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کسـبوکار خرد ،توســعۀ گردشــگری
روســتایی ،دهســتان باروق

مقدمه
شــناخت دقیــق مســائل مربــوط بــه روســتاها بســیار مهــم
اســت؛ زیــرا بــه حــل تمامــی مشــکالت و عقبماندگیهــا
مثــل فقــر گســترده و حــاد ،نابرابــری در حــال رشــد ،رشــد ســریع
جمعیــت و بیــکاری فزاینــده در مناطــق روســتایی کمــک میکنــد
( .)Li & Zhang, 2015: 42همچنیــن ،روســتاها در فراینــد
توســعۀ ملــی وظایــف متفاوتــی بهویــژه در تأمیــن مــواد غذایــی
برعهــده دارنــد .بنابرایــن ،توجــه بــه مســائل آنهــا در فراینــد رشــد
و توســعه اهمیــت و ضــرورت فراوانــی دارد (کریـمزاده و همــکاران،
 .)130 :1395از اساس ـیترین موانعــی كــه در رونــد دســتیابی بــه
 .1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تبریز.

توســعه در روســتاهای كشــور وجــود دارد فقــر و محرومیــت اســت
( .)Christiaensen et al., 2013: 4درواقــع ،ایــن نواحی،
بهدلیــل شــرایط خــاص اكولوژیکــی و اقتصاد ـ اجتماعــی ،بــا
مســائل و مشــکالت متعــدد و متنوعــی مواجهانــد كــه فقــر و
محرومیــت از مهمتریــن آنهــا تلقــی میشــود و مادامیكــه
زندگــی خانــوار روســتایی بــا مشــکالت ناشــی از فقــر دراثــر
نبــودن حداقــل اســتانداردهای زندگــی مواجــه اســت ،دیگــر ابعــاد
زندگــی آنــان نیــز بــا مشــکالت متعــددی روبــهرو خواهنــد بــود
(ملکــی و همــکاران .)318 :1396 ،در ایــن میــان ،بــه اعتقــاد
بســیاری از صاحبنظــران ،توســعۀ گردشــگری از فعالیتهایــی

 .2دکتری تخصصی جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تبریز (نویسندۀ مسئول)؛ Valaei1365@gmail.com
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چکیده
با رشد و رونق گردشگری نیازها و تقاضاهای جدیدی پیش میآید و میزان تقاضای کاالها،
خدمات و امکانات موجود افزایش مییابد .این امر محیطی را برای شکلگیری کسبوکارهای
جدید فراهم میکند و موجب افزایش روحیۀ کارآفرینی بین روستاییان میشود و به افزایش
سرمایهگذاری و ایجاد بنگاههای جدید اقتصادی در مناطق روستایی میانجامد .بنابراین ،هدف
ُ
تحقیق حاضر بررسی تأثیر توسعۀ گردشگری روستایی در رونق کسبوکارهای خرد است .بنیان
تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم است .از لحاظ هدف نیز ،از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و
روش ،توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری اطالعات از مطالعات کتابخانهای و میدانی
استفاده شده است .قلمروی مکانی تحقیق دهستان باروق است که طبق سرشماری سال ،1395
دارای  3415خانوار و  12024نفر جمعیت است .نمونۀ آمار ،در مرحلۀ ّ
کمی ،براساس فرمول
کوکران ،شامل  294خانوار روستایی بود و در فاز کیفی ،با انجام  38مصاحبۀ نیمهساختاریافته،
اشباعنظری حاصل شد .انتخاب خانوارها از میان خانوارهایی بود که دارای کسبوکارهای خرد
بوده یا در زمینۀ گردشگری و خدماتی مشغول فعالیت بودند و مصاحبههایی نیمهساختاریافته
با مدیران روستایی ،مالکان بنگاههای اقتصادی ،خبرگان محلی ،گردشگران و صاحبان مشاغل
انجام شده است .دادههای ّ
کمی با استفاده از آزمونهای همبستگی ،تیتک نمونهای ،رگرسیون
و تحلیلمسیر تجزیهوتحلیل شدند و در تحلیلهای کیفی نیز ،نظریۀ مبنایی استفاده شد .نتایج
نشان داد که زمینههای مختلفی برای ایجاد کسبوکارهای جدید در بخشهای کشاورزی،
صنعت ،خدمات و گردشگری در محدودۀ مورد مطالعه وجود دارد .ولی مهمترین زمینۀ ایجاد
کسبوکار ،در این منطقه ،توسعۀ مشاغل خدماتی و فرآوری محصوالت کشاورزی است،
بهطوری که بین گسترش گردشگری روستایی و ایجاد کسبوکارهای خرد در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی در سطح آلفای  0.05درصد رابطۀ معناداری وجود دارد.
همینطور ،توسعۀ گردشگری روستایی ،براساس روش تحلیل مسیر در مشاغل غیرکشاورزی
مانند مشاغل خدماتی با میزان بتای  0/786و صنایع روستایی با  ،0/389اثرات قابلتوجهی
دارد و بخش کشاورزی با مقدار  ،-/254بهدلیل کمآبی موجود در منطقه و کاهش راندمان
محصوالت تولیدی ،در ردۀ پایینتر قرار گرفته است.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

تحلیل نقش توسعۀ گردشگری در رونق کسبوکارهای ُخرد روستایی
مطالعۀ موردی :دهستان باروق ،شهرستان میاندوآب
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اســت كــه میتوانــد برخــی مشــکالت عمــده (همچــون بیــکاری،
فقــر ،فالکــت ،درآمــد پاییــن و فقــدان تنــو ع اقتصــادی) در مناطــق
روســتایی را برطــرف کنــد و در ســایر جنبههــای زندگــی روســتاییان
نیــز تأثیــر مثبــت بگــذارد (کرمــی و همــکاران111 :1392 ،؛
.)Sharply, 2002: 234
1
در طــی ســالهای اخیــر ،گردشــگری روســتایی ( )RTدر
بســیاری از مناطــق روســتایی جهــان رو بــه رشــد بــوده و امــروزه
محــرک پایــدار توســعۀ اجتماعــی و اقتصــادی فضاهــای روســتایی
اســت ( .)Randelli & Martellozzo, 2019: 387از
طرفــی ،بــا ســرعت یافتــن فراینــد جهانــی شــدن و شهرنشــینی،
مناطــق روســتایی دســتخوش تحــوالت مختلفــی در ابعــاد
اجتماعــی و اقتصــادی شــدهاند و صنعــت گردشــگری از مهمتریــن
ابزارهــای مــورد اســتفاده بـرای ترویــج و تجدیــد حیــات روســتایی
و بازســازی آن شــناخته شــده اســت (Shen et al., 2019:
 ،)99بهطــوری کــه ایــن موضــوع اکنــون در مباحــث دانشــگاهی
و گفتمانهــای سیاســی بــه شــکلهای گوناگــون برجســته شــده
اســت و کارآفرینــان گردشــگری ،بهویــژه میزبانــان محلــی ،عنصــر
اصلــی ایــن رونــد شــمرده میشــوند (Dinis et al., 2019:
 .)1همچنیــن ،گردشــگری رهیافتــی جایگزیــن بــرای دســتیابی
بــه توســعۀ پایــدار روســتایی بهشــمار مــیرود و توانایــی آن در
اشــتغالزایی پایــدار و ســطح قابلقبولــی از ســود ناشــی از ثبــات
فعالیتهــای گردشــگری در طــول ســال چشــمگیر و پایــدار اســت
(.)Martínez et al., 2019: 165
همینطــور ،بخــش گردشــگری ،در طــی ســالهای اخیــر،
بــه بخــش جداییناپذیــر راهبردهــا و عوامــل تعیینکننــدۀ رشــد
اقتصــادی تبدیــل شــده ( )Fahimi et al., 2018: 62و بــا
گســترش کسـبوکارهای خــرد روســتایی ،اقتصــاد پایــدار را بـرای
فضاهــای روســتایی بهارمغــان آورده اســت (والئــی.)12 :1398 ،
عــاوه بــر ایــن ،صنعــت گردشــگری موجــب رشــد اقتصــادی از
طریــق اشــتغالزایی و کارآفرینــی بهخصــوص در بنگاههــای
ُ
خــرد و همچنیــن رشــد شــاخصهای رفــاه در مناطــق مختلــف
گردشــگری شــده اســت (دادورخانــی و همــکاران.)171 :1390 ،
بنابرایــن ،گردشــگری ،بــا ایجــاد تقاضاهــای جدیــد ،موجــب
پدیــد آمــدن فرصتهــای جدیــد شــغلی ،ارتقــای ســطح درآمــد
خانــوار ،تعامــل فرهنگهــا ،افزایــش ســطح آگاهیهــا ،تغییــر
ســاختارهای موجــود و شــکلگیری زیرســاختها و بســترهای
الزم بـرای توســعۀ فعالیتهــای مختلــف شــده و تحــرک و پویایــی
را در جوامــع روســتایی ایجــاد کــرده و زمینــه را بــرای افزایــش
ســرمایهگذاری ،ایجــاد بنگاههــای مختلــف اقتصــادی بهویــژه
ُ
کسـبوکارهای خــرد و متوســط )SME( 2و تحریــک کارآفرینــان
و توســعۀ کارآفرینــی فراهــم کــرده اســت (Lordkipanidze,
1. Rural Turism
)2. Small and Medium-sized Enterprises (SME

 .)2005: 787ازایــنرو ،گســترش بنگاههــا و کســبوکارهای
ُ
اقتصــادی خــرد روســتایی ،ضمــن ایجــاد و تقویــت روحیــۀ
کارآفرینــی ،بهمنزلــۀ راهبــردی اساســی میتوانــد فراینــد توســعۀ
روســتایی را تســریع بخشــد (Faggio & Silva, 2014:
 .)67از ســوی دیگــر ،میتــوان ،بهمنظــور ترکیــب منابــع ،زمینــه
و بســتر الزم را هــم در درون و هــم در خــارج از روســتا فراهــم
کــرده و از ایــن طریــق ،ش ـرایط الزم ب ـرای بهبــود کیفیــت زندگــی
فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی روســتاییان و ابــزار الزم بــرای
تثبیــت اقتصــاد و محیطــی ســالم را بــرای روســتاییان مهیــا کــرد
(ســامیان و همــکاران.)37 :1394 ،
ً
ُ
امــروزه کســبوکارهای خــرد اساســا مســئول دســتیابی بــه
موفقیــت اقتصــادی بهشــمار میرونــد و چشــمانداز اقتصــادی
روســتایی را تحتتأثیــر قــرار میدهنــد ،باعــث ایجــاد هیجــان و
انگیــزه میشــوند و و بهمنزلــۀ محــرک اصلــی رشــد و پیشــرفت
اقتصــادی بهشــمار میرونــد (Zulkepli et al., 2015:
 .)439ولــی ،بــا وجــود ایــن ،اهمیــت و اثرگــذاری بنگاههــای
اقتصــادی و کارآفرینــان تــا حــد زیــادی در ادبیــات و مدلهــای
توســعۀ مقاصــد گردشــگری و برعکــس دســتکم گرفتــه شــده
( )Dinis et al., 2019: 2و بــه اهمیــت و نقــش توســعۀ
ُ
گردشــگری روســتایی در ایجــاد کســبوکارهای خــرد و متوســط
در فضاهــای روســتایی بهخصــوص در کشــور مــا ایــران کمتــر
پرداختــه شــده اســت .بنابرایــن ،اینگونــه مطالعــات ،بــا توجــه بــه
تأســیس وزارتخانــۀ گردشــگری در ســال  1398در ایـران ،بســیار
ضــروری و مهــم بهنظــر میرســد.
بــر ایــن اســاس ،دهســتان بــاروق ،در شهرســتان میانــدوآب
واقــع در قســمت جنوبــی دریاچــۀ ارومیــه ،یکــی از مناطقــی
اســت کــه بــا مســائل طبیعــی و اقتصــادی روبهروســت .امــا ایــن
دهســتان ،بهدلیــل پتانســیل بــاالی خــود در زمینــۀ گردشــگری
بهخصــوص گردشــگری طبیعــی (اکوتوریســم) 3و گردشــگری
روســتایی و مراجعــۀ گردشــگران مختلــف از مناطــق مختلــف و
روســتاها و شــهرهای پیرامــون ،موجــب راهانــدازی کسـبوکارهای
ُ
خــرد در برخــی ســکونتگاههای روســتایی خــود شــده اســت،
بهطــوری کــه در ایــن دهســتان ،طــی ســالهای اخیــر ،در 17
روســتا ،کســبوکارهایی در حــوزۀ تجــارت و بازرگانــی ،در
 11روســتا ،انــواع گوناگــون ســوپرمارکت ،کافــه و غذاخــوری،
در  9روســتا ،آژانسهــای مســافربری ،در روســتاهای قشــاق
نوروزلــو ،چالخامــاز ،نوروزلــو و قطــار توســعۀ گردشــگری طبیعــی
و تاریخــی ،در روســتاهای گلســلیمانآباد ،نوروزلــو و قطــار
خانههــای بومگــردی بــرای اقامــت گردشــگران ،در  10روســتا،
کارگاههــای کوچــک فــرآوری محصــوالت کشــاورزی و لنبــی
و غیــره بهوجــود آمــده اســت .بــه همیــن دلیــل ،لــزوم ایجــاد
مشــاغل نــو و کســبوکارهای جدیــد بــرای پایــداری اقتصــادی
3. Ecotourism

تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسبوکارهای ُخرد روستایی
مطالعهموردی:دهستانباروق،شهرستانمیاندوآب

)1. United Nations World Tourism Organization (UNWTO

2. Small Enterprises
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مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
ســازمان جهانــی جهانگــردی ( 1)UNWTOگردشــگری را
چنیــن تعریــف میکنــد« :گردشــگری عبــارت اســت از مجموعــه
کارهایــی کــه هــر فــردی در ســفر و در محیطــی غیــر از محیــط
معمــول خــود انجــام میدهــد .ایــن ســفر بیــش از یــک ســال
طــول نمیکشــد و هــدف آن ســرگرمی ،تفــرج ،اســتراحت ،ورزش
و فعالیتهایــی از ایــن قبیــل اســت» (UNWTO, 2013:
 .)11بــه عبــارت دیگــر ،گردشــگری را ابــزاری بــرای تحــرک
اقتصــاد حاشــیهای ،ترویــج و توســعه از طریــق ایجــاد اشــتغال و
درآمــد تعریــف کردهانــد (Abby & Ceoffret, 2006:
 .)159صنعــت گردشــگری حــدود  9درصــد ســهم اشــتغال
ً
جهانــی را دارد و تولیــد ناخالــص داخلــی آن تقریبــا حــدود 7
تریلیــون دالر اســت و ایــن صنعــت موفــق شــده بیــکاری جهانــی
را بــا ایجــاد فرصتهــای شــغلی متنــوع در سراســر جهــان کاهــش
دهــد (Koens &Wood, 2017: 492 Fahimi et
 .);al., 2018: 62مطالعــات نشــان میدهــد ایــن رویکــرد
دارای ظرفیــت فوقالعــادهای ب ـرای رشــد و توســعۀ مناطــق مقصــد
اســت .عــاوه بــر ایــن ،دارای ویژگیهایــی اســت کــه آن را از
ســایر فعالیتهــای اقتصــادی جــدا میکنــد (Stabler et al.,
 ،)2010بهطــوری کــه گردشــگری ،هــم بهمنزلــۀ فعالیــت و هــم
بهمثابــۀ صنعــت ،همیشــه بهدنبــال رویکردهــای جدیــد و ابــزاری
بــرای بهدســت آوردن دانــش جدیــد و دیدگاههــای نــو بهشــمار
مـیرود و دارای نظــم و انضبــاط خاصــی در محیــط اســت (Song
.)et al., 2012: 1656
یکــی از گونههــای گردشــگری گردشــگری روســتایی اســت.
گردشــگری روســتایی ،بهمنزلــۀ فعالیتــی تفریحی ـ اجتماعــی ،در
نیمــۀ دوم قــرن  18در انگلســتان و اروپــا پدیــد آمــد .قبــل از آن نیــز،
مناطــق روســتایی ب ـرای فعالیتهــای تفریحــی اســتفاده میشــدند،
امــا فقــط اقشــار برتــر جامعــه از ایــن فعالیتهــای تفریحی اســتفاده
میکردنــد .بــرای مثــال ،در قــرن  11و  12میــادی در انگلســتان،
مناطــق گســتردهای از روســتاها بــه شــکار اشـرافزادگان اختصــاص
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و اجتماعــی و مهمتــر از همــه ،تحقــق توســعۀ پایــدار روســتایی
در ایــن ناحیــه ،بــا توجــه بــه زمینههــا و مکانهــای گردشــگری
در آن ،ضرورتــی انکارناپذیــر اســت .بنابرایــن ،هــدف تحقیــق
حاضــر بررســی زمینههــای ایجــاد کس ـبوکارهای جدیــد و تأثیــر
گردشــگری روســتایی در توســعۀ کس ـبوکارهای جدیــد در نواحــی
روســتایی محــدودۀ مــورد مطالعــه اســت و تــاش دارد بــه ایــن
ســؤال پاســخ دهــد:
توســعۀ گردشــگری روســتایی چــه تأثیــری در توســعه و رونــق
ُ
کســبوکارهای خــرد روســتایی دارد؟

داده شــده بودنــد .بنابرایــن ،بســیاری از مــردم هیــچ بهــرهای از
گردشــگری روســتایی یــا انــواع دیگــر گردشــگری نمیبردنــد.
گردشــگری روســتایی از بخشهــای جــذاب گردشــگری اســت
كــه بهویــژه از دهــۀ  ،۱۹۵۰در كنــار فعالیتهــای ســنتی همچــون
گــردش در خــارج از شــهر و کوهنــوردی بهســرعت توســعه و رونــق
یافتــه اســت .پتانســیل گردشــگری در هــر روســتا ،بیــش از هــر
چیــز ،بــه ســرمایههای جغرافیایــی ،كیفیــت مناظــر طبیعــی و آثــار
َ
تاریخــی و فرهنگــی بســتگی دارد .بااینحــال ،اشــکال مختلــف
گردشــگری روســتایی میتوانــد تأثیراتــی مثبــت و منفــی در بافــت
طبیعــی ،اقتصــادی و اجتماعــی داشــته باشــد (Ristić et al.,
 .)2019: 1همچنیــن ،گردشــگری روســتایی تأثیــر فراوانــی
در اقتصــاد روســتایی دارد ،بهطــوری کــه توســعۀ گردشــگری
موجــب رشــد اقتصــادی در مناطــق روســتایی ،تضمیــن اشــتغال
اف ـراد محلــی ،بهبــود رفــاه و معیشــت آنهــا و مهمتــر از همــه ،بــا
توجــه بــه اینکــه مســئلۀ «فشــاری جمعیتــی» (ماننــد محرومیــت
روســتاها ،پیــری جمعیــت ،مهاجــرت جوانــان بــه مناطــق شــهری)
مشــکالتی در روســتاها بــه وجــود آورده اســت ،بــا رونــق و
ُ
توســعۀ کســبوکارهای خــرد روســتایی و اشــتغالزایی در بخــش
ُ
خدمــات و صنایــع خــرد اقتصــاد ایــن روســتاها شــکوفا میشــود
(.)Paresishvili et al., 2017: 344
ُ
«کسـبوکارهای خـرد» 2تأثیـر چشـمگیری در اقتصـاد و رونـق
و رفـاه ملـی دارنـد ( )Phillipson et al., 2019: 230و از
راهکارهای مهم در اشـتغا لزایی و ریشـهکنی بیکاری و افزایش درآمد
مـردم روسـتایی بهشـمار میرونـد (سـامیان و همـکاران:1394 ،
17؛ .)Faggio & Silva, 2014: 67همچنیـن ،بنگاههـای
ُ
خـرد روسـتایی از عوامـل توسـعۀ اقتصـادی و سیاسـتهای رشـد
بیشـتر کشـورهای دنیـا تلقـی میشـوند (Lyee & Cowling,
 .)2015: 25بنابرایـن ،بـا نگاهـی بـه فعالیـت بنگاههـای کوچـک
و متوسـط در کشـورهای توسـعهیافته و درحالتوسـعه ،درمییابیـم
نوعـی ارتبـاط تنگاتنـگ و مؤثـر بیـن پیشـرفت اقتصادی ـ اجتماعی
ایـن کشـورها و ایـن بنگاههـا وجـود دارد .بهدلیـل تخصصـی شـدن
وظایـف ،عدمتمرکـز تصمیمگیـری و نیـاز بـه انعطافپذیری بیشـتر،
بهمنظـور حضـور دائمـی یـا پررنگتـر و مطابقـت بـا شـرایط متغیـر
جهـان ،بنگاههـای کوچـک و متوسـط در کشـورهای صنعتـی و
درحالتوسـعه رو بـه افزایشانـد (والئـی ،همـکاران.)184 :1397 ،
دلیـل افزایـش کسـبوکارها در فضاهـای روسـتایی نیـز ایـن اسـت
کـه بنگاههـای روسـتایی بـا روشـی دقیقتـر ،بهگونـهای اقتصـادی،
بـا رویکـردی مکانـی و تدویـن راهبردهـای خـاص خـود میتواننـد
از پتانسـیل کامـل مشـاغل همـهی مکانهـا و بخشهـای اقتصـادی
اسـتفاده کننـد (.)Serwicka & Swinney, 2016: 1
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بنابرایــن ،از یــک ســو ،بهدلیــل بــاال بــودن نــرخ رشــد
بیــکاری پنهــان و آشــکار در جامعــۀ روســتایی در مقایســه
بــا جامعــۀ شــهری و از ســوی دیگــر ،بهدلیــل عدمامــکان
ســرمایهگذاری گســترده ب ـرای توســعۀ صنایــع بــزرگ ،گردشــگری
ُ
دولتمــردان را بــه گســترش کســبوکارهای خــرد در جوامــع
روســتایی وادار کــرده اســت (والئــی ،همــکاران.)184 :1397 ،
درحالیکــه ایجــاد اشــتغال در جامعــۀ روســتایی بــه مشــکلی حــاد
ُ
بــدل شــده ،مشــاغل خــرد روســتایی توانســتهاند زمینــۀ ایجــاد
اشــتغال و مانــدگاری در جامعــۀ روســتایی را در فعالیتهــای
کشــاورزی و غیرکشــاورزی فراهــم کننــد و نوعــی امیــد و شــادابی
را بــه جامعــۀ هــدف ارزانــی دارنــد (نجفــی و صفــا:1393 ،
 .)62ایــن امــر بــا اســتقبال متخصصــان توســعۀ روســتایی
نیــز روبــهرو شــده اســت ،بهگونــهای کــه برخــی متخصصــان
ُ
توســعۀ کســبوکارهای خــرد و خانگــی در محیــط روســتایی را
مهمتریــن راهــکار توســعۀ روســتایی در کشــورهای جهــان ســوم
( )Gibosen & Olivia, 2010: 29و از راهکارهــای
کاهــش فقــر و احیــای روســتاها درنظــر میگیرنــد (Ye et al.,
 .)2019: 29همچنیــن ،گســترش بنگاههــا و کســبوکارهای
ُ
اقتصــادی خــرد روســتایی ،بهمنزلــۀ راهبــردی اساســی ،ضمــن
ایجــاد و تقویــت روحیــۀ کارآفرینــی ،فراینــد توســعۀ روســتایی را

ســرعت میبخشــد .از ســوی دیگــر ،میتــوان زمینــه و بســتر الزم
را ب ـرای ترکیــب منابــع ،هــم در درون و هــم در خــارج از روســتا،
فراهــم کــرد و از ایــن طریــق ،شــرایط الزم بــرای بهبــود کیفیــت
زندگــی فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی روســتاییان و ابــزار الزم
ب ـرای تثبیــت اقتصــاد و محیطــی ســالم را ب ـرای روســتاییان مهیــا
کــرد (ســامیان و همــکاران .)37 :1394 ،امــروزه کس ـبوکارهای
ً
ُ
خــرد  ،اساســا ،مســئول دســتیابی بــه موفقیــت اقتصــادی بهشــمار
میرونــد ،چشــمانداز اقتصــادی روســتایی را تحــت تأثیــر
قــرار میدهنــد ،باعــث ایجــاد هیجــان و انگیــزه میشــوند و
همچنیــن محــرک اصلــی رشــد و پیشــرفت اقتصــادی بهشــمار
میرونــد (.)Jaafar & Rasoolimanesh, 2015: 18
ُ
افــزون بــر ایــن ،کســبوکارهای خــرد نوعــی منبــع نــوآوری در
محصــوالت و خدماتانــد؛ زیــرا ،بــا ایجــاد کســبوکارهای
ُ
خــرد  ،ســرمایهگذاریها و پساندازهــای محلــی افزایــش و
اســتفاده از منابــع محلــی رونــق مییابنــد (Mohapatra et
 al., 2007: 162بــه نقــل از والئــی و همــکاران.)185 :1397 ،
در همیــن زمینــه ،تاکنــون نظریههــای فراوانــی در خصــوص
کارآفرینــی در ابعــاد مختلــف مطــرح شــده کــه از جملــه میتــوان
بــه نظریههــای اقتصــادی ،اجتماعــی روانشــناختی ،مدیریتــی،
رفتــاری و نظریــۀ فرصــت اشــاره کــرد.

جدول  :1دیدگاههای مطرح در حوزۀ کسبوکارها (مطالعات کتابخانهای)1398 ،

رویکرد

توضیحات
این نظریه نوآوری را عامل اصلی معرفی میکند که نهتنها در تولید محصول (یا خدماترسانی) جدید در بازار،
بلکه در جلب سرمایهگذاری در فعالیتهای کارآفرینانۀ جدید نقش دارد .این سرمایهگذاری جدید هم در عرضه

اقتصادی

و هم در تقاضای معادلۀ رشد نقش دارد .سرمایۀ جدید بهوجودآمده برای گسترش ظرفیتهای رشد (ظرف
عرضه) بهکار میرود و مخارج جدید حاصل از آن برای خروجی و ظرفیتهای جدی مصرف استفاده میشوند
(.)Hisrich & Peters, 2002: 178

در این نظریه« ،محیط» در شکلگیری رفتار کارآفرینانه بسیار اثرگذار است .ماکس وبر ،جامعهشناس آلمانی،
نخستین فردی است که به کارآفرینی توجه کرده است .براساس تعریف وبر ،کارآفرینی فرایندی اجتماعی است
اجتماعی

که در آن ،کارآفرین با پشتکار و اشتیاق در کار خویشتن خویش را پیدا میکند و از بند عادتها و سنتهای
مرسوم آزاد میشود .او بر این باور است که فرهنگ کارآفرینی در تعامل انسانها با یکدیگر شکل میگیرد و
شخصیت ،ارزش ،نگرش و باورهای فرد به کارآفرینی تحت تأثیر تعامل وی با دیگر افراد جامعه شکل میگیرد و
تکامل مییابد (.)Gurau, 2009: 161
در این رویکرد ،به ویژگیهای روانشناسی مانند نیاز به «توفیق و پیشرفت» ،گرایش به «ریسکپذیری» و
«مرکز کنترل درونی» بیشتر توجه شده است .ادبیات گسترده و چشمگیری در زمینۀ ویژگیهای روانشناختی

روانشناختی

و شخصیتی کارآفرینان وجود دارد .مهمترین این ویژگیها عبارتاند از انگیزۀ پیشرفت ،ریسکپذیری ،مرکز
کنترل درونی ،نیاز به استقالل ،ارادۀ قوی و پشتکار ،سختکوشی ،پیشقدم بودن در کار ،نوگرایی و خالقیت.
اعتمادبهنفس و تعهد نیز جزء ویژگیهای روانشناسانهای هستند که از سوی پژوهشگران مختلف به آنها اشاره
شده است (والئی و همکاران.)1397 ،

تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسبوکارهای ُخرد روستایی
مطالعهموردی:دهستانباروق،شهرستانمیاندوآب
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بهطـور کلـی ،میتـوان گفـت توسـعۀ گردشـگری روسـتایی موجـب
ُ
رشـد و توسـعۀ مشـاغل خرد میشـود ()Ye et al., 2019: 29
بهطـوری کـه ممکـن اسـت توسـعۀ گردشـگری ،از طریـق ایجـاد
ُ
کسـبوکارهای خـرد ماننـد ایجـاد رسـتورانها و فروشـگاهها ،تأثیـر
مثبتـی در درآمـد خانوارهـای روسـتایی داشـته باشـد و کسـبوکار
ایجادشـده از طریـق توسـعۀ گردشـگری میتوانـد مزایـای مهمـی
بـرای دسـتاندکاران و متصدیـان جامعـۀ روسـتایی داشـته باشـد
( .)Tew & Barbieri, 2012: 2016صاحبنظـران بیشـتر
کسـبوکارهای ایجادشـده در صنعت گردشـگری را کسـبوکارهای
ُ
خـردی میداننـد کـه میتوانند خانگـی ،اینترنتی و خانوادگی باشـند.
ایـن امـر دربارۀ گردشـگری روسـتایی بسـیار صـدق میکنـد .امروز
انـواع مختلفـی از گردشـگری را برمیشـمارند کـه هریـک از آنهـا

جزئی از گردشـگری روسـتایی بهشـمار میروند (کرمی و همکاران،
 .)116 :1392همـۀ بنگاههـای تولیـدی و عرضـۀ محصـوالت
گردشـگری و سـازمانهای پشـتیبانیکنندهای مانند مراکـز اطالعات
جهانگـردی ،سـازندگان و فروشـندگان سـوغاتی ،خردهفروشـان و
شـرکتهای پخـش بروشـور در صنعت گردشـگری جـای میگیرند.
ایـن بنگاههـا عرضـه محصـوالت و خدمـات گردشـگری را بهعهـده
ً
دارنـد و معمـوال هـدف آنـان از ارائـۀ خدمـات و محصوالت کسـب
بیشـترین سـود اسـت (موسـایی.)79 :1390 ،
بــا توجــه بــه اهمیــت و ســابقۀ موضــوع مــورد بحــث ،مطالعات
مختلفــی در داخــل و خــارج از کشــور در ایــن زمینــه انجــام شــده
کــه در ادامــه بــه خالصــهای از آنهــا در جــدول شــمارۀ  2اشــاره
میشــود:
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جدول  :2برخی مطالعات انجامشده در این حوزه

کرمی و همکاران ()1392

ایجاد بنگاههای گردشگری ،که ضمن ارائۀ خدمات بهتر برای گردشگران ،رفاه بیشتری برای ساکنان منطقه فراهم آورد ،اولویت
بیشتری دارد .پاسخگویان جوانتر و فعاالن بخش گردشگری با سطح درآمد پایینتر تمایل بیشتری به ایجاد و توسعۀ
کسبوکار گردشگری دارند.

کریمزاده و همکاران ()1393

عامل سیاسی با میزان تأثیر 0/321مهمترین عامل بهوجود آمدن فرصتهای کارآفرینی بهشمار میرود و سپس عوامل زیرساختی،
فضایی ،جاذبهای ،اقتصادی و اجتماعی در رتبههای بعدی قرار دارند.

مالشاهی و همکاران ()1394
سامیان و همکاران ()1394

تجربۀ کار کشاورزی مدیران این کسبوکارها ،تعداد اعضای خانوار مدیر ،میزان وام دریافتی برای احداث کسبوکار ،تحصیالت
مدیر ،سن مدیر ،تعداد نیروی کار مشغول در کسبوکار ،فاصله محل کسبوکار و غیره.
ُ
مهمترین راهکارهای توسعۀ کسبوکارهای خرد روستایی عبارتاند از توسعۀ مهارتها و تواناییهای روستاییان با اجرای
برنامههای آموزشی و مهارتی در زمینۀ امور فنی و اقتصادی ،ایجاد و تقویت شبکههای بازاریابی و گسترش تسهیالت و امکانات
الزم از جمله تسهیالت بانکی ،بیمه و حملونقل.

حسنینیا و فالحی ()1396

عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی در سطح شهرستان منوجان در قالب  9مقولۀ اصلی طبقهبندی شد :عوامل فردی،
اجتماعی ،زیرساختی ،طبیعی ،قانونی ،آموزشی ،نهادی ،سیاسی و اقتصادی.

امیدی و چهارسوقی امین ()1397

بین کارکردهای آزادی و استقالل عمل بیشتر کسبوکارهای خانگی ،پایینبودن هزینۀ راهاندازی کسبوکارهای خانگی ،تناسب
با ویژگیهای جسمی افراد معلول و کمتوان ،موفقیت بیشتر جسمی افراد معلول و کمتوان در انجام کسبوکار خانگی ،تناسب با
اقشار مختلف کسبوکارهای خانگی ،نیاز نداشتن به مجوز کسبوکارهای خانگی و کاهش فقر
روستایی رابطۀ معناداری وجود دارد.

والئی و همکاران ()1397

ایجاد کسبوکار جدید در محدودۀ مورد نظر موانع سهگانهای دارد که عبارتاند از «موانع اقتصادی ـ اجتماعی»« ،موانع
زیرساختی» و «ضعف سرمایۀ اجتماعی و ترجیح سپردهگذاری به سرمایهگذاری» .موانع «اقتصادی و اجتماعی» مهمترین عامل
عدمایجاد کسبوکار جدید بوده است.

Jaafar & Rasoolimanesh
)(2015

ُ
بیشتر کسبوکارهای خرد مرتبط با گردشگری در این ناحیه توسط زنان میانسال با تحصیالت پایین ایجاد شده است که بیشترین
پسانداز خود را در ایجاد و حفظ کسبوکارهای جدید صرف میکنند.

)Iyigun (2015

کارآفرینی کسب بیشترین سود در کوتاهمدت نیست ،بلکه مسئولیت اجتماعی شرکتها بیش از این است و با نوآوری موجب
رشد بازار میشوند .کارآفرینان در تأمین نیازهای اساسی تأثیر مثبت و در دستیابی به توسعۀ پایدار نقش ارزندهای دارند.

)Fahimi et al. (2018

بخش گردشگری طی سالها به بخشی جداییناپذیر از راهبردها و تعیینکنندههای 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 سرمایهگذاری دارد.

)Dinis et al. (2019

نقش بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان تا حد زیادی در ادبیات توسعه دستکم گرفته شده است و عوامل مانند محل اقامت،
موفقیت در تجارت ،محل اقامت مدیر ،سطح تحصیالت و تجربۀ حرفهای گذشته در موفقیت بنگاههای
اقتصادی تأثیرگذار است.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

محقق و سال

نتایج
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ُ
بررســی پیشــینۀ تحقیــق نشــان داد کــه کســبوکارهای خــرد و
متوســط راهــکاری بــرای کاهــش مســائل اقتصــادی و اجتماعــی
در نواحــی روســتاییاند .امــا عملکــرد کشــورهای جهــان ســوم
در ایــن زمینــه بــا جایــگاه و اهمیــت ایــن کس ـبوکارها متناســب
نبــوده اســت .در ای ـران نیــز ،بــا وجــود تأکیــد برنامههــای ســوم و
چهــارم و پنجــم و ششــم بــر بنگاههــای کوچــک و متوســط ،هنــوز

هــم راهانــدازی ایــن واحدهــا بهکنــدی پیــش م ـیرود و مطالعــات
انجامشــده در ایــن زمینــه نشــانگر غلبــۀ نگــرش شــهری
بــر روســتایی اســت .ازایــنرو ،شناســایی زمینههــای ایجــاد
کســبوکارهای جدیــد در ایــن ناحیــه ضرورتــی اجتنابناپذیــر
اســت کــه وجهــۀ همــت ایــن تحقیــق اســت.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

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

روششناسی
بنیــان تحقیــق حاضــر بــر پراگماتیســم (روش آمیختــه) اســتوار
اســت و از لحــاظ هــدف ،کاربــردی و از نظــر ماهیــت و روش،
توصیفی ـ تحلیلــی اســت .بهمنظــور گــردآوری اطالعــات،
از مطالعــات کتابخانــهای و میدانــی (مشــاهده ،مصاحبــه و
پرســشنامه) اســتفاده شــد .قلمــروی مکانــی تحقیــق دهســتان
بــاروق از شهرســتان میانــدوآب اســت کــه طبــق سرشــماری ســال
 1395مرکــز آمــار ایــران ،دارای  3415خانــوار و  12024نفــر
جمعیــت بــوده اســت .بــا توجــه بــه بنیــان تحقیــق (پراگماتیســم یــا
روش آمیختــه) ،جامعــۀ آمــاری نیــز از دو گــروه تشــکیل شــدهاند.
در فــاز ّ
کمــی ،براســاس فرمــول کوکــران 294 ،خانــوار بهمنزلــۀ

نمونــۀ آمــاری تحقیــق انتخــاب شــدند و در فــاز کیفــی نیــز ،بــا
اســتفاده از  38مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته اشــباع نظــری حاصــل
شــد .انتخــاب حجــم نمونــه از میــان خانوارهایــی بــوده کــه
ُ
دارای کســبوکارهای خــرد یــا در زمینــۀ گردشــگری و خدماتــی
مشــغول فعالیــت بودنــد و مصاحبههــای نیمهســاختاریافته از
مدیــران روســتایی (شــوراهای اســامی و دهیاریهــا) ،مالــکان
بنگاههــای اقتصــادی ،خبــرگان محلــی ،گردشــگران و صاحبــان
مشــاغل بــوده اســت .انتخــاب خانوارهــای روســتایی نیــز،
بهمنظــور رعایــت اصــل انتخــاب برابــر ،تصادفــی بــود .همچنیــن،
در فــاز ّ
کمــی ،ب ـرای تعییــن تعــداد پرس ـشنامههای هــر روســتا،
از فرمــول تناســب اســتفاده شــد (جــدول  3و شــکل .)2
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جدول  :3تعداد خانوار ،جمعیت و تعداد نمونه در روستاهای منتخب ( 1مرکز آمار ایران1395 ،؛ محاسبات نگارندگان)1398 ،

قشالق نوروزلو

110

418

9

سانجیق

29

114

3

گلسلیمانآباد

1008

3436

85

علی بالغی

64

196

6

چالخاماز

452

1431

38

قرمزی بالغ

55

182

4

میرزانظام

10

36

2

قطار

210

733

18

نوروزلو

221

742

19

امیرآباد

13

50

2

ایدیشه

210

725

18

نادرگلی

206

777

18

شورجهباروق

41

140

4

داشآلتی

5

20

1

اقكندباروق

143

492

12

شورجهكرد

79

241

7

قرهسقال

202

653

17

-

-

-

-

شکل  :2روستاهای نمونه و ویژگیهای جمعیتی آنها در دهستان باروق

در ادامـۀ تحقیـق ،بهمنظـور دسـتیابی بـه نتایـج تعمیمپذیـر در
محـدودۀ مـورد مطالعـه ،پرسـشنامهای بـرای خانوارهـا در زمینـۀ
ُ
گسـترش گردشـگری روسـتایی و مشـاغل و کسـبوکارهای خـرد
ُ
و بنگاههـای خـرد روسـتایی تدویـن شـد (جـدول  4و  .)5بهمنظـور
تعییـن ضریـب اعتبـار پرسـشنامههای تحقیـق ،پـس از تکمیـل
پرسـشنامهها ،دادههـای  30پرسـشنام ه وارد نرمافـزار SPSS
شـد و بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ ،اعتبـار پرسـشنامه

 0/79بهدسـت آمـد کـه بـرای ادامـۀ تحقیـق ،قابلاعتمـاد و مناسـب
اسـت .همچنیـن ،بـرای تعییـن روایـی پرسـشنامه از روش محتوایی
(دیدگاههـای اسـتادان دانشـگاهی) اسـتفاده شـد .ایـن شـاخصها
بـا مـرور مطالعـات کتابخانـهای ،مقـاالت انجامشـده در ایـن حوزه،
بهرهگیـری از دیدگاههـای ارزنـدۀ اسـتادان دانشـگاه و مطالعـات
محققـان انتخـاب شـدند.

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

113

378

10

حمید

244

765

21
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روستاها

خانوار

جمعیت

نمونه

روستاها

خانوار

جمعیت

نمونه
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و همـکاران1391 ،؛ فراهانـی و همـکاران1392 ،؛ محمـدی یگانه و همـکاران1392(،؛ Song et al., 2012؛ )Abby &Ceoffret, 2006
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ابعاد

گویه

پایایی

اجتماعی

افزایش قدرت خرید ،گسترش فرهنگ شهرنشینی ،رضایت از سفر ،ایجاد رقابت و ازبین رفتن پیوستگی جامعۀروستایی،
کاهش مهاجرتهایروستایی ،تعارض اجتماعی و فرهنگی روستاییان و گردشگران ،احساس عدالت اجتماعی و برابری
میان روستا و شهر و امنیت اجتماعی.

0/86

اقتصادی

افزایش میزان اشتغا لزایی ،میزان افزایش دادوستد ،میزان افزایش درآمدزایی مؤثر ،دسترسی به خدمات اعتباری و مالی،
گسترش خانههایی برای اقامت گردشگران ،افزایش میزان قیمت کاال و خدمات ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،بهبود
توزیع ثروت و درآمد و ایجاد فضای درمانی.

0/613

زیستمحیطی

بهبود محیطزیست روستا ،توجه مدیران محلی به کیفیت محیطزیست روستا ،توجه مدیران محلی به جمعآوری 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.

0/91

کالبدی

رضایت از وجود پارکینگ در اماکن مذهبی ،بهبود تأسیسات و تجهیزات ،تغییر نوع مصالح و سبک معماری طی
سالهای 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.

0/69

ُ
جدول  :5شاخصهای سنجش اثرات توسعۀ گردشگری در رونق کسبوکارهای خرد
(اکبری و همکاران1394 ،؛ نجفی و صفا1393 ،؛ والئی و همکاران)1397 ،

زمینهها

ایجاد کسبوکارهای مختلف

توسعۀ کشاورزی

احداث کارگاه فرآوری محصوالت کشاورزی ،ایجاد بازارهای محلی فروش محصوالت کشاورزی ،ایجاد بنگاههای فروش و بازاریابی
محصوالت کشاورزی ،افزایش مکانیزاسیون باغها و اراضی زراعی ،توسعۀ کشاورزی کوچکمقیاس ،کشت محصوالت جایگزین
(پسته ،زعفران و گل محمدی ،توسعۀ باغداری ،توسعۀ کشت زراعی با استفاده از کودهای کمپوست و غیره)

میزان توسعۀ گردشگری فرهنگی ،افزایش ظرفیت توسعۀ گردشگری روستایی ،میزان توسعۀ گردشگری مذهبی ،میزان توسعۀ گردشگری
توسعۀ گردشگری
کشاورزی ،ایجاد مسیرهای گردشگری ،ایجاد قهوهخانهها و سفرهخانههای سنتی و ایجاد مکانهایی برای اقامت گردشگران.

صنایع روستایی

ایجاد کارگاه صنایع غذایی (نانوایی و نانروغنی) ،ایجاد کارگاه نساجی (خیاطی و پردهدوزی) ،ایجاد کارگاههای کار با چوب (نجاری،
کمدسازی ،امدیافسازی) ،ایجاد کارگاههای کار با صنایع فلزی (جوشکاری ،آلومینیومسازی و درب و پنجرهسازی آهنی) ،ایجاد
کارگاههای فرآوری محصوالت کشاورزی ،ساختمان (سیمکشی ساختمان و نقاشی و کاشیکاری نازککاری و غیره).

توسعۀ خدمات

ایجاد مراکز فروش ماشین و خدمات وابسته به آن (یدکی موتور ،فروش وسیلۀ نقلیۀ موتوری ،تعمیر ماشینآالت ،تعویض روغنی و
آپاراتی) ،افزایش واحدهای تجاری (فروش لوازم خانگی ،قصابی ،تعاونی و مصالح ساختمانی) ،افزایش تعداد کافه و سوپرمارکت،
لونقل (آژانس و ترمینال روستایی) ،ایجاد مراکز اداری و پستی (دامپزشکی ،مطب ،داروخانۀ
کبابی ،مرغفروشی ،افزایش خدمات حم 
دامپزشکی ،پستبانک و دفتر مخابرات).

پــس از جمــعآوری دادههــای مــورد نیــاز بــا اســتفاده از
روشهــای میدانــی و اســنادی ،ایــن دادههــا طبقهبنــدی و
کدبنــدی شــده و درنهایــت بــرای اســتفاده در تحلیلهــای آتــی
آمــاده شــدند .بــا توجــه بــه اینکــه بنیــان تحقیــق (پراگماتیســم)
اســت ،از بیــن روشهــای آمیختــه ،روش سلســلهمراتبی بــرای
انجــام تحقیــق انتخــاب شــد .همچنیــن ،بــرای تجزیهوتحلیــل
دادههــا و اطالعــات بهدســتآمده از طریــق پرســشنامه ،بــا
توجــه بــهســؤاالت تحقیــق ،از روش ّ
کمــی و آمــار توصیفــی و

آمــار اســتنباطی (آزمونهــای همبســتگی ،تیتــک نمونــهای،
رگرســیون و تحلیلمســیر) بــا کمــک نرماف ـزار  SPSS25اســتفاده
شــد و بــرای جمــعآوری دادههــای حاصــل از مصاحبههــای
ُ
نیمهســاختاریافته در زمینــۀ ایجــاد کســبوکارهای خــرد
روســتایی در خصــوص توســعۀ گردشــگری از روش کیفــی نظریــۀ
دادهبنیــاد (گرانــدد تئــوری) 1اســتفاده شــده اســت.
1. Grounded Theory

تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسبوکارهای ُخرد روستایی
مطالعهموردی:دهستانباروق،شهرستانمیاندوآب
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محدودۀ مورد مطالعه
شهرســتان میانــدوآب ،از نظــر موقعیــت جغرافیایــی ،در 46
درجــه و  6دقیقــه طــول جغرافیایــی و  36درجــه و  46دقیقــه عــرض
جغرافیایــی واقــع شــده اســت .ایــن شهرســتان دارای  3بخــش بــه
نامهــای مرحمتآبــاد ،مركــزی و بــاروق و  11دهســتان و 189
روســتای دارای ســکنه اســت (مرکــز آمــار ای ـران .)1395 ،در ایــن

میــان ،دهســتان بــاروق بهمنزلــۀ محــدودۀ مــورد مطالعــۀ ایــن
تحقیــق از دهســتانهای بخــش بــاروق اســت کــه از مســاحت
 2233کیلومتــری شهرســتان میانــدوآب 319/428 ،کیلومتــر مربــع
مســاحت و  20روســتا بــه ایــن دهســتان تعلــق دارد .مرکــز دهســتان
شــهر بــاروق اســت (شــکل .)3
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شکل  :3موقعیت محدودۀ مورد مطالعه در شهرستان میاندوآب و استان

بخــش بــاروق دارای جاذبههــای گردشــگری فراوانــی اســت
(وجــود ســد نوروزلــو و طبیعــت بکــر ایــن منطقــه گواهــی بــر
ایــن مدعاســت) ،بهطــوری کــه هرســاله ،بهخصــوص در فصــول
گــرم ســال ،شــاهد هجــوم مــوج گســتردهای از گردشــگران بــه
ایــن منطقــه اســت کــه بیشــتر ایــن گردشــگران بــا هــدف دیــدن
زیباییهــای طبیعــی بــه ایــن منطقــه ســفر میکننــد .بــر همیــن
اســاس ،در ادامــه ،تصاویــر چنــد مــورد از جاذبههــای گردشــگری
ایــن دهســتان آورده شــده اســت (شــکل .)4
یافتههای تحقیق
نتایــج حاصــل از توصیــف ویژگیهــای فــردی افــراد
پاســخدهنده نشــان داد کــه از  294نفــر سرپرســت خانــوار
پاســخدهنده ،همــۀ پاســخگویان تحقیــق مــرد بودنــد .از نظــر
اشــتغال و فعالیــت 9.41 ،درصــد سرپرســت خانوارهــا در مشــاغل
زراعــت و بــاغداری و کار در مزرعــه و بــاغ و تولیــد محصــوالت
زراعــی و باغــی فعالیــت میکننــد 6/6 ،درصــد هــم دامدارنــد و
دامهــای بــزرگ و کوچکــی را نگهــداری میکننــد 4 ،درصــد هــم
در بخــش صنعــت 0/3 ،درصــد کارمنــد دولــت 43/9 ،درصــد نیــز

در مشــاغل آزاد و  3/3درصــد هــم در ســایر مشــاغل فعالانــد و از
ایــن طریــق امرارومعــاش میکننــد .از نظــر تحصیلــی ،بیشــترین
تعــداد پاســخگویان ،بــا  26/1درصــد ،دارای ســطح ســواد دیپلــم
بودنــد .از نظــر درآمــد ماهانــه 1/5 ،درصــد از پاس ـخگویان درآمــد
ماهانــهای کمتــر از  400هــزار تومــان در مــاه 11/4 ،درصــد نیــز
درآمــد بیــن  400الــی  700هــزار تومــان در مــاه 24/6 ،درصــد
درآمــد بیــن  700الــی یــک میلیــون تومــان در مــاه 48/2 ،درصــد
نیــز درآمــدی بیــن یــک میلیــون تــا یــک و نیــم میلیــون تومــان در
مــاه و باالخــره  14/3درصــد پاسـخگویان نیــز درآمــدی بــاالی یــک
و نیــم میلیــون تومــان در مــاه داشــتند.
ُ
زمینههای ایجاد کسبوکارهای خرد روستایی
بعــد از جمــعآوری اطالعــات ،دادههــا رمزگــذاری شــدند.
رمزگــذاری بــاز مصاحبههــا بــه شناســایی  29مفهــوم کلــی منجــر
شــد و رمزگــذاری محــوری در قالــب  20مقولــه و  20شــاخص
و ُ 6بعــد (جوانــان روســتایی ،مهاجــران بازگشــته ،گردشــگری،
صنعــت ،خدمــات و کشــاورزی) انجــام شــد کــه در جــدول  6ارائــه
شــدهاند.
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جدول  :6فرایند رمزگذاری محوری و باز (یافتههای تحقیق)1398 ،
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مفاهیم

مقوله

شاخص

ابعاد

وجود جوانان بیکار با تحصیالت دانشگاهی عالی

نیروی کار باسواد

نیروی کار

جوانان روستایی

وجود افراد ماهر و مجرب در زمینههای مختلف صنعتی

نیروی کار دارای مهارت
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وجود افرادی که مدتی در شهر زندگی کرده و اکنون به موطن مادری خود بازگشتهاند.

مهاجرت

مهاجرت معکوس

مهاجران بازگشته

امکان توسعۀ باغهای سیب بهصورت مکانیزه

توسعۀ باغهای سیب

توسعۀ باغداری

کشاورزی

احداث کارگاههای فرآوری محصوالت باغی ،زراعی و دامی

فرآوری محصوالت کشاورزی

فرآوری و تولید

ایجاد تعاونیهای خریدوفروش محصوالت تولیدی

خریدوفروش

بازاریابی

پرورش ماهی در سد نوروزلو

توسعۀ شیالت

پرورش ماهی

توسعۀ آبیاری تحت فشار (قطرهای و بارانی)

اصالح روش آبیاری

مکانیزاسیون

کشت پسته ،زعفران ،گلمحمدی و غیره

کشت جایگزین

تغییر الگوی کشت

پرورش بلدرچین و تولید تخم بلدرچین ،پرورش بوقلمون و مرغ محلی

پرورش ماکیان

پرورش ماکیان و طیور

نگهداری دامهایی با نژاد اصیل (رومانف و سیمینتال)

دامداری

توسعۀ دامداری

ایجاد کارگاههای تولید لبنیات محلی

تولید لبنیات

توسعۀ گردشگری پیرامون سد نوروزلو

تفریحی و خدماتی

گردشگری روستایی

گردشگری

توسعۀ گردشگری مذهبی روستای قطار
توسعۀ گردشگری طبیعی پیرامون رودخانۀ قوریچای
توسعۀ گردشگری عشایری در دهستان
احداث نانوایی مکانیزه و ایجاد کارخانۀ آردسازی

-

صنایع غذایی

استفاده از پشم گوسفندان در صنایع نساجی

-

نساجی

ایجاد کارگاههای نجاری ،کمدسازی ،امدیافسازی ،تولید جعبۀ چوبی سیب در
روستای نوروزلو

-

صنایع چوبی

ایجاد کارگاههای کوچک آهنگری ،درب و پنجرهسازی آهنی و غیره

-

صنایع فلزی

تولید تیرچه و بلوک ساختمانی

-

صنایع بتنی

قالیبافی ،جاجیمبافی ،تابلو فرش و ورنیبافی

-

صنایعدستی

ایجاد بنگاه معامالتی ماشینهای بزرگ و کوچک

بنگاهداری

خدمات ماشین

ایجاد شرکتهای تعاونی روستایی

تجاری

بازرگانی و تجاری

ایجاد سوپرمارکت و غذاخوری و کافه در مسیر سد نوروزلو

کافه و رستوران

ایجاد آژانس تلفنی برای خدماتدهی به گردشگران

آژانس

ایجاد ترمینال روستایی در روستاهای پرجمعیت

ترمینال

اجارۀ سوئیت به گردشگران

سوئیت

توسعۀ خدمات سیمکشی و لولهکشی ساختمان

سیمکشی و لولهکشی

توسعۀ بازار هفتگی شهر باروق و گلسلیمانآباد

بازار هفتگی

حملونقل

خدمات ساختمان
گسترش بازار هفتگی

صنعت

خدمات

تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسبوکارهای ُخرد روستایی
مطالعهموردی:دهستانباروق،شهرستانمیاندوآب

شکل  :5مدل پارادایمی ایجاد کسبوکارهای جدید با توسعۀ گردشگری

همچنیــن ،نتایــج حاصــل از تحقیــق در زمینههــای ایجــاد
ُ
کســبوکارهای خــرد در هرکــدام از روســتاهای دهســتان بــاروق
بــا توجــه بــه مصاحبههــای نیمهســاختاریافته و روش کیفــی
نظریــۀ دادهبنیــاد نشــان داد ،در میــان روســتاهای ایــن دهســتان،
روســتاهای گلســلیمانآباد ،قطــار ،چالخمــاز و حمیــد قابلیــت
ُ
فراوانــی در توســعۀ کســبوکارهای خــرد در بخــش کشــاورزی
دارنــد و در ایــن میــان ،روســتای قطــار ،بهدلیــل داشــتن رودخانــه

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

ُ
بررســی کیفــی زمینههــای ایجــاد کســبوکارهای خــرد
روســتایی در صــورت توســعۀ گردشــگری در دهســتان بــاروق بــا
اســتفاده از روش نظریــۀ دادهبنیــاد نشــان داد کــه زمینههــای الزم
ُ
بوکارهای خــرد در دهســتان بــاروق شــامل
بــرای توســعۀ کســ 
وجــود جوانــان روســتایی بااســتعداد و مســتعد ،وجــود مهاجــران
بازگشــتی از شــهرهای مختلــف بــا تخصصهــای متفــاوت،
وجــود بخــش کشــاورزی (در زمینههــای دامداری ،زراعــت،
بــاغداری ،پــرورش آبزیــان و غیــره) و امــکان توســعۀ صنایــع
روســتایی ،خدمــات و گردشــگری (بــا وجــود جاذبههــای مختلــف
گردشــگری) اســت .همچنیــن ،راهبردهــای متفاوتــی در زمینــۀ
توســعۀ کســبوکارها در ایــن محــدوده وجــود دارد کــه مهمتریــن
آنهــا عبارتانــد از فــرآوری ســنتی محصــوالت تولیــدی،
ایجــاد بازارهــای محلــی ،ایجــاد بنگاههــای فــروش و بازاریابــی،
مکانیزاســیون کشــاورزی ،توســعۀ کشــاورزی کوچکمقیــاس،
کشــت محصــوالت جایگزیــن ،صنایــع غذایــی و فلــزی ،صنایــع
نســاجی و چــوب ،کارگاههــای فــرآوری محصــوالت کشــاورزی،

ســاختمان (سیمکشــی ،لولهکشــی و غیــره) ،مشــاغل مرتبــط
بــا ماشــین ،خدمــات بازرگانی ـ تجــاری ،کافــه و غذاخــوری،
ســوپرمارکت و ماننــد آنهــا ،حملونقــل (آژانــس و ترمینــال
روســتایی) و غیــره .بنابرایــن ،گفتنــی اســت تحقیــق دربــارۀ
راهبردهــای تأکیدشــده توســط جامعــۀ نمونــه میتوانــد پیامدهــای
گوناگونــی از قبیــل وابســتگی بــه روســتا ،افزایــش درآمــد و اشــتغال،
افزایــش ســرمایهگذاری ،افزایــش ورود گردشــگران بــه منطقــه،
افزایــش خدمــات و امکانــات گردشــگری ،توســعۀ کشــاورزی و
کشــت محصــوالت بــا نیــاز آبــیکــم ،توســعۀ صنایــع روســتایی،
توســعۀ مشــاغل خدماتــی و گردشــگری ،افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی
(مشــارکت ،انســجام ،امنیــت ،اعتمــاد و غیــره) و درنهایــت توســعۀ
پایــدار روســتاها و کاهــش فقــر روســتایی را بههمـراه داشــته باشــد.
ازای ـنرو ،بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده ،مــدل پارادایمــی ایجــاد
کس ـبکارهای جدیــد بــا توســعۀ گردشــگری بــه شــرح زیــر آورده
شــده اســت (شــکل .)5
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و جاذبــۀ گردشــگری ،هرســاله شــاهد هجــوم گردشــگران اســت
و ایــن امــر ایــن روســتا را بــه روســتایی بــا قابلیــت بســیار بــاال
ُ
در ایجــاد کســبوکارهای خــرد تبدیــل کــرده اســت .روســتای
گلســلیمانآباد نیــز ،بهدلیــل قــرار گرفتــن در کنــار جــادۀ
میانــدوآب بــه ســرچم و اراضــی زراعــی مرغوبــی کــه دارد ،از نظــر
کشــاورزی و ایدههــای کســبوکار ،روســتایی بســیار غنــی و بــا
پتانســیل بــاال بهشــمار مــیرود (جــدول .)7
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جدول  :7زمینههای توسعۀ کسبوکارهای جدید در دهستان باروق در حوزۀ کشاورزی (یافتههای تحقیق)1398 ،
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روستاها

فرآوری سنتی
محصوالت

ایجاد
بازارهای
محلی

ایجاد بنگاههای
فروش و بازاریابی

مکانیزاسیون
کشاورزی

توسعۀ کشاورزی
نوین

کشت
محصوالت
جایگزین

تعداد زمینهها

علیار كندی

-

-

-

*

-

*

2

قشالق نوروزلو

-

-

-

*

-

*

2

گلسلیمانآباد

*

*

*

*

*

*

6

چالخاماز

-

*

*

*

*

*

5

میرزانظام

-

-

-

*

-

*

2

نوروزلو

-

*

-

*

*

*

4

ایدیشه

-

-

-

*

-

*

2

شورجهباروق

-

-

-

*

-

*

2

اقكندباروق

-

-

-

*

-

*

2

قرهسقال

-

-

-

*

-

*

2

حمید

-

*

*

*

*

*

5

سانجیق

-

-

-

*

-

*

2

علی بالغی

-

-

-

*

-

*

2

قرمزی بالغ

-

-

-

*

-

*

2

قطار

*

*

*

*

*

*

6

امیرآباد

-

-

-

-

*

-

1

نادرگلی

-

-

-

*

*

*

3

داشآلتی

-

-

-

-

-

-

0

شورجهكرد

-

-

-

*

-

*

2

از دیگــر بنگاههــای اقتصــادی ،کــه در نتیجــۀ توســعۀ
ُ
گردشــگری ،تــوان افزایشــی و ایجــاد مشــاغل بهصــورت خــرد
ُ
ُ
و خــرد را دارد ،صنایــع روســتایی خــرد اســت کــه در روســتاهای
دهســتان وجــود دارنــد .روســتاهای دهســتان از نظــر توســعۀ
ُ
کســبوکارهای خــرد در زمینــۀ صنایــع روســتایی متفاوتانــد،
بهطــوری کــه روســتاهای چالخمــاز ،گلســلیمانآباد ،نوروزلــو،
قطــار ،ایدیشــه و حمیــد از روســتاهایی هســتند کــه قابلیــت باالیــی
در توســعۀ صنایــع روســتایی و صنایعــی ماننــد صنایــع غذایــی

(نانوایــی و نانروغنــی) ،نســاجی (خیاطــی و پــردهدوزی)،
چــوب (نجــاری ،کمدســازی و امدیافســازی) ،صنایــع فلــزی
(جوشــکاری ،آلومینیومســازی و درب و پنجرهســازی آهنــی)،
ایجــاد کارگاههــای فــرآوری محصــوالت کشــاورزی ،ســاختمان
(سیمکشــی ســاختمان و نقاشــی و کاشــیکاری نــازککاری و
غیــره) دارنــد؛ صنایعــی کــه قابلیــت الزم ب ـرای تبدیــل شــدن بــه
بنگاههــای کوچــک اقتصــادی را دارنــد (جــدول .)8
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تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسبوکارهای ُخرد روستایی
مطالعهموردی:دهستانباروق،شهرستانمیاندوآب
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قشالق نوروزلو

*

*

-

-

-

2

گلسلیمانآباد

*

*

*

*

*

5

چالخاماز

*

*

*

*

-

4

میرزانظام

-

-

-

-

-

0

نوروزلو

*

*

*

*

-

4

ایدیشه

*

*

-

*

-

3

شورجهباروق

-

-

-

-

-

0

اقكندباروق

*

-

-

-

-

1

قرهسقال

*

*

-

-

-

2

حمید

*

*

-

*

-

3

سانجیق

-

-

-

-

-

0

علی بالغی

-

-

-

-

-

0

قرمزیبالغ

-

-

-

-

-

0

قطار

*

*

*

*

-

4

امیرآباد

-

-

-

-

-

0

نادرگلی

*

-

-

-

-

1

داشآلتی

-

-

-

-

-

0

شورجهكرد

*

*

-

-

-

2

امــا فقــط روســتاهای خاصــی در زمینــۀ توســعۀ گردشــگری قابلیــت
و تــوان باالیــی دارنــد .اگرچــه در همــۀ روســتاها بهدلیــل وجــود
اراضــی کشــاورزی آبــی و دیمــی امــکان توســعۀ گردشــگری
کشــاورزی وجــود دارد؛ در زمینۀ توســعۀ گردشــگری در حاشــیۀ ســد
نوروزلــو ،فقــط روســتای نوروزلــو و قشــاق نوروزلــو و چالخمــاز
قابلیــت خوبــی دارنــد؛ در زمینــۀ توســعۀ گردشــگری روســتایی،

روســتاهای نوروزلــو ،قطــار و شــورجهکرد قابلیــت خوبــی دارنــد؛
در زمینــۀ گردشــگری مذهبــی ،فقــط روســتاهای نوروزلــو و قطــار
قابلیــت الزم را دارنــد و در زمینــۀ مســیر گردشــکری ،فقــط مســیر
ارتباطــی منتهــی بــه ســد نوروزلــو و شــهر بــاورق بــه قطــار مناســب
اســت .بهطــور کلــی ،مســتعدترین روســتا بــرای گردشــگری
روســتاهای قطــار و نوروزلــو هســتند (جــدول .)9
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علیاركندی

-

-

-

-

-

0
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روستاها

صنایع غذایی

صنایع نساجی

چوب

صنایع فلزی

کارگاههای فرآوری محصوالت

تعداد زمینهها
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روستاها

گردشگری
حاشیۀ سد
نوروزلو

توسعۀ
گردشگری
روستایی

توسعۀ
گردشگری
مذهبی

توسعۀ
گردشگری
کشاورزی

قهوهخانهها و
سفرهخانهها

ایجاد مکانهای
اقامت گردشگران

تعداد زمینهها

علیار كندی

-

-

-

*

-

-

1

قشالق نوروزلو

*

-

-

*

-

-

2

گلسلیمانآباد

-

-

-

*

-

*

2

چالخاماز

*

-

-

*

-

-

2
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میرزانظام

-

-

-

*

-

-

1

نوروزلو

*

*

*

*

*

*

6

ایدیشه

-

-

-

*

-

-

1

شورجهباروق

-

-

-

*

-

-

1

اقكندباروق

-

-

-

*

-

-

1

قرهسقال

-

-

-

*

-

-

1

حمید

-

-

-

*

-

-

1

سانجیق

-

-

-

*

-

-

1

علیبالغی

-

-

-

*

-

-

1

قرمزیبالغ

-

-

-

*

-

-

1

قطار

-

*

*

*

*

*

5

امیرآباد

-

-

-

*

-

-

1

نادرگلی

-

-

-

*

-

-

1

داشآلتی

-

-

-

*

-

1

شورجهكرد

-

*

-

*

-

2

برخالف زمینههای قبلی ،در زمینۀ خدماتی ،وضعیت روستاهای
مورد مطالعه بهتر و استعداد خوبی در این روستاها وجود دارد،
ُ
بهطوری که از نظر توسعۀ کسبوکارهای خرد در زمینۀ توسعۀ
مشاغل خدماتی ،روستاهای گلسلیمانآباد (برای مثال ،بهدلیل

-

داشتن بازار هفتگی گل) ،چالخماز ،قرهسقال ،حمید ،قطار،
نادرگلی و داشآلتی زمینه و قابلیتهای بسیار باالیی دارند و در
صورت توسعۀ گردشگری ،مشاغل بسیار خوبی در این روستاها
میتواند رونق گیرد و اشتغالزایی ایجاد کند (جدول .)10

جدول  :10زمینههای توسعۀ کسبوکارهای جدید در حوزۀ خدماتی در دهستان باروق (یافتههای تحقیق)1398 ،
روستاها

کافه و رستوران،
مشاغل مرتبط با ماشین تجاری و بازرگانی
سوپرمارکت و مانند آنها

حملونقل

تعاونیهای تولید

تعداد زمینهها

علیاركندی

-

*

-

-

-

1

قشالق نوروزلو

*

*

*

*

-

4

گلسلیمانآباد

*

*

*

*

*

5

چالخاماز

*

*

*

*

*

5

میرزانظام

-

-

-

-

-

0

نوروزلو

*

*

*

*

*

5

ایدیشه

-

*

*

-

-

2

شورجهباروق

-

*

-

-

-

1

اقكندباروق

-

*

*

-

-

2

قرهسقال

*

*

*

*

*

5
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تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسبوکارهای ُخرد روستایی
مطالعهموردی:دهستانباروق،شهرستانمیاندوآب

روستاها
حمید

*

*

*

*

*

5

سانجیق

-

*

-

-

-

1

علی بالغی

-

*

-

-

-

1

قرمزی بالغ

-

*

-

-

-

1

قطار

*

*

*

*

*

5

امیرآباد

-

-

-

-

0

نادرگلی

*

*

*

*

*

5

داشآلتی

-

*

-

-

-

1

شورجهكرد

*

*

*

*

*

5

جدول:11سنجشمیزانهمبستگیبینگردشگری
ُ
روستایی و ایجاد کسبوکارهای خرد( 1یافتههای تحقیق)1398،
ابعاد

همبستگی اسپیرمن

همبستگی اسپیرمن

اقتصادی

ارزش همبستگی

**0/272

سطح معناداری

0/008

ارزش همبستگی

**0/553

سطح معناداری

0/000

ارزش همبستگی

**0/381

سطح معناداری

0/000

ارزش همبستگی

**0/267

سطح معناداری

0/009

اجتماعی

اثرات گردشگری روستایی در توسعۀ
بوکارهایجدید
کس 
در ادامــۀ تحقیــق ،بهمنظــور پاســخگویی بــه ســؤال اول
تحقیــق و بررســی رابطــۀ گســترش گردشــگری روســتایی در
ُ
دهســتان بــاروق شهرســتان و ایجــاد کســبوکارهای خــرد در
مناطــق روســتایی ایــن دهســتان ،از آزمــون همبســتگی اســپیرمن
اســتفاده شــده اســت .در آزمــون همبســتگی اســپیرمن ،بــرای
معنــادار بــودن رابطــۀ متغیرهــا از ضریــب همبســتگی اســپیرمن
اســتفاده میشــود کــه اگــر ســطح معنــاداری آزمــون ( )sigکمتــر
از  5درصــد باشــد ،بــا  95درصــد اطمینــان میتــوان رابطــۀ
دو متغیــر را ثابــت کــرد .بنابرایــن ،یافتههــا نشــان میدهــد
بیــن گســترش گردشــگری روســتایی در ایــن دهســتان و ایجــاد
ُ
کســبوکارهای خــرد روســتایی در ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی،
کالبــدی و زیس ـتمحیطی ،در ســطح  0.05درصــد آلفــا ،رابطــۀ
معنــاداری وجــود دارد ،بهطــوری کــه بــا گســترش گردشــگری
روســتایی ،بــر میــزان کســبوکارهای جدیــد روســتایی در ابعــاد
صنایــع کوچــک روســتایی ،بخــش خدمــات و خدمــات جــادهای
و سـرانجام در بخــش تولیــدات و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی
افــزوده میشــود و کس ـبوکارهای جدیــدی در مناطــق روســتایی
ایجــاد میشــود کــه بــه کســب درآمــد بیشــتر و پوشــش بیــکاری
پنهــان روســتاییان میانجامــد (جــدول .)11

کالبدی

محیطی

فراوانی

294

** -همبستگی در سطح  0/05معنادار است

بهمنظــور بررســی نقــش گردشــگری روســتایی در توســعۀ
کســبوکارهای جدیــد روســتایی در دهســتان بــاروق ،ابتــدا بــه
بررســی میانگیــن هریــک از ابعــاد گردشــگری روســتایی پرداختــه
شــده اســت .ازایــنرو ،تحلیــل میانگیــن عــددی براســاس آزمــون t
تکنمونــهای نشــان میدهــد کــه ُبعــد اقتصــادی بــا میانگیــن
 30/80و آمــارۀ  )22/42( tدر ســطح باالیــی قــرار دارد و ُبعــد
زیس ـتمحیطی بــا آمــارۀ  )-16/41( tدر پایینتریــن ســطح ق ـرار
دارد .ایــن تفــاوت در ســطح آلفــای  0/05معنــادار و میـزان تفــاوت
آنهــا از مطلوبیــت عــددی ،بهاســتثنای ُبعــد زیســتمحیطی،
مثبــت بــرآورد شــده اســت (جــدول .)12
 .1ســنجش شــاخص کســبوکارهای خــرد روســتایی بــا اســتفاده از
شــاخصهای موجــود در جــدول  5انجــام شــده اســت .ایــن شــاخصها،
براســاس مطالعــات میدانــی و بــا ســؤاالت چندگزینـهای ،دوگزینـهای و طیفــی در
تکتــک روســتاها جمــعآوری شــده اســت.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مطالعــات کیفــی فــوق در زمینــۀ
ُ
قابلیــت در ایجــاد کســبوکارهای خــرد روســتایی در ایــن
دهســتان ،نتیجــه میگیریــم روســتاهای ایــن دهســتان در زمینــۀ
مشــاغل خدماتــی ،کشــاورزی و صنایــعروســتایی قابلیــت خوبــی
دارنــد ،ولــی در مشــاغل غیرزراعــی (ماننــد مشــاغل خدماتــی،
صنایــعروســتایی و گردشــگری) قابلیــت و تــوان آنهــا بیشــتر
اســت.

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

کافه و رستوران،
مشاغل مرتبط با ماشین تجاری و بازرگانی
سوپرمارکت و مانند آنها

حملونقل

تعاونیهای تولید

تعداد زمینهها
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کریمزاده و والئی

جدول  :12بررسی اثرات گردشگری روستایی در نواحی روستایی با استفاده از آزمون  ( tیافتههای تحقیق)1398 ،
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3
مؤلفهها

فاصلۀ اطمینان  95درصد

میانگین

آمارۀ آزمون T

درجۀ آزادی

معناداری

تفاوت میانگین

اقتصادی

3/65

22/42

293

0/000

0/806

0/735

اجتماعی

3/39

17/37

293

0/000

0/695

0/616

کالبدی

3/13

7/41

293

0/000

0/232

0/170

0/295

محیطی

2/20

-16/41

293

0/000

-0/797

-0/894

0/701

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

در ادامــه ،نتایــج تحلیــل واریانــس میــزان تأثیرگــذاری توســعۀ
ُ
گردشــگری روســتایی در توســعۀ کســبوکارهای خــرد نشــان
داد کــه توســعۀ گردشــگری روســتایی در دهســتان بــاروق بــه
ُ
میــزان  0/896درصــد در توســعۀ کســبوکارهای خــرد تأثیــر
مثبــت داشــته اســت .همینطــور جــدول زیــر معنــاداری همــۀ
شــاخصهای مــورد بررســی در آزمــون تحلیــل واریانــس را نشــان

حد پایین

حد باال
0/878
0/775

میدهــد .بــر همیــن اســاس ،میتــوان رگرســیون را ادامــه داد.
همچنیــن ،مقــدار ســطح معن ـاداری نیــز ،طبــق ســطح اطمینــان
 95درصــد ،کمتــر از  0.05اســت .ازایــنرو ،همبســتگی
بهدســتآمده تأییــد میشــود و میتــوان آن را بــه کل جامعــۀ
آمــاری تعمیــم داد (جــدول .)13

ُ
جدول  :13تحلیل واریانس عوامل تأثیرگذار در توسعۀ کسبوکارهای خرد روستایی (یافتههای تحقیق)1398 ،
معناداری

آمارۀ آزمون F

اشتباه معیار

ضریب تعیین تصحیحشده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

0/000

162/358

0/1311

0/797

0/812

0/816

همچنیــن ،نتایــج آزمــون رگرســیون نشــان میدهــد کــه
ُبعــد توســعۀ گردشــگری روســتایی بــهمی ـزان  0/340و بــا ســطح
معنــاداری 0/000؛ ُبعــد خدمــات روســتایی بــه میــزان بتــای
 0/502بــا ســطح معنــاداری  0/000و ُبعــد صنایــع روســتایی
بــا میــزان بتــای  0/478بــا ســطح معنــاداری  0/000بیشــترین
ُ
تأثیــر مثبــت را در ایجــاد توســعۀ کس ـبوکارهای خــرد روســتایی

در روســتاهای دهســتان بــاروق دارنــد و ُبعــد توســعۀ کشــاورزی
نیــز ،بــا می ـزان بتــای  -0/248و ســطح معنــاداری  ،0/000تأثیــر
ُ
بســیار کمــی در توســعۀ مشــاغل و کســبوکارهای خــرد از نظــر
روســتاییان داشــته اســت .علــت ایــن امــر را نیــز کاهــش منابــع در
طــی ســالهای اخیــر و کاهــش راندمــان تولیــدات کشــاورزی و
کاهــش اشــتغال و بیــکاری عنــوان کردهانــد (جــدول .)14

ُ
جدول  :14معادلۀ رگرسیون خطی بین توسعۀ گردشگری و ایجاد کسبوکارهای خرد روستایی1
ُ
(یافتههای تحقیق / )1398 ،متغیر وابسته( :رونق کسبوکارهای خرد )

متغیر

ضریب غیراستاندارد

ضریب استاندارد

T

سطح معناداری
0/000

B

خطای استاندارد

BETA

عرض از مبدأ

0/637

0/146

-

4/368

گردشگری روستایی

0/214

0/026

0/340

8/203

0/000

توسعۀ کشاورزی

-0/180

0/040

-0/248

-4/518

0/000

صنایع روستایی

0/253

0/022

0/478

11/309

0/000

خدمات روستایی

0/444

0/056

0/502

7/919

0/000

 .1سنجش شاخص کسبوکارهای کوچک روستایی با استفاده از شاخصهای موجود در جدول  5انجام شده است .این شاخصها ،براساس مطالعات میدانی ،با
سؤاالت چندگزینهای ،دوگزینهای و طیفی در تکتک روستاها جمعآوری شده است.

تحلیل نقش توسعه گردشگری در رونق کسبوکارهای ُخرد روستایی
مطالعهموردی:دهستانباروق،شهرستانمیاندوآب

در ادامــۀ تحقــق ،اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم گســترش
ُ
گردشــگری روســتایی در توســعۀ کس ـبوکارهای خــرد بــا اســتفاده

163

از مــدل تحلیــل مســیر بررســی شــده اســت (شــکل .)6
فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــرای انجــام آزمــون تحلیلمســیر ،ابتــدا بیــن متغیــر وابســته
ُ
(توســعۀ کســبوکارهای خــرد روســتایی) و متغیرهــای مســتقل
(ابعــاد کشــاورزی ،خدماتــی ،گردشــگری و صنایــع روســتایی)
رگرســیون گرفتــه شــد .ایــن مــدل نشــان میدهــد کــه تأثیــر شــاخص
ُ
توســعۀ مشــاغل خدماتــی در ایجــاد توســعۀ کس ـبوکارهای خــرد
روســتایی بــا میــزان تأثیــر  0/502بیشــتر از ســایر ابعــاد بــوده و
تأثیـرات ُبعــد کشــاورزی (زراعــت ،دامداری ،بــاغداری و غیــره) نیــز
چشــمگیر نبــوده اســت (جــدول .)15
جدول  :15سنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کلی
ُ
گردشگری در کسبوکارهای خرد (یافتههای تحقیق)1398 ،
متغیرها

اثر مستقیم

اثر
غیرمستقیم

اثر کلی

اولویتبندی

مشاغل خدماتی

0/502

0/284

0/786

1

مشاغل صنایع
روستایی

0/478

-0/089

0/389

2

مشاغل کشاورزی

-0/248

-0/0060

-/254

4

گردشگری
روستایی

0/340

-

0/340

3

همانگونــه کــه جــدول فــوق نشــان میدهــد ،مهمتریــن
مشــاغل و کســبوکارهایی کــه در حــوزۀ توســعۀ گردشــگری
روســتایی در دهســتان بــاروق توســعهیافتهانــد و امــکان توســعه
ُ
دارنــد در بخــش خدماتانــد .کســبوکارهای خــردی کــه در
بخــش خدمــات در روســتاهای ایــن دهســتان توســعه یافتهانــد
عبارتانــد از یدکــی موتــور ،فــروش وســیلۀ نقلیــۀ موتــوری ،تعمیــر
ماشــینآالت ،تعویــضروغنــی ،آپاراتــی ،فــروش لــوازمخانگــی،
قصابــی ،تعاونــی و مصالــح ســاختمانی ،ســوپرمارکت ،کبابــی،
مرغفروشــی ،آژانــس و ترمینــال روســتایی ،دامپزشــکی ،مطــب،
داروخانــۀ دامپزشــکی و پســتبانک و دفتــر مخابــرات اســت.
نتیجهگیری
در تحقیــق حاضــر ،آثــار توســعۀ گردشــگری روســتایی در
ُ
توســعۀ کســبوکارهای خــرد در مناطــق روســتایی بررســی شــده
اســت .نتایــج حاصلــه در فــاز کیفــی نشــان داد کــه مهمتریــن
ُ
زمینههــای توســعۀ کســبوکارهای خــرد در ایــن دهســتان ،در
حــوزۀ توســعۀ گردشــگری روســتایی ،وجود نیــروی کاری بااســتعداد
و دارای مهــارت ،مهاجــران بازگشــتی از شــهرهای مختلــف بــا
تخصصهــای متفــاوت ،توســعۀ دامداری ،بــاغداری ،پــرورش
ماهــی ،کشــت محصــوالت جایگزیــن ،توســعۀ صنایــع غذایــی و
فلــزی ،صنایــعنســاجی و چــوب ،کارگاههــای فــرآوری محصــوالت
کشــاورزی ،خدمــات مرتبــط بــا ســاختمان (سیمکشــی ،لولهکشــی
و غیــره) ،مشــاغل مرتبــط بــا ماشــین ،خدمــات بازرگانی ـ تجــاری،
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کافــه و غذاخــوری ،ســوپرمارکت ،حملونقــل (آژانــس و ترمینــال
روســتایی) و غیــره هســتند .همینطــور ،روســتاهایی در بخــش
کشــاورزی روســتاهای گلســلیمانآباد ،قطــار و حمیــد بســتر
ُ
مناســبی بـرای توســعۀ کسـبوکارهای خــرد در بخــش کشــاورزی
دارنــد .در بخــش صنایــعروســتایی نیــز ،روســتاهای چالخمــاز،
گلســلیمانآباد ،نوروزلــو ،قطــار ،ایدیشــه و حمیــد؛ در زمینــۀ
توســعۀگردشــگری ،روســتاهای نوروزلــو ،قطــار و شــورجهکرد و
در زمینــۀ توســعۀ خدماتــی ،روســتاهای گلســلیمانآباد (بهدلیــل
وجــود بــازار هفتگــی گل) ،چالخمــاز ،قرهســقال ،حمیــد ،قطــار،
ً
نادرگلــی و داشآلتی بســتر و توا ن نســبتا بیشــتری از ســایر روســتاها
دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج حاصلــه از فــاز ّ
کمــی نشــان داد کــه
بیــن گســترش گردشــگری روســتایی در ایــن دهســتان و ایجــاد
ُ
کســبوکارهای خــرد روســتایی در ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی،
کالبــدی و زیســتمحیطی در ســطح  0.05درصــد آلفــا رابطــۀ
معنــاداری وجــود دارد .همینطــور ،نتایــج حاصــل از مــدل
تحلیــلمســیر نیــز نشــان داد کــه توســعۀ گردشــگری روســتایی در
ایــن دهســتان ،در ُبعــد توســعۀ مشــاغل خدماتــی بــا مقــدار اثــر
کلــی  ،0/786بیشــترین تأثیــر را داشــته اســت .کســبوکارهای
خــردی کــه در بخــش خدمــات در روســتاهای مــورد مطالعــه ایجاد
شــدهاند عبارتانــد از فــروش ماشــین (یدکــی موتــور ،فــروش
وســیلۀ نقلیــۀ موتــوری ،تعمیــر ماشــینآالت ،تعویــض روغنــی
و آپاراتــی) ،تجــاری (فــروش لــوازم خانگــی ،قصابــی ،تعاونــی و
مصالــح ســاختمانی) ،کافــه و رســتوران (ســوپرمارکت ،کبابــی،
مرغفروشــی و غیــره) ،حملونقــل (آژانــس و ترمینــال روســتایی)
و غیــره .پــس توســعۀ مشــاغل خدماتــی ،ایجــاد کســبوکارهای
ُ
خــرد در زمینــه صنایــع روســتایی بــا مقــدار اثــر کلــی 0/389
در رتبــۀ دوم اهمیــت در زمینــۀ توســعۀ گردشــگری قــرار گرفتــه
اســت .مقایســۀ نتایــج تحقیــق بــا نتایــج ســایر تحقیقــات نشــان
داد کــه نتایــج تحقیــق بــا نتایــج تحقیقــات ســفیدبری و همــکاران
( )1390در زمینــۀ ایجــاد فرصتهــای شــغلی جدیــد؛ کری ـمزاده
و همــکاران ( )1393در زمینــۀ مهمتریــن عوامــل ایجــاد مشــاغل
کارآفرینــی و کس ـبوکار جدیــد؛ مالشــاهی و همــکاران ()1394
ُ
در زمینــۀ ارتبــاط موفــق کســبوکارهای خــرد و متوســط زراعــی
و باغــی بــا تجربــۀ کار کشــاورزی مدیــران ایــن کســبوکارها
و غیــره؛ ســامیان و همــکاران ( )1394در زمینــۀ مهمتریــن
ُ
راهکارهــای توســعۀ کســبوکارهای خــرد روســتایی؛ اکبــری و
همــکاران ( )1394در زمینــۀ شناســایی زمینههــای کســبوکار
صنایــع دســتی در شهرســتان ورامیــن؛ فاجیــو و ســیلوا ()2014
در زمینــۀ اهمیــت ایجــاد کس ـبوکارهای جدیــد ،خوداشــتغالی و
نــوآوری در مناطــق شــهری و روســتایی کشــور انگلســتان؛ جعفــر
و همــکاران ( )2015در زمینــۀ اهمیــت ایجــاد کســبوکارهای
ُ
ایگــن ()2015
خــرد روســتایی در بیــن زنــان روســتایی؛ ِ
ُ
در زمینــۀ اهمیــت کارآفرینــی و ایجــاد کســبوکارهای خــرد

روســتایی و والیــی و همــکاران ( )1397در زمینــۀ قابلیتهــای
ُ
ایجــاد کســبوکارهای خــرد روســتایی در شهرســتان میانــدوآب
همراســتا هســتند .بــر ایــن اســاس ،پیشــنهادهایی بــه شــرح زیــر
ارائــه میشــود:
ایجــاد بنگاههــای دولتــی ب ـرای خریــد محصــوالت تضمینــی
کشــاورزی ،تشــویق کشــاورزان بــه کشــت محصــوالت جایگزیــن
(پســته ،زعفــران و غیــره) بهدلیــل بــروز خشکســالی و کمآبــی
در منطقــه ،ایجــاد کارگاههــای خانگــی بســتهبندی محصــوالت
کشــاورزی و لبنــی توســط کشــاورزان ،حمایــت و پشــتیبانی از
ُ
کارگاههــای صنعتــی خــرد روســتایی و ایجــاد زیرســاختهای
مناســب ب ـرای توســعۀ گردشــگری روســتایی.
منابع
اکبــری ،مرتضــی ،غالمــزاده ،رضــا و شــامانیان ،مریــم
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حســنینیا ،غالمحســین و فالحــی ،هــادی (.)1396
«عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ کارآفرینــی روســتایی نمونــۀ مــوردی:
مناطــق روســتایی ،شهرســتان منوجــان» .فصلنامــۀ پژوهشهــای
روســتایی ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،1ص .35-25
دادورخانــی ،فضیلــه ،رضوانــی ،محمدرضــا ،ایمنـی قشــاق،
ســیاوش و بوذرجمهــری ،خدیجــه« .)1390( ،تحلیــل نقــش
گردشــگری در توســعۀ ویژگیهــای كارآفرینانــه و گرایــش بــه
كارآفرینــی در بیــن جوانــان روســتایی (مطالعــۀ مــوردی :روســتای
كنــدوان و اســكندان شهرســتان اســکو)» .پژوهشهــای جغرافیــای
انســانی ،شــمارۀ  ،4شــمارۀ پیاپــی  ،805930ص .195-169
ســامیان ،مســعود ،موحــدی ،رضــا و انصــاری ،الهــام (.)1394
ُ
«بررســی راهکارهــای ایجــاد کســبوکارهای خــرد روســتایی
بــا تأکیــد بــر کارآفرینــی روســتایی» .فصلنامــۀ نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،دورۀ  ،13شــمارۀ  ،47ص .41-37
ســفیدبری ،لیــا ،نجاحــی ،اکبــر و قاســمپور ،ابولحســن
(« .)1390توســعۀ خوشـههای کسـبوکار در مناطــق روســتایی».
مجموعــه مقــاالت اولیــن کنفرانــس دانشــجویی کارآفرینــی
کشــور .تهــران :دانشــگاه تهــران.
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فراهانــی ،حســین ،والئــی ،محمــد و اصدقــی ،زهـرا (.)1392
«بررســی نقــش گردشــگری مذهبــی در توســعه روســتایی از دیــدگاه
گردشــگران مطالعــه مــوردی :روســتای چــکان شهرســتان مراغــه».
اندیشــه جغرافیایــی ،دورۀ  ،7شــماره  ،14ص .56 -37
کرمــی ،زهــرا ،غنیــان ،منصــور ،خســرویپور ،بهمــن و
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ملکــی ،طاهــر ،گلپــرور ،پرویــز و ظریفیــان ،شــاپور (.)1396
ُ
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