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1. استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز.
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چکیده	
کاالها،  تقاضای  میزان  و  می آید  پیش  تقاضاهای جدیدی  و  نیازها  رونق گردشگری  و  با رشد 

خدمات و امکانات موجود افزایش می یابد. این امر محیطی را برای شکل گیری کسب وکارهای 

افزایش  به  و  می شود  روستاییان  بین  کارآفرینی  روحیۀ  افزایش  موجب  و  می کند  فراهم  جدید 

سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های جدید اقتصادی در مناطق روستایی می انجامد. بنابراین، هدف 

رد است. بنیان 
ُ

تحقیق حاضر بررسی تأثیر توسعۀ گردشگری روستایی در رونق کسب و کارهای خ

و  ماهیت  نظر  از  و  کاربردی  نوع  از  نیز،  هدف  لحاظ  از  است.  پراگماتیسم  بر  مبتنی  تحقیق 

از مطالعات کتابخانه ای و میدانی  روش، توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری اطالعات 

استفاده شده است. قلمروی مکانی تحقیق دهستان باروق است که طبق سرشماری سال 1395، 

دارای 3415 خانوار و 12024 نفر جمعیت است. نمونۀ آمار، در مرحلۀ کّمی، براساس فرمول 

کوکران، شامل 294 خانوار روستایی بود و در فاز کیفی، با انجام 38 مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، 

اشباع  نظری حاصل شد. انتخاب خانوارها از میان خانوارهایی بود که دارای کسب و کارهای خرد 

بوده یا در زمینۀ گردشگری و خدماتی مشغول فعالیت بودند و مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته 

با مدیران روستایی، مالکان بنگاه های اقتصادی، خبرگان محلی، گردشگران و صاحبان مشاغل 

انجام شده است. داده های کّمی با استفاده از آزمون های هم بستگی، تی تک نمونه ای، رگرسیون 

و تحلیل  مسیر تجزیه و تحلیل شدند و در تحلیل های کیفی نیز، نظریۀ مبنایی استفاده شد. نتایج 

کشاورزی،  بخش های  در  جدید  کسب و کارهای  ایجاد  برای  مختلفی  زمینه  های  که  داد  نشان 

صنعت، خدمات و گردشگری در محدودۀ مورد مطالعه وجود دارد. ولی مهم ترین زمینۀ ایجاد 

است،  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  و  خدماتی  مشاغل  توسعۀ  منطقه،  این  در  کسب و کار، 

به طوری که بین گسترش گردشگری روستایی و ایجاد کسب و کارهای خرد در ابعاد اقتصادی، 

اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی در سطح آلفای 0.05 درصد رابطۀ معناداری وجود دارد. 

همین طور، توسعۀ گردشگری روستایی، براساس روش تحلیل  مسیر در مشاغل غیرکشاورزی 

مانند مشاغل خدماتی با میزان بتای 0/786 و صنایع روستایی با 0/389، اثرات قابل توجهی 

راندمان  کاهش  و  منطقه  در  موجود  کم آبی  به دلیل   ،-/254 مقدار  با  کشاورزی  بخش  و  دارد 

محصوالت تولیدی، در ردۀ پایین تر قرار گرفته است.
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مقدمه
ــم  ــیار مه ــتاها بس ــه روس ــوط ب ــائل مرب ــق مس ــناخت دقی ش

اســت؛ زیــرا بــه حــل تمامــی مشــکالت و عقب ماندگی هــا 

مثــل فقــر گســترده و حــاد، نابرابــری در حــال رشــد، رشــد ســریع 

ــد  ــده در مناطــق روســتایی کمــک می کن ــکاری فزاین جمعیــت و بی

)Li & Zhang, 2015: 42(. همچنیــن، روســتاها در فراینــد 
ــی  ــواد غذای ــن م ــژه در تأمی ــی به وی ــف متفاوت ــی وظای ــعۀ مل توس

برعهــده دارنــد. بنابرایــن، توجــه بــه مســائل آن هــا در فراینــد رشــد 

و توســعه اهمیــت و ضــرورت فراوانــی دارد )کریــم زاده و همــکاران، 

ــه  1395: 130(. از اساســی ترین موانعــی کــه در رونــد دســتیابی ب

توســعه در روســتاهای کشــور وجــود دارد فقــر و محرومیــت اســت 

)Christiaensen et al., 2013: 4(. درواقــع، ایــن نواحی، 
به دلیــل شــرایط خــاص اکولوژیکــی و اقتصاد ـ اجتماعــی، بــا 

مســائل و مشــکالت متعــدد و متنوعــی مواجه انــد کــه فقــر و 

مادامی کــه  و  می شــود  تلقــی  آن هــا  مهم تریــن  از  محرومیــت 

ــر  ــر دراث ــی از فق ــکالت ناش ــا مش ــتایی ب ــوار روس ــی خان زندگ

نبــودن حداقــل اســتانداردهای زندگــی مواجــه اســت، دیگــر ابعــاد 

ــود  ــد ب ــه رو خواهن ــددی روب ــکالت متع ــا مش ــز ب ــان نی ــی آن زندگ

ــاد  ــه اعتق ــان، ب ــن می ــکاران، 1396: 318(. در ای ــی و هم )ملک

ــی  ــگری از فعالیت های ــعۀ گردش ــران، توس ــیاری از صاحب نظ بس
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تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسب وکارهای ُخرد روستایی
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کریم زاده و والئی 148

اســت کــه می  توانــد برخــی مشــکالت عمــده )همچــون بیــکاری، 

فقــر، فالکــت، درآمــد پاییــن و فقــدان تنــوع  اقتصــادی( در مناطــق 

روســتایی را برطــرف کنــد و در ســایر جنبه هــای زندگــی روســتاییان 

ــکاران، 1392: 111؛  ــی و هم ــذارد )کرم ــت بگ ــر مثب ــز تأثی نی

.)Sharply, 2002: 234
ــتاییRT( 1( در  ــگری روس ــر، گردش ــال های اخی ــی س در ط

ــوده و امــروزه  ــه رشــد ب بســیاری از مناطــق روســتایی جهــان رو ب

محــرک پایــدار توســعۀ اجتماعــی و اقتصــادی فضاهــای روســتایی 

اســت )Randelli & Martellozzo, 2019: 387(. از 

ــینی،  ــدن و شهرنش ــی ش ــد جهان ــن فراین ــرعت یافت ــا س ــی، ب طرف

ابعــاد  در  مختلفــی  تحــوالت  دســتخوش  روســتایی  مناطــق 

اجتماعــی و اقتصــادی شــده اند و صنعــت گردشــگری از مهم تریــن 

ابزارهــای مــورد اســتفاده بــرای ترویــج و تجدیــد حیــات روســتایی 

 Shen et al., 2019:( ــت ــده اس ــناخته ش ــازی آن ش و بازس

99(، به طــوری کــه ایــن موضــوع اکنــون در مباحــث دانشــگاهی 
ــده  ــته ش ــون برجس ــکل های گوناگ ــه ش ــی ب ــای سیاس و گفتمان ه

اســت و کارآفرینــان گردشــگری، به ویــژه میزبانــان محلــی، عنصــر 

 Dinis et al., 2019:( ــد شــمرده می شــوند ــن رون ــی ای اصل

ــتیابی  ــرای دس ــن ب ــی جایگزی ــگری رهیافت ــن، گردش 1(. همچنی
ــی آن در  ــی رود و توانای ــمار م ــتایی به ش ــدار روس ــعۀ پای ــه توس ب

ــات  ــی از ثب ــود ناش ــی از س ــطح قابل قبول ــدار و س ــتغال زایی پای اش

فعالیت هــای گردشــگری در طــول ســال چشــمگیر و پایــدار اســت 

 .)Martínez et al., 2019: 165(
ــر،  ــال های اخی ــی س ــگری، در ط ــش گردش ــور، بخ همین ط

ــد  ــدۀ رش ــل تعیین کنن ــا و عوام ــر راهبرده ــش جدایی ناپذی ــه بخ ب

ــا  ــده )Fahimi et al., 2018: 62( و ب ــل ش ــادی تبدی اقتص

گســترش کســب و کارهای خــرد روســتایی، اقتصــاد پایــدار را بــرای 

فضاهــای روســتایی به ارمغــان آورده اســت )والئــی، 1398: 12(. 

ــن، صنعــت گردشــگری موجــب رشــد اقتصــادی از  ــر ای عــالوه ب

بنگاه  هــای  در  به خصــوص  کارآفرینــی  و  اشــتغال زایی  طریــق 

ــف  ــق مختل ــاه در مناط ــاخص های رف ــد ش ــن رش ــرد و همچنی
ُ

خ

گردشــگری شــده اســت )دادورخانــی و همــکاران، 1390: 171(. 

ــب  ــد، موج ــای جدی ــاد تقاضاه ــا ایج ــگری، ب ــن، گردش بنابرای

ــای ســطح درآمــد  ــد شــغلی، ارتق ــد آمــدن فرصت هــای جدی پدی

ــر  ــا، تغیی گاهی ه ــطح آ ــش س ــا، افزای ــل فرهنگ ه ــوار، تعام خان

ســاختارهای موجــود و شــکل گیری زیرســاخت ها و بســترهای 

الزم بــرای توســعۀ فعالیت هــای مختلــف شــده و تحــرک و پویایــی 

ــش  ــرای افزای ــه را ب ــرده و زمین ــاد ک ــتایی ایج ــع روس را در جوام

ســرمایه گذاری، ایجــاد بنگاه هــای مختلــف اقتصــادی به ویــژه 

ــرد و متوســطSME( 2( و تحریــک کارآفرینــان 
ُ

کســب و کارهای خ

 Lordkipanidze,( ــت ــرده اس ــم ک ــی فراه ــعۀ کار آفرین و توس

1. Rural Turism
2. Small and Medium-sized Enterprises (SME)

787 :2005(. ازایــن رو، گســترش بنگاه هــا و کســب وکارهای 
ــرد روســتایی، ضمــن ایجــاد و تقویــت روحیــۀ 

ُ
اقتصــادی خ

ــعۀ  ــد توس ــد فراین ــی می توان ــردی اساس ــۀ راهب ــی، به منزل کارآفرین

 Faggio & Silva, 2014:( روســتایی را تســریع بخشــد

ــه  ــع، زمین ــب مناب ــور ترکی ــوان، به منظ ــر، می ت ــوی دیگ 67(. از س
ــم  ــتا فراه ــارج از روس ــم در خ ــم در درون و ه ــتر الزم را ه و بس

کــرده و از ایــن طریــق، شــرایط الزم بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی 

فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی روســتاییان و ابــزار الزم بــرای 

ــرد  ــا ک ــتاییان مهی ــرای روس ــالم را ب ــی س ــاد و محیط ــت اقتص تثبی

ــکاران، 1394: 37(.  ــامیان و هم )س

ــه  ــتیابی ب ــئول دس  مس
ً
ــا ــرد اساس

ُ
ــب وکارهای خ ــروزه کس ام

موفقیــت اقتصــادی به شــمار می رونــد و چشــم انداز اقتصــادی 

ــان و  ــاد هیج ــث ایج ــد، باع ــرار می  دهن ــر ق ــتایی را تحت  تأثی روس

ــرفت  ــد و پیش ــی رش ــرک اصل ــۀ مح ــوند و و به منزل ــزه می ش انگی

 Zulkepli et al., 2015:( به شــمار می رونــد  اقتصــادی 

ــای  ــذاری بنگاه ه ــت و اثرگ ــن، اهمی ــود ای ــا وج ــی، ب 439(. ول
ــای  ــات و مدل ه ــادی در ادبی ــد زی ــا ح ــان ت ــادی و کارآفرین اقتص

ــده  ــه ش ــت کم گرفت ــس دس ــگری و برعک ــد گردش ــعۀ مقاص توس

)Dinis et al., 2019: 2( و بــه اهمیــت و نقــش توســعۀ 
ــط  ــرد و متوس

ُ
ــب وکارهای خ ــاد کس ــتایی در ایج ــگری روس گردش

ــر  ــران کمت ــا ای ــور م ــوص در کش ــتایی به خص ــای روس در فضاه

پرداختــه شــده اســت. بنابرایــن، این گونــه مطالعــات، بــا توجــه بــه 

تأســیس وزارت خانــۀ گردشــگری در ســال 1398 در ایــران، بســیار 

ضــروری و مهــم به نظــر می رســد.

ــدوآب  ــتان میان ــاروق، در شهرس ــتان ب ــاس، دهس ــن اس ــر ای ب

واقــع در قســمت جنوبــی دریاچــۀ ارومیــه، یکــی از مناطقــی 

اســت کــه بــا مســائل طبیعــی و اقتصــادی روبه روســت. امــا ایــن 

ــگری  ــۀ گردش ــود در زمین ــاالی خ ــیل ب ــل پتانس ــتان، به دلی دهس

به خصــوص گردشــگری طبیعــی )اکوتوریســم(3 و گردشــگری 

ــف و  ــق مختل ــف از مناط ــگران مختل ــۀ گردش ــتایی و مراجع روس

روســتاها و شــهرهای پیرامــون، موجــب راه انــدازی کســب وکارهای 

ــت،  ــده اس ــود ش ــتایی خ ــکونتگاه های روس ــی س ــرد در برخ
ُ

خ

ــر، در 17  ــال های اخی ــی س ــتان، ط ــن دهس ــه در ای ــوری ک به ط

در  بازرگانــی،  و  تجــارت  حــوزۀ  در  کســب و کارهایی  روســتا، 

ــوری،  ــه و غذاخ ــوپرمارکت، کاف ــون س ــواع گوناگ ــتا، ان 11 روس

در 9 روســتا، آژانس هــای مســافربری، در روســتاهای قشــالق 

نوروزلــو، چالخامــاز، نوروزلــو و قطــار توســعۀ گردشــگری طبیعــی 

نوروزلــو و قطــار  تاریخــی، در روســتاهای گل ســلیمان آباد،  و 

ــتا،  ــگران، در 10 روس ــت گردش ــرای اقام ــردی ب ــای بوم گ خانه ه

کارگاه هــای کوچــک فــرآوری محصــوالت کشــاورزی و لنبــی 

ــاد  ــزوم ایج ــل، ل ــن دلی ــه  همی ــت. ب ــده اس ــود آم ــره به وج و غی

ــادی  ــداری اقتص ــرای پای ــد ب ــب وکارهای جدی ــو و کس ــاغل ن مش

3. Ecotourism
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ــتایی  ــدار روس ــعۀ پای ــق توس ــه، تحق ــر از هم ــی و مهم ت و اجتماع

ــگری  ــای گردش ــا و مکان ه ــه زمینه ه ــه ب ــا توج ــه، ب ــن ناحی در ای

در آن، ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. بنابرایــن، هــدف تحقیــق 

ــر  ــد و تأثی ــب وکارهای جدی ــاد کس ــای ایج ــی زمینه ه ــر بررس حاض

گردشــگری روســتایی در توســعۀ کســب وکارهای جدیــد در نواحــی 

ــن  ــه ای ــالش دارد ب ــت و ت ــه اس ــورد مطالع ــدودۀ م ــتایی مح روس

ــد: ــخ ده ــؤال پاس س

توســعۀ گردشــگری روســتایی چــه تأثیــری در توســعه و رونــق 

ــتایی دارد؟ ــرد روس
ُ

ــب وکارهای خ کس

مبانی	نظری	و	پیشینۀ	تحقیق
ــگری را  ــردی )UNWTO(1 گردش ــی جهانگ ــازمان جهان س

ــارت اســت از مجموعــه  ــد: »گردشــگری عب ــف می کن ــن تعری چنی

ــط  ــر از محی ــی غی ــفر و در محیط ــردی در س ــر ف ــه ه ــی ک کارهای

ــال  ــک س ــش از ی ــفر بی ــن س ــد. ای ــام می ده ــود انج ــول خ معم

طــول نمی کشــد و هــدف آن ســرگرمی، تفــرج، اســتراحت، ورزش 

 UNWTO, 2013:( »و فعالیت  هایــی از ایــن قبیــل اســت

11(. بــه  عبــارت دیگــر، گردشــگری را ابــزاری بــرای تحــرک 
ــتغال و  ــاد اش ــق ایج ــعه از طری ــج و توس ــیه ای، تروی ــاد حاش اقتص

 Abby & Ceoffret, 2006:( کرده انــد  تعریــف  درآمــد 

159(. صنعــت گردشــگری حــدود 9 درصــد ســهم اشــتغال 
 حــدود 7 

ً
جهانــی را دارد و تولیــد ناخالــص داخلــی آن تقریبــا

ــی  ــکاری جهان ــق شــده بی ــن صنعــت موف ــون دالر اســت و ای تریلی

را بــا ایجــاد فرصت هــای شــغلی متنــوع در سراســر جهــان کاهــش 

 Koens &Wood, 2017: 492 Fahimi et( دهــد 

al., 2018: 62;(. مطالعــات نشــان می دهــد ایــن رویکــرد 
ــرای رشــد و توســعۀ مناطــق مقصــد  دارای ظرفیــت فوق العــاده ای ب

اســت. عــالوه بــر ایــن، دارای ویژگی هایــی اســت کــه آن را از 

 Stabler et al.,( ــد ــدا می کن ــادی ج ــای اقتص ــایر فعالیت ه س

ــم  ــت و ه ــۀ فعالی ــم به منزل ــگری، ه ــه گردش ــوری  ک 2010(، به ط
ــزاری  ــد و اب ــای جدی ــال رویکرده ــه به دنب ــت، همیش ــۀ صنع به مثاب

بــرای به دســت آوردن دانــش جدیــد و دیدگاه هــای نــو به شــمار 

 Song( مــی رود و دارای نظــم و انضبــاط خاصــی در محیــط اســت

 .)et al., 2012: 1656
ــت.  ــتایی اس ــگری روس ــگری گردش ــای گردش ــی از گونه ه یک

ــی، در  ــی تفریحی ـ اجتماع ــۀ فعالیت ــتایی، به منزل ــگری روس گردش

نیمــۀ دوم قــرن 18 در انگلســتان و اروپــا پدیــد آمــد. قبــل از آن  نیــز، 

مناطــق روســتایی بــرای فعالیت هــای تفریحــی اســتفاده می شــدند، 

امــا فقــط اقشــار برتــر جامعــه از ایــن فعالیت هــای تفریحی اســتفاده 

ــتان،  ــالدی در انگلس ــرن 11 و 12 می ــال، در ق ــرای مث ــد. ب می کردن

مناطــق گســترده ای از روســتاها بــه شــکار اشــراف زادگان اختصــاص 

1. United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

ــره ای از  ــچ به ــردم هی ــیاری از م ــن، بس ــد. بنابرای ــده بودن داده  ش

گردشــگری روســتایی یــا انــواع دیگــر گردشــگری نمی بردنــد. 

ــت  ــگری اس ــذاب گردش ــای ج ــتایی از بخش ه ــگری روس گردش

ــار فعالیت هــای ســنتی همچــون  ــژه از دهــۀ ۱۹۵۰، در کن کــه به وی

گــردش در خــارج از شــهر و کوه نــوردی به ســرعت توســعه و رونــق 

ــر  ــش از ه ــتا، بی ــر روس ــگری در ه ــیل  گردش ــت. پتانس ــه اس یافت

چیــز، بــه ســرمایه های جغرافیایــی، کیفیــت مناظــر طبیعــی و آثــار 

ــف  ــکال مختل ش
َ
ــال، ا ــتگی دارد. بااین ح ــی بس ــی و فرهنگ تاریخ

ــت  ــت و منفــی در باف ــی مثب ــد تأثیرات گردشــگری روســتایی می توان

 Ristić et al.,( ــد ــته باش ــی داش ــادی و اجتماع ــی، اقتص طبیع

فراوانــی  تأثیــر  1 :2019(. همچنیــن، گردشــگری روســتایی 
به طــوری  کــه توســعۀ گردشــگری  اقتصــاد روســتایی دارد،  در 

ــتغال  ــن اش ــتایی، تضمی ــق روس ــادی در مناط ــد اقتص ــب رش موج

ــا  ــر از همــه، ب ــاه و معیشــت آن هــا و مهم ت افــراد محلــی، بهبــود رف

ــت  ــد محرومی ــی« )مانن ــاری جمعیت ــئلۀ »فش ــه مس ــه اینک ــه ب توج

روســتاها، پیــری جمعیــت، مهاجــرت جوانــان بــه مناطــق شــهری( 

بــا رونــق و  مشــکالتی در روســتاها بــه وجــود آورده اســت، 

ــش  ــتغال زایی در بخ ــتایی و اش ــرد روس
ُ

ــب وکارهای خ ــعۀ کس توس

ــود  ــکوفا می ش ــتاها ش ــن روس ــاد ای ــرد اقتص
ُ

ــع خ ــات و صنای خدم

.)Paresishvili et al., 2017: 344(
ـرد«2 تأثیـر چشـمگیری در اقتصـاد و رونـق 

ُ
»کسـب وکارهای خ

و رفـاه ملـی دارنـد )Phillipson et al., 2019: 230( و از 

راهکارهای مهم در اشـتغال زایی و ریشـه کنی بیکاری و افزایش درآمد 

 :1394 مـردم روسـتایی به شـمار می رونـد )سـامیان و همـکاران، 

17؛Faggio & Silva, 2014: 67(. همچنیـن، بنگاه هـای 
ـرد روسـتایی از عوامـل توسـعۀ اقتصـادی و سیاسـت های رشـد 

ُ
خ

 Lyee & Cowling,( بیشـتر کشـورهای دنیـا تلقـی می شـوند

25 :2015(. بنابرایـن، بـا نگاهـی بـه فعالیـت بنگاه هـای کوچـک 
و درحال توسـعه، درمی یابیـم  توسـعه یافته  در کشـورهای  متوسـط  و 

نوعـی ارتبـاط تنگاتنـگ و مؤثـر بیـن پیشـرفت اقتصادی ـ اجتماعی 

ایـن کشـورها و ایـن بنگاه هـا وجـود دارد. به دلیـل تخصصـی شـدن 

وظایـف، عدم تمرکـز تصمیم گیـری و نیـاز بـه انعطاف پذیری بیشـتر، 

به منظـور حضـور دائمـی یـا پررنگ تـر و مطابقـت بـا شـرایط متغیـر 

و  صنعتـی  کشـورهای  در  متوسـط  و  کوچـک  بنگاه هـای  جهـان، 

درحال توسـعه رو بـه افزایش انـد )والئـی، همـکاران، 1397: 184(. 

دلیـل افزایـش کسـب وکارها در فضاهـای روسـتایی نیـز ایـن اسـت 

کـه بنگاه هـای روسـتایی بـا روشـی دقیق تـر، به گونـه ای اقتصـادی، 

بـا رویکـردی مکانـی و تدویـن راهبردهـای خـاص خـود می تواننـد 

از پتانسـیل کامـل مشـاغل همـه ی مکان هـا و بخش هـای اقتصـادی 

.)Serwicka & Swinney, 2016: 1( اسـتفاده کننـد

2. Small Enterprises
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بنابرایــن، از یــک ســو، به دلیــل بــاال بــودن نــرخ رشــد 

مقایســه  در  روســتایی  جامعــۀ  در  آشــکار  و  پنهــان  بیــکاری 

عدم امــکان  به دلیــل  دیگــر،  ســوی  از  و  جامعــۀ  شــهری  بــا 

ســرمایه  گذاری گســترده بــرای توســعۀ صنایــع بــزرگ، گردشــگری 

ــرد در جوامــع 
ُ

بــه گســترش کســب وکارهای خ دولتمــردان را 

ــکاران، 1397: 184(.  ــی، هم ــت )والئ ــرده اس ــتایی وادار ک روس

درحالی کــه ایجــاد اشــتغال در جامعــۀ روســتایی بــه مشــکلی حــاد 

ــاد  ــۀ ایج ــته اند زمین ــتایی توانس ــرد روس
ُ

ــاغل خ ــده، مش ــدل ش ب

اشــتغال و مانــدگاری در جامعــۀ  روســتایی را در فعالیت هــای 

کشــاورزی و غیرکشــاورزی فراهــم کننــد و نوعــی امیــد و شــادابی 

را بــه جامعــۀ هــدف ارزانــی دارنــد )نجفــی و صفــا، 1393: 

بــا اســتقبال متخصصــان توســعۀ  روســتایی  امــر  ایــن   .)62

ــان  ــی متخصص ــه برخ ــه ای ک ــت، به گون ــده اس ــه رو ش ــز روب نی

ــتایی را  ــط روس ــی در محی ــرد و خانگ
ُ

ــب وکارهای خ ــعۀ کس توس

ــوم  ــان س ــورهای جه ــتایی در کش ــعۀ روس ــکار توس ــن راه مهم تری

راهکارهــای  از  و   )Gibosen & Olivia, 2010: 29(
 Ye et al.,( ــد ــای روســتاها درنظــر می گیرن کاهــش فقــر و احی

29 :2019(. همچنیــن، گســترش بنگاه هــا و کســب وکارهای 
ــن  ــی، ضم ــردی اساس ــۀ راهب ــتایی، به منزل ــرد روس

ُ
ــادی خ اقتص

ــتایی را  ــعۀ روس ــد توس ــی، فراین ــۀ کارآفرین ــت روحی ــاد و تقوی ایج

ســرعت می بخشــد. از ســوی دیگــر، می تــوان زمینــه و بســتر الزم 

ــع، هــم در درون و هــم در خــارج از روســتا،  ــرای ترکیــب مناب را ب

ــت  ــود کیفی ــرای بهب ــرایط الزم ب ــق، ش ــن طری ــرد و از ای ــم ک فراه

ــزار الزم  ــتاییان و اب ــی روس ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــی ف زندگ

ــا  ــرای روســتاییان مهی ــت اقتصــاد و محیطــی ســالم را ب ــرای تثبی ب

کــرد )ســامیان و همــکاران، 1394: 37(. امــروزه کســب وکارهای 

، مســئول دســتیابی بــه موفقیــت اقتصــادی به شــمار 
ً
ــرد ، اساســا

ُ
خ

تحــت  تأثیــر  را  روســتایی  اقتصــادی  چشــم انداز  می رونــد، 

قــرار می دهنــد، باعــث ایجــاد هیجــان و انگیــزه می شــوند و 

ــمار  ــادی به ش ــرفت اقتص ــد و پیش ــی رش ــرک اصل ــن مح همچنی

 .)Jaafar & Rasoolimanesh, 2015: 18( می رونــد

ــوآوری در  ــع ن ــی منب ــرد نوع
ُ

ــب وکارهای خ ــن، کس ــر ای ــزون ب اف

محصــوالت و خدمات انــد؛ زیــرا، بــا ایجــاد کســب وکارهای 

و  افزایــش  محلــی  پس اندازهــای  و  ســرمایه گذاری  ها   ، ــرد 
ُ

خ

 Mohapatra et( ــد ــق می یابن ــی رون ــع محل ــتفاده از مناب اس

al., 2007: 162 بــه نقــل از والئــی و همــکاران، 1397: 185(. 

در همیــن زمینــه، تاکنــون نظریه هــای فراوانــی در خصــوص 

کارآفرینــی در ابعــاد مختلــف مطــرح شــده کــه از جملــه می تــوان 

ــی،  ــناختی، مدیریت ــی روان ش ــادی، اجتماع ــای اقتص ــه نظریه ه ب

ــرد. ــاره ک ــت اش ــۀ فرص ــاری و نظری رفت

جدول	1:	دیدگاه	های	مطرح	در	حوزۀ	کسب	وکارها	)مطالعات	کتابخانه	ای،	1398(

توضیحاترویکرد

اقتصادی

این نظریه نوآوری را عامل اصلی معرفی می کند که نه تنها در تولید محصول )یا خدمات رسانی( جدید در بازار، 

بلکه در جلب سرمایه گذاری در فعالیت های کارآفرینانۀ جدید نقش دارد. این سرمایه گذاری جدید هم در عرضه 

و هم در تقاضای معادلۀ رشد نقش دارد. سرمایۀ جدید به وجودآمده برای گسترش ظرفیت های رشد )ظرف 

عرضه( به کار می رود و مخارج جدید حاصل از آن برای خروجی و ظرفیت های جدی مصرف استفاده می شوند 

.)Hisrich & Peters, 2002: 178(

اجتماعی

در این نظریه، »محیط« در شکل گیری رفتار کارآفرینانه بسیار اثرگذار است. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، 

نخستین فردی است که به کارآفرینی توجه کرده است. براساس تعریف وبر، کارآفرینی فرایندی اجتماعی است 

که در آن، کارآفرین با پشتکار و اشتیاق در کار خویشتن خویش را پیدا می کند و از بند عادت ها و سنت  های 

مرسوم آزاد می شود. او بر این باور است که فرهنگ کارآفرینی در تعامل انسان ها با یکدیگر شکل می گیرد و 

شخصیت، ارزش، نگرش و باورهای فرد به کارآفرینی تحت تأثیر تعامل وی با دیگر افراد جامعه شکل می گیرد و 

.)Gurau, 2009: 161( تکامل می یابد

روان شناختی

در این رویکرد، به ویژگی های روان شناسی مانند نیاز به »توفیق و پیشرفت«، گرایش به »ریسک پذیری« و 

»مرکز کنترل درونی« بیشتر توجه شده است. ادبیات گسترده و چشمگیری در زمینۀ ویژگی های روان شناختی 

و شخصیتی کارآفرینان وجود دارد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از انگیزۀ پیشرفت، ریسک پذیری، مرکز 

کنترل درونی، نیاز به استقالل، ارادۀ قوی و پشتکار، سخت کوشی، پیش قدم بودن در کار، نوگرایی و خالقیت. 

اعتمادبه نفس و تعهد نیز جزء ویژگی های روان شناسانه ای هستند که از سوی پژوهشگران مختلف به آن ها اشاره 

شده است )والئی و همکاران، 1397(.
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به طـور کلـی، می تـوان گفـت توسـعۀ گردشـگری روسـتایی موجـب 

 )Ye et al., 2019: 29( رد می شـود
ُ

رشـد و توسـعۀ مشـاغل خ

ایجـاد  از طریـق  توسـعۀ گردشـگری،  اسـت  کـه ممکـن  به طـوری 

ـرد ماننـد ایجـاد رسـتوران ها و فروشـگاه ها، تأثیـر 
ُ

کسـب وکارهای خ

مثبتـی در درآمـد خانوارهـای روسـتایی داشـته باشـد و کسـب وکار 

مهمـی  مزایـای  می توانـد  توسـعۀ گردشـگری  از طریـق  ایجادشـده 

باشـد  داشـته  روسـتایی  جامعـۀ  متصدیـان  و  دسـت اندکاران  بـرای 

)Tew & Barbieri, 2012: 2016(. صاحب نظـران بیشـتر 
کسـب وکارهای ایجادشـده در صنعت گردشـگری را کسـب وکارهای 

ـردی می  داننـد کـه می توانند خانگـی، اینترنتی و خانوادگی باشـند. 
ُ

خ

ایـن امـر دربارۀ گردشـگری روسـتایی بسـیار صـدق می کنـد. امروز 

انـواع مختلفـی از گردشـگری را برمی شـمارند کـه هریـک از آن هـا 

جزئی از گردشـگری روسـتایی به شـمار می روند )کرمی و همکاران، 

محصـوالت  عرضـۀ  و  تولیـدی  بنگاه هـای  همـۀ   .)116  :1392

گردشـگری و سـازمان های پشـتیبانی کننده ای مانند مراکـز اطالعات 

و  خرده فروشـان  سـوغاتی،  فروشـندگان  و  سـازندگان  جهانگـردی، 

شـرکت های پخـش بروشـور در صنعت گردشـگری جـای می گیرند. 

ایـن بنگاه هـا عرضـه محصـوالت و خدمـات گردشـگری را به عهـده 

 هـدف آنـان از ارائـۀ خدمـات و محصوالت کسـب 
ً
دارنـد و معمـوال

بیشـترین سـود اسـت )موسـایی، 1390: 79(.

بــا توجــه بــه اهمیــت و ســابقۀ موضــوع مــورد بحــث، مطالعات 

مختلفــی در داخــل و خــارج از کشــور در ایــن زمینــه انجــام شــده 

ــاره  ــمارۀ 2 اش ــدول ش ــا در ج ــه ای از آن ه ــه خالص ــه ب ــه در ادام ک

می شــود:

جدول	2:	برخی	مطالعات	انجام	شده	در	این	حوزه

نتایجمحقق و سال

کرمی و همکاران )1392(
ایجاد بنگاه های گردشگری، که ضمن ارائۀ خدمات بهتر برای گردشگران، رفاه بیشتری برای ساکنان منطقه فراهم آورد، اولویت 

بیشتری دارد. پاسخ گویان جوان تر و فعاالن بخش گردشگری با سطح درآمد پایین تر تمایل بیشتری به ایجاد و توسعۀ 
کسب و کار گردشگری دارند.

کریم زاده و همکاران )1393(
عامل سیاسی با میزان تأثیر 0/321مهم ترین عامل به وجود آمدن فرصت های کارآفرینی به شمار می رود و سپس عوامل زیرساختی، 

فضایی، جاذبه ای، اقتصادی و اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند.

مالشاهی و همکاران )1394(
تجربۀ کار کشاورزی مدیران این کسب وکارها، تعداد اعضای خانوار مدیر، میزان وام دریافتی برای احداث کسب وکار، تحصیالت 

مدیر، سن مدیر، تعداد نیروی کار مشغول در کسب وکار، فاصله محل کسب وکار و غیره.

سامیان و همکاران )1394(
رد روستایی عبارت اند از توسعۀ مهارت ها و توانایی های روستاییان با اجرای 

ُ
مهم ترین راهکارهای توسعۀ کسب  وکارهای خ

برنامه های آموزشی و مهارتی در زمینۀ امور فنی و اقتصادی، ایجاد و تقویت شبکه های بازاریابی و گسترش تسهیالت و امکانات 
الزم از جمله تسهیالت بانکی، بیمه و حمل ونقل.

حسنی نیا و فالحی )1396(
عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی در سطح شهرستان منوجان در قالب 9 مقولۀ اصلی طبقه بندی شد: عوامل فردی، 

اجتماعی، زیرساختی، طبیعی، قانونی، آموزشی، نهادی، سیاسی و اقتصادی.

امیدی و چهارسوقی امین )1397(

بین کارکردهای آزادی و استقالل عمل بیشتر کسب و کارهای خانگی، پایین  بودن هزینۀ راه اندازی کسب وکارهای خانگی، تناسب 
با ویژگی  های جسمی افراد معلول و کم  توان، موفقیت بیشتر جسمی افراد معلول و کم  توان در انجام کسب وکار خانگی، تناسب با 

اقشار مختلف کسب وکارهای خانگی، نیاز نداشتن به مجوز کسب وکارهای خانگی و کاهش فقر
 روستایی رابطۀ معنا  داری وجود دارد.

والئی و همکاران )1397(
ایجاد کسب وکار جدید در محدودۀ مورد نظر موانع سه گانه ای دارد که عبارت اند از »موانع اقتصادی ـ اجتماعی«، »موانع 

زیرساختی« و »ضعف سرمایۀ اجتماعی و ترجیح سپرده گذاری به سرمایه گذاری«. موانع »اقتصادی و اجتماعی« مهم ترین عامل 
عدم ایجاد کسب وکار جدید بوده است.

Jaafar & Rasoolimanesh 
(2015)

رد مرتبط با گردشگری در این ناحیه توسط زنان میان سال با تحصیالت پایین ایجاد شده است که بیشترین 
ُ

بیشتر کسب وکارهای خ
پس انداز خود را در ایجاد و حفظ کسب وکارهای جدید صرف می کنند. 

Iyigun (2015) کارآفرینی کسب بیشترین سود در کوتاه مدت نیست، بلکه مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیش از این است و با نوآوری موجب
رشد بازار می  شوند. کارآفرینان در تأمین نیازهای اساسی تأثیر مثبت و در دستیابی به توسعۀ پایدار نقش ارزنده ای دارند.

Fahimi et al. (2018).بخش گردشگری طی سال ها به بخشی جدایی ناپذیر از راهبرد ها و تعیین کننده های رشد اقتصادی تبدیل شده است

Martínez et al. (2019) گردشگری بخش مهمی در توسعۀ پایدار فضاهای روستایی است و توانایی چشمگیری در ایجاد اشتغال پایدار، سود ثابت و
افزایش سرمایه گذاری دارد.

Dinis et al. (2019)
نقش بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان تا حد زیادی در ادبیات توسعه دست کم گرفته شده است و عوامل مانند محل اقامت، 

موفقیت در تجارت، محل اقامت مدیر، سطح تحصیالت و تجربۀ حرفه ای گذشته در موفقیت بنگاه های 
اقتصادی تأثیرگذار است.
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ــرد و 
ُ

ــب وکارهای خ ــه کس ــان داد ک ــق نش ــینۀ تحقی ــی پیش بررس

ــی  ــادی و اجتماع ــائل اقتص ــش مس ــرای کاه ــکاری ب ــط راه متوس

ــوم  ــان س ــورهای جه ــرد کش ــا عملک ــتایی اند. ام ــی روس در نواح

ــگاه و اهمیــت ایــن کســب وکارها متناســب  ــا جای ــه ب در ایــن زمین

کیــد برنامه هــای ســوم و  ــا وجــود تأ نبــوده اســت. در ایــران نیــز، ب

چهــارم و پنجــم و ششــم بــر بنگاه هــای کوچــک و متوســط، هنــوز 

هــم راه انــدازی ایــن واحدهــا به کنــدی پیــش مــی رود و مطالعــات 

شــهری  نگــرش  غلبــۀ  نشــانگر  زمینــه  ایــن  در  انجام شــده 

بــر روســتایی اســت. ازایــن رو، شناســایی زمینه هــای ایجــاد 

ــر  ــی اجتناب ناپذی ــه ضرورت ــن ناحی ــد در ای ــب وکارهای جدی کس

ــق اســت. ــن تحقی ــت ای ــۀ هم ــه وجه ــت ک اس

شکل	1:	مدل	مفهومی	نقش	گردشگری	در	توسعۀ	کسب	وکارهای	ُخرد	روستایی	)1398(

روش	شناسی
بنیــان تحقیــق حاضــر بــر پراگماتیســم )روش آمیختــه( اســتوار 

ــت و روش،  ــر ماهی ــردی و از نظ ــدف، کارب ــاظ ه ــت و از لح اس

اطالعــات،  گــردآوری  به منظــور  اســت.  توصیفی ـ تحلیلــی 

و  مصاحبــه  )مشــاهده،  میدانــی  و  کتابخانــه ای  مطالعــات  از 

ــتان  ــق دهس ــی تحقی ــروی مکان ــد. قلم ــتفاده ش ــش نامه( اس پرس

بــاروق از شهرســتان میانــدوآب اســت کــه طبــق سرشــماری ســال 

1395 مرکــز آمــار ایــران، دارای 3415 خانــوار و 12024 نفــر 

جمعیــت بــوده اســت. بــا توجــه بــه بنیــان تحقیــق )پراگماتیســم یــا 

روش آمیختــه(، جامعــۀ آمــاری نیــز از دو گــروه تشــکیل شــده اند. 

ــۀ  ــوار به منزل ــران، 294 خان ــول کوک ــاس فرم ــی، براس ــاز کّم در ف

ــا  ــز، ب ــی نی ــاز کیف ــدند و در ف ــاب ش ــق انتخ ــاری تحقی ــۀ آم نمون

ــۀ نیمه ســاختاریافته اشــباع نظــری حاصــل  اســتفاده از 38 مصاحب

شــد. انتخــاب حجــم نمونــه از میــان خانوارهایــی بــوده کــه 

ــی  ــگری و خدمات ــۀ گردش ــا در زمین ــرد ی
ُ

ــب وکارهای خ دارای کس

از  نیمه ســاختاریافته  بودنــد و مصاحبه  هــای  فعالیــت  مشــغول 

ــکان  ــا(، مال ــالمی و دهیاری ه ــوراهای اس ــتایی )ش ــران روس مدی

ــان  ــگران و صاحب ــی، گردش ــرگان محل ــادی، خب ــای اقتص بنگاه ه

نیــز،  انتخــاب خانوارهــای روســتایی  بــوده اســت.  مشــاغل 

به منظــور رعایــت اصــل انتخــاب برابــر، تصادفــی بــود. همچنیــن، 

ــتا،  ــر روس ــش نامه های ه ــداد پرس ــن تع ــرای تعیی ــی، ب ــاز کّم در ف

ــکل 2(. ــدول 3 و ش ــد )ج ــتفاده ش ــب اس ــول تناس از فرم
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در ادامـۀ تحقیـق، به منظـور دسـتیابی بـه نتایـج تعمیم پذیـر در 

زمینـۀ  در  بـرای خانوارهـا  پرسـش نامه ای  مـورد مطالعـه،  محـدودۀ 

ـرد 
ُ

خ و کسـب وکارهای  مشـاغل  و  روسـتایی  گردشـگری  گسـترش 

ـرد روسـتایی تدویـن شـد )جـدول 4 و 5(. به منظـور 
ُ

و بنگاه هـای خ

تکمیـل  از  پـس  تحقیـق،  پرسـش نامه های  اعتبـار  ضریـب  تعییـن 

 SPSS نرم افـزار  وارد  پرسـش نامه    30 داده هـای  پرسـش نامه ها، 

پرسـش نامه  اعتبـار  کرونبـاخ،  آلفـای  روش  از  اسـتفاده  بـا  و  شـد 

0/79 به دسـت آمـد کـه بـرای ادامـۀ تحقیـق، قابل اعتمـاد و مناسـب 

اسـت. همچنیـن، بـرای تعییـن روایـی پرسـش نامه از روش محتوایی 

)دیدگاه هـای اسـتادان دانشـگاهی( اسـتفاده شـد. ایـن شـاخص ها 

بـا مـرور مطالعـات کتابخانـه ای، مقـاالت انجام شـده در ایـن حوزه، 

مطالعـات  و  دانشـگاه  اسـتادان  ارزنـدۀ  دیدگاه هـای  از  بهره گیـری 

محققـان انتخـاب شـدند. 

جدول	3:	تعداد	خانوار،	جمعیت	و	تعداد	نمونه	در	روستاهای	منتخب	1 )مرکز	آمار	ایران،	1395؛	محاسبات	نگارندگان،	1398(

نمونهجمعیتخانوارروستاهانمونهجمعیتخانوارروستاها

24476521حمید11337810علیار کندی

291143سانجیق1104189قشالق نوروزلو

641966علی بالغی1008343685گل سلیمان آباد

551824قرمزی بالغ452143138چالخاماز

21073318قطار10362میرزانظام

13502امیرآباد22174219نوروزلو

20677718نادرگلی21072518ایدیشه

5201داش آلتی411404شورجه باروق

792417شورجه کرد14349212اقکندباروق

----20265317قره سقال

 سهمیۀ )تعداد خانوار مورد پرسشگری( هر روستا نیز 
ً
1. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران با احتمال 70 درصد وجود صفت در جامعۀ آماری محاسبه شده است. ضمنا

براساس فرمول طرفین وسطین به دست آمده است.

شکل	2:	روستاهای	نمونه	و	ویژگی	های	جمعیتی	آن	ها	در	دهستان	باروق
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جـدول	4:	شـاخص	های	و	متغیرهـای	اثـرات	توسـعۀ	گردشـگری	در	مناطق	روسـتایی	)تقوایـی	و	همـکاران،	1389؛	محمدی		یگانه	
)Abby &Ceoffret, 2006 ؛Song et al., 2012 همـکاران،)1392؛	و	یگانه	محمـدی	1392؛	همـکاران،	و	فراهانـی	1391؛	همـکاران،	و

پایایی گویه ابعاد

0/86
افزایش قدرت خرید، گسترش فرهنگ شهرنشینی، رضایت از سفر، ایجاد رقابت و ازبین رفتن پیوستگی جامعۀ  روستایی، 
کاهش مهاجرت های  روستایی، تعارض اجتماعی و فرهنگی روستاییان و گردشگران، احساس عدالت اجتماعی و برابری 

میان روستا و شهر و امنیت اجتماعی.
اجتماعی

0/613
افزایش میزان اشتغال زایی، میزان افزایش دادوستد، میزان افزایش درآمدزایی مؤثر، دسترسی به خدمات اعتباری و مالی، 
گسترش خانه هایی برای اقامت گردشگران، افزایش میزان قیمت کاال و خدمات، سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهبود 

توزیع ثروت و درآمد و ایجاد فضای درمانی.
اقتصادی

0/91
بهبود محیط  زیست روستا، توجه مدیران محلی به کیفیت محیط  زیست روستا، توجه مدیران محلی به جمع  آوری و دفن 

مواد زائد، توسعۀ پارک و فضای سبز، پرهیز از ریختن زباله در اراضی روستاییان، آلودگی منابع آب و خاک، کاهش اتالف 
منابع آب و بهبود وضعیت معابر روستا از نظر بهداشتی.

زیست محیطی

0/69
رضایت از وجود پارکینگ در اماکن مذهبی، بهبود تأسیسات و تجهیزات، تغییر نوع مصالح و سبک معماری طی 

سال های اخیر، استفادۀ روستاییان از معماری استاندارد، رضایت از محل اقامت در روستا و احساس آسایش و آرامش 
روانی از آسیب نرسیدن به ابنیه و آثار تاریخی در روستا.

کالبدی

 

جدول	5:	شاخص	های	سنجش	اثرات	توسعۀ	گردشگری	در	رونق	کسب	وکارهای	ُخرد
	)اکبری	و	همکاران،	1394؛	نجفی	و	صفا،	1393؛	والئی	و	همکاران،	1397(  

ایجاد کسب وکارهای مختلفزمینه ها

توسعۀ کشاورزی
احداث کارگاه فرآوری محصوالت کشاورزی، ایجاد بازارهای محلی فروش محصوالت کشاورزی، ایجاد بنگاه های فروش و بازاریابی 

محصوالت کشاورزی، افزایش مکانیزاسیون باغ ها و اراضی زراعی، توسعۀ کشاورزی کوچک مقیاس، کشت محصوالت جایگزین 
)پسته، زعفران و گل  محمدی، توسعۀ باغ داری، توسعۀ کشت زراعی با استفاده از کودهای کمپوست و غیره(

توسعۀ گردشگری
میزان توسعۀ گردشگری فرهنگی، افزایش ظرفیت توسعۀ گردشگری روستایی، میزان توسعۀ گردشگری مذهبی، میزان توسعۀ گردشگری 

کشاورزی، ایجاد مسیرهای گردشگری، ایجاد قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی و ایجاد مکان هایی برای اقامت گردشگران.

صنایع روستایی
ایجاد کارگاه صنایع غذایی )نانوایی و نان روغنی(، ایجاد کارگاه نساجی )خیاطی و پرده دوزی(، ایجاد کارگاه های کار با چوب )نجاری، 

کمدسازی، ام دی اف سازی(، ایجاد کارگاه های کار با صنایع فلزی )جوشکاری، آلومینیوم سازی و درب و پنجره سازی آهنی(، ایجاد 
کارگاه های فرآوری محصوالت کشاورزی، ساختمان )سیم کشی ساختمان و نقاشی و کاشی کاری نازک کاری و غیره(.

توسعۀ خدمات

ایجاد مراکز فروش ماشین و خدمات وابسته به آن )یدکی موتور، فروش وسیلۀ نقلیۀ موتوری، تعمیر ماشین آالت، تعویض روغنی و 
آپاراتی(، افزایش واحدهای تجاری )فروش لوازم  خانگی، قصابی، تعاونی و مصالح ساختمانی(، افزایش تعداد کافه و سوپرمارکت، 

کبابی، مرغ فروشی، افزایش خدمات حمل و نقل )آژانس و ترمینال روستایی(، ایجاد مراکز اداری و پستی )دام پزشکی، مطب، داروخانۀ 
دام پزشکی، پست بانک و دفتر مخابرات(.

 

پــس از جمــع آوری داده هــای مــورد نیــاز بــا اســتفاده از 

و  طبقه بنــدی  داده هــا  ایــن  اســنادی،  و  میدانــی  روش هــای 

ــی  ــای آت ــتفاده در تحلیل ه ــرای اس ــت ب ــده و درنهای ــدی ش کد بن

ــم(  ــق )پراگماتیس ــان تحقی ــه بنی ــه این ک ــه ب ــا توج ــدند. ب ــاده ش آم

ــرای  ــله  مراتبی ب ــه، روش سلس ــای آمیخت ــن روش ه ــت، از بی اس

ــل  ــرای تجزیه و تحلی ــن، ب ــد. همچنی ــاب ش ــق انتخ ــام تحقی انج

داده هــا و اطالعــات به دســت آمده از طریــق پرســش نامه، بــا 

ــی و  ــار توصیف ــی و آم ــق، از روش کّم ــؤاالت تحقی ــه  س ــه ب توج

آمــار اســتنباطی )آزمون هــای هم بســتگی، تی تــک نمونــه ای، 

ــا کمــک نرم افــزار SPSS25 اســتفاده  رگرســیون و تحلیل مســیر( ب

شــد و بــرای جمــع آوری داده هــای حاصــل از مصاحبه هــای 

ــرد 
ُ

خ کســب و کارهای  ایجــاد  زمینــۀ  در  نیمه ســاختاریافته 

روســتایی در خصــوص توســعۀ گردشــگری از روش کیفــی نظریــۀ 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــوری(1 اس ــدد تئ ــاد )گران داده بنی

1. Grounded Theory
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محدودۀ	مورد	مطالعه
ــی، در 46  ــت جغرافیای ــر موقعی ــدوآب، از نظ ــتان میان شهرس

درجــه و 6 دقیقــه طــول جغرافیایــی و 36 درجــه و 46 دقیقــه عــرض 

ــه  ــن شهرســتان دارای 3 بخــش ب ــع شــده اســت. ای ــی واق جغرافیای

نام هــای مرحمت آبــاد، مرکــزی و بــاروق و 11 دهســتان و 189 

ــن  ــران، 1395(. در ای روســتای دارای ســکنه اســت )مرکــز آمــار ای

ــن  ــۀ ای ــورد مطالع ــدودۀ م ــۀ مح ــاروق به منزل ــتان ب میــان، دهس

ــاحت  ــه از مس ــت ک ــاروق اس ــش ب ــتان های بخ ــق از دهس تحقی

2233 کیلومتــری شهرســتان میانــدوآب، 319/428 کیلومتــر مربــع 

مســاحت و 20 روســتا بــه ایــن دهســتان تعلــق دارد. مرکــز دهســتان 

ــاروق اســت )شــکل 3(. شــهر ب

 

شکل	3:	موقعیت	محدودۀ	مورد	مطالعه	در	شهرستان	میاندوآب	و	استان

ــت  ــی اس ــگری فراوان ــای گردش ــاروق دارای جاذبه ه ــش ب بخ

ــر  ــی ب ــه گواه ــن منطق ــر ای ــت بک ــو و طبیع ــد نوروزل ــود س )وج

ــول  ــوص در فص ــاله، به خص ــه هرس ــوری ک ــت(، به ط ــن مدعاس ای

ــه  ــگران ب ــترده ای از گردش ــوج گس ــوم م ــاهد هج ــال، ش ــرم س گ

ــدن  ــدف دی ــا ه ــگران ب ــن گردش ــتر ای ــه بیش ــت ک ــه اس ــن منطق ای

ــن  ــر همی ــد. ب ــفر می کنن ــه س ــن منطق ــه ای ــی ب ــای طبیع زیبایی ه

اســاس، در ادامــه، تصاویــر چنــد مــورد از جاذبه هــای گردشــگری 

ــکل 4(. ــت )ش ــده اس ــتان آورده ش ــن دهس ای

یافته	های	تحقیق
افــراد  فــردی  ویژگی هــای  توصیــف  از  حاصــل  نتایــج 

خانــوار  سرپرســت  نفــر   294 از  کــه  داد  نشــان  پاســخ  دهنده 

پاســخ دهنده، همــۀ پاســخ گویان تحقیــق مــرد بودنــد. از نظــر 

اشــتغال و فعالیــت، 9.41 درصــد سرپرســت خانوارهــا در مشــاغل 

ــوالت  ــد محص ــاغ و تولی ــه و ب ــاغ داری و کار در مزرع ــت و ب زراع

ــد و  ــم دام دارن ــد ه ــد، 6/6 درص ــت  می کنن ــی فعالی ــی و باغ زراع

ــم  ــد ه ــد، 4 درص ــداری می کنن ــی را نگه ــزرگ و کوچک ــای ب دام ه

در بخــش صنعــت، 0/3 درصــد کارمنــد دولــت، 43/9 درصــد نیــز 

ــد و از  در مشــاغل آزاد و 3/3 درصــد هــم در ســایر مشــاغل فعال ان

ــترین  ــی، بیش ــر تحصیل ــد. از نظ ــاش می کنن ــق امرارومع ــن طری ای

ــم  ــواد دیپل ــطح س ــد، دارای س ــا 26/1 درص ــخ گویان، ب ــداد پاس تع

بودنــد. از نظــر درآمــد ماهانــه، 1/5 درصــد از پاســخ گویان درآمــد 

ــز  ــد نی ــاه، 11/4 درص ــان در م ــزار توم ــر از 400 ه ــه ای کمت ماهان

ــد  ــاه، 24/6 درص ــان در م ــزار توم ــی 700 ه ــن 400 ال ــد بی درآم

درآمــد بیــن 700 الــی یــک میلیــون تومــان در مــاه، 48/2 درصــد 

ــون تومــان در  ــم میلی ــا یــک و نی ــون ت ــن یــک میلی ــز درآمــدی بی نی

مــاه و باالخــره 14/3 درصــد پاســخ گویان نیــز درآمــدی بــاالی یــک 

ــتند.  ــاه داش ــان در م ــون توم ــم میلی و نی

زمینه	های	ایجاد	کسب	وکارهای	ُخرد	روستایی
ــدند.  ــذاری ش ــا رمزگ ــات، داده ه ــع آوری اطالع ــد از جم بع

ــاز مصاحبه هــا بــه شناســایی 29 مفهــوم کلــی منجــر  رمزگــذاری ب

ــاخص  ــه و 20 ش ــب 20 مقول ــوری در قال ــذاری مح ــد و رمزگ ش

و 6 ُبعــد )جوانــان روســتایی، مهاجــران بازگشــته، گردشــگری، 

صنعــت، خدمــات و کشــاورزی( انجــام شــد کــه در جــدول 6 ارائــه 

شــده اند. 
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جدول	6:	فرایند	رمزگذاری	محوری	و	باز	)یافته	های	تحقیق،	1398(

ابعادشاخصمقولهمفاهیم

جوانان روستایینیروی کارنیروی کار باسوادوجود جوانان بیکار با تحصیالت دانشگاهی عالی

نیروی کار دارای مهارتوجود افراد ماهر و مجرب در زمینه های مختلف صنعتی

مهاجران بازگشتهمهاجرت معکوسمهاجرتوجود افرادی که مدتی در شهر زندگی کرده و اکنون به موطن مادری خود بازگشته اند.

کشاورزیتوسعۀ باغ داریتوسعۀ باغ های سیبامکان توسعۀ باغ های سیب به صورت مکانیزه

فرآوری و تولیدفرآوری محصوالت کشاورزیاحداث کارگاه های فرآوری محصوالت باغی، زراعی و دامی

بازاریابیخریدوفروشایجاد تعاونی های خریدوفروش محصوالت تولیدی

پرورش ماهیتوسعۀ شیالتپرورش ماهی در سد نوروزلو

مکانیزاسیوناصالح روش آبیاریتوسعۀ آبیاری تحت فشار )قطره ای و بارانی(

تغییر الگوی کشتکشت جایگزینکشت پسته، زعفران، گل محمدی و غیره

پرورش ماکیان و طیورپرورش ماکیانپرورش بلدرچین و تولید تخم بلدرچین، پرورش بوقلمون و مرغ محلی

توسعۀ دام داریدام دارینگهداری دام هایی با نژاد اصیل )رومانف و سیمینتال(

تولید لبنیاتایجاد کارگاه های تولید لبنیات محلی

گردشگریگردشگری روستاییتفریحی و خدماتیتوسعۀ گردشگری پیرامون سد نوروزلو

توسعۀ گردشگری مذهبی روستای قطار

توسعۀ گردشگری طبیعی پیرامون رودخانۀ قوری چای

توسعۀ گردشگری عشایری در دهستان

صنعتصنایع غذایی-احداث نانوایی مکانیزه و ایجاد کارخانۀ آردسازی

نساجی-استفاده از پشم گوسفندان در صنایع نساجی

ایجاد کارگاه های نجاری، کمدسازی، ام دی اف سازی، تولید جعبۀ چوبی سیب در 
روستای نوروزلو

صنایع چوبی-

صنایع فلزی-ایجاد کارگاه های کوچک آهنگری، درب و پنجره سازی آهنی و غیره

صنایع بتنی-تولید تیرچه و بلوک ساختمانی

صنایع  دستی-قالی بافی، جاجیم بافی، تابلو فرش و ورنی بافی

خدماتخدمات ماشینبنگاه داریایجاد بنگاه معامالتی ماشین های بزرگ و کوچک 

بازرگانی و تجاریتجاریایجاد شرکت های تعاونی روستایی

کافه و رستورانایجاد سوپرمارکت و غذاخوری و کافه در مسیر سد نوروزلو

حمل ونقلآژانسایجاد آژانس تلفنی برای خدمات دهی به گردشگران

ترمینالایجاد ترمینال روستایی در روستاهای پرجمعیت

خدمات ساختمانسوئیتاجارۀ سوئیت به گردشگران

سیم کشی و لوله کشیتوسعۀ خدمات سیم کشی و لوله کشی ساختمان

گسترش بازار هفتگیبازار هفتگیتوسعۀ بازار هفتگی شهر باروق و گل سلیمان آباد
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ــرد 
ُ

خ کســب وکارهای  ایجــاد  زمینه هــای  کیفــی  بررســی 

ــا  ــاروق ب ــتان ب ــگری در دهس ــعۀ گردش ــورت توس ــتایی در ص روس

ــای الزم  ــه زمینه ه ــان داد ک ــاد نش ــۀ داده بنی ــتفاده از روش نظری اس

ــامل  ــاروق ش ــتان ب ــرد در دهس
ُ

ــب و کارهای خ ــعۀ کس ــرای توس ب

ــران  ــود مهاج ــتعد، وج ــتعداد و مس ــتایی بااس ــان روس ــود جوان وج

متفــاوت،  تخصص هــای  بــا  مختلــف  شــهرهای  از  بازگشــتی 

زراعــت،  دام داری،  زمینه هــای  )در  کشــاورزی  بخــش  وجــود 

بــاغ داری، پــرورش آبزیــان و غیــره( و امــکان توســعۀ صنایــع  

روســتایی، خدمــات و گردشــگری )بــا وجــود جاذبه هــای مختلــف 

گردشــگری( اســت. همچنیــن، راهبردهــای متفاوتــی در زمینــۀ 

ــن  ــه مهم تری ــود دارد ک ــدوده وج ــن مح ــب وکارها در ای ــعۀ کس توس

تولیــدی،  محصــوالت  ســنتی  فــرآوری  از  عبارت انــد  آن هــا 

ــی،  ــروش و بازاریاب ــای ف ــاد بنگاه ه ــی، ایج ــای محل ــاد بازاره ایج

کوچک مقیــاس،  کشــاورزی  توســعۀ  کشــاورزی،  مکانیزاســیون 

ــع  ــزی، صنای ــی و فل ــع غذای ــن، صنای ــوالت جایگزی ــت محص کش

ــاورزی،  ــوالت کش ــرآوری محص ــای ف ــوب، کارگاه ه ــاجی و چ  نس

مرتبــط  مشــاغل  غیــره(،  و  لوله کشــی  )سیم کشــی،  ســاختمان 

بــا ماشــین، خدمــات بازرگانی ـ تجــاری، کافــه و غذاخــوری، 

ترمینــال  و  )آژانــس  آن هــا، حمل و نقــل  ماننــد  و  ســوپرمارکت 

دربــارۀ  تحقیــق  اســت  گفتنــی  بنابرایــن،  غیــره.  و  روســتایی( 

ــد پیامدهــای  ــه می توان کیدشــده توســط جامعــۀ نمون راهبردهــای تأ

گوناگونــی از قبیــل وابســتگی بــه روســتا، افزایــش درآمــد و اشــتغال، 

افزایــش ســرمایه  گذاری، افزایــش ورود گردشــگران بــه منطقــه، 

ــاورزی و  ــعۀ کش ــگری، توس ــات گردش ــات و امکان ــش خدم افزای

ــع روســتایی،  ــی  کــم، توســعۀ صنای ــاز آب ــا نی کشــت محصــوالت ب

توســعۀ مشــاغل خدماتــی و گردشــگری، افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی 

)مشــارکت، انســجام، امنیــت، اعتمــاد و غیــره( و درنهایــت توســعۀ 

پایــدار روســتاها و کاهــش فقــر روســتایی را به همــراه داشــته باشــد. 

ــه مطالــب ذکرشــده، مــدل پارادایمــی ایجــاد  ــا توجــه ب ازایــن رو، ب

ــر آورده  ــه شــرح زی ــا توســعۀ گردشــگری ب ــد ب کســب  کارهای جدی

ــکل 5(. ــت )ش ــده اس ش

شکل	5:	مدل	پارادایمی	ایجاد	کسب	و	کارهای	جدید	با	توسعۀ	گردشگری
همچنیــن، نتایــج حاصــل از تحقیــق در زمینه هــای ایجــاد 

ــاروق  ــتان ب ــتاهای دهس ــدام از روس ــرد در هرک
ُ

ــب وکارهای خ کس

کیفــی  روش  و  نیمه ســاختاریافته  مصاحبه هــای  بــه  توجــه  بــا 

ــتان،  ــن دهس ــتاهای ای ــان روس ــان داد، در می ــاد نش ــۀ داده بنی نظری

ــت  ــد قابلی ــاز و حمی ــار، چالخم ــلیمان آباد، قط ــتاهای گل س روس

ــرد در بخــش کشــاورزی 
ُ

فراوانــی در توســعۀ کســب وکارهای خ

ــه  ــتن رودخان ــل داش ــار، به دلی ــتای قط ــان، روس ــن می ــد و در ای دارن

ــت  ــگران اس ــوم گردش ــاهد هج ــاله ش ــگری، هرس ــۀ گردش و جاذب

ــاال  ــیار ب ــت بس ــا قابلی ــتایی ب ــه روس ــتا را ب ــن روس ــر ای ــن ام و ای

ــرد تبدیــل کــرده اســت. روســتای 
ُ

در ایجــاد کســب وکارهای خ

جــادۀ  کنــار  در  گرفتــن  قــرار  به دلیــل  نیــز،  گل ســلیمان آباد 

میانــدوآب بــه ســرچم و اراضــی زراعــی مرغوبــی کــه دارد، از نظــر 

ــا  ــی و ب ــیار غن ــتایی بس ــب وکار، روس ــای کس ــاورزی و ایده ه کش

ــدول 7(. ــی رود )ج ــمار م ــاال به ش ــیل ب پتانس
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جدول	7:	زمینه	های	توسعۀ	کسب	وکارهای	جدید	در	دهستان	باروق	در	حوزۀ	کشاورزی	)یافته	های	تحقیق،	1398(

روستاها
فرآوری سنتی 
محصوالت 

ایجاد 
بازارهای 
محلی 

ایجاد بنگاه های 
فروش و بازاریابی 

مکانیزاسیون 
کشاورزی

توسعۀ کشاورزی 
نوین

کشت 
محصوالت 
جایگزین 

تعداد زمینه ها

2*-*---علیار کندی

2*-*---قشالق نوروزلو

6******گل سلیمان آباد

5*****-چالخاماز

2*-*---میرزانظام

4***-*-نوروزلو

2*-*---ایدیشه

2*-*---شورجه باروق

2*-*---اقکندباروق

2*-*---قره سقال

5*****-حمید

2*-*---سانجیق

2*-*---علی بالغی

2*-*---قرمزی بالغ

6******قطار

1-*----امیرآباد

3***---نادرگلی

0------داش آلتی

2*-*---شورجه کرد

توســعۀ  نتیجــۀ  در  کــه  اقتصــادی،  بنگاه هــای  دیگــر  از 

ــرد 
ُ

ــورت خ ــاغل به ص ــاد مش ــی و ایج ــوان افزایش ــگری، ت گردش

ــرد اســت کــه در روســتاهای 
ُ

ــع روســتایی خ ــرد را دارد، صنای
ُ

و خ

دهســتان وجــود دارنــد. روســتاهای دهســتان از نظــر توســعۀ 

ــد،  ــتایی متفاوت ان ــع روس ــۀ صنای ــرد در زمین
ُ

ــب و کارهای خ کس

ــو،  ــلیمان آباد، نوروزل ــاز، گل س ــتاهای چالخم ــه روس ــوری ک به ط

قطــار، ایدیشــه و حمیــد از روســتاهایی هســتند کــه قابلیــت باالیــی 

ــی  ــع غذای ــد صنای ــی مانن ــتایی و صنایع ــع روس ــعۀ صنای در توس

پــرده دوزی(،  و  )خیاطــی  نســاجی  نان  روغنــی(،  و  )نانوایــی 

ــزی  ــع فل ــازی(، صنای ــازی و ام دی اف س ــاری، کمدس ــوب )نج چ

آهنــی(،  پنجره ســازی  و  آلومینیوم ســازی و درب  )جوشــکاری، 

ــاختمان  ــاورزی، س ــوالت کش ــرآوری محص ــای ف ــاد کارگاه ه ایج

)سیم کشــی ســاختمان و نقاشــی و کاشــی کاری نــازک کاری و 

ــه  ــل شــدن ب ــرای تبدی ــد؛ صنایعــی کــه قابلیــت الزم ب ــره( دارن غی

بنگاه هــای کوچــک اقتصــادی را دارنــد )جــدول 8(.
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جدول	8:	زمینه	های	توسعۀ	کسب	وکارهای	جدید	با	کمک	صنایع	روستایی	در	دهستان	باروق	)یافته	های	تحقیق،	1398(

تعداد زمینه هاکارگاه  های فرآوری محصوالتصنایع فلزی چوب صنایع نساجی صنایع غذایی روستاها

0-----علیار کندی

2---**قشالق نوروزلو

5*****گل سلیمان آباد

4-****چالخاماز

0-----میرزانظام

4-****نوروزلو

3-*-**ایدیشه

0-----شورجه باروق

1----*اقکندباروق

2---**قره سقال

3-*-**حمید

0-----سانجیق

0-----علی  بالغی

0-----قرمزی  بالغ

4-****قطار

0-----امیرآباد

1----*نادرگلی

0-----داش آلتی

2---**شورجه کرد

امــا فقــط روســتاهای خاصــی در زمینــۀ توســعۀ گردشــگری قابلیــت 

ــود  ــل وج ــتاها به دلی ــۀ روس ــه در هم ــد. اگرچ ــی دارن ــوان باالی و ت

اراضــی کشــاورزی آبــی و دیمــی امــکان توســعۀ گردشــگری 

کشــاورزی وجــود دارد؛ در زمینۀ توســعۀ گردشــگری در حاشــیۀ ســد 

ــو و چالخمــاز  ــو و قشــالق نوروزل ــو، فقــط روســتای نوروزل نوروزل

ــتایی،  ــگری روس ــعۀ گردش ــۀ توس ــد؛ در زمین ــی دارن ــت خوب قابلی

ــد؛  ــی دارن ــو، قطــار و شــورجه کرد قابلیــت خوب روســتاهای نوروزل

ــو و قطــار  ــی، فقــط روســتاهای نوروزل ــۀ گردشــگری مذهب در زمین

ــیر  ــط مس ــکری، فق ــیر گردش ــۀ مس ــد و در زمین ــت الزم را دارن قابلی

ارتباطــی منتهــی بــه ســد نوروزلــو و شــهر بــاورق بــه قطــار مناســب 

اســت. به طــور کلــی، مســتعدترین روســتا بــرای گردشــگری 

ــدول 9(. ــتند )ج ــو هس ــار و نوروزل ــتاهای قط روس
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جدول	9:	زمینه	های	توسعۀ	کسب	وکارهای	جدید	در	حوزۀ	گردشگری	در	دهستان	باروق	)یافته	های	تحقیق،	1398(
 

روستاها
گردشگری 
حاشیۀ سد 

نوروزلو

توسعۀ 
گردشگری 

روستایی

توسعۀ 
گردشگری 

مذهبی

توسعۀ 
گردشگری 
کشاورزی

قهوه خانه ها و 
سفره خانه ها

ایجاد مکان های 
اقامت گردشگران

تعداد زمینه ها

1--*---علیار کندی

2--*--*قشالق نوروزلو

2*-*---گل سلیمان آباد

2--*--*چالخاماز

1--*---میرزانظام

6******نوروزلو

1--*---ایدیشه

1--*---شورجه باروق

1--*---اقکندباروق

1--*---قره سقال

1--*---حمید

1--*---سانجیق

1--*---علی  بالغی

1--*---قرمزی  بالغ

5*****-قطار

1--*---امیرآباد

1--*---نادرگلی

1-*---داش آلتی

2--*-*-شورجه کرد

برخالف زمینه های قبلی، در زمینۀ خدماتی، وضعیت روستاهای 

مورد مطالعه بهتر و استعداد خوبی در این روستاها وجود دارد، 

رد در زمینۀ توسعۀ 
ُ

به طوری که از نظر توسعۀ کسب وکارهای خ

مشاغل خدماتی، روستاهای گل سلیمان آباد )برای مثال، به دلیل 

داشتن بازار هفتگی گل(، چالخماز، قره سقال، حمید، قطار، 

نادرگلی و داش آلتی زمینه و قابلیت های بسیار باالیی دارند و در 

صورت توسعۀ گردشگری، مشاغل بسیار خوبی در این روستاها 

می تواند رونق گیرد و اشتغال  زایی ایجاد کند )جدول 10(.

جدول	10:	زمینه	های	توسعۀ	کسب	وکارهای	جدید	در	حوزۀ	خدماتی	در	دهستان	باروق	)یافته	های	تحقیق،	1398( 

تجاری و بازرگانی مشاغل مرتبط با ماشینروستاها
کافه و رستوران، 

سوپرمارکت و مانند آن ها
تعداد زمینه هاتعاونی های تولیدحمل و نقل 

1---*-علیارکندی

4-****قشالق نوروزلو

5*****گل سلیمان  آباد

5*****چالخاماز

0-----میرزانظام

5*****نوروزلو

2--**-ایدیشه

1---*-شورجه باروق

2--**-اقکندباروق

5*****قره سقال
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تجاری و بازرگانی مشاغل مرتبط با ماشینروستاها
کافه و رستوران، 

سوپرمارکت و مانند آن ها
تعداد زمینه هاتعاونی های تولیدحمل و نقل 

5*****حمید

1---*-سانجیق

1---*-علی بالغی

1---*-قرمزی بالغ

5*****قطار

0----امیرآباد

5*****نادرگلی

1---*-داش آلتی

5*****شورجه کرد

 
ــۀ  ــوق در زمین ــی ف ــات کیف ــه مطالع ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای

ایــن  در  روســتایی  ــرد 
ُ

خ کســب وکارهای  ایجــاد  در  قابلیــت 

ــۀ  ــتان در زمین ــن دهس ــتاهای ای ــم روس ــه می گیری ــتان، نتیج دهس

مشــاغل خدماتــی، کشــاورزی و صنایــع  روســتایی قابلیــت خوبــی 

ــی،  ــاغل خدمات ــد مش ــی )مانن ــاغل غیرزراع ــی در مش ــد، ول دارن

ــتر  ــا بیش ــوان آن ه ــت و ت ــگری( قابلی ــتایی و گردش ــع  روس صنای

ــت.  اس

اثرات	گردشگری	روستایی	در	توسعۀ
	کسب	و	کارهای	جدید	

در ادامــۀ تحقیــق، به منظــور پاســخ گویی بــه ســؤال اول 

تحقیــق و بررســی رابطــۀ گســترش گردشــگری روســتایی در 

ــرد در 
ُ

دهســتان بــاروق شهرســتان و ایجــاد کســب و کارهای خ

ــن دهســتان، از آزمــون هم بســتگی اســپیرمن  مناطــق روســتایی ای

ــرای  ــپیرمن، ب ــتگی اس ــون هم بس ــت. در آزم ــده اس ــتفاده ش اس

ــپیرمن  ــتگی اس ــب هم بس ــا از ضری ــۀ متغیره ــودن رابط ــادار ب معن

اســتفاده می شــود کــه اگــر ســطح معنــاداری آزمــون )sig( کمتــر 

از 5 درصــد باشــد، بــا 95 درصــد اطمینــان می  تــوان رابطــۀ 

یافته هــا نشــان می دهــد  بنابرایــن،  ثابــت کــرد.  دو متغیــر را 

ــاد  ــتان و ایج ــن دهس ــتایی در ای ــگری روس ــترش گردش ــن گس بی

ــی،  ــادی، اجتماع ــاد اقتص ــتایی در ابع ــرد روس
ُ

ــب و کارهای خ کس

کالبــدی و زیســت محیطی، در ســطح 0.05 درصــد آلفــا، رابطــۀ 

ــگری  ــترش گردش ــا گس ــه ب ــوری ک ــود دارد، به ط ــاداری وج معن

ــاد  ــتایی در ابع ــد روس ــب وکارهای جدی ــزان کس ــر می ــتایی، ب روس

صنایــع کوچــک روســتایی، بخــش خدمــات و خدمــات جــاده ای 

و ســرانجام در بخــش تولیــدات و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی 

افــزوده می شــود و کســب و کارهای جدیــدی در مناطــق روســتایی 

ــه کســب درآمــد بیشــتر و پوشــش بیــکاری  ایجــاد می شــود کــه ب

ــدول 11(. ــد )ج ــتاییان می انجام ــان روس پنه

جدول	11:	سنجش	میزان	هم	بستگی	بین	گردشگری	
روستایی	و	ایجاد	کسب	وکارهای	ُخرد	1	)یافته	های	تحقیق،	1398(

فراوانی هم بستگی اسپیرمن هم بستگی اسپیرمن ابعاد

294

**0/272 ارزش هم بستگی اقتصادی

0/008 سطح معناداری

**0/553 ارزش هم بستگی اجتماعی

0/000 سطح معناداری

**0/381 ارزش هم بستگی کالبدی

0/000 سطح معناداری

**0/267 ارزش هم بستگی محیطی

0/009 سطح معناداری

**- همبستگی در سطح 0/05 معنادار است

 

ــعۀ  ــتایی در توس ــگری روس ــش گردش ــی نق ــور بررس به منظ

ــه  ــدا ب ــاروق، ابت ــتان ب ــتایی در دهس ــد روس ــب و کارهای جدی کس

بررســی میانگیــن هریــک از ابعــاد گردشــگری روســتایی پرداختــه 

 t ــون ــاس آزم ــددی براس ــن ع ــل میانگی ــن رو، تحلی ــت. ازای ــده اس ش

ــن  ــا میانگی ــادی ب ــد اقتص ــه ُبع ــد ک ــان می ده ــه ای نش تک نمون

ــد  ــرار دارد و ُبع ــی ق ــطح باالی ــارۀ t )22/42( در س 30/80 و آم

ــرار  ــطح ق ــن س ــارۀ t )16/41-( در پایین تری ــا آم ــت محیطی ب زیس

دارد. ایــن تفــاوت در ســطح آلفــای 0/05 معنــادار و میــزان تفــاوت 

آن هــا از مطلوبیــت عــددی، به اســتثنای ُبعــد زیســت محیطی، 

ــدول 12(. ــت )ج ــده اس ــرآورد ش ــت ب مثب

از  اســتفاده  بــا  روســتایی  خــرد  کســب وکارهای  شــاخص  ســنجش   .1
شــاخص های موجــود در جــدول 5 انجــام شــده اســت. ایــن شــاخص ها، 
براســاس مطالعــات میدانــی و بــا ســؤاالت چندگزینــه ای، دوگزینــه ای و طیفــی در 

تک تــک روســتاها جمــع آوری شــده اســت.
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جدول	12:	بررسی	اثرات	گردشگری	روستایی	در	نواحی	روستایی	با	استفاده	از	آزمون		t	)یافته	های	تحقیق،	1398(

مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3

تفاوت میانگینمعناداریدرجۀ آزادیآمارۀ آزمون Tمیانگینمؤلفه ها
فاصلۀ اطمینان 95 درصد

حد باالحد پایین

3/6522/422930/0000/8060/7350/878اقتصادی

3/3917/372930/0000/6950/6160/775اجتماعی

3/137/412930/0000/2320/1700/295کالبدی

0/8940/701-0/797-16/412930/000-2/20محیطی

ــعۀ  ــذاری توس ــزان تأثیرگ ــس می ــل واریان ــج تحلی ــه، نتای  در ادام

ــرد نشــان 
ُ

گردشــگری روســتایی در توســعۀ کســب و کارهای خ

داد کــه توســعۀ گردشــگری روســتایی در دهســتان بــاروق بــه 

ــرد تأثیــر 
ُ

میــزان 0/896 درصــد در توســعۀ کســب و کارهای خ

ــۀ  ــا داری هم ــر معن ــدول زی ــور ج ــت. همین ط ــته اس ــت داش مثب

شــاخص های مــورد بررســی در آزمــون تحلیــل واریانــس را نشــان 

ــه داد.  ــیون را ادام ــوان رگرس ــاس، می ت ــن اس ــر همی ــد. ب می ده

ــان  ــطح اطمین ــق س ــز، طب ــا داری نی ــطح معن ــدار س ــن، مق همچنی

هم بســتگی  ازایــن رو،  اســت.   0.05 از  کمتــر  درصــد،   95

به دســت آمده تأییــد می شــود و می تــوان آن را بــه کل جامعــۀ 

ــدول 13(. ــم داد )ج ــاری تعمی آم

جدول	13:	تحلیل	واریانس	عوامل	تأثیرگذار	در	توسعۀ	کسب	وکارهای	ُخرد	روستایی	)یافته	های	تحقیق،	1398(

ضریب هم بستگی  ضریب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده اشتباه معیار F  آمارۀ آزمون معناداری

0/816 0/812 0/797 0/1311 162/358 0/000

همچنیــن، نتایــج آزمــون رگرســیون نشــان می دهــد کــه 

ُبعــد توســعۀ گردشــگری روســتایی بــه  میــزان 0/340 و بــا ســطح 

معنــاداری 0/000؛ ُبعــد خدمــات  روســتایی بــه میــزان بتــای 

ــتایی  ــع  روس ــد صنای ــاداری 0/000 و ُبع ــطح معن ــا س 0/502 ب

ــترین  ــاداری 0/000 بیش ــطح معن ــا س ــای 0/478 ب ــزان بت ــا می ب

ــرد روســتایی 
ُ

ــر مثبــت را در ایجــاد توســعۀ کســب و کارهای خ تأثی

ــاورزی  ــعۀ کش ــد توس ــد و ُبع ــاروق دارن ــتان ب ــتاهای دهس در روس

نیــز، بــا میــزان بتــای 0/248- و ســطح معنــاداری 0/000، تأثیــر 

ــر  ــرد از نظ
ُ

ــب وکارهای خ ــاغل و کس ــعۀ مش ــی در توس ــیار کم بس

روســتاییان داشــته اســت. علــت ایــن امــر را نیــز کاهــش منابــع در 

ــاورزی و  ــدات کش ــان تولی ــش راندم ــر و کاه ــال های اخی ــی س ط

ــدول 14(. ــد )ج ــوان کرده ان ــکاری عن ــتغال و بی ــش اش کاه

جدول	14:	معادلۀ	رگرسیون	خطی	بین	توسعۀ	گردشگری	و	ایجاد	کسب	وکارهای	ُخرد	روستایی1 
)یافته	های	تحقیق،	1398(	/	متغیر	وابسته:	)رونق	کسب	وکارهای	ُخرد	(

سطح معناداری T
ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

متغیر

BETA خطای استاندارد B

0/000 4/368 - 0/146 0/637 عرض از مبدأ

0/000 8/203 0/340 0/026 0/214 گردشگری روستایی

0/000 -4/518 -0/248 0/040 -0/180 توسعۀ کشاورزی

0/000 11/309 0/478 0/022 0/253 صنایع روستایی

0/000 7/919 0/502 0/056 0/444 خدمات روستایی

 
1. سنجش شاخص کسب وکارهای کوچک روستایی با استفاده از شاخص های موجود در جدول 5 انجام شده است. این شاخص ها، براساس مطالعات میدانی، با 

سؤاالت چندگزینه ای، دوگزینه ای و طیفی در تک تک روستاها جمع آوری شده است.
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در ادامــۀ تحقــق، اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم گســترش 

ــا اســتفاده  ــرد ب
ُ

گردشــگری روســتایی در توســعۀ کســب و کارهای خ

ــکل 6(. ــت )ش ــده اس ــی ش ــیر بررس ــل  مس ــدل تحلی از م

شکل	6:	مدل	تحلیل	مسیر	اثرات	گسترش	گردشگری	روستایی	در	رونق	کسب	وکارهای	ُخرد	

ــته  ــر وابس ــن متغی ــدا بی ــیر، ابت ــون تحلیل مس ــام آزم ــرای انج ب

ــتقل  ــای مس ــتایی( و متغیره ــرد روس
ُ

ــب وکارهای خ ــعۀ کس )توس

ــتایی(  ــع روس ــگری و صنای ــی، گردش ــاورزی، خدمات ــاد کش )ابع

رگرســیون گرفتــه شــد. ایــن مــدل نشــان می دهــد کــه تأثیــر شــاخص 

ــرد 
ُ

ــی در ایجــاد توســعۀ کســب وکارهای خ توســعۀ مشــاغل خدمات

ــوده و  ــاد ب ــایر ابع ــتر از س ــر 0/502 بیش ــزان تأثی ــا می ــتایی ب روس

تأثیــرات ُبعــد کشــاورزی )زراعــت، دام داری، بــاغ داری و غیــره( نیــز 

ــوده اســت )جــدول 15(. چشــمگیر نب

جدول	15:	سنجش	اثرات	مستقیم	و	غیرمستقیم	و	کلی	
گردشگری	در	کسب	وکارهای	ُخرد	)یافته	های	تحقیق،	1398(

اثر مستقیممتغیرها
اثر 

غیرمستقیم
اولویت بندیاثر کلی

0/5020/2840/7861مشاغل خدماتی

مشاغل صنایع 
روستایی

0/478-0/0890/3892

2544/-0/0060-0/248-مشاغل کشاورزی

گردشگری 
روستایی

0/340-0/3403

همان گونــه کــه جــدول فــوق نشــان می دهــد، مهم تریــن 

مشــاغل و کســب و کارهایی کــه در حــوزۀ توســعۀ گردشــگری 

ــعه  ــکان توس ــد  و ام ــعه  یافته ان ــاروق توس ــتان ب ــتایی در دهس روس

ــردی کــه در 
ُ

دارنــد در بخــش خدمات انــد. کســب وکارهای خ

ــد  ــعه  یافته ان ــتان توس ــن دهس ــتاهای ای ــات در روس ــش خدم بخ

عبارت انــد از یدکــی موتــور، فــروش وســیلۀ نقلیــۀ موتــوری، تعمیــر 

ــوازم  خانگــی،  ماشــین آالت، تعویــض  روغنــی، آپاراتــی، فــروش ل

ــی،  ــوپر مارکت، کباب ــاختمانی، س ــح س ــی و مصال ــی، تعاون قصاب

ــب،  ــکی، مط ــتایی، دام پزش ــال روس ــس و ترمین ــی، آژان مرغ فروش

ــت.  ــرات اس ــر مخاب ــت بانک و دفت ــکی و پس ــۀ دام پزش داروخان

نتیجه	گیری
در تحقیــق حاضــر، آثــار توســعۀ گردشــگری روســتایی در 

ــده  ــی ش ــتایی بررس ــق روس ــرد در مناط
ُ

ــب و کارهای خ ــعۀ کس توس

ــن  ــه مهم تری ــان داد ک ــی نش ــاز کیف ــه در ف ــج حاصل ــت. نتای اس

ــرد در ایــن دهســتان، در 
ُ

زمینه هــای توســعۀ کســب وکارهای خ

حــوزۀ توســعۀ گردشــگری روســتایی، وجود نیــروی کاری بااســتعداد 

و دارای مهــارت، مهاجــران بازگشــتی از شــهرهای مختلــف بــا 

پــرورش   بــاغ داری،  تخصص  هــای متفــاوت، توســعۀ دام داری، 

ــی و  ــع غذای ــعۀ صنای ــن، توس ــوالت جایگزی ــت محص ــی، کش ماه

فلــزی، صنایــع  نســاجی و چــوب، کارگاه هــای فــرآوری محصــوالت 

کشــاورزی، خدمــات مرتبــط بــا ســاختمان )سیم کشــی، لوله کشــی 

و غیــره(، مشــاغل مرتبــط بــا ماشــین، خدمــات بازرگانی ـ تجــاری، 
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کافــه و غذاخــوری، ســوپرمارکت، حمل و نقــل )آژانــس و ترمینــال 

ــش  ــتاهایی در بخ ــور، روس ــتند. همین ط ــره هس ــتایی( و غی روس

کشــاورزی روســتاهای گل ســلیمان آباد، قطــار و حمیــد بســتر 

ــرد در بخــش کشــاورزی 
ُ

مناســبی بــرای توســعۀ کســب و کارهای خ

ــاز،  ــتاهای چالخم ــز، روس ــتایی نی ــع  روس ــد. در بخــش صنای دارن

گل ســلیمان آباد، نوروزلــو، قطــار، ایدیشــه و حمیــد؛ در زمینــۀ 

ــورجه کرد و  ــار و ش ــو، قط ــتاهای نوروزل ــگری، روس ــعۀ  گردش توس

ــل  ــلیمان آباد )به دلی ــتاهای گل س ــی، روس ــعۀ خدمات ــۀ توس در زمین

وجــود بــازار هفتگــی گل(، چالخمــاز، قره ســقال، حمیــد، قطــار، 

 بیشــتری از ســایر روســتاها 
ً
نادرگلــی و داش آلتی بســتر و توان  نســبتا

دارنــد. عــالوه بــر ایــن، نتایــج حاصلــه از فــاز کّمــی نشــان داد کــه 

ــاد  ــتان و ایج ــن دهس ــتایی در ای ــگری روس ــترش گردش ــن گس بی

ــی،  ــادی، اجتماع ــاد اقتص ــتایی در ابع ــرد روس
ُ

ــب وکارهای خ کس

ــۀ  ــا رابط ــد آلف ــطح 0.05 درص ــت محیطی در س ــدی و زیس کالب

از مــدل  نتایــج حاصــل  معنــاداری وجــود دارد. همین طــور، 

تحلیــل  مســیر نیــز نشــان داد کــه توســعۀ گردشــگری روســتایی در 

ــر  ــا مقــدار اث ــی ب ــن دهســتان، در ُبعــد توســعۀ مشــاغل خدمات ای

ــب و کارهای  ــت. کس ــته اس ــر را داش ــترین تأثی ــی 0/786، بیش کل

خــردی کــه در بخــش خدمــات در روســتاهای مــورد مطالعــه ایجاد 

ــروش  ــور، ف ــی موت ــین )یدک ــروش ماش ــد از ف ــده اند عبارت ان ش

ــی  ــض روغن ــین آالت، تعوی ــر ماش ــوری، تعمی ــۀ موت ــیلۀ نقلی وس

ــی و  ــی، تعاون ــوازم  خانگــی، قصاب و آپاراتــی(، تجــاری )فــروش ل

ــی،  ــوپرمارکت، کباب ــتوران )س ــه و رس ــاختمانی(، کاف ــح س مصال

ــتایی(  ــال روس ــس و ترمین ــل )آژان ــره(، حمل و  نق ــی و غی مرغ فروش

ــب وکارهای  ــاد کس ــی، ایج ــاغل خدمات ــعۀ مش ــس توس ــره. پ و غی

ــی 0/389  ــر کل ــدار اث ــا مق ــتایی ب ــع روس ــه صنای ــرد در زمین
ُ

خ

ــه  ــرار گرفت ــگری ق ــعۀ گردش ــۀ توس ــت در زمین ــۀ دوم اهمی در رتب

ــج ســایر تحقیقــات نشــان  ــا نتای ــق ب ــج تحقی اســت. مقایســۀ نتای

داد کــه نتایــج تحقیــق بــا نتایــج تحقیقــات ســفیدبری و همــکاران 

ــم زاده  ــد؛ کری ــۀ ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدی )1390( در زمین

ــن عوامــل ایجــاد مشــاغل  ــۀ مهم تری و همــکاران )1393( در زمین

ــد؛ مالشــاهی و همــکاران )1394(  ــی و کســب وکار جدی کارآفرین

ــی  ــط زراع ــرد و متوس
ُ

ــب وکارهای خ ــق کس ــاط موف ــۀ ارتب در زمین

و باغــی بــا تجربــۀ کار کشــاورزی مدیــران ایــن کســب وکارها 

مهم تریــن  زمینــۀ  در   )1394( همــکاران  و  ســامیان  غیــره؛  و 

ــری و  ــتایی؛ اکب ــرد روس
ُ

ــب وکارهای خ ــعۀ کس ــای توس راهکاره

همــکاران )1394( در زمینــۀ شناســایی زمینه هــای کســب وکار 

ــیلوا )2014(  ــو و س ــن؛ فاجی ــتان ورامی ــتی در شهرس ــع دس صنای

ــۀ اهمیــت ایجــاد کســب وکارهای جدیــد، خوداشــتغالی و  در زمین

نــوآوری در مناطــق شــهری و روســتایی کشــور انگلســتان؛ جعفــر 

و همــکاران )2015( در زمینــۀ اهمیــت ایجــاد کســب وکارهای 

)2015( ایِگــن   روســتایی؛  زنــان  بیــن  در  روســتایی  ــرد 
ُ

خ

ــرد 
ُ

در زمینــۀ اهمیــت کارآفرینــی و ایجــاد کســب وکارهای خ

ــای  ــۀ قابلیت ه ــکاران )1397( در زمین ــی و هم ــتایی و والی روس

ــدوآب  ــتان میان ــتایی در شهرس ــرد روس
ُ

ــب وکارهای خ ــاد کس ایج

ــر  ــه شــرح زی ــن اســاس، پیشــنهادهایی ب ــر ای هم راســتا هســتند. ب

ــود:  ــه می ش ارائ

ایجــاد بنگاه هــای دولتــی بــرای خریــد محصــوالت تضمینــی 

کشــاورزی، تشــویق کشــاورزان بــه کشــت محصــوالت جایگزیــن 

ــی  ــالی و کم آب ــروز خشکس ــل ب ــره( به دلی ــران و غی ــته، زعف )پس

ــوالت  ــته بندی محص ــی بس ــای خانگ ــاد کارگاه ه ــه، ایج در منطق

ــتیبانی از  ــت و پش ــاورزان، حمای ــط کش ــی توس ــاورزی و لبن کش

ــرد روســتایی و ایجــاد زیرســاخت های 
ُ

کارگاه هــای صنعتــی خ

ــتایی. ــگری روس ــعۀ گردش ــرای توس ــب ب مناس

منابع
مریــم  و شــامانیان،  اکبــری، مرتضــی، غالمــزاده، رضــا 

ــان روســتایی در زمینــۀ  )1394(. »شناســایی شایســتگی های جوان

ــۀ  ــن«. فصلنام ــتان ورامی ــتی شهرس ــع دس ــب و کارهای صنای کس

ص   ،35 شــمارۀ  کشــاورزی،  آمــوزش  مدیریــت  پژوهــش 

.139 -125

امیــدی، ســجاد، چهارســوقی امیــن، حامــد )1397(. »نقــش 

کســب وکارهای کوچــک خانگــی در کاهــش فقــر خانوارهــای 

ــعۀ  ــا و توس ــاد فض ــۀ اقتص ــران«. فصلنام ــتان مه ــتایی شهرس روس

روســتایی، دورۀ 7، شــمارۀ 23، ص 182-167.

بــر  »تحلیلــی   .)1389( همــکاران  و  محمــد  تقوایــی، 

گردشــگری مذهبــی مطالعــۀ مــوردی شهرســتان نورآبــاد«. فصلنامۀ 

فضــای جغرافیایــی اهــر، دورۀ 10، شــمارۀ 31، ص 64-31.

 .)1396( هــادی  فالحــی،  و  غالم حســین  حســنی نیا، 

ــوردی:  ــۀ م ــتایی نمون ــی روس ــعۀ کارآفرین ــر توس ــر ب ــل مؤث »عوام

ــای  ــۀ پژوهش ه ــان«. فصلنام ــتان منوج ــتایی، شهرس ــق روس مناط

روســتایی، دورۀ 8، شــمارۀ 1، ص 35-25.

دادورخانــی، فضیلــه، رضوانــی، محمدرضــا، ایمنــی  قشــالق، 

ســیاوش و بوذرجمهــری، خدیجــه، )1390(. »تحلیــل نقــش 

گردشــگری در توســعۀ  ویژگی هــای کارآفرینانــه و گرایــش بــه 

کارآفرینــی در بیــن جوانــان روســتایی )مطالعــۀ مــوردی: روســتای 

کنــدوان و اســکندان شهرســتان اســکو(«. پژوهش هــای جغرافیــای 

ــی 805930، ص 195-169. ــمارۀ پیاپ ــمارۀ 4، ش ــانی، ش انس

ســامیان، مســعود، موحــدی، رضــا و انصــاری، الهــام )1394(. 

ــرد روســتایی 
ُ

»بررســی راهکارهــای ایجــاد کســب وکارهای خ

ــی  ــام مهندس ــۀ نظ ــتایی«. فصلنام ــی روس ــر کارآفرین ــد ب ــا تأکی ب

کشــاورزی و منابــع طبیعــی، دورۀ 13، شــمارۀ 47، ص 41-37.

ســفیدبری، لیــال، نجاحــی، اکبــر و قاســمپور، ابولحســن 

)1390(. »توســعۀ خوشــه های کســب وکار در مناطــق روســتایی«. 

کارآفرینــی  دانشــجویی  کنفرانــس  اولیــن  مقــاالت  مجموعــه 

ــران. ــگاه ته ــران: دانش ــور. ته کش
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فراهانــی، حســین، والئــی، محمــد و اصدقــی، زهــرا )1392(. 

»بررســی نقــش گردشــگری مذهبــی در توســعه روســتایی از دیــدگاه 

گردشــگران مطالعــه مــوردی: روســتای چــکان شهرســتان مراغــه«. 

اندیشــه جغرافیایــی، دورۀ 7، شــماره 14، ص 37- 56.

و  بهمــن  خســروی پور،  منصــور،  غنیــان،  زهــرا،  کرمــی، 

بنگاه هــای  فعالیــت  »زمینه یابــی   .)1392( مســعود  بــرادران، 

ــت گردشــگری روســتایی  ــا محوری ــط ب ــادی کوچــک و متوس اقتص

در بخــش کــن اســتان تهــران«. نشــریۀ برنامه ریــزی و توســعۀ 

.128-111 ص   ،5 شــمارۀ   ،2 دورۀ  گردشــگری، 

کریــم زاده، حســین، والئــی، محمــد و منافــی آذر، رضــا 

ــاد  ــداری اقتص ــا در پای ــه فعالیت ه ــی ب ــش تنوع بخش )1395(. »نق

میانــی،  مرحمت آبــاد  دهســتاِن  مــوردی:  )مطالعــۀ  روســتایی 

شهرســتان میانــدوآب(«. مجلــۀ آمایــش جغرافیایــی فضــا، دورۀ 6، 

.144-123 ص   ،20 شــمارۀ 

ــی، محمــد  ــه، بهــروز، چراغــی، مهــدی و والئ محمــدی  یگان

)1392(. »نقــش گردشــگری مذهبــی در توســعۀ روســتایی بــا 

کیــد بــر کیفیــت زندگــی و ســرمایۀ اجتماعــی )مطالعــۀ مــوردی:  تأ

روســتای قپچــاق، شهرســتان میانــدوآب(«. نشــریۀ تحقیقــات 

کاربــردی علــوم جغرافیایــی، دورۀ 13، شــمارۀ 30، ص 25-7.

ــی،  ــاء و والئ ــوری، خیرالنس ــروز، منص ــه، به ــدی یگان محم

ــای دوم  ــگری خانه ه ــرات گردش ــر اث ــی ب ــد )1391(. »تحلیل محم

ــتای  ــوردی: روس ــۀ م ــتایی )مطالع ــی روس ــدار نواح ــعۀ پای در توس

ــعۀ  ــاورزی و توس ــعۀ کش ــش توس ــر(«. همای ــتان ابه ازناب-شهرس

ــهر. ــتان پیرانش ــتایی، شهرس روس

ســارانی،  و  شــاپور  ظریفیــان،  غالم عبــاس،  مالشــاهی، 

ــب وکارهای  ــت کس ــر موفقی ــر ب ــل مؤث ــه )1394(. »عوام
ّ
ولی الل

کوچــک و متوســط زراعــی و باغــی شهرســتان زابــل«. مجلــۀ 

ــران، دورۀ 2، شــمارۀ 4،  تحقیقــات اقتصــاد و توســعۀ کشــاورزی ای

.748-739 ص 

ملکــی، طاهــر، گلپــرور، پرویــز و ظریفیــان، شــاپور )1396(. 

مناطــق  در  ــرد 
ُ

خ کســب وکارهای  توســعۀ  بازدارنــدۀ  »عوامــل 

ــزی  ــش مرک ــل بخ ــه بئ ــتان گویج ــه: دهس ــورد مطالع ــتایی م روس

شهرســتان اهــر«. فصلنامــۀ راهبردهــای توســعۀ روســتایی، دورۀ 4، 

شــمارۀ 3، ص 331-317.

ــران:  ــم. ته ــاد توریس ــی اقتص ــم )1390(. مبان ــایی، میث موس

ــه. ــارات مهکام انتش

»بررســی   .)1393( لیــال  صفــا،  و  بهمــن  نجفــی، 

ــع و چالش هــای توســعۀ  ــه و مان کســب وکارهای خانگــی کارآفرینان

آن هــا در مناطــق روســتایی«. نشــریۀ کارآفرینــی در کشــاورزی، دورۀ 

.73-61 ص   ،2 شــمارۀ   ،1

والئــی، محمــد )1398(. الگوســازی فضایــی راهکارهــای 

کیــد بــر رویکــرد تنــوع بخشــی اقتصــاد  کاهــش فقــر روســتایی بــا تأ

روســتایی )مطالعــۀ مــوردی: شهرســتان میانــدوآب(. رســالۀ دکتــری 

ــزی و  ــکدۀ برنامه ری ــتایی، دانش ــزی روس ــا و برنامه ری ــروه جغرافی گ

علــوم محیطــی، دانشــگاه تبریــز. 

رضــا  منافــی آذر،  و  حســین  کریــم زاده،  محمــد،  والئــی، 

ــرد در نواحــی 
ُ

)1397(. »تحلیــل موانــع توســعۀ کســب و                                                             کارهای خ

روســتایی شهرســتان میانــدوآب«. فصلنامــۀ اقتصــاد فضــا و توســعۀ 

ــی 25، ص 208-183. ــمارۀ پیاپ ــمارۀ 3، ش ــتایی، دورۀ 7، ش روس

Abby, L, & Geoffrey, W. (2006). “Planning tourism 

employment: a developing country perspective”. 

Tourism Management, 27, 159–170

Christiaensen, L., De Weerdt, J., & Todo, Y. 

(2013). “Urbanization and Poverty Reduction: The 

Role of Rural Diversification and Secondary Towns 1”. 

Agricultural Economics. 44(4-5), 435-447.

Dinis, I., Simões, O., Cruz, C., & Teodoro, A. 

(2019). “Understanding the impact of intentions in 

the adoption of local development practices by rural 

tourism hosts in Portugal”. Journal of Rural Studies. 72, 

92-103.

Faggio, G., & Silva, O. (2014). Self-employment 

and entrepreneurship in urban and rural labour markets. 

Journal of Urban Economics. 84, 67-85

Fahimi, A., Akadiri, S., Seraj, M., & Akadiri, A. 

C. (2018). “Testing the role of tourism and human 

capital development in economic growth. A panel 

causality study of micro states”. Tourism Management 

Perspectives. 28, 62-70. 

Gibosen, J., & Olivia, S. (2010). “The effect of 

infrastructure access and quality on non-farm enterprises 

in rural Indonesia”. Journal of World Development. 

38(5), 717-726.

Gurau, C. (2009). “Rural Entrepreneurship in Post-

communist Romania. International Journal of Business 

and Globalization. 3(2), 158-172.

Hisrich, R. D., & Peters, M. P. (2002). 

Entrepreneurship. Translated by Fyzbkhsh Seye 

Alireza, Taghi Yari, Vol. 1, Tehran. Scientific Publishing 

Institute of Sharif Technology University.

Iyigun, N. O. (2015). “What could Entrepreneurship 

do for Sustainable Development? A Corporate Social 

Responsibility-Based Approach”. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences. 195, 1226-1231.



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

یز 
پای

م، 
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسب وکارهای ُخرد روستایی
مطالعه موردی: دهستان باروق، شهرستان میاندوآب

کریم زاده و والئی 166

Jaafar, M., & Rasoolimanesh, S. M. (2015). 

“Tourism growth and entrepreneurship: Empirical 

analysis of development of rural highlands”. Tourism 

Management Perspectives. 14, 17-24.

karar, A, (2010). “Impact of Pilgrim Tourism at 

Haridwar”. Anthropologist. 12(2), 99-105.

Koens, A., & Wood, R. C. (2017). “An analysis 

of international employment levels in hospitality 

occupations using secondary statistics”. International 

Journal of Tourism Research. 19(5), 496–504.

Li, H., & Zhang, X. (2015). “A review and trend on 

rurality”. Human Geography. 30(1), 16-20.

Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. 

(2005). “The Entrepreneurship Factor in Sustainable 

Tourism Development”. Journal of Cleaner Production. 

13(8), 787-798.

Lyee, N., & Cowling, M. (2015). “Do rural firms 

perceive different problems? Geography, sorting, 

and barriers to growth in UK SMEs”. Environment 

Planning C: Government and Policy. 33(1), 25-42.

Martínez, J. M. G., Martín, J. M. M., Fernández, J. 

A. S., & Mogorrón-Guerrero, H. (2019). “An analysis 

of the stability of rural tourism as a desired condition 

for sustainable tourism”. Journal of Business Research. 

100, 165-174. 

Mohapatra, S., Rozelle, S., & Goodhue, R. 

(2007). “The rise of self-employment in rural china: 

Development or discrete?” World Development. 35(1), 

163-181.

Paresishvili, O., Kvaratskhelia, L., & Mirzaeva, 

V. (2017). “Rural tourism as a promising trend of 

small business in Georgia: Topicality, capabilities, 

peculiarities”. Annals of Agrarian Science. 15(3), 344-

348. 

Phillipson, J., Tiwasing, P., Gorton, M., Maioli, S., 

Newbery, R., & Turner, R. (2019). “Shining a spotlight 

on small rural businesses: How does their performance 

compare with urban?” Journal of Rural Studies. 68, 

230-239.

Randelli, F., & Martellozzo, F. )2019(. “Is 

rural tourism-induced built-up growth a threat for 

the sustainability of rural areas? The case study of 

Tuscany”. Land Use Policy. 86, 387-398. 

Ristić, D., Vukoičić, D., & Milinčić, M. 

)2019(. “Tourism and sustainable development of 

rural settlements in protected areas - Example NP 

Кopaonik )Serbia(”. Land Use Policy. 89, 104231.

Serwicka, I., & Swinney, P. )2016(. Trading 

Places: Why Firms Locate where They Do. Centre 

for Cities, London.

Sharply, R. )2002(. “Rural Tourism and the 

Challenge of Tourism Diversification the Case of 

Cyrus”. Tourism Management. 23)3(, 233-244.

Shen, S., Wang, H., Quan, Q., & Xu, J. )2019(. 

“Rurality and rural tourism development in China”. 

Tourism Management Perspectives. 30, 98-106. 

Song, H., Dwyer, L., Li, G., & Cao, Z. )2012(. 

“Tourism economics research: A review and 

assessment”. Annals of tourism research. 39)3(, 

1653-1682.

Stabler, M. J., Papatheodorou, A., & Sinclair, 

M. T. )2010(. The economics of tourism )2nd ed.(. 

Abingdon: Routledge.

Tew, C., & Barbieri, C. )2012(. “The perceived 

benefit so fagri tourism: Theprovider’sperspective”. 

TourismManagement. 33)1(, 215-224.

UNWTO )2013(. Why tourism? Retrieved 

Match 17th, 2013 from http://www2.unwto.org/en/

content/why-tourism.

Ye, S., Xiao, H., & Zhou, L. )2019(. “Small 

accommodation business growth in rural areas: 

Effects on guest experience and financial 

performance”. International Journal of Hospitality 

Management. 76, 29-38. 

Zulkepli, Z., Hasnan, N. & Mohtar, M. )2015(. 

“Communication and service innovation in SMEs”. 

Procedia- Social and Behavioral Sciences. 211, 

437-441.


