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 بررسی نقش هنرهای سنتی سیستان در توسعه گردشگری منطقه
 

 3عباسعلی آزادی، 2، زهرا حسین آبادی1طیبه پورمالیی

 پژوهش هنر ارشناس ارشدک 1

 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان  2

 ای حرفهفنی و مان و مدرس دانشگاه دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد کر 7

 

 چکیده

باشد. با  ای از هنر سیستانی می درآمدزا و جذب گردشگر و همچنین جلوه های راهمنطقه سیستان یکی از صنایع دستی در 

صورت گرفته در این زمینه و  های پژوهشآن بر توسعه منطقه سیستان و کم بودن  تأثیرتوجه به نقش هنر و صنایع دستی و 

 منطقه یدر توسعه گردشگر ستانیس ی و بومیسنت یهانقش هنر یبررستوجه بیشتر به هنر این منطقه، پژوهش حاضر به 

است.  منطقه یدر توسعه گردشگر ستانیس یدست عیانواع هنرها و صنا تأثیرنقش و  یبررسپرداخته است. هدف تحقیق حاضر 

 یآمارجامعه . باشد میشیوه اجرا توصیفی تحلیلی با رویکرد پیمایشی  ازنظرنوع هدف کاربردی و  ازنظرروش پژوهش حاضر 

نفر  216پژوهش  نیا دراست که کنند،  یم دیبازد یکه از مراکز هنر ستانیگردشگران منطقه س هیپژوهش شامل کل نیا

بوده که  سؤالی 11ها پرسشنامه محقق ساخته  ابزار گردآوری داده انتخاب شدند.تصادفی ساده  صورت به ینمونه آمار عنوان به

و با استفاده از  SPSS افزار نرمها توسط  آمد. تجزیه و تحلیل داده به دست 66/1باخ آن روایی آلفای کرون تائیدپس از بررسی و 

آمار توصیفی و آزمون فریدمن صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هنر و صنایع دستی سیستان برای تمامی 

 یمراسم فرهنگنطقه به ترتیب عبارتند از: گردشگران در این م های اولویتگردشگری محسوب شده و  های انگیزهگردشگران از 

با  ییآشنای، قیموس، ستانیس یباال یو هنر یفرهنگ یغنا، دارند زین یکه جنبه هنر یمحل های بازی، ستانیس یمحل یو هنر

 و غیره.خاص  یهنر یو نگارها نقش، هنرمندان بزرگ
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