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امروزه توسعه کارآفرینی از سازنده ترین راهکارهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق محروم و روستاها به حساب می آید و به دلیل
تسلط بخش کشاورزی در اغلب مناطق روستایی ،تاکید عمده بر کارآفرینی روستایی است .توسعه کارآفرینی روستایی قابلیتی برای کمک به
تنوع بخشی درآمد ومیزان تولیدات کشاورزی و غیر کشاورزی روستائیان محسوب وفرصتهای مناسبی را برای کاهش خطر معیشتی و افزایش
امنیت غذایی پایدار در مناطق روستایی فراهم می نماید.در این راستا ،گردشگری کشاورزی(آگروتوریسم)تجربه بسیار مناسبی را برای بازدید
کنندگان که به دنبال کار در مزرعه ،باغ ،دسترسی به طبیعت ،گشت و گذار و تجارب فرهنگی هستندفراهم و از طرف دیگر به کشاورزان
کمک می کند تا پویایی و دوام کشاورزی را حفظ و اقتصاد خود را تنوع ببخشند.بررسی ها حاکی از آن است که گردشگری کشاورزی از
مسیر های متفاوت می تواند به توسعه کارآفرینی روستایی کمک نماید .پژوهش حاضر در پی طراحی الگوی توسعه کارآفرینی روستا يي مبتنی
برگردشگری کشاورزی می باشد.این پژوهش در چار چوب رویکرد کیفی و با به کار گیری روش تحقیق داده بنیاد انجام وابزار جمع آوری
داده ها ،مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده وبه منظور گردآوری اطالعات ،با به کار گیری روش نمونه گیری هدفمند با  30نفر از خبرگان

آشنا به مباحث گردشگری روستایی ،کارآفرینی روستایی ،مسئوالن محلی وصاحب نظران فرا محلی مصاحبه انجام گرفته است.تجزیه و تحلیل
داده ها در سه مرحله کد گذاری باز ،محوری وانتخابی انجام و بر اساس آن ،مدل کیفی پژوهش طراحی گردید.یافته های پژوهش ،نشان دهنده

استخراج بالغ بر 546مفهوم اولیه و 58 1کد باز از مصاحبه ها و نیز احصاء  25مقوله که در قالب مدل پارادایمی ،شامل گردشگری کشاورزی به
عنوان مقوله محوری و شرایط علی(ارکان و کالبد محیطی وزیست بومهای طبیعی) ،عوامل زمینه ای(اثرات زیست محیطی ،آموزش پایه ،صنایع
دستی وروستایی و زیر ساخت های ملموس) ،شرایط مداخله گر(اثرات انگیزشی ،زیر ساخت های ناملموس وفرهنگ وآئین ها) ،راهبردها
(توسعه وتحول ،شاخص ها ،آموزشهای کاربردی و ایجاد کارگاههای مشارکتی)وپیامد های آن (رشد اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ،توسعه
فرهنگ کارآفرینی)قرار گرفت.

واژگان کلیدی:گردشگر ،توسعه ،گردشگری کشاورزی ،کارآفرینی روستایی ،روستاهای شاخص استان یزد
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مقدمه
روستا ،اولین سکونت گاه دائمی انسان ،محل فعالیتهای کشاورزی ونیزمحیط کار ،تالش ،تولید و دیگر کوشش های
بهره وری انسان از زمین است(PapoliYazdi,2016).توسعه روستایی ،پدیده ای چند بعدی به شمار می رود که
امروزه نیازمند سیاست گذاری برای تمرکز بر توسعه ایده های نوآورانه و طرح های ابتکاری کسب وکار در مناطق
روستایی است.(Harpa et al,2015,Verma2018,20).شواهد بسیار متعدد نشان می دهد در اقتصاد های کم درآمد و
همچنین در کشورهای در حال توسعه به ویژه در مناطق روستایی ،توسعه پایدار می تواند به بهترین شکل از طریق
فعالیتهای کارآفرینانه وگردشگری روستایی تقویت شده و بهبود یابد) .)Doh, et al,2015,گردشگری حاوی ظرفیت
های پویا برای اشتغال و کارآفرینی روستایی است.(Heidari et al,2020).مقوله کارآفرینی به عنوان یکی از ضرورت
های برنامه های توسعه روستایی ،جایگاه و اعتبار ویژه ای یافته است.همچنین پژوهشگران و دولت مردان کشورهای
مختلف ،بر الزام سیاست گذاری هدفمند و برنامه ریزی اندیشمندانه برای توسعه کارآفرینی در بخش روستایی به
طور فزایندهای تاکید کرده اند .(Hosseininia2017).امانکته اي که می بایدبه آ ن توجه نمود ،بحث فراگیربودن
کارآفرینی دربین گروههاي مختلف است ،به این معناکه کارآفرینی فقط مختص شهرهانمی باشد .بلکه اگرمیخواهیم
جامعه به توسعه مناسبی دست یابد ،بایدتک تک اجزا جامعه راباهم درنظرگرفت وهمه ارکا ن جامعه به خصوص
روستاهاوروستاییان رانیزتحت پوشش خود درآورد.(Rezvani,2017).رونق گردشگری در نواحی روستایی می تواند
به توانمند سازی روستاییان ،تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید کمک
نماید .) Heidari,2018(.بنابراین گردشگری کشاورزی(آگروتوریسم یا آگروتوریسمیا)اغلب به عنوان یک گزینه
توسعه پایدار برای احیای اقتصاد روستایی و تنوع بخشی به منابع درآمد پیشنهاد شده است(Hatley2009,Doh et .

).al,2017با بررسی پتانسیل های موجود در فعالیتهای کشاورزی و گردشگری ،با تلفیق این دو عنصر تحت عنوان
گردشگری کشاورزی می توان آن را در راستای نظریه گردشگری پایدار و راهبردی نوین در جهت توسعه مناطق
روستایی ارائه کرد(Fakhim zadeh&Khatibi,2016Motiei langaroodi et al,2020).که می تواند به عنوان عاملی
برای توسعه پایدار کشاورزی و روستایی باشد.)Rezvani et al ,2017(.از دیدگاه کشاورزی ،گردشگری کشاورزی
به معنی گسترش عملیات مزرعه ،استفاده از محصوالت مبتنی بر کشاورزی در راه های جدید و نوآورانه ،بهبود
جریان درآمد مزرعه و توسعه بازارهای جدید مصرف شناخته می شود.در نتیجه آگاهی از محصوالت کشاورزی
محلی و اهمیت حفظ زمین های کشاورزی از طریق گردشگری کشاورزی افزایش می یابد(Samani,2018).

گردشگری کشاورزی به عنوان یک فعالیت ،خالصه ای از چهار عامل زیر است.
ترکیبی از عناصر ضروری صنعت گردشگری کشاورزیجذب مردم برای بازدید از عملیات کشاورزیراهی برای افزایش درآمد مزرعه-ارائه تفریح ،سرگرمی ویا تجارب آموزشی برای بازدید کنندگان(Pittman,2006,Hatley,2009).
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اجزاء اصلی گردشگری کشاورزی شامل مشارکت در فعالیتهای سنتی کشاورزی بدون آسیب رساندن به اکوسیستم یا
منطقه بهره وری ،حمایت از فعالیتهای کشاورزی در طول بازدید ،چیدن میوه وسبزیجات ،اسب سواری ،خرید
سوغاتی از غرفه های صنایع دستی روستایی ،شرکت در جشنواره ها ،رویداد ها در مزرعه که در آن مسافران با
خانواده کشاورز به طور مستقیم ارتباط برقرار می کنند(Doh et al,2015,2010,Hen2019).هدف از گردشگری
کشاورزی عالوه بر فراهم آوری یک مکان توریستی طبیعی زیبا برای داشتن لحظات خوش منحصر به فرد وآرامش
روانی شهر نشینان در اوقات فراغت می تواند باعث پرورش یک درک عمیق از اصول و فرایندهای مربوط به
کشاورزی از طریق آموزش به گردشگران و به خصوص فرزندان ودست به دست شدن تجربیات کشاورزان
وروستاییان به افراد عالقه مند باشد(Lyson,2017)..

ا ﺮﯾ ان از ﺎﺤﻟ ظ ﺎﺟ ذ ﺎﻫﻪﺑ ي ﻮﺗ ر ﯽﺘﺴﯾ یکی از مهمترین ﻮﺸﮐ ر های دنیا می باشد ،ا ﺎﺤﻟﻪﺑﺎﻣ ظ استفاده و سود آوری از این
نعمات خداوندی متاسفانه جایگاه مناسبی در دنیا ندارد ).(Saleh2020با توجه به کاهش میزان بارندگی در ایران وبه
خطر افتادن حیات جوامع روستایی در کشور ما وپنهان ماندن این رکن اقتصاد کارآفرین ،یکی از بهترین رهیافت ها
توسعه گردشگری کشاورزی در روستا ها می باشد (Ghanian,2012)..در استان یزد که به عنوان کم بارش ترین
استان ایران در چند سال اخیر شناخته شده است و کاهش آب در مناطق روستایی ودر نتیجه کاهش درآمد روستاییان
این استان را به دنبال داشته است ،لزوم توجه به رویکردگردشگری کشاورزی را در روستاهای این استان آشکار می
سازد و ضمن اشتغال زایی وافزایش درآمدو ارتقاء سطح زندگی آنها به حفظ بافت سنتی روستاها کمک کرده
وهمچنین از مهاجرت وکوچ بی مورد آنها به شهرهاجلوگیری می نمایدAgricultural Jihad of Yazd (.

).)Province,2019در بين روستاهاي استان يزد با توجه به تنوع آب وهوا ومناطق مختلف روستا يي  ،ميتوان الگویي
جهت توسعه كارافريني روستا يي بر اساس گردشگری کشاورزی را مطالعه وتدوين نمود ،زیرا پژوهشهای کیفی
گردشگری کشاورزی که به دست محققان داخلی انجام گرفته اندک بوده و این خالء در مورد استان یزد بسیار زیاد
و در مورد تدوین چنین الگویی جهت روستاهای یک استان با قابلیت گردشگری تا به حال پژوهشی صورت نگرفته
است.قرارگرفتن اين استان در مرکز ایران وتنوع آب وهوایی وزیست محیطی و وجود مناطق کویری وکوهستانی با
انواع محصوالت کشاورزی منحصر به فرد ،پرورش حیوانات اهلی ،گیاهان دارویی ،زعفران ،عسل ،صنایع دستی،
ایستگاههای زیست محیطی حیوانات وحشی مانند بز وآهو وگوزن زرد ایرانی ومهمتر از همه یوزپلنگ آسیایی از
جنبه های بی شمار گردشگری کشاورزی است که میتواند عاملی جهت جلب گردشگر وتوریسم کشاورزی گردد.
مبانی نظری ،ادبیات وپیشینه تحقیق
پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از گردشگری کشاورزی یا آگروتوریسم که خود از زیر شاخه های
گردشگری روستایی می باشد ،مدل توسعه کارآفرینی روستایی را برای اولین بار در روستاهای شاخص استان یزد
تدوین و تشریح نماید.در ادبیات نوین کارآفرینی ،مفهوم جامع توسعه کارآفرینی روستایی جزء الینفک تحقیقات
حوزه کارآفرینی است.مفهومی که همه عوامل موثر بر برنامه های توسعه روستایی را مد نظر قرار می دهد
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) .(Mahalianaarachchi,Motiei Langroudi,2017برنامه های توسعه روستایی ،جزئی از برنامه های توسعه هر
کشور محسوب می شود و کارآفرینی روستایی از طریق کشف فرصت های مطلوب در روستاها و ترغیب روستاییان
به راه اندازی کسب وکارهای نوپا و یا از طریق گردشگری کشاورزی ،منجر به رقابتی شدن محیط کسب وکارهای
کارآفرینانه روستایی می گردد واز این طریق موجبات سرمایه گذاری بهینه در منابع روستایی را فراهم آورده و به
توسعه منتهی می شود(Fallah,2017(.امروزه توسعه گردشگری در نواحی روستایی و جوامع محلی تحت تاثیر
نهضت جهانی شدن ،اهمیت روزافزونی یافته است.در شرایط کنونی توجه به توسعه و تنوع بخشی فعالیتهای
اقتصادی در جوامع روستایی نظیر صنایع روستایی ،صنایع تکمیلی و گردشگری کشاورزی ضروری است.این فعالیتها
با وجود اینکه تمرکز کمتری بر منابع طبیعی تولید دارند ،می توانند به پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی
کمک نمایند.( Jalalian et al.2015).در اقتصاد ایران نیز گردشگری روستایی می تواند با توجه به گوناگونی محیطی
و مزیت های نسبی موجود در این حوزه ،به عنوان یکی از عرصه های تنوع بخشی به اقتصاد روستایی مد نظر قرار
گیرد ،به گونه ای که در شرایطی که بسیاری از فعالیت های اقتصاد روستایی و سطح درآمد کشاورزی ،طی دهه های
اخیر دچار افول شدید شده و افزایش نرخ بیکاری ودر نتیجه خروج نسل جوان وتحصیل کرده از جامعه روستایی،
توسعه روستاها را به مخاطره انداخته است ،توسعه کارآفرینی در زمینه گردشگری و بروز خالقیت و کارآفرینی در
نواحی روستایی می تواند تا حدودی این مناطق را از رکود و انزوا خارج کند وموجب تنوع فرهنگی و توسعه
روستایی گردد)(Motiei.Langaroodi&Nosrati.2012بر این مبنا کشاورزان به شیوه های مختلف می توانند درآمدی
مکمل از گردشگری به دست آورند وبه بیان دیگر از گردشگری کشاورزی به عنوان مناسب ترین استراتژی برای
حفظ دوام کسب وکار مزرعه بهره بگیرند.(Phelan and Sharpley.2002).استان یزد به عنوان یکی از مستعد ترین
مناطق برای توسعه گردشگری روستایی و خصوصا گردشگری کشاورزی ،نمونه بارزی از ضعف بهره گیری مطلوب
از ظرفیت های منطقه ای موجود در کشور است.این استان از لحاظ برخورداری از جاذبه های گردشگری ،تاریخی،
چهار فصل بودن آن ،در بین استان های کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است ،اما به لحاظ بهره برداری از
فرصت های گردشگری روستایی و کشاورزی ،از توفیق چندانی برخوردار نبوده است.معدود برنامه ها و اقدامات
صورت گرفته استان نیز با محدود شدن به معرفی و شناساندن 8روستای هدف گردشگری و کم توجهی به توانمندی
ها و پتانسیل های گردشگری در سایر روستاها ،نتوانسته اند گردشگری روستایی خصوصا گردشگری کشاورزی را
با توجه به قابلیت های فراوانی که در ابعاد مختلف دارد به جایگاه شایسته آن برسانند.بدین منظور در این پژوهش
سعی در تدوین مدل توسعه کاررافرینی روستایی می باشد.
مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع
گردشگر :توریست یاگردشگربه کسی اطالق می شود که صرف نظر از کنجکاوی به قصد تفنن و تفریح سفر می
کند .در جایی دیگر به کسی که برای خشنودی خود و لذت بردن مسافرت می کند ،توریست گفته شده است .
توریست ،فردی است که بیش از یک روز و کمتر از یک سال در محلی غیر از زیستگاه دائمی خود بماند .

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی953 ...

)(Mahalianaarachchi,Motiei Langroudi,2017گردشگری:گردشگری به مجموعه فعالیتی اطالق می شود که در
جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد .این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر ،مسافرت به
مقصد ،اقامت ،بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود .همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان
بخشی از سفر انجام می دهد نظیر خرید کاالهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می
گیرد (Amiri,2016).روستا:کوچک ترین واحد اجتماعی در هر جامعه و مکانی برای زندگی وتولید از طریق
کشاورزی و یا صنایع وابسته به آن می باشد.(Sajadi2017)(.گردشگری روستایی:گردشگری روستایی شامل هر نوع
فعالیت تفریحی و گذراندن اوقات فراغت با دریافت خدماتی از قبیل غذا ،محل اقامت و محصوالت محلی از
ساکنان محلی و در مکانی که از نظر قوانین و مقررات جاری کشور از نظر ماهیت ،اقتصادی و فرهنگی محسوب می
شود(Papoli2016) .

گردشگری روستایی تنها گردشگری وابسته به مزرعه نیست بلکه فعالیت هایی نظیر گردشگری طبیعی (اکوتوریسم)،
پیاده روی ،کوه نوردی ،اسب سواری ،گردشگری ماجراجویانه ،گردشگری ورزشی ،گردشگری سالمت ،شکار،
ماهیگیری ،گردشگری آموزشی ،فرهنگی ،تاریخی و در برخی روستاها گردشگری قومی و نژاد شناسی را نیز در بر
می گیرد(Wang,2017.Verma,2018).

گردشگری روستایی
گردشگری فرهنگی

گردشگری دهکده

گردشگری کشاورزی

شکلSource:Inference from Petrovic..et .al.20171-

انواع گردشگری روستایی:در این مساله نیز مانند تعریف گردشگری روستایی ،اتفاق نظری وجود ندارد اما با توجه
به شکل شماره یک انواع زیر قابل ارائه هستند..گردشگري فرهنگی:گردشگری فرهنگی در روستاها با فرهنگ،
تاريخ و ميراث فرهنگی و باستانی مردم روستايی مرتبط است .گردشگری دهکده:در اين نوع گردشگری ،گردشگران
در روستاها اقامت كرده و بعضا در فعاليتهای اقتصادی و اجتماعی آنها مشاركت می كنند .آنها درباره ی فضای
روستایی ونحوه زندگی روستاییان بسیارکنجکاوندوبرای رهایی ازتنشهای روزمره زندگی شهری برای مدتی در
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روستاها اقامت می گزینند.گردشگري کشاورزی(آگروتوریسم):اين نوع گردشگری به عنوان گردشگری کشاورزی
تهای كشاورزی در مزرعه
يشود .گردشگری کشاورزی ،شامل اقامت و گاهی اوقات مشاركت در فعالي 
نيز شناخته م 
يكند .به عالوه
تهای اقتصادی رواج پيدا م 
بوده و در بين خانوارهای كشاورز به عنوان مكمل و جايگزين فعالي 
گردشگری کشاورزی ابزاری نيز برای حفاظت از چشماندازهای سنتی یک روستا به حساب می آید(Petrovic et .

).al.2017

 آگروتوریسم (گردشگری کشاورزی)اگری یا آگروتوریسم به معنای گردشگری مبتنی بر کشاورزی است .ترکیب پیشوند  agriبا واژه  tourismکلمه
جدیدی است به معنای فعالیت گردشگری فرد با هدف آشنایی با فعالیتهای کشاورزی و تفریحی که در یک محیط
کشاورزی خلق میکند(Rezaei.,2015,) .؛ درواقع گردشگری کشاورزی ترکیبی است از دو کلمه  Agricultureبه
معنای «کشاورزی» و  Tourismبه معنای «گردشگری» ،و یکی از اشکال گردشگری روستایی محسوب می
شود.(Qaraghozlo &Islami,2017).گردشگری کشاورزی فعالیتی است که افقهای جدیدی را در توسعه روستایی
می گشاید (Lupi,2017).وعاملی است که گردشگران را به حومه های روستایی جذب می نماید.

)(Mahalianaarachchi,2017

نکته ی مهم در مفهوم گر ًدًدشگری کشاورزی این که درمزرعه خدمات گردشگری ارائه و گردشگري کشاورزي
ازجمله راهبردهایی است که براي متنوع ساختن منابع درآمدی کشاورزان ،توسعه اجتماعی  -اقتصادي ،احیا و
بازسازي نواحی روستایی مدنظر بوده )(Su,2016و آن یکی از منابع اصلی برای درآمد زایی کشورها محسوب می

شود .(Kai,et al,2019).انواع گردشگران کشاورزی:

گردشگران کشاورزی را می توان با توجه به زمان اقامت در مزرعه یا مرتع یا محل زندگی کشاورز و همچنین هدف
بازدیدشان به پنج دسته تقسیم بندی نمود :گردشگران کشاورزی لحظه ای:گردشگران یک روزه :گردشگران
کشاورزی شب اقامت :گردشگران کشاورزی آخر هفته وگردشگران تعطیالت ،که سه دسته آخر از گردشگران واقعی
می باشند) Mahalianaarachchi,Motiei Langroudi,2017).
کارآفرینی روستایی :از دیدگاه پترین کارآفرینی روستایی همان به کارگیری نوآورانه منابع وامکانات روستا در
راستای شکار فرصت های کسب وکار است).(Fallah,2017کارآفرینی روستایی عبارت است از ایجاد کسب وکار با
بهره گیری از فرصت های محلی همراه با نوآوری و تالش و پشتکار زیاد وپذیرش خطرهای مالی وروحی و
اجتماعی که با انگیزه های مختلفی از جمله توفیق طلبی ،رضایت بخشی ،استقالل و کسب سود مالی انجام می
شود)(Khatoon Abadi.2008,Hosseininia2017

موسسه های توسعه ،کارآفرینی روستایی را قابلیتی برای ایجاد فرصت های شغلی تلقی می کنند ،سیاست مداران آن
را به عنوان راه حلی مهم برای پیشگیری از آشفتگی روستا می شناسند ،کشاورزان کارآفرینی را ابزاری برای بهبود
درآمدهای کشاورزی در نظر می گیرند و زنان آن را به عنوان امکان کار در مجاورت منازلشان تلقی می کنند.البته

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی163 ...

برای تمامی این گروه ها ،کارآفرینی واشتغال وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگی افراد و خانواده ها و اجتماع به
شمار می رود که نتیجه تعامل آن ،ایجاد محیط واقتصاد سالم است(Passeban,2004.Hosseininia2017)...

توسعه پایدار وتوسعه پایدار روستایی :توسعه پایدار را توسعه ای می دانند که نیازهای نسل حاضر را بدون
تضعیف توان نسل آینده در تامین نیازهای خود برطرف سازد.توسعه پایدار این ایده را ترویج می دهد که پیشرفت
های اجتماعی-فرهنگی ،محیطی و اقتصادی در محدوده منابع طبیعی زمین ما ،قابل دستیابی استMotiei ..

).)Langroudi,2012منظور از توسعه روستایی ،عمومًاًا فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمیست
یکنند .به طور سنتی توسعه روستایی بر بهرهگیری از
که در نواحی نسبتًاًا منزوی و با تراکم جمعیت کم زندگی م 
منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرکز بوده است(Poor gafar et al,2012).

پیشینه پژوهش :بررسی پژوهشهای انجام شده در دو بخش داخلی وخارجی نشان داد که موضوعی مشابه این پژوهش
انجام نگرفته ،هرچند در خصوص بحث گردشگری کشاورزی وتوسعه روستایی تحقیقات گستردهای انجام پذیرفته
است .بر این اساس تالش شد تا نزدیکترین موضوعات هم راستای پژوهش پیش رو در این قسمت ذکر شود.
جدول  -1پیشینه پژوهش هاي داخلی.
عنوان تحقیق

نتایج

غ نی ا ن و

ارزیابی فضاي کارآفرینی درگردشگري روستایی،

بیشترین سطح مشارکت گردشگري در منطقه را افراد داراي

محقق (سال)
همکاران

مطالعه موردي :منطقه اورامان

تحصیالت دانشگاهی داشته اند و همچنین عواملی چون عالقمندي به تاسیس بنگاه هاي اقتصادي مرتبط با گردشگري
ووجود امنیت مناسب در سطح منطقه براي کارآفرینان وگردشگران از دیدگاه مردم محلی ،در قیاس با دیگر عوامل مرتبط با

( )09 13

فضاي کارآفرینی ،اهمیت باالتري داشت.
پور جعفر وهمکاران
19 13

فرا تحلیلی از ارزیابی رویکردهای توسعه گردشگری

اینکه کارآمد ترین نحوه مداخله در ساختار روستایی در رویکرد راهبردی ممکن می شود .زیرا می تواند با برخورداری از

عوامل

نگاه همه جانبه وانعطاف پذیر به متغیرها ومولفه های گردشگری روستایی پیشینه کارآمدی در حوزه برنامه ریزی ،طرح

روستایی

سعید کریمی
39 13

با

تاکید

تحلیل

بر

راهبردی)(SWOT

ریزی واجرا در توسعه گردشگری روستایی فراهم آورد.

کارافرینی گردشگری کشاورزی راهبردی نوین برای

وی نتیجه می گیرد که نقش دولت به عنوان توسعه گر ،سرمایه گذار وبازار یاب بسیار مهم بوده وچالشهایی همچو

توسعه روستایی

روستاییان فاقد مهارت-دانش –منابع مالی وانسانی الزم برای راه اندازی و مدیریت جاذبه های گردشگری می باشند و
نیازمند برنامه ریزی ،دریافت حمایت های مالی وآموزشی از دولت هستند.

ارائه یک مدل مفهومی به منظور بررسی تاثیر

نتایج به دست آمده نشان داد که گردشگری کشاورزی شامل چهار بعد روستا ،کشاورز ،مزرعه و گردشگر از طریق اثرات

گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وزیست محیطی بر توسعه کارآفرینی روستایی اثر گذار است.

امیری وهمکاران
حسینی نیا و فالحی

عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی (مناطق

در این

6931

روستایی شهرستان منوجان )

پژوهش عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی را فردی ،فرهنگی اجتماعی ،زیر ساختی ،طبیعی وبوم شناختی ،قانونی،

59 13

آموزشی ،نهادی ،سیاسی و اقتصادی نام برده شده است.
پارادیم

مسعود یزدان پناه
79 13

کشاورزی

(چند

کارکردی)گردشگری

روستایی ،کلیدی برای توسعه اشتغال پایدار در مناطق

نامبرده نتیجه می گیرد که پذیرش الگوی چند کار کردی در بخش کشاورزی توسط سیاست گذاران یک ابتکار عمل برای
ترویج فضای کارآفرینی در مناطق روستایی وتغییر نگرش در کشاورزان است.

روستایی
آبادی وخاک زند
79 13

آگروتوریسم رویکردی در راستای توسعه پایدار

نتیجه اینکه آگروتوریسم باداشتن نگاه کل گرایانه (ابعاد زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،سیاسی و کشاورزی)به

روستایی

توسعه گردشگری تاثیر مثبتی در توسعه پایدار روستایی ایجاد می کند.

(سایت گردشگری کشاورزی شمال تایلند)
رستمی وهمکاران

نتیجه اینکه نظارت مداوم و دوره ای براقامتگاه ها توسط بهداشت و اماکن ودر محور فرصت های اقلیمی و بسترهای

پیش رانهای توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی

مناسب و کدهای باز فرهنگ باالی مردم در پذیرش گردشگر روستایی در محور گروه های پشتیبان مهم ترین عوامل در

89 13

توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی بودند.
سید حسن مطیعی لنگرودی

سنجش ظرفیت محیط روستاهای شهرستان ماسال

در این مقاله با توجه به ظرفیت باالی گردشگری در روستاهای این شهرستان ،جاذبه های طبیعی وانسانی ،زیر ساخت ها،

ومحمودی چناری

برای توسعه گردشگری کشاورزی

جاذبه های فرهنگی ،خدمات اقامتی ومیزان گردشگرپذیری مکان و محیط روستا از عوامل مهم نام برده شده است.

اثرات توسعه گردشگری روستایی بر بخش

نتیجه اینکه توسعه گردشگری روستایی باعث افزایش میزان تولیدات کشاورزی ،اشتغال ،افزایش انگیزه کشاورزان ،ارزش

کشاورزی(روستاهای جلگه ای دهستان میان بند

افزوده و سود زیاد وافزایش اثرات اقتصادی می شود.

89 13
علیقلی
فیروزجایی 89 13

زاده

شهرستان نور)

Source:Research finding,2020
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در جدول  2به مهم ترین پژوهش هاي خارجی مرتبط با موضوع اشاره شده است.
جدول  -2پیشینه پژوهش هاي خارجی.
محقق (سال)

نتایج

عنوان تحقیق

گردشگري کشاورزي عالوه بر ایجاد اشتغال براي مردان ،خانواده هاي آن هارا نیز در کسب و کار ناشی از

کارآفرینی گردشگري
)Singh (2010

بوجود آمدن گردشگري کشاورزي درگیرکرده است .همچنین آشکار شد که از مهم ترین دالیل نبود تمایل به

کشاورزي ،ابزاري براي

شروع گردشگري کشاورزي ،نبود آموزش در میان کشاورزان و مزرعه داران وعدم حمایت بخش دولتی در

توسعه پایدار روستایی
Songkhla
)(2012

Olya and et
)al. (2014

Wang
)(2017
Varolgüneş

Kürüm
&Sadic
)(2017

)Verma(2018
Kim &Ki Lee
)(2019
Ciolac&Adamov
)(2019

Evgrafova&Ismailova
)(2020

تأمین سرمایه زیرساخت ها بوده است.

نقش گردشگري کشاورزي

میزان درآمدي که کشاورزان از بخش گردش گري کشاورزي از مزرعه

بر افزایش اشتغال

به دست آورده اند بیشتر از درآمدي است که از همان مزرعه ،بابت فروش محصوالت کشاورزي نصیبشان

روستاییان در تایلند

شده است.

پروژه گردشگري کارآفرینی از طریق
اجراي گردشگري کشاورزي

نتایج حاکی از تأثیر گردشگري کشاورزي بر ایجاد شغل ،کاهش مهاجرت ،پایداري زیست محیطی و حفاظت
از محیط است .همچنین این پژوهش نشان داد که اگر سیاست هاي بخش دولتی در راستاي توسعه
گردشگري کشاورزي باشد ،رفاه در مناطق محروم مرزنشین افزایش خواهد داشت.

بررسی توسعه آگروتوریسم در استان
ونجیانگ

وی دولت را عامل توسعه آگروتوریسم دانسته و همچنین پیشنهاد می نماید که از قبل گردشگرها اطالعات
اولیه از منطقه مورد نظر خود داشته و در آخر هم برای آنها سرگرمی و هم دانایی آنها افزایش داشته
باشد.شناخت داروهای گیاهی محلی و تماشای گلها هم از پیشنهادات او می باشد.

نقش معماری سنتی در توسعه
گردشگری روستایی در ترکیه

آنها در این مقاله نقش سنت ها و معماری سنتی و صنایع دستی را در جذب گردشگر اساسی دانسته،
همچنین ایجاد کلبه های روستایی سنتی ،نساجی سنتی و فرش بافی سنتی رااز عوامل مهم توسعه گردشگر
می دانند.

گردشگری روستایی در هند.فرصتها و
چالشها

وی در این مقاله با بررسی کلی فرصتها و چالشهای گردشگری روستایی در مناطق هند ،بازگشت از زندگی
شهری به زندگی روستایی را بازگشتی به طبیعت ،توسعه فرهنگ سنتی ،افزایش ذرآمد روستاییان وکال باعث
رشد اقتصادی واجتماعی آن مناطق خواهد گردید.

تاثیر آگروتوریسم بر الگوی مصرف

نتایج حاکی از آن است که تجارب گردشگری روستایی به طور قابل مالحظه ای الگوی مصرف افراد را تغییر

عذایی آیندگان

داده وآنها را به استفاده بیشتر از غالت ،سبزیجات ،میوه وماهی سوق می دهد.

اگروتوریسم فاکتوری برای توسعه و

در این مقاله محققین با بررسی این مناطق در چند سال تمایل گردشگران را برای سفر به مناطق کوهستانی و

مناطق

روستایی را بررسی و افزایش حضور آنها را با توجه به عواملی چون استفاده از غذاهای محلی ،آب وهوا،

افزایش

سالمتی

در

دور بودن از زندگی شهری و تاثیر در سالم بودن آنها بررسی شده است.

روستایی(کوههای آپسنی رومانی)
گردشگری کشاورزی به عنوان یک
فاکتور تاب آوری توسعه روستایی

در این مقاله نویسنده فرصتها و چالشهای گردشگری کشاورزی را در روسیه یادآوری و به عواملی مانند زیر
ساخت ،حمایت های مردمی و دولتی ،حمایت مسئولین محلی ،معرفی مکان ها جهت گردشگران ،هدف
گذاری برای آینده برنامه ریزی اشاره دارد.

Source:Research finding,2020

با توجه به روش شناسی ،این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای ودر چار چوب رویکرد کیفی و با به کار
گیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است .حجم نمونه به وسیله روش گلوله برفی تعیین و ابزار جمع آوری
داده ها ،مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده وبه منظور گردآوری اطالعات ،با به کار گیری روش نمونه گیری
هدفمند با  30نفر از خبرگان آشنا به مباحث گردشگری روستایی ،کارآفرینی روستایی ،مسئوالن محلی وصاحب
نظران فرا محلی (به منظورافزایش اعتبار پژوهش از استادان دانشگاه و مدیران اجرایی مطلع در حوزه گردشگری
روستایی و کشاورزی)مصاحبه انجام و خبرگان مورد رجوع در سه گروه متفاوت قرار داشتند.گروه اول شامل ده نفر
از خبرگان آشنا به مباحث گردشگری وگردشگری روستایی وکشاورزی که سهم هر شهر از استان یزد یک نفر
وگروه دوم شامل پانزده نفر از دهیاران ومسئولین محلی هر کدام از روستاهای هدف گردشگری وگروه سوم پنج نفر
از اساتید دانشگاه ومدیران اجرایی مطلع در این زمینه بودند.در این مطالعه ،تعیین نمونه ها از ابتدا میسر نبود ،بلکه
پس از آغاز نمونه گیری و سئواالت ،گسترش آن تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت ،مصاحبه ها به صورت
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حضوری صورت گرفت و هر یک ازآنها بین  80تا  021دقیقه طول کشید ،این پژوهش بر اساس یکی از
مشهورترین روش های کد گذاری به نام استراوس و کوربین انجام گرفته است ،تجزیه و تحلیل داده ها در سه
مرحله کد گذاری باز ،محوری وانتخابی انجام گرفت .وبر اساس آن ،مدل کیفی پژوهش طراحی شد ،اندازه گیری
روایی کیفی تحقیق از روایی صوری و اندازه گیری روایی محتوا از نظر متخصصین و خبرگان استفاده شده است.
معرفی منطقه مورد مطالعه

شکل:2نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستانهای استان یزد
Source:Zaminvar.ir.2020

استان یزد با داشتن  81 7 74کیلومتر مربع مساحت  10شهرستان و  21شهر 21 ،بخش ،تعداد آبادی  1127و تعداد 337
روستای باالی  20خانوار وجمعیت یک میلیون دویست هزار نفر وجمعیت روستایی  172707نفر ونسبت روستا
نشینی  14 /3درصد به لحاظ شرایط مناسب جغرافیایی واقلیمی ونزدیکی به کویر از یک سو ونزدیکی به رشته
کوههای شیر کوه از سوی دیگر از تنوع زیستی ،موهبت های طبیعی وجاذبه های اکو توریستی بی نظیری برخوردار
است وهر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب مینماید.همچنین بر اساس آمارها امروزه گرایش این گردشگران
بیشتر به سمت گردشگری در طبیعت وروستاها میباشد.علیرغم بخش گردشگری ،این استان به لحاظ اقلیم مناسب
برای کشاورزی بعضی از محصوالت کم آب خواه وتولید بعضی از گیاهان دارویی بسیار مناسب بوده وبا تلفیق
واستفاده از این دو موضوع گردشگری وکشاورزی میتوان پتانسیل بالقوه توسعه منطقه وتوسعه پایدار را در آن بالفعل
نمود.
ـ اقليم:
استان يزد از نظر اقليمي به تمامي در منطقه خشك قرار گرفته است ،با تابستانهاي گرمو خشك و زمستانهاي سرد
و خشك.جهت بادهاي غالب در يزد در شش ماه اول سال از شمال غرب و از آبان تا بهمن در جهت جنوب شرق و
يباشد.متوسط بارندگي دوره آماري در شهر يزد  65ميليمتر و در سطح استان 108
در دو ماه اسفند و مهر از غرب م 
يباشد.درجه حرارت ماكزيمم  47و مينيمم  - 20درجه سانتيگراد بوده و معدل ساعات آفتابي استان در طول
ميليمتر م 
سال  9 336ساعت برآورد شده است .وجود گستره هاي كويري و فضاهاي كوهستاني سبب گوناگوني اقليم در
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استان يزد شده است .نواحي مرتفع و كوهستاني به علت پديده اوروگراف كي  ،باران بيشتري دريافت مي دارند.
همچنين ارتفاع زياد باعث كاهش دماي آن شده به همين جهت فضاهاي مذكور داراي اقليم هاي نيمه خشك ،نيمه
مرطوب مي باشند.
نشناسي
ـ زمي 
نشناسي (پرکامبرين) تا جوانترين آن هولوسن
يترين تشکيالت زمي 
نشناسي استان يزد داراي قديم 
از نظر زمي 
يهاي مختلفي است محدوده بسيار کوچکي از قسمت جنوبي
يباشد و بخشي از ايران مرکزي بوده وداراي ويژگ 
م
استان در جنوب هرات جزء منطقه زاگرس است.وجود بيش از  52كانسار معدني 35 ،غار طبيعي و پديده هاي
ژئومورفولوژ يكي متعدد ناشي از خصوصيات زمين شناسي استان است كه مي تواند در رابطه با توسعه فعاليتهاي
صنعتي و معدني ،گردشگري و  ...موثر باشد.
ـ پوشش گياهي
يدهد كه شامل بيش از  6/4ميليون هكتار بيابان،
حدود  95درصد مساحت استان را عرصه منابع طبيعي تش يك ل م 
ماسهزار و كوير 5/5 ،ميليون هكتار مراتع با درجات مختلف پوشش گياهي و قريب  624هزار هكتار جنگلهاي
طبيعي و دستكاشت م 
يباشد.وضعيت متنوعي به لحاظ نوع پوشش گياهي در استان وجود دارد .در دشتهاي پست
و كم ارتفاع با اقليم گرم و خشك ،گونهها يي نظير انواع شور ،اشنان ،تاغ ،گز و اسكمبيل و درشرايط مساعدتر همراه
ييابند .درمناطق مستعد استان شاهد
با تنوع گياهي زيادتر درمنه ،قيچ ،پرند ،ريش بز و كاهوي وحشي مجال رويش م 
رويش گياهان با ارزشي نظير چوبك ،گون وكاله ميرحسين هستيم كه ازگونههاي شاخص مراتع استان بهشمار
يشوند.
يرود .بعضي از اين گونهها مثل انغوزه ،گون و وشاء ،جزء گياهان دارو يي وصنعتي محسوب م 
م
.فرهنگ:
ي ايران را در
ن ادوارمختلف تاريخ 
ي و تمدن كه 
ن ميراث فرهنگ 
ن يزد جلوهها يي  از باشكوهترين و درخشانتري 
سرزمي 
خود جا 
ت ،مهمترين مراكز
ش از ميالدفراتر رفته اس 
خ سكونت انسان در اين خطه از هزاره سوم پي 
ي داده است .تاري 
ش ،ادر (اردكان) ،شواز ،قالع موبدان
ج) ،خورمي 
ن(مهريز) فهرشان ،پهره (فهر 
ن به مهرپادي 
ن سرزمي 
اسكان اوليه اي 
يهاي
ي پاك و مقدس در رأس تمام آباد 
يتوان اشاره كرد .شهر يزد به عنوان محل 
(ميبد) ،طرنج ،عقدا و اشكذرم 
ي ،چشمه سارها ،ارتفاعات و قلهها ،غارها ،حيات وحش و
ي سرسبز و مناطق يي الق 
ت .درهها 
مزبور قرار داشته اس 
ي از آنها جزء
ت يزد است كه برخ 
ب توجه طبيع 
ي از خصوصيات جال 
ي كوير 
شكارگاهها و بهويژه جاذبهها 
ي مهممردم استان به شمار م 
تفرجگاهها 
ن منطقه
ي نيز جالب توجه است .اي 
ي فرهنگ 
شها 
ظ كن 
يآيد.استان يزد از لحا 
ي فرهنگ 
از لحاظ رفتارها 
ي زرتشتيان از پيشينه
ت فرهنگ 
ن خصوصيا 
ن بي 
ت و در اي 
يهاس 
ي مردمكانون گوناگون 
ي معيني از سال برگزار
ي را در روزها 
ن زرتشت مراسم ويژها 
ق آئي 
ت.زرتشتيان طب 
ي برخوردار اس 
ي درخشان 
تاريخ 
يبراي افراد مسلمان و پيروان ساير اديان جالب توجه و ديدن 
يكنند كه از ديدگاه جهانگرد 
م
ي است . Agricultural
))Jihad of Yazd Province,2019
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معرفی روستاهای شاخص و هدف گردشگری وپتانسیل های مناطق مورد نظردرجدول زیر مشخصات روستاهای
هدف گردشگری با تعداد جمعیت و محصوالت و مزایای خاص آنها جهت گردشگری کشاورزی معرفی می شوند.
جدول:3مشخصات روستاهای هدف گردشگری
ردیف

نام

نام روستا

جمعیت

مزایای خاص جهت روستای هدف گردشگری

محصوالت

شهرستان
فراغه

9 25 1

هارونی

125

1

ابرکوه

زرجوع

512

2

اردکان

خرانق

724
161

3

بافق

قطرم

4

بهاباد

آسفیج

5

تفت

ده باال و طزرجان

6

خاتم

چنارناز

7

صدوق

اشکذر و خضرآباد

8

مهریز

9

میبد

10

یزد

قطب محصول زردآلوی کشور و برگزاری جشنواره برداشت زردآلو

زردآلو
روناس

تنها مرکز کاشت گیاه داروئی روناس (طالی سرخ) در ایران

زردک (هویج زرد)

بزرگترین قطب تولید زردک در ایران -قطب نجوم و رصد ستارگان -محل بزرگترین
زیارتگاه زرتشتیان جهان

719

محصوالت گرمسیری و

معروف به ماسوله یزد با قدمت  5000سال روستایی که هم محصوالت گرمسیری(خرما) و

سردسیری

هم سردسیری(گردو وبادام )دارد

زعفران

دومین تولید کننده زعفران ایران بعد از خراسان رضوی

087

آلبالو و گالب گیری

از بزرگترین تولید کنندگان آلبالو و برگزاری جشنواره آلبالو و دارای بزرگترین یخچال

9 37 1

طبیعی ایران
بنادکوک
چم و مبارکه

38
586

عسل

قطب برداشت عسل یزد و برگزاری جشنواره عسل

انار

برگزاری جشنواره انارستان به نام مهردانه و جشن سده

انگور

بزرگترین تولیدکننده انگور در جنوب کشور وجود پرنده هو بره و گوزن زرد ایرانی در
جنگلهای باغ شادی و باغ معدن

1083

گندم ،جو و انار

قطب پرورش مزارع اسب ایران وقطب تولید پنیر استان

وندوشن
سریزد
بهادران
مزرعه کالنتر

531

انجیر

336 1

پسته

قطب پسته یزد و بزرگترین پارک حیات وحش آهو و یوز ایرانی

انار و پسته

روستای اکوتوریستی و هم زیستی یزد -با برگزاری جشنواره انارستان

94

درین

207

فهرج

38 92

گردفرامرز

1850

بزرگترین تولید کننده انجیر در جنوب کشور

انار و پسته

قطب کار آفرینی روستایی یزد

خیارسبز گلخانه ای

بزرگترین مرکز گشت گلخانه ای خیارسبز در ایران

انار -کرم ابریشم

مرکز پرورش کم ابریشم و جشنواره انار محلی

Source:Yazd city.ir,2019

یافته ها وتجزیه و تحلیل داده های پژوهش:پس ازانجام مصاحبه ها و جمع آوری اطالعات از جامعه مورد مطالعه،
به بررسی و تحلیل مطالب پرداخته وپس از چندین بار مرور ،موارد مشابه ،نکات اضافه ،زائد و بدون ارتباط با
موضوع تحقیق ،حذف وگویه های کلیدی در یافته های پژوهش ،سه مرحله اصلی کد گذاری باز ،کد گذاری
محوری ،کد گذاری انتخابی انجام و در نهایت نظریه مدل پارادایمی پژوهش ارائه شده است -.کدگذاری باز:.طی
این فرآیند ،بالغ بر 645کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصاء  851کد باز  12مقوله اصلی و  13مقوله فرعی
شناسایی شد.کد گذاری محوری:در کدگذاری محوری ،مقولههای جدا از هم در چهارچوبی معنادار در کنار
یگیرند و روابط میان آنها ،به ویژه رابطه مقوله محوری با سایر مقولهها ،مشخص میشود .در این
یکدیگر قرار م 
تحقیق برای کدگذاری محوری از پارادایم استرواس و کوربین استفاده شد.؛ زیرا در آن عوامل ع ّلّلی و زمینهای که
یشود ،راهبردهایی که برای مدیریت
موجب روی آوردن کنشگر ،به فعالیتی خاص ،که همان مقوله محوری است م 
یشود ،عوامل مداخلهگری که تسهیل گر یا مانع
وضعیت پیشآمده و تحقق بخشیدن به مقوله محوری اتخاذ م 
تأثیرگذاری عوامل عّلّلی و زمینهای بر مقوله محوری میشود ،و پیامدهایی ناشی از راهبردها اتخاذی نشان داده
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یشود .هدف از این مرحله از کدگذاری ،برقراری رابطه بین طبقه های تولید شده در مرحله کدگذاری باز است،
م
این عمل بر اساس مدل پارادایم انجام می شود و به نظریه پرداز کمک می کند که فرآیند ایجاد نظریه را به آسانی
انجام دهد)StraussT, Corbin, J. (2008) .

شکل :3مدل پارادایمی کد گذاری محوری با الهام از استراوس وکوربینSource:Iranian Academy of Statistical Analysis 8002

از این رو ،در این پژوهش ،بر اساس ابعاد پارادایم کد گذاری ،تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ،تبیین می شود.
جدول :4کدگذاری محوری وانتخابی
کدگذاری انتخابی
پیامد ها

کدگذاری محوری
رشداقتصادی
توسعه اجتماعی وفرهنگی
توسعه فرهنگ کارآفرینی

شرایط مداخله گر
اثرات انگیزشی گردشگران

کدهای باز
.1

ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار و کاهش بی کاری

.2

افزایش کار زنان روستا برای صنایع دستی

.3

ایجاد امنیت شغلی

.4

درآمدزایی خانه های بوم گردی روستایی

.5

افزایش درآمد و کاهش فقر روستائیان وارتقاءکیفیت زندگی

.6

روحیه گرم میهمان نوازی داشتن

.7

ارزان بودن محصوالت

.8

تمدد اعصاب در محیطی آرام ،دلنشین ،دور از هیاهوی شهری

.9

مشارکت دادن گردشگر در فعالیت های روستا و کشاورزی

. 10

ایجاد تمایل به بازگشت مجدد در گردشگر

. 11

نحوه پذیرایی از گردشگران

. 12

بهره مندی از هوای پاکیزه

. 13

فراهم نمودن عالیق بازدیدکنندگان

. 14

دور هم بودن با خانواده

. 15

ویژگی های مقصد انتخاب شده

.61

ماجراجویی یا تعامل اجتماعی

. 17

اخالق و برخورد خوب روستائیان

. 18

ایجاد جاذبه و ایجاد انگیزه

.91
زمینه یا بستر حاکم

. 20
. 21

حفظ و نگهداری آب و خاک و محیط زیست

.22
اثرات زیست محیطی

خالقیت در حوزه گردشگری
زندگی در دوران کودکی در روستاو حس نوستالژیک
عدم استفاده از ظروف پالستیکی و یکبار مصرف در حد زیاد

. 23

کاهش آلودگی در محیط روستا

. 24

حفظ آثار تاریخی

. 25

جلوگیری از قطع بی رویه درختان
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. 26

اطالع رسانی و راهنمایی مروجین کشاورزی

. 27

مدارس

. 28

آموزش و دانش دهیاران و مسئولین محلی

. 29

آموزش مهارت های کارآفرینی به روستائیان و خانواده آنها

.03

زمینه یا بستر حاکم
آموزش یا ارائه تعلیمی

ارکان

شرایط علی
روستا وکالبد محیطی

. 31

آموزش نحوه پذیرای و برخورد با گردشگران و بهداشت فردی

. 32

آشنایی با قوانین و مقررات محیط زیست

. 33

آموزش روش های نوین کشاورزی

. 34

تحصیالت مردم روستا

. 35

میزان مطالعه

. 36

آموزش مراحل کاری و بومی در روستا به گردشگر

. 37

حیوانات وحشی و گیاهان منحصر به فرد

. 38

اقلیم و آب و هوا

.93

زیبا سازی روستا

. 40

جاذبه های مدهبی و امامزاده ها

. 41

آثار تاریخی ،معماری

. 42

شناخت ساختار و کالبد و محیط روستا

. 43

شناخت مردم منطقه

.44

راهبرد

صنایع دستی و کارگاه های مشارکتی

گردشگر

مزرعه ،باغ و محل کسب
شرایط ّلِعِع ّلی

شناسایی نقاط ضعف و قوت روستا

. 45

تعریف و شناخت روستا

. 46

شناسایی تعداد خانوار

. 47

جاذبه های طبیعی روستا و بوم گردی

. 48

گلخانه کشاورزی

. 49

ایجاد تعاونی ها وتشکل ها

. 50

تولید خشکبارو تولید لبنیات محلی

. 51

محصوالت کشاورزی فرآوری شده

. 52

تولید گیاهان دارویی

. 53

سبزی و صیفی کاری

. 54

ساخت و ساز

.55

کشاورز

ایجاد واحدهای خدمات مشاوره ای مناسب

شیالت

. 56

حمل و نقل

. 57

حصیر بافی و صنایع دستی

. 58

کشت میوه های با کیفیت محلی

. 59

تولید عسل طبیعی

. 60

تعریف و شناخت کشاورز

.16

شناسایی محصوالت کشاورزی

. 62

رضایتمندی گردشگر

. 63

توانایی مالی گردشگران

. 64

گردشگر اعم از خارجی یا داخلی

. 65

کشت محصوالت خاص و متنوع کشاورزی

. 66

کسب و کارهای محلی

. 67

نحوه کشاورزی

. 68

مغازه های محلی
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راهبردها
توسعه و تحول

شرایط مداخله گر

زیرساخت ( غیر قابل مشاهده)

ارزشها و عقاید مذهبی

زیرساخت(قابل مشاهده)

بهداشت و سالمت

. 69

تعریف و شناخت مزرعه

. 70

مزارع و باغات در دسترس گردشگر

. 71

مهاجرت معکوس

. 72

جلوگیری از مهاجرت به شهر

. 73

کشت محصوالت جدید

. 74

توسعه پایدار روستا

. 75

مناسبات اعتقادی و آئین های مذهبی

. 76

اعتقادات مذهبی

.77

زمینه ای

. 78

پزشک

. 79

نظافت محل فروش محصوالت

. 80

خانه بهداشت و درمانگاه و اورژانس

. 81

داروخانه شبانه روزی

. 82

محلی برای دفن بهداشتی زباله ها

. 83

سالمت و بهداشت تولیدات و محصوالت روستایی

. 84

شبکه های بهداشت

. 85

فناوری به روز

. 86

رستوران مناسب

. 87

بانک و خودپرداز

.88
زمینه ای

زیرساخت ( قابل مشاهده)

زیرساخت ( غیرقابل مشاهده)

هنر و فرهنگ

احداث پارکینگ مناسب گردشگران

. 89

هتل های مناسب

. 90

ابزار و ماشین آالت کشاورزی

.19
زیربنایی و عمرانی

پاکیزگی محیط زیست و بهداشت روستا

سردخانه ها و مراکز مکانیزه بسته بندی

. 92

خدمات حمل و نقل عمومی

.39

سرویس های بهداشتی مناسب

. 94

ایجاد خانه های بوم گردی گردشگری

. 95

جاده و پل های مناسب روستایی

. 96

شبکه آب لوله کشی

. 97

مخابرات و اینترنت

. 98

خانه های روستایی قابل سکونت گردشگر

. 99

گازرسانی

 . 100شبکه برق
 . 101غذاهای محلی
 . 102جشنواره های محلی و برداشت محصول
 . 103تأثیر متقابل گردشگر با روستایی
 . 104زبان های محلی
شرایط مداخله گر

 . 105ساخت کتابخانه
 . 06 1حذف واسطه گری و داللی در روستاها
 . 107جاذبه های فرهنگی
 . 108مناسبات فرهنگی و اعتقادی
 .901فرهنگ های بومی و سنت و پیشینه تاریخی
 . 110ایجاد فرهنگ کار گروهی و تیمی
 . 111شناسایی راه های درامد زایی

شاخص ها
راهبرد

ارگان های مدیریتی و ذی صالح

 . 112سازمان میراث فرهنگی
 . 113ثبات سیاسی
 . 114بکارگیری کشاورز و روستایی در کارهای گردشگری
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 . 115تعاونی ها و تشکل ها
 . 16 1سیاست گذاری دولت درباره برنامه جامع کارآفرینی روستایی
 . 117مراکز تحقیقاتی مناسب
 . 118ایجاد مراکزی جهت مرحله آغاز سرمایه گذاری برای کارآفرینان در
روس

راهبرد

 .911هدف گذاری برای کسب درامد

شاخص ها(عوامل نهادی)

 .021برنامه ریزی و سیاست داخلی دولت برای توسعه گردشگران
 .121ایجاد امنیت برای گردشگران در روستا
 .221ثبات اقتصادی
 .321ثبات مدیریت
 .421نقش نظارت و حاکمیتی دولت
 .521رفع نقاط ضعف روستا
 .621تعامل بخشی و همگرایی ارگان ها
 .721حمایت دولت از دهیاری
 .821اعطای وام های بلندمدت با سود اندک
 .921سهولت قوانین دولتی مربوط به روستاها
انعطاف پذیری و حمایت دولت

 . 130عدم دخالت دولت در امور اجرایی روستا
 . 131ایجاد و تسهیل بیمه های روستایی
 . 132معافیت های مالیاتی
 . 133میزان همکاری مسئولین محلی و دولتی
 . 134ارتقا نقاط قوت روستا
 . 135کمک دولت به رفع کمبودهای زیرساختی
 . 36 1بازارسازی و بازاریابی در گردشگری
 . 137مشتری مداری
 . 138شبکه های اجتماعی
 .931نقش گردشگر در بازاریابی
 .041نقش مسئولین دولتی در بازاریابی
 .141نقش مسئولین بوم گردی در بازاریابی
 .241اطالع رسانی برای ادارات و سازمان ها توسط روابط عمومی
 .341تبلیغات دهان به دهان
 .441تبلیغات در سایت های گردشگری

بازاریابی گردشگری

 .541تبلیغات در شبکه تلگرام
 .641تبلیغات روزنامه های محلی
 .741تبلیغات در اینستاگرام
 .841بیلبورد جاده ای
 .941تبلیغات از طریق رسانه ها
 .051جشنواره و همایش های منطقه ای – ملی
 .151تبلیغات و اطالع رسانی مناسب محیطی
 .251بازاریاب های محلی
 .351خدمات راهنمایی و مشاوره به گردشگران
 .451مطالعه روی بازاریابی گردشگری
 .551حرکت گردشگری به سمت تخصص گرایی

پدیده محوری
گردشگری کشاورزی

 .651توسعه مبحث گردشگری کشاورزی
 .751کشاورزی فشرده و گسترده
 .851شناخت جاذبه های گردشگری

Source:Research finding.2020
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 -پایایی مدل

به منظور سنجش پایایی مدل طراحی شده از شاخص کاپا 1استفاده شده است .بدین طریق که ،شخص دیگري (از
نخبگان این رشته) بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم ایجاد شده توسط محقق ،اقدام به دسته بندي کدها در
مفاهیم کرده است .سپس مفاهیم ارائه شده توسط محقق با مفاهیم ارائه شده توسط این فرد مقایسه شده است .در
نهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاد شده مشابه و مفاهیم ایجاد شده متفاوت ،شاخص کاپا محاسبه شده است.
همانطور که در جدول  3-4مشاهده می گردد ،محقق  21مفهوم و فرد دیگر  91مفهوم ایجاد کرده اند که از این تعداد
 18مفهوم مشترك هستند.
جدول -5وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم توسط محقق و فرد دیگر
نظر محقق
مجموع

خیر

بله

91

=1B

=18 A

بله

3

D=0

=3C

خیر

22

1

21

نظر فرد دیگر

مجموع

Source:Research findings

شده مشاهده

=

توافقات شانسی

=

جدول -6وضعیت شاخص کاپا
مقدار عددي شاخص
کاپا
کمتر از صفر

وضعیت توافق
ضعیف

بین  0تا 0.2

بی اهمیت

بین  0.21تا 0.4

متوسط

بین  0.41تا 0.6

مناسب

بین  0.61تا 0.8

معتبر

بین  0.81تا 1

عالی

Source:Research findings

همانطور که دیده می شود مقدار شاخص کاپا برابر با  0/ 817محاسبه شد که با توجه به جدول  6در سطح توافق عالی
قرار گرفته است.
 تشريح «مقوالت» بدست آمده در روش داده بنياديپذيرد .به
تعريف و تشريح مقوالت در روش دادهبنياد ناظر به مفاهيم و نکات کليدي زيرمجموعه آنها صورت م 
عبارت ديگر از آنجا که اتکاي اصلي اين روش به دادههاي دست اول بوده و در مسير استقراء از نکات کليد ِيِي

kappa

1

طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی173 ...

کدگذاري باز« ،مفاهيم» انتزاعي و سپس «مقوالت» انتزاعيتر ساخته ميشوند ،لذا تعريف هر کدام از مفاهيم و
يپذيرد.
مقوالت با توجه به مسير طي شده تا شکلگيري و ظهور آنها صورت م 
مقوله محوری ،همان پدیده اصلی مورد نظر این پژوهش یعنی گردشگری کشاورزی است که اساس و محور
فرایندی است که تمام مقوله های اصلی دیگر به آن ربط داده شده اند ،زیرا رد پای آن در بخش های مختلف داده ها
وجود داشته و نقشی محوری را داراست و با توجه به یافته های تحقیق می توان از عوامل تاثیرگذار بر این پدیده و
راهبردهایی بر آمده از آن و در ادامه پیامدهای و نتایج حاصل از این راهبردهاسخن گفت .مقوله محوری در این
تحقیق بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ،گردشگری کشاورزی بوده است.زیرا می تواند به عنوان شیوه تحریک کننده
رکود اقتصادی و مهاجرت معکوس در نواحی روستایی باشد و روستا را به سمت توسعه کارآفرینی روستایی سوق
دهد .بهبود قابلیت های گردشگری کشاورزی منوط به اجرای چهار گام اصلی است :اولین گام حرکت گردشگری
کشاورزی به سمت تخصص گرایی است ،یعنی در روستاها باید با بهره گیری از نظر خبرگان و صاحب نظران در
هر منطقه با توجه به قابلیت ها و مواهب طبیعی و اقلیمی گردشگری را به سمت تخصصی شدن منطقه ای گرایش
داد .گام دوم توسعه مبحث گردشگری و گام سوم کشاورزی گسترده و با تولیدمحصوالت بومی ومنحصر به فرد هر
منطقه و گام آخر شناخت جاذبه های گردشگری هر روستا است که این شناخت با بهره گیری از تبلیغات و برگزاری
جشنواره ها محقق می گردد.شرایط علی ،شامل مواردی از مقوالت است که مستقیما بر پدیده محوری تاثیرگذار
است یا به گونه ای ایجاد کننده و توسعه دهنده این پدیده هستند که اغلب می توان با نگاهی منظم به داده ها و
بازبینی حوادث آنها را پیدا کرد .شرایط علی برروی بعد ارکان و کالبدمحیطی و زیست بومها ،تاکید نموده است .به
بیان دیگر برا ی شکل گیری بستر فعالیتهای گردشگری کشاورزی ،باید چهار عامل (روستا ،گردشگر(داخلی
وخارجی) ،مزرعه یا باغ و کشاورز) وجود داشته باشد ،یعنی فعالیتهای گردشگری کشاورزی با ارکان و زیر ساخت
های اولیه با ابعاد محیطی طبیعی(کیفیت و جغرافیای خاص هر منطقه) شکل می گیرد.شرایط زمینه ای ،به طور کلی
عوامل خاصی هستند که سازمانها نمی توانند آنها را کنترل کنند اما راهبردهای ما از آن بستر متاثر هستند .در رابطه با
این عوامل طی مصاحبه های انجام شده اکثریت قریب به اتفاق به اثرات زیست محیطی ،آموزش وارائه تعلیمی
واحیائ صنایع دستی وروستایی و زیرساختهای ملموس(قابل مشاهده) مانند بهداشت و سالمت ،عمرانی و زیر
بنایی ،مدارس و فناوریهای به کار رفته و آموزشهای اولیه اشاره کرده اند ،الزم به ذکر است که منظور از ارائه های
تعلیمی یا همان آموزشهای اولیه ،آموزشهای صنایع دستی در حال فراموشی به زنان روستایی جهت احیای آنها،
آموزش زبان خارجی به روستاییان مستعد و آموزش رعایت بهداشت فردی و محیطی می باشد که نشان می دهد
چگونه این عوامل راهبردهای اتخاذ شده ما را تسهیل می نمایند .راهبردها ،همان اقداماتی هستند که در پاسخ به
مقوله یا پدیده محوری ارائه می شوند ،به شکل هدفمندی انتخاب شده و با استفاده از آنها می توان به پدیده محوری
جامه عمل پوشاند .راهبردهایی که مصاحبه شوندگان این پژوهش بر آنها تاکید داشتند توسعه و تحول ،شاخص
ها(عوامل نهادی)مانند ارگانهای مدیریتی ،بازار یابی گردشگری ،آموزش مهارتهای تکمیلی وصنایع دستی روستایی و
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ایجاد کارگاههای مشارکتی با بخش خصوصی بودنده اند .شرایط مداخله گر ،که به تعدیل شرایط علی می پردازد و
بر راهبردها تاثیر می گذارد.طی مصاحبه های انجام شده ،اثرات انگیزشی گردشگران وزیر ساختهای ناملموس
وعوامل فرهنگی تاکید شده است.منظور از زیر ساختهای ناملموس یا غیر قابل مشاهده همان امنیت ،آرامش محیطی،
صمیمیت و شایستگی ها می باشد.پیامدها و نتایج ،از اتخاذ راهبردهایی نشات می گیرد که در حالت موفقیت آمیز،
تحقق آنها موجب تحقق مقوله محوری می شود .به عنوان نتیجه ،مصاحبه شوندگان این پژوهش از طریق گردشگری
کشاورزی و راهبردهای پیشنهادی رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،توسعه فرهنگ کارآفرینی و توسعه و
شکوفایی فرصتهای کاری را به عنوان پیامد و از عوامل توسعه کارآفرینی روستایی معرفی کرده اند.
کد گذاری گزینشی (انتخابی)
ت ()( StraussT, Corbin, J2008.در انتها در
کدگذاري انتخابي ،فراينـد يکپارچـه سـازي و تصـفيه ی نظریه اسـ 
ي کدگذاري ،مقوله ي اصلي انتخاب شده و به
ي قبل 
مرحله ي کدگذاري انتخابي بـا تـوجـه بـه نتـايج گـامهـا 
ط شد ،ارتباطات اعتبار بخشيده شده و مقوله ها يي که نياز به اصالح
شـکلي نظـام منـد بــه ســاير مـقولـه هـا مرتب 
و توسـعه ی بـيشتر داشتند ،بهبود يافتند..در این مرحله یک بار دیگر ازتعدادی از خبرگان مشارکت کننده در این
پژوهش خواسته شد که در مورد فرایند تدوین مدل و مدل نهایی نظرات خود را ارائه دهند که بیشتر آن ها مدل به
دست آمده را تأیید کردند و بعضی از آن ها نظرات اصالحی نیز داشتند که در فرایندي رفت و برگشتی اصالحات
اعمال شد و نظر نهایی خبرگان بر تایید مدل نیز گرفته شد.
برای یکپارچه سازی و ارائه مدل توسعه کارآفرینی روستا يي

مبتنی برآگروتوریسم(توریسم کشاورزی) پس از

شناسایی مقوله محوری و ربط دادن سایر مقوله ها در قالب پارادایم نظام مند نظریه سازی داده بنیاد ،به پاالیش
الگوی طراحی شده و پروراندن عوامل اصلی اقدام و مدل نهایی پژوهش به شکل ذیل به دست آمد (شکل)4

شکل 4-مدل کیفی پژوهش در طراحی الگوی توسعه کارآفرینی روستایی با ارائه یک راهبرد جدید مبتنی بر گردشگری کشاورزی در روستاهای استان یزد مبتنی
بر نظریه داده بنیاد )Source:Research finding.2020 (Qualitative model of research
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نتیجه گیری ودستاوردهای علمی وپژوهشی
بر اساس یافته ها ،مقوله محوری ،همان پدیده اصلی مورد نظر این پژوهش ،گردشگری کشاورزی است که اساس و
محور فرایندی است که تمام مقوله های اصلی دیگر به آن ربط داده شده اند ،زیرا رد پای آن در بخش های مختلف
داده ها وجود داشته و نقشی محوری را داراست و با توجه به یافته های پژوهش می توان از عوامل تاثیرگذار بر این
پدیده و راهبردهایی بر آمده از آن و در ادامه پیامدهای و نتایج حاصل از این راهبردهاسخن گفت .مقوله محوری
این پژوهش بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ،گردشگری کشاورزی است و حاوی ظرفیتهای پویا برای اشتغال
وکارآفرینی روستایی است .اکثریت خبرگان صاحب نظران موضوع مشترکی را مد نظر داشتند وآن اینکه گردشگری
کشاورزی ترکیبی از عناصر زندگی در مزرعه و فعالیتهای گردشگری است و در روستاهای مورد نظر قابلیت اجرایی
باالیی را داشته و این با مطالعات) (Poor jafar2012,Amiri,2016,Maarachchi&Motiei2017مطابقت
دارد.گردشگری کشاورزی در این روستاهای شاخص گردشگری نوعی عمل بازاریابی مستقیم به شمار می رود که
ممکن است فرصت های ویژه ای را برای تولید کنندگان روستایی در جهت کاهش خطرات مرتبط با اراضی زراعی
از طریق تنوع بخشی در یک محیط اقتصاد رقابتی شهری فراهم کند و با تاثیر گذاری بردیگر عوامل و شاخص ها و
با مدیریت صحیح محلی و فرا محلی بتواند باعث توسعه فرهنگ کارآفرینی و توسعه و شکوفایی فرصتهای کاری در
این مناطق گردد .بهبود قابلیت های گردشگری کشاورزی منوط به اجرای چهار گام اصلی است :اولین گام حرکت
گردشگری کشاورزی به سمت تخصص گرایی است ،یعنی در اکثر این روستاها باید با بهره گیری از نظر خبرگان و
صاحب نظران در آن منطقه و با توجه به قابلیت ها و مواهب طبیعی و اقلیمی گردشگری را به سمت تخصصی شدن
منطقه ای گرایش داد .در این خصوص روستاهای هدف گردشگری مناطق شرقی یزد مانند بافق و بهاباد و شمالی
یزد مانند خرانق از اولویت بیشتری برخوردار بوده و به علت آب وهوای این مناطق می تواند هر چهار فصل به
عنوان قطب تخصصی گردشگری کشاورزی معرفی گردند .در فصل بهار برداشت گیاهان دارویی در این مناطق،
فصل تابستان برداشت میو ه های مختلف ودر ادامه آن فصل پاییز برداشت زعفران و خرما و هم زمان گردو و بادام
در مناطق شرقی و برداشت محصول زردک در روستای خرانق و محصول زرد آلو در فراغه ابرکوه وانار در چم و
مبارکه از تخصصی شدن منطقه ای برخوردار هستند..گام دوم ،توسعه مبحث گردشگری و ایجاد فرهنگ گردشگر
پذیری می باشد ،تامین و تخصیص منابع جهت معرفی خدمات گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی استان یزد
واطالع رسانی مناسب توسط نهاد های مسئول ،خصوصا دهیاری هاو نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
روستاها وتوانمند سازی جوامع محلی در راستای فرهنگ گردشگر پذیری از عوامل مهم توسعه مبحث گردشگری
است .گام سوم ،کشاورزی گسترده و محصوالت بومی ومنحصر به فرد هر منطقه و ایجاد بستر بسیار مناسب در
توسعه کشاورزی با محصوالت محلی وارگانیک ،کم آبخواه می باشدتا تجربه ای را برای گردشگران فراهم سازد ،بنا
براین توسعه بیشتر کشت زعفران در بهاباد ،زیر کشت بردن مناطق بیشتری جهت کاشت گیاه روناس در روستاهای
اردکان و محصوالت گلخانه ای مانند توت فرنگی و خیار در فهرج یزد و پسته در روستای بهادران ،اطالع رسانی در
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این خصوص و ایجاد مراکز تحقیقاتی و تخصصی کشاورزی از دیگر دستاوردهامی باشد.گام آخر شناخت جاذبه
های گردشگری هر روستا است که این شناخت با بهره گیری از تبلیغات و برگزاری جشنواره ها مانند برگزاری
جشنواره ادبی و فیلم زعفران ،جشن برداشت انگور ،جشنواره بزرگ مهر دانه انار ،جشنواره بزرگ هویج زرد
(زردک) ،برگزاری جشنواره های منطقه ای و پخش رسانه ای قابلیتهای منطقه و انتشار بروشور و مقاالت در راستای
شناساندن هر روستای شاخص به گردشگران محقق می گردد ،زیرا شناسایی بخش اهداف خاص مشتری می تواند
فرصت های خوبی رابرای جذب گردشگران در این روستاها ایجاد نماید .شرایط علی ،در این پژوهش ،بعد ارکان و
کالبد محیطی یعنی زیست بومها و زیر ساختهای طبیعی است ،که وجه تمایز محیط روستایی از محیط شهری
محسوب میشود و این با یافته های)) Hosseininia2017,Doh,2017مطابق است.به بیان دیگر برا ی شکل گیری
بستر فعالیتهای گردشگری کشاورزی ،باید عامل ارکان یعنی(روستا ،گردشگر(داخلی وخارجی) ،مزرعه یا باغ و
کشاورز) وجود داشته باشد ،یعنی فعالیتهای گردشگری کشاورزی با ارکان و زیر ساخت های اولیه با کالبد محیطی
طبیعی(کیفیت و جغرافیای خاص هر منطقه) شکل می گیرد .ارکان عبارتند از:
کشاورز:از میهمانان پذیرایی می کند و در مزرعه یا باغ به کار کشاورزی و پرورش محصوالت می پردازد و خدماتمورد نیاز را به گردشگران ارائه می دهد ،البته ضعف عدم آموزش کشاورزان در اکثر مصاحبه ها مشهود بود و با
توجه به نظر اکثر خبرگان و کارشناسان ضروری است آموزشهای اولیه جهت تقویت خود کارآمدی توسط دهیاران و
مروجین کشاورزی روستاهای استان برای خدمات رسانی گردشگران به او و خانواده اش داده شود.

مزرعه ،باغ:ویژگی و جذابیتهای خاص هر منطقه را داشته ونحوه کشاورزی و باغداری با توجه به محصوالت بومیو منحصر به فرد هر روستا مشخص می گردد .با توجه به مصاحبه ها ،کشت محصوالت خاص و اصالح آنها ،مسیر
های دسترسی مناسب جهت گردشگران و حتی حمل ونقل کالسکه ای بین باغات و مزارع و سهولت رفت وآمد
گردشگران بین مزارع و باغات توصیه گردیده است.
روستا:غالبا با شهرها فاصله داشته وممکن است فاقد تسهیالت شهری باشد ،اما از لحاظ تنوع زیستی کشاورزیبسیار غنی است .(Amiri,2016).ابعاد محیطی و زیست بومهای طبیعی و مزارع وچشم اندازهای زیبای کویری یزد
این روستاها را هدف گردشگری نموده ،بنا براین استفاده موثر از قابلیتها وظرفیتهای گردشگری هر روستا ،ایجاد
مراکز اقامتی و باز سازی منازل روستایی خصوصا در روستاهای شرقی استان (بافق و بهاباد) ،ایجاد موزه ادوات
کشاورزی در هر منطقه ،زیبا سازی آنها ،شناسایی ساختار و کالبد و محیط روستا ،شناسایی نقاط قوت وضعف
روستاها و جاذبه های طبیعی و مذهبی آنها از نتایج این پژوهش می باشد.
گردشگران داخلی وخارجی :کسانی که برای اقامت یک روزه ،یک شبانه روز و یا هفتگی و یا جهت شرکت درجشنواره ها در روستاها حضور می یابند.البته در روستاهای یزد بیشتر گردشگران استانی در جشنواره ها حضور
داشته و گردشگران خارجی بیشتر در جشنواره های آئینی مانندمهردانه انار روستای چم شرکت که با توجه به
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مجموعه نظرات دهیاران و دیگر خبرگان ،ضرورت تبلیغات بیشتر توسط مراکز مسئول دولتی و موسسات گردشگری
و توانایی مالی و رضایت مندی آنها بررسی تا بتوان در برنامه ریزهای آینده از آنهااستفاده گردد.
از دیگر شرایط علی با بیشترین تاکید خبرگان ،کالبد محیطی و زیر ساختهای اولیه میباشد .که یافته های شمار زیادی
از محققان موید این امر است  (Rezvani et al,2017,Skalova2016).متاسفانه در گردشگری کشاورزی کیفیت
خدمات بیشتر به صورت موضوعی مطرح شده است ،مفهوم کیفیت ،با رضایت ارتباطی نزدیک و اجتناب ناپذیر
داشته و تاثیر گذاری زیادی بر روند گردشگری کشاورزی دارد.جذابیت و زیبایی های محیطی هر روستا ،روشنایی
محیطی ،دلپذیری مکانی ،هماهنگی ساخت وسازهای روستایی(مانند روستای قطرم بافق) ،تنوع وزیبایی جاذبه های
گردشگری ،باغات عجین شده با طبیعت(مانند روستای سر یزد مهریز) وترکیب معماری سنتی با طبیعت (روستای
خرانق اردکان) از زیر ساخت ها و کیفیت جغرافیایی خاص مناطق ذکر شده می باشند که تاثیر فراوانی بر فرآیند
گردشگری کشاورزی دارند وتوجه بیشتری را طلب وشرکتها و موسسات گردشگری نقش مهمی در بازآفرینی این
جذابیت ها خواهند داشت همچنین با توجه به تاکید اکثر خبرگان باید با توجه به زیست بومها و زیر ساختهای
طبیعی در اکثر این روستاها ،دهیاران با مشارکت بخش خصوصی خروج از گردشگری فصلی را در اولویت کاری
قرار داده وبه صورتی برنامه ریزی نمایند که امکان گردشگری در چهار فصل سال مهیا باشد.شرایط زمینه ای . ،در
رابطه با این عوامل ،طی مصاحبه های انجام شده اکثریت قریب به اتفاق به اثرات زیست محیطی ،آموزش وارائه
تعلیمی (دانش بومی ،احیاءصنایع دستی وروستایی ،بهداشت فردی ومحیطی ،آگاهی و ارتباطات) و زیرساختهای
ملموس یا همان عوامل قانونی و آموزشی اشاره کردند که نشان می دهد چگونه این عوامل ،راهبردهای اتخاذ شده ما
را تسهیل می نمایند.در رابطه با شاخص اثرات زیست محیطی در روستاهای مورد مطالعه تاکید بر افزایش ادراک
روستاییان به التزام نگه داشت و حفاظت محیط زیست روستایی و حفاظت از محیط زیست و حیاط وحش و بهبود
زیر ساخت های روستایی با پاسداشت محیط زیستی است که با مطالعات و تحقیقات
)(.Borlikar,2015.Hosseininia,2017.Hesam,2019تطابق دارد ،همچنین جلوگیری از قطع بی رویه درختان،
کاهش آلودگی در محیط روستا ،عدم استفاده بیش از حد از ظروف پالستیکی و یکبار مصرف در حد زیاد ،آلودگی
منابع آب وافزایش زباله توسط گردشگران از دغدغه های مصاحبه شوندگان بود و راه حل ما ارائه آموزشهای اولیه
از طریق خانه بهداشت ومروجین کشاورزی به روستاییان و اطالع رسانی مناسب به گردشگران در این زمینه می
باشد .منظور از ارائه های تعلیمی ،همان آموزشهای اولیه مانند آموزشهای صنایع دستی در حال فراموشی به زنان
روستایی جهت احیای آنها واحساس استقالل آنها بودکه هم سو با مطالعات)(Rezvani2017است ،آموزش و
مشاوره ،آموزش زبان خارجی به روستاییان مستعد و آموزش رعایت بهداشت فردی و محیطی و فعال بودن خانه
های بهداشت روستایی ،آموزش مهارت های کارآفرینی به زنان روستایی و آموزش نحوه پذیرایی و برخورد با
گردشگران از دیگرنتایج به دست آمده بود و از زیر ساختهای ملموس همان عوامل قانونی مانند منابع و خدمات و
مدارس و سواد روستاییان و خانه بهداشت و درمانگاه واورژانس و سالمت و بهداشت تولیدات ومحصوالت
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روستایی و در بخش عمرانی گسترش فناوریهای به کار رفته جدید ،وجودبانک وخود پرداز ،جاده وپل های مناسب،
آب لوله کشی ،شبکه برق ،اینترنت ،خانه های روستایی قابل سکونت گردشگر وسرویسهای بهداشتی مناسب بود که
در اکثر روستاها نبود و کمبود آنها محسوس و بنا براین پیشنهاد ایجاد و احداث آنها توسط دولت و یا بخش
خصوصی از ضروریات می باشد.شرایط مداخله گر ،طی مصاحبه های انجام شده ،اثرات انگیزشی گردشگران و
عوامل فرهنگی وزیر ساختهای ناملموس (غیر قابل مشاهده )است.منظور از زیر ساختهای ناملموس یا غیر قابل
مشاهده همان امنیت ،آرامش محیطی ،صمیمیت و شایستگی ها می باشد.انگیزه را صاحب نظران میل درونی ،تمایل
باطنی ،چراهای رفتاری تعریف نموده اند.اثرات انگیزشی و تمایل باطنی از شرایط اصلی و مداخله گر در مصاحبه ها
مطرح که این با مطالعه )(Rajaratnam&Nair,2014مطابق بوده است .زیرا با توجه به نتایج بدست آمده ارزیابی
میزان رضایت مندی و انگیزه گردشگران در انتخاب محل گردشگری روستایی به دهیاران وفعاالن گردشگری
روستایی کمک می کند تا با نظرات و دید گاه های آنها آشنا و برای ایجاد تجربه های مثبت و برگشت مجدد به
مکان های مورد نظر ویا پیشنهاد آن به دیگران موثر باشد .لذا داشتن روحیه گرم میهمان نوازی ،اخالق و برخورد
خوب روستاییان ،مشارکت دادن گردشگر در فعالیتهای روستا وکشاورزی ،خالقیت در این حوزه وفراهم نمودن
عالیق بازدید کنندگان ،ایجاد تورهای گردشگری مدارس منطقه از راههای اصلی ایجاد انگیزه در گردشگران برای
حضور در روستاهای هدف گردشگری می باشد.زیر ساختهای ناملموس و یا ویژگیهای غیر قابل مشاهده که به
عنوان شرایط میانجی یا مداخله گر معرفی شده اند را میتوان امنیت ،آرامش محیطی ،احترام ،صمیمیت وهنر وفرهنگ
را نام برد.البته منظور از فرهنگ همان فرهنگ های بومی و هنرهای سنتی ،آئین های مذهبی و مناسبات اعتقادی،
جشنواره ها ،جاذبه های فرهنگی ،غذاهای محلی می باشد که پیشنهاد ما سازماندهی رویدادهای فرهنگی-کشاورزی
مثل جشن برداشت محصول با توجه به فرهنگ بومی هر منطقه ،ساخت کتابخانه و احیاء سنتهای فراموش شده،
برگزاری جشنواره گردشگری کودکان با محوریت آموزش برداشت سبزیجات محلی ،انارو داستان سرایی در مورد
محصوالت بومی در این روستاها ،زندگی مسالمت آمیز زرتشتیان با مسلمانان در یک روستا مانندمزرعه کالنتر
میبدکه هر ساله پذیرای گردشگران زیادی است را می باشد.الزم به توضیح است که نقش دولت و مسئولین محلی و
دولتی در ایجاد امنیت و احساس آرامش روانی برای گردشگران بسیار حیاتی و ضروری است.راهبردها ،همان
اقداماتی هستند که در پاسخ به مقوله یا پدیده محوری ارائه می شوند . ،راهبردهایی که مصاحبه شوندگان این
پژوهش بر آنها تاکید داشتند توسعه و تحول و شاخص ها (عوامل نهادی) بودند.یکی از محاسن گردشگری
کشاورزی تحول ساختاری در بحث توسعه روستایی است.با گردشگری کشاورزی که خود از مصادیق کارآفرینی
است راهکارهای جدیدی درتوسعه برای توانمند سازی و ظرفیت سازی در مناطق روستایی در جهت کاهش شکاف
شهر و روستا ،ایجاد برابری اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی و ابزاری مهم برای رسیدن به توسعه وتحول در
وضعیت اقتصادی روستاییان خصوصا برای بیکاران فصلی در روستاهای یزد ایجاد و باعث اشتغال موقت برای آنها
خواهد گردیدو باعث مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و کشت محصوالت جدید برای جذب گردشگران
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بیشتر خواهد شد که پیاده سازی این تجربه نتایج خوبی را در روستاهای بنادکوک و درین میبد داشته است.همچنین
توسعه پایدار روستا پیامد الگو و هدف اصلی این پژوهش می باشد که نشان می دهد که این مقوله ها به درستی
تعیین گردیده اند .شاخص ها یا همان عوامل نهادی :ارگان های مدیریتی و ذی صالح ،حمایت دولت ،بازار یابی
شبکه عظیم گردشگری و آموزش مهارتهای تکمیلی است که از راهبرد های اصلی در این پژوهش است .بنابراین
تقویت سازمان میراث فرهنگی ،ثبات سیاسی ،ایجادتعاونی ها و تشکل ها ،ایجاد مراکز تحقیقاتی مناسب در زمینه
محصوالت بومی هر منطقه وروستایی مثال برای(انار ،روناس ،زعفران) به کارگیری کشاورزان و خانواده آنهادر
کارهای گردشگری ،ثبات اقتصادی ،امنیتی ومدیریتی در این مناطق ،معافیتهای مالیاتی ،اعطای وام های بلند مدت با
سود اندک وحمایت دولت از دهیاری ها از این شاخص ها هستندکه با نتیجه پژوهش)( Motiee L, Hashemi,2012

( هم خوانی داردو پیشنهاد میگردد حمایت دولت از دهیاری ها ،تصویب سهولت قوانین دولتی مربوط به روستاهاو
همگرایی ارگان ها و تعامل بخشی آنها افزایش یابدودر غیر اینصورت نیاز به مشارکت بخش حصوصی در این
مناطق می باشد.نقش تبلیغات و شبکه های اجتماعی در بازار یابی و بازار سازی گردشگری مهم وبرای روستاییان
تعیین کننده است.آموزش مهارتهای کارآفرینی به روستاییان و خانواده آنها ،آموزش روش های نوین کشاورزی و
نحوه پذیرایی از گردشگران و ایجاد کارگاههای مشارکتی در جهت تولیدات صنایع دستی و فرآوری محصوالت از
مهم ترین این عوامل می باشد.
در نهایت مصاحبه شوندگان این پژوهش پیامد های اصلی و نتایج نهایی را رشد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
توسعه فرهنگ کارآفرینی و توسعه و شکوفایی فرصتهای کاری در نظر گرفته اند .که با نتایج پژوهش
های )(Stevanovic,2016.Abadi,2019.Hen,2019.Evgravofa,2020این پژوهش گران برابری می کند.عوامل و
اثرات اقتصادی از مهم ترین پیامدهای این پژوهش بوده و از مصادیق تاثیر گذار بر توسعه کارافرینی روستایی
است.با گردشگری کشاورزی سرمایه های انسانی ،اجتماعی ،مالی افزایش یافته و با توجه به تقویم کار روستا،
تهدیدات بیکاری فصلی در اکثر روستاهای یزد کم رنگ.افزایش میزان درآمد خانوارهای روستایی و کاهش فقر آنها،
فروش محصوالت کشاورزی و صنایع دستی و ایجاد فرصتهای شغلی برابر و در نتیجه بهبود توسعه پروژه های
روستایی از نتایج این راهبرد خواهد بود.توسعه فرهنگ کارآفرینی و شکوفایی فرصتهای کاری که ناشی از سهولت
راه اندازی کسب وکار ها ،هدف اصلی این پژوهش است که توسعه کارآفرینی روستایی ودر نهایت توسعه پایدار
روستایی را به دنبال خواهد داشت و
بررسی اثرات منفی گردشگری کشاورزی در روستاها ،شناسایی محدودیتها و شناخت نقاط ضعف و قدرت زیر
ساختهای روستایی ،آموزش در راستای رفع موانع فرهنگی ،ایجاد بانک اطالعات توریستی در استان ،افزایش اعتبار
بخش توریسم روستایی در بودجه استانی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این صنعت ،توسعه تاسیسات زیر
بنایی و عمرانی در روستاهای گردشگری ،شناسایی روستاهای دیگر استان با قابلیت گردشگری کشاورزی ،توسعه
حمل ونقل و شبکه راههای روستایی ،با توجه به نگاه فصلی بودن جاذبه های گردشگری کشاورزی در بعضی از
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 ارائه تسهیالت سرمایه گذاری جهت احداث جاذبه های غیر،روستاهای استان وجهت افزایش انگیزه کشاورزان
طبیعی مانند باغ وحش در مناطق جنگلی خاتم و تله کابین در مناطق روستایی دامنه شیرکوه و افزایش مهارت حرفه
ای کشاورزان خصوصا زنان و دختران روستایی جهت ارائه خدمات بهتر به گردشگران از موارد دیگر توصیه شده
.می باشد
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Abstract
Today, entrepreneurship development is one of the most constructive strategies for
economic, social and cultural development of deprived areas and villages, and due to
the dominance of agriculture in most rural areas, the main emphasis is on rural
entrepreneurship. In this regard, agricultural tourism (agro tourism) experience It is
also very suitable for visitors who are looking for work on the farm, garden, access to
nature, sightseeing and cultural experiences, and on the other hand helps farmers
maintain the dynamism and sustainability of agriculture and diversify their economy.
The present study seeks to design a model of rural entrepreneurship development
based on agricultural reversal. This research is a quasi-structured interview in the
framework of a qualitative approach and using data research method of the Foundation
to collect data and to collect information, with Targeted sampling method has been
used with 30 experts familiar with rural tourism, rural entrepreneurship, local officials
and meta-local interviews. Environmental body and natural ecosystems), background
factors (effect Environmental education, basic education, handicrafts and rural
infrastructure and tangible infrastructure), intervening conditions (motivational effects,
intangible infrastructure, culture and rituals), strategies (development and
transformation, indicators, practical training and creation of participatory workshops)
and consequences It was (economic, social and cultural growth, development of
entrepreneurial culture).
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