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چکیده
در ســالهای اخیــر ،گردشــگری بــه صنعتــی قدرتمنــد و تجارتــی پرســود تبدیــل شــده اســت .ایــن تجــارت نوظهــور
ســبب افزایــش رقابــت در بنگاههــای اقتصــادی بــرای تنوعبخشــی بــه خدمــات و محصــوالت در جــذب بیشــتر گردشــگران
شــده اســت .در بیــن انــواع گردشــگری ،امــروزه گردشــگری کشــاورزی در بســیاری از کشــورها مــورد توجــه ویــژه قــرار
گرفتــه اســت .ایــن نــوع از گردشــگری ،عــاوهبــر اینکــه محلــی بــرای تفریــح و آمــوزش گردشــگران اســت ،ســبب ایجــاد
اشــتغال ،کســب درآمدهــای مضاعــف ،ســرمایهگذاری پایــدار ،رونــق تولیــد ،جلوگیــری از مهاجــرت و درنهایــت ،ســبب
توســعۀ پایــدار کشــاورزی خواهــد شــد .بــا وجــود ظرفیتهــای بالقــوۀ روســتاهای کشــور ،گردشــگری کشــاورزی در
جایــگاه مناســبی قــرار نگرفتــه و بــه گردشــگر جهانــی معرفــی نشــده اســت .بنابـراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ حاضــر بــا هــدف بررســی و
بوکارهای گردشــگری کشــاورزی در کشــور صــورت گرفتــه اســت .جامعــۀ
شناســایی چالشهــای بینالمللیســازی کســ 
آمــاری ایــن پژوهــش کیفــی  23نفــر از خبــرگان عرصــۀ گردشــگری کشــاورزی کشــور اســت و فراینــد گــردآوری دادههــا بــا
نمونهگیــری گلولــه برفــی ،از طریــق مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته انجــام شــده اســت .کدگــذاری دادههــا ،انتخــاب مقولههــا
و اســتخراج نتایــج در نســخۀ  2018/2نرمافــزار مکسکیــودا ) )MAXQDAانجــام شــده و بــرای نیــل بــه اعتبــار
پژوهــش ،دادههــای مســتخرج در گــروه کانونــی بررســی و تحلیــل نهایــی شــدهاند .یافتههــا نشــان میدهــد کــه دو گــروه
چالــش بهصــورت «مســتقیم» و «غیرمســتقیم» در بینالمللیســازی کســبوکارهای گردشــگری کشــاورزی وجــود دارد
کــه شــامل نبــود شــناخت ،فقــدان آمــوزش ،قوانیــن و مقــررات ،چالشهــای اختصاصــی ،راهبــردی ،ضعــف در بازاریابــی،
شــرایط فرهنگی ـ سیاســی و مشــکالت تورهاســت .بررســی ایــن چالشهــا از ناشــناختهبودن گردشــگری کشــاورزی در
کشــور و توفیقنیافتــن در بینالمللیســازی ایــن نــوع از کســبوکارها حکایــت دارد
.

واژههای کلیدی :گردشگری کشاورزی ،بینالمللیسازی ،چالشهای گردشگری ،ایران
 .1دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین.
 .2نویسندۀ مسئول :دانشیار گروه کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ()drsamari@yahoo.com؛
 .3استاد گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران
 .4استادیار پژوهشی گروه گردشگری ،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران
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سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

م ـیرود کــه یکــی از ایــن تجربههــای نــو ،مفــرح و ســالم

پدیــدۀ گردشــگری کــه برخاســته از افزایــش اوقــات گردشــگری کشــاورزی اســت.
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
فراغــت اســت بهتدریــج در همــۀ جوامــع جهــان رســوخ

کــرده اســت و امــروزه بهتریــن بخــش از اوقــات فراغــت ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ()McGehee, 2007
افــراد در جوامــع گوناگــون بــه گردشــگری اختصــاص و بیشــتر ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ایــن ﻧﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮی را

یافتــه اســت (مــرادی .)1394 ،گردشــگری ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ بهمنزلــۀ راﻫﺒﺮدی ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻣﻬﻢ و ﻣؤﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘۀ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،اﺣﻴﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهانــد (.)Su, 2011

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺟﻬﺎن بهشــمار میآیــد (ﺳﻘﺎﻳﻲ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ نظرنــد ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی
ﻋﻠﻴﺰاده .)1392 ،بنابرایــن ،گردشــگری فعالیتــی اســت کــه راﻫﺒﺮدی ﺟﺪﯾﺪ اســت و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺳﺎزﻧﺪهای در ﺗﻮﺳﻌۀ
قابلیتهــای فراوانــی بــرای ایجــاد کس ـبوکارهای جدیــد ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻔﺎ میکنــد (رضوانــی و
دارد و میتوانــد بــه توســعۀ اشــتغالزایی و کارآفرینــی همــکاران.)1395 ،

کمــک کنــد (اربابیــان و همــکاران.)1393 ،

امــروزه پرداختــن بــه کشــاورزی صــرف (مشــابه

گــزارش جدیــد ســازمان جهانــی گردشــگری نشــان آنچــه در ایــران مرســوم اســت) ســبب پایــداری شــغل
میدهــد کــه گردشــگری بینالمللــی در سـ ه مــاه نخســت و محصــوالت نمیشــود ،زیــرا نیازمنــد مکملهایــی

ســال  ۲۰۱۹بــا رشــد ۴درصــدی گردشــگران ورودی همراه چــون کســبوکارهای چندوجهــی بــر پایــۀ کشــاورزی
بــوده اســت ( )World Tourism Barometer, 2019و اســت .توســعۀ کشــاورزی بــا رویکــرد جدیــد تفریحــی،
گردشــگری بهمنزلــۀ صنعتــی صادراتــی ،پــس از دو صنعــت آموزشــی و گردشــگری درآمدزایــی بیشــتر کشــاورزان را
«مــواد شــیمیایی» و «ســوخت» و پیــش از «محصــوالت ســبب میشــود .بــرای رونــق و توســعۀ کســبوکارهای
خودروســازی» در جایــگاه ســوم جهــان قــرار گرفتــه اســت گردشــگری ،بایــد خدمــات و محصــوالت را ،عالوهبــر
گردشــگران داخلــی ،بــه گردشــگران خارجــی نیــز معرفــی
(.)UNWTO Tourism Highlights, 2018

رشــد صنعــت گردشــگری تأثیــر بســزایی در ایجــاد و عرضــه کــرد کــه بــه آن بینالمللیســازی میگوینــد.
بینالمللیســازی ویژگــی اصلــی و نیــروی محرکــی
فرصتهــای شــغلی ،تولیــد ،کســب درآمــد و تحریــک

اقتصــاد ملــی و بینالمللــی داشــته اســت .بهطوریکــه شــناخته شــده اســت کــه گردشــگری را شــکل یــا تغییــر
نزدیــک بــه صــد نــوع شــغل بهصــورت مســتقل بــا شــکل میدهــد ( .)Johnson & Vanetti, 2005بــر
صنعــت گردشــگری ارتبــاط مســتقیم دارنــد (حیــدری ایــن اســاس ،بینالمللیســازی گردشــگری فعالیتهایــی
چیانــه .)1393 ،ضریــب تکاثــر اشــتغال در ایــن صنعــت بــرای عرضــۀ خدمــات و محصــوالت بــه گردشــگر
باالتریــن ضریــب اســت .چنانچــه بــه ازای ایجــاد هــر خارجــی بهمنظــور ارزشآفرینــی و ســودآوری اســت
شــغل مســتقیم گاه تــا هفــت شــغل غیرمســتقیم ایجــاد (حیــدری و همــکاران .)1398 ،رونــد بینالمللیســازی
میکنــد (پاپلــی یــزدی و ســقایی.)1390 ،

بوکارهای صنعــت گردشــگری بایــد براســاس
کســ 

در ســالهای اخیــر ،گردشــگری از مفهومــی کلــی بــه چشــمانداز داخلــی باشــد و خدمــات قابلارائــه بــه
مفاهیــم تخصصــی تقســیم و ســبب بــروز انواع گردشــگری مصرفکننــدۀ خارجــی بایــد قابلیتهــای ویــژهای

شــده اســت و گردشــگر از مفهــوم عــام بــه گردشــگر خاص داشــته باشــد تــا مشــتری بتوانــد بــا حضــور در مقصــد
و یــا تخصصــی تغییــر یافتــه اســت .بــا تعاریــف جدیــد از آن را دریافــت کنــد و از آن رضایــت داشــته باشــد

انــواع گردشــگری ،گردشــگر در پــی تجربههــای جدیــد (.)Engelbertink,2010

ثمری و همکاران
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ایــن پژوهــش از آن جهــت ضــروری اســت کــه در آنها ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم

بســیاری از روســتاهای ایــران ،بهســبب وجــود شــرایط ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺴﻬﻴﻼت اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ
اقلیمــی گوناگــون ،زمیــن مرغــوب ،محصــوالت متنــوع ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ (رﺿﻮاﻧﻲ.)1394 ،

ســفرکردن از دیربــاز موردتوجــه بشــر بــوده اســت.
کشــاورزی و باغــی ،جاذبههــای طبیعــی ،صنایعدســتی
و هنــری و همچنیــن فرهنــگ و آدابورســوم محلــی ،هــدف انســان از مســافرت عمدت ـاً بــرای تجــارت و خریــد
ظرفیتهــای بینظیــری بــرای راهانــدازی گردشــگری جنــس از یــک مــکان و فــروش آن در مکانــی دیگــر بــوده

کشــاورزی وجــود دارد؛ امــا بــه عللــی ایــن توفیــق کــه گاهــی ایــن مســافرت طوالنــی و حتــی پرخطــر بــود.

بهدســت نیامــده اســت .بررســیها حکایــت از آن دارد در ســالهای بعــد ،برخــی از مــردم بــه ســفرهای زیارتــی

کــه اجــرا ،رونــق و توســعۀ گردشــگری کشــاورزی در یــا تفریحــی گرایــش پیــدا کردنــد .گســترش راههــا و
ایــران دچــار چالشهــای متعــددی اســت و ایــن نــوع توســعۀ تجهیــزات و امکانــات ســفر از یــک ســو و افزایــش

گردشــگری جایــگاه خــود را در انــواع گردشــگری کشــور درآمــد ،فراغــت و تمایــل بــه ســفر از ســوی دیگــر ســبب

بهدســت نیــاورده و بــه گردشــگر جهانــی معرفــی (و گســترش و تنــوع مســافرت و ظهــور انــواع گردشــگری
بینالمللیســازی) نشــده اســت .بنابرایــن ،پژوهــش شــد (حیــدری و همــکاران .)1398 ،بهســبب تنوعطلبــی
پیــش رو در پــاﺳﺦ بــه ایــن پرســش ﻣﻬﻢ انجــام شــده انســان و عالیــق گوناگــون وی ،گردشــگری از معنــای عــام

بوکارهای بــه گرایشهــای متعــددی تقســیمبندی شــده اســت کــه
کــه چالشهــای بینالمللیســازی کســ 
گردشــگری کشــاورزی در کشــور کدامانــد .همچنیــن ،گردشــگری کشــاورزی یکــی از مفاهیــم تخصصــی جدیــد
ایــن چالشهــا بــا توجــه بــه نظــر خبــرگان ذیربــط در حــوزۀ گردشــگری اســت.

بررســی و تحلیــل شــده اســت.
مروری بر ادبیات موضوع

گردشــگری کشــاورزی مفهومــی ترکیبــی اســت و

از ادغــام دو فعالیــت پیچیــدۀ کشــاورزی و گردشــگری

بــرای کشــف بازارهــای ســودآور جدیــد در راســتای ترویــج
و توســعۀ محصــوالت و خدمــات مزرعــه و تجــارب ســفر

در فرهنــگ لغــات التیــن ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی یــا Tourism
بــرای یــک بــازار بــزرگ منطقــهای ایجــاد میشــود
از ﻛﻠﻤۀ  Tourﺑﻪ ﻣﻌﻨی ﮔﺸﺘﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه اســت ﻛﻪ رﻳﺸﻪ
(ماهالیانااراچــی )1398 ،و معمــوالً در مزارع و کشــتزارهایی
در ﻟﻐﺖ  turnsبــه ﻣﻌﻨی دورزدن ،رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻴﻦ
اتفــاق میافتــد کــه در مناطــق روســتایی جــذاب واقــع
ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ و ﭼﺮﺧﺶ دارد (Oxford Dictionary
شــدهاند ( .)Tew & Barbieri, 2012ایــن گونــه
 .)of English, 2010ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از همــۀ
گردشــگری تأثیــر بســزایی در اقتصــاد روســتایی دارد و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی مســافر کــه در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﻤﻮل،
بــه مقابلــه بــا کاهــش گســتردۀ درآمــد روســتایی کمــک
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺮاﺣﺖ،
کنــد ( .)Sharpley, R. & J. Sharpley, 2002بــه
ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﻛﻨﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
همیــن ســبب ،کارآفرینــی در گردشــگری روســتایی و
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻄﻴﻼت ،ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،دﻳﺪار دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن،
کشــاورزی اهمیــت روزافزونــی یافتــه و بهمنزلــۀ نیــروی
ﻣﺴﺎﻓﺮت آﻣﻮزﺷﻲ (ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻤﻲ) ،ورزﺷﻲ ،درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺘﻲ
محرکــۀ ایــن صنعــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
ﻳﺎ ﺳﻔﺮ مذهبــی ﺑﺎﺷﺪ ()Lordkipanidze et al, 2005
(.)Lordkipanidze et al., 2005
و در بیانــی دیگــر ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ
گردشــگری کشــاورزی صنعتــی نوپاســت کــه
ﻣﻜﺎنهــا و ﻣﻘﺼﺪﻫﺎﻳﻲ جــز ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺎر و ﺳﻜﻮﻧﺖ
هنــوز زوایــای آن بهروشــنی مشــخص نشــده اســت و
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پژوهشــگران بســیاری آن را از زوایــای متفــاوت بررســی توســعۀ گردشــگری در یونــان و چیــن ،شــو )2005( 3بــه

کردهانــد و برخــی بــه معرفــی و تعریــف آن پرداختهانــد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی
کــه بــه نمونههایــی از آنهــا اشــاره میشــود.

ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺗﺎﯾﻮان ،و مــازالن و جورایمــی ( )2014توســعه

چــو ( )2012گردشــگری کشــاورزی را زیرمجموعهای و چالشهــای گردشــگری کشــاورزی در مالــزی را بررســی

از گردشــگری روســتایی بهشــمار آورده و بــر ایــن نظــر کردهانــد .پژوهشهــای فراوانــی نیــز در حــوزۀ گردشــگری

اســت کــه پژوهــش در گردشــگری کشــاورزی هنــوز کشــاورزی در کشــورهای توســعهیافتۀ غربــی ،بهویــژه

در مرحلــۀ نخســتین توســعه قــرار دارد و زمینــه بــرای اروپــا ،آمریــکای شــمالی ،اســترالیا و نیوزیلنــد صــورت
پیشــرفتهای نظــری و مفهومــی بیشــتری وجــود دارد .گرفتــه اســت ،جایــی کــه ایــن نــوع گردشــگری بهخوبــی

ﻧﯿﮑﺮﺳﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ( )2001ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی را در گســترش یافتــه اســت ()Das & Rainey, 2010؛ امــا،
ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔۀ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌۀ اﻣﺮوز میداننــد در کشــورهای درحالتوســعه توجــه چندانــی بــه آن نشــده

کــه در کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه نیــز اســت (.)Henderson, 2009
رخ داده اســت ( .)Sznajder et al, 2009جعفــر و

بســیاری از پژوهشــگران نقــش گردشــگری کشــاورزی

همــکاران ( )2015نیــز بــر ایــن نظرنــد کــه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ،را در اقتصــاد بررســی کردهانــد :ایوریــو 4و کورســال

در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی کشــاورزی ( )2010گردشــگری کشــاورزی را ابــزاری بالقــوه در

را ﯾﮑﯽ از رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ توســعۀ اقتصــادی و بازســازی مناطــق روســتایی میداننــد

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ کردهانــد .دیگــر پژوهشــگران ایــن و ســو ( )2011بــر ایــن نظــر اســت کــه بیشــتر کشــورهای

پدیــده را نوعــی تعطیــات یــا تفریحــات بهشــمار جهــان ایــن نــوع گردشــگری را راهبــردی نویــن در توســعۀ
میآورنــد کــه معمــو الً در مــزارع گذرانــده میشــود اجتماعی ـ اقتصــادی ،احیــا و بازســازی نواحــی روســتایی

و بــا فعالیتهــای کشــاورزی ارتبــاط مســتقیم دارد تلقــی میکننــد .جولــی ( )2004نیــز ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﮐﺸﺎورزى

( .)Barbieri, 2012; Veeck et al, 2006هرچنــد را فعالیتــی اﻗﺘﺼﺎدى مینامــد کــه در ﻣﺰرﻋﻪ ،ﻣﺮﺗﻊ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ

هنــوز تعریــف مشــخص و دقیقــی از گردشــگری کشــاورزی ﮐﺸﺎورزى ﺑﺮاى ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آمــاده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارائــه نشــده اســت ،امــا در همــۀ تعاریــف حلقــۀ ارتباطــی از نظــر تیــو و باربیــری ( )2012ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﺸﺎورزی

بیــن کشــاورزی و گردشــگری مشــاهده میشــود.

مهمتریــن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزار و ﻧﻘﺶ

برخــی نیــز دســتاوردهای گردشــگری کشــاورزی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﺸﺎورزی اﺳﺖ.

را در مناطــق و کشــورهای مختلــف بررســی کردهانــد:

برخــی نیــز بــه کســبوکارهای مرتبــط بــا

از نظــر داوســتاد )2008( 1و مکگهــی ،)2007( 2گردشــگری کشــاورزی اشــاره کردهانــد :وﯾﮏ و همــکاران
گردشــگری کشــاورزی در مناطــق روســتایی مختلــف در ( )2006معتقدند ﮔﺮدﺷﮕﺮی کشــاورزی ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﮏ
اروپــا ،آمریــکای شــمالی و دیگــر نقــاط مزایــای اقتصــادی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و دوام ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

و اجتماعــی بــه همــراه داشــته اســت ،ماننــد رشــد و ﺑﺎرﺑﯿﺮی ( )2012نیــز مینویســد کــه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی
تنــوع اقتصــادی ،تأمیــن درآمــد اضافــی در بخشهــای در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺰاﯾﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧۀ

کشــاورزی و خدمــات ،افزایــش ارتباطــات اجتماعــی بــرای اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای

مناطــق روســتایی و کمــک بــه حفاظــت از محیطزیســت ﻣﺰارع ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺸﺎورز و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽکنــد.

و میــراث فرهنگــی .یانــگ ( )2012تأثیــرات و چالشهــای ﻟﻮﺑﻮ و همــکاران ( )1999بررســی کردهانــد کــه ﮔﺮدﺷﮕﺮی
1 . Daugstad
2 . McGehee

3 . Hsu
4 . Iorio

ثمری و همکاران
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ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ همچــون ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻧﺪارد .مقصــودی ( )1394مینویســد
و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﻼسﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﺸﺎورزی ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻠﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﻛﺸﺎورزی،
آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺰارع ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ،ﺑﺎغﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل روســتاییان ،ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ زﻧﺪﮔﻲ و

و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﭗﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ و رﻗﺺﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻲروﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ اســت.
ﻣﺤﻠﯽ ،ﺷﮑﺎر و ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

در گــروه دوم از مطالعــات ،گردشــگری کشــاورزی

برخــی آن را بــا هــدف آموزشــی و تفریحــی معرفــی در مناطــق خــاص کشــور بررســی شــده اســت؛ اﻳﻤﺎﻧﻲ

کردهانــد :گیــل آرویــو و همــکاران ( )2013گردشــگری ( )1390ﺑﻪ اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی گردشــگری کشــاورزی

کشــاورزی را فعالیتهــای مرتبــط بــا کشــاورزی تعریــف دﻫﺴﺘﺎن رودﭘﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اســت.
میکننــد کــه در محیطــی کشــاورزی نظیــر مزرعــه مطیعی ﻟﻨﮕﺮودی و ﺣﻴﺪری ( )1391ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

بــا هــدف ســرگرمی یــا آمــوزش انجــام میپذیــرد و ﻛﺸﺎورزی ﺑﺮاﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان در دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻠﺪة

شــامل هرگونــه فعالیــت درآمــدزا حاصــل از کار در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺪری و ﻫﻤﮑﺎران ( )1392مشــارکت

مزرعــه یــا حضــور در مزرعــه بــرای لذتبــردن و آمــوزش اجتمــاع محلــی در برنامهریــزی گردشــگری کشــاورزی در

بازدیدکننــدگان اســت ( .)George & Rilla, 2008نواحــی روســتایی بخــش مرکــزی شهرســتان تنکابــن ،و

یانــگ و همــکاران ( )2010معتقدند گردشــگری کشــاورزی تــرک چــورن ( )1393تأثیــر گردشــگری کشــاورزی بــر
گردشــگران را بــا تجــارب دلپذیــر روســتایی ،هــوای تــازه و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در دﻫﺴﺘﺎن ﮐﺘﺮا در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

فضــای بــاز آشــنا میکنــد و اشــنایدر و همــکاران ( )2009ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ را بررســی کردهانــد .رﺿﻮاﻧﯽ و همــکاران ()1395

هــدف از گردشــگری کشــاورزی را شــناختن فعالیتهــای بــه بررســی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی

کشــاورزی و تفریــح در زمینهــای کشــاورزی میداننــد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺮود پرداختهاند .ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﺐآﺑﺎدی
در داخــل کشــور نیــز ،مطالعــات در دو گــروه قــرار و همــکاران ( )1396ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺣﺎﺻﻞ از

میگیــرد :گروهــی بــه معرفــی و پیامدهــای گردشــگری ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺮم ،و نــوروزی و

کشــاورزی پرداختهانــد و برخــی دیگــر نیــز مطالعــات فتحــی ( )1397ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﻮســعۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﺸﺎورزی
خــود را مبتنــی بــر بررســی گردشــگری کشــاورزی در و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش آن در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺪف (کشــاورزان و

مناطــق خــاص ارائــه کردهانــد .در مطالعــات گــروه گردشــگران) در شهرســتان لنجــان را ارزیابــی کردهانــد.
اول ،کریمــی ( )1393بــه بررســی مفهــوم و اصــول

بررس ـیها نشــان میدهــد کــه پژوهشــگران خارجــی

کارآفرینــی گردشــگری کشــاورزی میپــردازد و بــا ذکــر مطالعــات فراوانــی را در عرصــۀ گردشــگری کشــاورزی

نمونههایــی در کشــورهای مختلــف ،مزایــا و چالشهــای انجــام دادهانــد و تحقیقــات خــود را مبتنــی بــر آثــار مثبــت
آن را در توســعۀ روســتایی بیــان میکنــد .ارﺑﺎﺑﻴﺎن و آن بــر جوامــع محلــی و اقتصــاد خــرد و کالن مناطــق
همــکاران ( )1393اﺛﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را در ﺗﻮﺳﻌۀ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ مختلــف و تــا حــدودی بررســی چالشهــای آن در جامعــه

و بوزرجمهــری و همــکاران ( )1396نقــش و جایــگاه و کشــورها متمرکــز کردهانــد .در ایــران نیــز ،محققــان
گردشــگری کشــاورزی در توســعۀ روســتایی را بررســی تــاش کردهانــد بــه معرفــی گردشــگری کشــاورزی و یــا
کردهانــد .ورﻣﺰﯾﺎری ( )1392اﻟﮕﻮی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﯾﺪار پتانســیلها و آثــار آن در برخــی روســتاها و شــهرها
ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان را بررســی میکنــد و نتیجــه میگیــرد بپردازنــد .امــا بررســی مطالعــات نشــان میدهــد کــه
کــه در مناطــق روســتایی کشــور ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از چالشهــای موجــود در ایــن بخــش (مخصوص ـاً بهصــورت

وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺎورزی درآﻣﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ تجمیعــی) ،از منظــر خبــرگان بررســی نشــده اســت؛

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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چالشهایــی کــه میتوانــد رویکــرد بینالمللیســازی تفســیرها تثبیــت گردیــد .بــرای ســنجش پایایــی پژوهــش،

گردشــگری کشــاورزی را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد .بــه منظــور ایجــاد اطمینانپذیــری ،جزئیــات پژوهــش و
ازایــنرو ،ایــن چالشهــا نیازمنــد بررســی دقیــق و یادداشــتبرداریها ثبــت و ضبــط شــد (شــکل .)1

همهجانبــه اســت.

روششناسی تحقیق

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ کیفــی ،فراینــد گــردآوری دادههــا از

طریــق مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته انجــام شــده اســت.
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل ســه گــروه الــف)

کارآفرینــان و فعــاالن حــوزۀ گردشــگری کشــاورزی،
ب) مدیــران و مســئوالن ســازمانهای مرتبــط ،و ج)

اســتادان دانشــگاه بــا تخصــص کس ـبوکار ،کارآفرینــی و

شکل  :1مدل اجرایی تحقیق

گردشــگریاند (در تهــران و اســتانها) کــه بــا اســتفاده
از نمونهگیــری گلولــه برفــی تعــداد  23نفــر شناســایی

شــدند و بــا آنهــا مصاحبــه صــورت گرفــت .پایــان
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺒﺎع نظــری بــود.

روش گــردآوری و تحلیــل اطالعــات در ایــن پژوهــش

در ســه مرحلــه صــورت گرفــت .ابتــدا مطالعــۀ کتابخانـهای
از طریــق حضــور در کتابخانههــا بــرای مطالعــه و

یادداشــتبرداری از کتابهــا و مقــاالت معتبــر فارســی
و التیــن انجــام شــد .ابــزار گــردآوری اطالعــات بــرای ایــن

منظــور اســتفاده از فیشهــای کامپیوتــری بــود .دوم،

مصاحبــه بــا خبــرگان حــوزۀ کسـبوکار و گردشــگری کــه

پــس از انجــام و ضبــط مصاحبههــا ،متــن مصاحبههــا

شکل 1ـ مدل اجرایی تحقیق

یافتهها

چالشهایبینالمللیسازیکسبوکارهایگردشگری

پیادهســازی و بــا اســتفاده از نســخۀ  2018/2نرمافــزار کشاورزی

مکسکیــودا کدگــذاری اولیــه و محــوری شــد و ســپس

براســاس یافتههــای حاصــل از مصاحبــه بــا خبــرگان،

بــه انتخــاب مفاهیــم ،تکویــن متــون و مقولههــا و دو چالــش در بینالمللیســازی کســبوکارهای
همچنیــن اســتخراج نتایــج اقــدام شــد و در نهایــت نیــز ،گردشــگری کشــاورزی احصــا و در دو مقولــۀ اصلــی

گــروه کانونیــپ بــرای ســنجش اعتبــار (روایــی) و پایایــی «چالشهــای مســتقیم» و «چالشهــای غیرمســتقیم»

پژوهــش از روش ارزیابــی لینکولــن و گوبــا تشکیلشــد .دســتهبندی شــد:
بــرای نیــل بــه اعتبارپذیــری ،از دو راهبــرد مثلثســازی

1

الف) مقولۀ اﺻﻠﻲ اول :چالشهای مستقیم

و بررســی در گــروه کانونی(2خبرگان حوزههای گردشــگری،

ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ مقولــه ﺑﻪ چالشهایــی اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﺑـﺮ

1 .Triangulation
2 . Focus Group

تأثیــر مســتقیم میگــذارد .در اﻳﻦ مقولــه ،پــس از تحلیــل

کارآفرینــی ،کشــاورزی) اســتفاده شــد و اعتبــار یافتههــا و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﺳﺎزی کســبوکارهای گردشــگری کشــاورزی

ثمری و همکاران

چالشهایبینالمللیسازیکسبوکارهای
گردشگری کشاورزی در ایران
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ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهــا ،تعــداد  56مفهــوم منفــرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛـﻪ شــامل «نبــود شــناخت»« ،فقــدان آمــوزش»« ،قوانیــن و
ﺑـﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ،در یــازده مقولــۀ فرعــی مقــررات» و «چالشهــای اختصاصــی» (مطابــق جــدول
دســتهبندی شــد .ســرانجام چهــار مقولــۀ محــوری  )1احصــا شــد کــه بــه شــرح هریــک پرداختــه خواهــد ﺷﺪ.
جدول .1چالشهای مستقیم بینالمللیسازی گردشگری کشاورزی

نگاه تکبعدی به کشاورزی در جامعۀ روستایی

A1.2

ناآشنایی گردشگران با گردشگری کشاورزی

A1.3

ناشناختهبودن گردشگری کشاورزی در کشور

A1.4

همکارینکردن جامعۀ محلی بهسبب ذینفع نبودن
درکنکردن جامعۀ محلی از اقتصاد گردشگری
توجیهناپذیری و مشارکتنکردن جوامع محلی

A2.1
A2.2
A2.3

نبود مواجهه و برخورد صحیح با گردشگر

B2.2

نبود آموزش جامعۀ محلی

B2.3

نبود پنجرۀ واحد در دولت برای تسریع در کار

C1.1

قوانین و مقررات متعدد در سازمانهای مختلف

C1.2

زمانبر بودن صدور مجوزها

C1.3

نبود راهنما برای سرمایهگذار و کارآفرین

C1.4

فقدان همکاری و همافزایی سازمانهای مرتبط

C1.5

B2
آموزش عمومی

B
فقدان آموزش

نبود آموزش فعاالن و کارآفرینان گردشگری

B2.1

B1
آموزش رسمی

نبود زیرساختهای مناسب

C3.3

تخصصینبودن سایتهای گردشگری کشاورزی

D1.1

نبود آمادهسازی ماژولهای نوآورانه برای جذب گردشگر

D1.2

منابع محدود

D1.3

مشکل در ارائۀ خدمات گردشگری کشاورزی

D1.4

تصور آسیبرسانی به مزرعه

D1.5

نبود جانمایی و مکانیابی مناسب مزرعه

D1.6

امکانات محدود خدماتی در مزارع

D1.7

تبدیلنشدن تنوع فرهنگی به محصول

D1.8

نشاندادن مزیت نسبی در خدمات و محصوالت کشاورزی

D1.9

نبود زمین مناسب

D1.10

تصدیگری دولت در حوزۀ گردشگری

C2.1

نبود متخصص در گردشگری کشاورزی

D2.1

متولیان غیرمتخصص

C2.2

ناآشنایی کشاورزان به زبان

D2.2

توجهنداشتن به مزیتهای گردشگری خاص

C2.3

نبود غربالگری و نظارت بر فعاالن گردشگری

نبود آموزش نیروی انسانی شاغل در مزرعه

D2.3

C2.4

ناآگاهی قانونگذاران از مسائل گردشگری

C2.5

نبود تفاوت بین محصوالت ارگانیک و غیرارگانیک

D3.1

توجیهنشدن مدیران و کارشناسان برای بینالمللیسازی

C2.6

نبود واحد بازاریابی در نهادهای متولی گردشگری

تبدیلنشدن هنرهای دستی و بومی به محصول

D3.2
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مقولــۀ محــوری اول :ناشــناختهبودن گردشــگری رســمی ،آمــوزش از طریــق مــدارس و آموزشــگاهها و
دانشگاههاســت کــه در کتــب درســی هیچیــک از مقاطــع
کشــاورزی

براســاس یافتههــای پژوهــش ،اولیــن مقولــه در تحصیلــی ،آمــوزش کس ـبوکارهای گردشــگری و بهویــژه
چالشهــای بینالمللیســازی گردشــگری کشــاورزی ،گردشــگری کشــاورزی دیــده نمیشــود .از ســویی دیگــر،
نبــود شــناخت دربــارۀ ایــن نــوع گردشــگری اســت کــه هیــچ مرجــع علمــی ،دانشــگاهی یــا ســازمانی وجــود

بــه دو علــت عمــده اتفــاق میافتــد :نخســت« ،ناآگاهــی» نــدارد کــه دورههــای ضمنخدمــت یــا آموزشهــای آزاد
از کارکردهــای گردشــگری کشــاورزی و دوم« ،فقــدان را بــرای متقاضیــان برگــزار کنــد.

همــکاری و مشــارکت جامعــۀ محلــی» در ایجــاد ،رونــق و
توســعۀ گردشــگری کشــاورزی.

در بحــث آمــوزش عمومــی نیــز ،فعــاالن و کارآفرینــان

گردشــگری ،کشــاورزان و جامعــۀ محلــی آموزشهــای

ناآگاهــی از کارکردهــای گردشــگری کشــاورزی در الزم را ندیدهانــد.

ســه ســطح .1 ،مســئوالن و تصمیمگیــران .2 ،جامعــۀ

روســتایی و کشــاورزان ،و  .3گردشــگران وجــود دارد .مقولــۀ محــوری ســوم :قوانیــن و مقــررات
مدیــران و مســئوالن ســازمانهای مرتبــط آشــنایی و گردشــگری کشــاورزی

مطالعــۀ کمــی دربــارۀ ایــن نــوع از گردشــگری دارنــد و قوانیــن و مقــررات مقولــۀ محــوری ســوم اســت کــه شــامل
بســیاری از آنــان از مکانهــای گردشــگری کشــاورزی در ســه بخــش «نبــود ســرعت در کار»« ،مشــکالت رســمی و

داخــل یــا خــارج از کشــور بازدیــد نکردهانــد .کشــاورزان دولتــی» و «بســترهای خدماتــی» اســت.
در چالشهــای نبــود ســرعت
نیــز در کشــور بــه بحــث کشــاورزی بهصــورت تکبعــدی

در

کار،

و صرفـاً برداشــت و فــروش محصــول فکــر میکننــد و بــه مصاحبهشــوندگان بــر ایــن نظرنــد کــه پنجــرۀ واحــد در
دیگــر درآمدهــای حاصــل از آن توجهــی نشــان نمیدهنــد دولــت بــرای تســریع در رونــد اجرایــی اقدامــات وجــود

و بهســبب ناآگاهــی از کارکردهــای آن ،بــه ســمت آن نــدارد کــه علــت آن انبــوه قوانیــن و مقــررات خــاص در
ســازمانهای مختلــف و مرتبــط اســت .همچنیــن نبــود
حرکــت نکردهانــد.

مقولــۀ فرعــی دوم فقــدان همــکاری جامعــۀ محلــی ارتبــاط و پیوســتگی ایــن مقــررات ســبب میشــود کــه
بــرای مشــارکت در گردشــگری کشــاورزی اســت ،زیــرا صــدور مجوزهــا زمانبــر و هزینهبــر باشــد .از ســوی

آنــان درک جامعــی از اقتصــاد گردشــگری در حــوزۀ دیگــر ،نبــود همــکاری و همافزایــی در ســازمانهای
کشــاورزی ندارنــد و در ایــن خصــوص توجیــه نشــدهاند .مرتبــط ســبب شــده اســت کــه هــر ســازمانی بــه مقــررات
بنابرایــن چــون خــود را در درآمــد ذینفــع نمیبیننــد ،بــا خــود عمــل کنــد .ایــن موضــوع ،عالوهبــر افزایــش
ایــن نــوع گردشــگری مخالفــت و در محیــط زندگــی خــود دســتاندازهای دولتــی ،ســبب پــاسکاری ســرمایهگذار
(روســتا) از آن جلوگیــری میکننــد.

و کارآفریــن بیــن ســازمانها خواهــد شــد.

مقولــۀ فرعــی دوم در ایــن بخــش مشــکالت رســمی

مقولــۀ محــوری دوم :فقــدان آمــوزش گردشــگری و دولتــی اســت .نخســت آنکــه دولــت عمــدۀ بخشهــای
حــوزۀ گردشــگری را در تصــدی خــود قــرار داده اســت.
کشــاورزی

دومیــن چالــش فقــدان آمــوزش در گردشــگری درصورتیکــه میتوانــد بخــش فراوانــی از فراینــد
کشــاورزی اســت کــه هــم در ســطح «رســمی» و هــم تصدیگــری خــود را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد و
در ســطح «عمومــی» رخ میدهــد .منظــور از ســطح خــود بــر متولیــان و ذینفعــان نظــارت کنــد .نکتــۀ دیگــر
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اینکــه توجــه ســازمانهای ذیربــط بــه گردشــگری در مقولــۀ محــوری چهــارم :چالشهــای اختصاصــی
مفهــوم عــام بیشــتر مختــص مباحــث تاریخــی و فرهنگــی گردشــگری کشــاورزی
کشــور اســت و تقریب ـاً انــواع دیگــر گردشــگری ،آنچنــان چالشهــای اختصاصــی گردشــگری کشــاورزی در کشــور،

کــه بایــد ،موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت .هرچنــد در شــامل چهــار زیرمقولــۀ «مــزارع کشــاورزی»« ،نیــروی
ســالهای اخیــر گردشــگری ســامت یــا زیارتــی مــورد انســانی»« ،محصــول» و «دانــش و ارزش» اســت.
توجــه اولیــۀ قــرار گرفتــه اســت ،گردشــگریهای خــاص

اولیــن چالــش در مقولــۀ فرعــی مــزارع کشــاورزی

ماننــد گردشــگری کشــاورزی بــا همــۀ مزیتهایی کــه دارد اســت .منابــع خدماتــی محــدود در بســترهای کشــاورزی،
توجــه متولیــان امــر را بــه خــود جلب نکــرده اســت .چالش گرانــی زمیــن ،زیرســاختهای محــدود و نبــود تنــوع در

مهــم دیگــر ،کماطالعــی یــا بیاطالعــی قانونگــذاران خدمــات و محصــوالت ســبب میشــود کــه مــزارع بــرای
اســت .بــه ایــن ســبب ،قوانیــن و دســتورالعملهای حضــور گردشــگران آمــاده نباشــد .همچنیــن مزارعــی کــه

اجرایــی در زمینــۀ گردشــگری بهصــورت معــدود یافــت بــرای ایــن منظــور مهیــا میشــود جانمایــی و مکانیابــی
میشــود و در زمینــۀ گردشــگری کشــاورزی هــم هیــچ مناســبی نــدارد و دسترســی بــه آن آســان نیســت کــه

قانونــی وجــود نــدارد.

ســبب میشــود گردشــگران یــا تورهــای گردشــگری

معرفینشــدن کشــور بهمنزلــۀ پایلــوت گردشــگری تمایلــی بــه رفتــن بــه ایــن مــزارع نداشــته نباشــند .بایــد
کشــاورزی در منطقــه و جهــان دیگــر چالــش مطرحشــده بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه مــزارع گردشــگری موجــود

اســت .هرچنــد تعــدادی از آثــار فرهنگــی و هنــری و ملــی جذابیــت ویــژه و نوآورانــه بــرای گردشــگران نــدارد.
ایــران در ســازمانهای جهانــی ثبــت شــده ،در حــوزۀ
چالــش دیگــر تصــور آسیبرســانی بــه مزرعــه اســت.
گردشــگری کشــاورزی اقدامــی انجــام نشــده اســت.
کشــاورز میپنــدارد اگــر گردشــگر وارد مزرعــه شــود،

از چالشهــای مهــم ایــن اســت کــه هیــچ مــدل بــه درختــان یــا حیوانــات صدمــه میزنــد ،میوههــا را
علمــی بــرای بینالمللیســازی گردشــگری کشــاورزی میچینــد و کــودکان درختــان را میشــکنند یــا ســبب

در کشــور وجــود نــدارد و فعــاالن و کارآفرینــان و حتــی برهــمزدن نظــم مزرعــه میشــوند .ایــن تصــورات از
کشــاورزان ،براســاس ســایق یــا تجربههــای شــخصی ،بــه تمایــل کشــاورز بــه گردشــگری جلوگیــری میکنــد.
راهانــدازی ایــن نــوع از کس ـبوکارها اقــدام میکننــد کــه

مقولــۀ فرعــی دوم در ایــن بخــش نیــروی انســانی

در بســیاری از مــوارد ،اســتفادهنکردن از مــدل یــا الگــو اســت .نبــود متخصــص در حــوزۀ گردشــگری کشــاورزی و
ســبب شکســت در کس ـبوکار خواهــد شــد.
همچنیــن آموزشندیــدن کشــاورزان و شــاغالن در مزرعــه

مقولــۀ فرعــی ســوم بســترهای خدماتــی اســت .از چالشهــای اصلــی در زمینــۀ نیــروی انســانی اســت.
گردشــگران خارجــی بــه دنبــال تنــوع ،آثــار ویــژه ،خدمات
مقولــۀ فرعــی ســوم محصــول اســت .ایــن مقولــه
یــا محصــوالت نوآورانــه و در یــک کالم «تجربــۀ جدیــد» بیشــتر بــه بحثهــای مهارتــی مربــوط میشــود کــه
هســتند کــه ســبب میشــود بــه مقصد(کشــور)های جدیــد کشــاورز آگاه نیســت کــه میتوانــد هنرهــای دســتی و
ســفر کننــد .بــر ایــن اســاس ،بهســبب نبــود امکانــات بومــی را تبدیــل بــه محصــول کنــد و در کنــار محصــوالت
مناســب بــرای گردشــگری کشــاورزی و وجــود محدودیــت کشــاورزی آن را بــه فــروش برســاند.
بــرای گردشــگران ،عم ـ ً
ا ایــن نــوع گردشــگری در کشــور
مقولــۀ فرعــی چهــارم دانــش و ارزش اســت .یکــی

موردتوجــه گردشــگران خارجــی قــرار نمیگیــرد.

از چالشهــای مهــم و اثرگــذار توجهنداشــتن بــه دانــش

گردشــگری در کنــار محصــوالت کشــاورزی و مــزارع
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بهمنزلــۀ منبــع افزایــش درآمــد خانــواده اســت .از طرفــی ،و خارجــی ندارنــد؛ یعنــی شبکهســازی انجــام نشــده اســت.
توســعۀ ارتباطــات و دیدگاههــا و شبکهایشــدن صرفـاً بــا پــول ایــن در صورتــی اســت کــه بــا شبکهســازی میتــوان،

صــورت نمیگیــرد ،بلکــه تعامــل و ارتباطــات چهرهبهچهــره ضمــن رونقبخشــیدن بــه ارتباطــات و اســتفاده از تجربیــات
اســت کــه ارزش میآفرینــد .بدیــن معنــی کــه کارآفرینــان و ظرفیتهــای دیگــران ،مکانهــای جدیــد را بــه گردشــگران

و کشــاورزان بــه کســب ســود و درآمــد توجــه دارنــد ،معرفــی کــرد.
درصورتیکــه اگــر بــه رفتارهــای انســانی (چــون خلــق ارزش)

توجــه داشــته باشــند ،وفــاداری مشــتری بــه مزرعــه بیشــتر ب) مقولۀ اﺻﻠﻲ دوم :چالشهای غیرمستقیم

میشــود .نکتــۀ دیگــر توجــه بــه ســود آنــی بهجــای ســود ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ مقولــه ﺑﻪ چالشهایــی اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﺑـﺮ

پایــدار اســت .کشــاورزان و فعــاالن گردشــگری تصــور میکنند ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﺳﺎزی کســبوکارهای گردشــگری کشــاورزی
اگــر محصولــی را بــا قیمــت بیشــتری بــه گردشــگران خارجی تأثیــر غیــرﻣﺴﺘﻘﻴﻢ .میگــذارد .در اﻳﻦ مقولــه ،پــس از

بفروشــند ســود بیشــتری دریافــت میکننــد ،درصورتیکــه تحلیــل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهــا ،تعــداد  48مفهــوم منفــرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ایــن کار مقطعــی اســت .قیمــت متعــارف محصوالت گردشــگر ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ در ده مقولــۀ
را مشــتاق میکنــد کــه عالوهبــر معرفــی بــه دیگــران ،مجــددا ً فرعــی دســتهبندی شــده اســت و ســرانجام چهــار مقولــۀ
محــوری شــامل «راهبــردی»« ،ضعــف در بازاریابــی»،

بــه خریــد آن اقــدام کنــد.

اســتفادهنکردن از تجربیــات دیگــران چالشــی دیگــر «شــرایط فرهنگی ـ سیاســی» و «مشــکالت تورهــا» در

اســت .مکانهــای گردشــگری کشــاورزی در کشــور هیــچ بینالمللیســازی گردشــگری کشــاورزی (مطابــق جــدول

ارتباطــی بــا نمونههــای موفــق گردشــگری کشــاورزی داخلــی  )2احصــا شــد کــه شــرح داده میشــود.
جدول  .2چالشهای غیرمستقیم بینالمللیسازی گردشگری کشاورزی
مقولۀ فرعی

مقولۀ محوری

مقولۀ اصلی

در اولویت نبودن گردشگری نزد مسئوالن

E1.2

خأل سیاستگذاری و برنامهریزی گردشگری
در کشور

E1.3

مشخصنبودن هدف از جذب گردشگر

E1.4

نبود راهبرد برای بینالمللیسازی

E1.5

نبود شعار گردشگری

نبود شبکۀ بازاریابی گردشگری

E1.6

کمتوجهی به نقاط مثبت گردشگری

E1.7

حضورنداشتن در بازارهای جهانی به سبب
کمبود بودجه

F2.4

حضورنداشتن در رویدادهای گردشگری جهان

E2.1

حضورنداشتن برندهای برتر برای جذب
مشتری خاص

F2.5

نبود تعامل با کسبوکارهای گردشگری جهان

E2.2

ثبتنشدنمیراثکشاورزیدرسازمانهایجهانی

E2.3

فقدان جذب سرمایهگذار

E3.1

نبود حمایت از کسبوکار و کارآفرین

E3.2

تصدیگری دولت و بیاعتمادی به کارآفرین

E3.3

وجود قیود اداری و قانونی

E3.4

E
راهبردی

ب) چالشهای غیرمستقیم

E3
نبود تسهیالت
کارآفرینی

استفادهنکردن از تولیدات علمی و دانشگاهی

F1.2

نبود مطالعۀ سالیق و نیازهای گردشگران

F1.3

نبود مستندسازی مزیتها

F1.4

نفوذ نداشتن محصوالت در بازارهای خارجی

F2.1

نبود بخشبندی بازار

F2.2
F2.3

منفعلبودن در برابر رویدادهای گردشگری بی نالمللی

F3.1

نبود تبلیغات بهسبب کمبود بودجه

F3.2

تولیدنشد ن مستندهایی برای شناخت ایران

F3.3

چاپنشدن کتاب مناسب

F3.4

کمکاری رایزنان فرهنگی

F3.5

نبود تبلیغات و اطالعرسانی

F3.6

ناآشنایی با ادبیات و سناریوی جذب گردشگر

F3.7

F1
ضعف مطالعاتی

F2
بازاریابی عمومی

F3
تبلیغات

F
ضعف در بازاریابی

توجهنداشتن به گردشگری در برنامههای
کالن دولت

E1.1

E2
راهبردهای
بینالمللیسازی

کمبودن تحقیقات بازار

F1.1

ب) چالشهای غیرمستقیم

مفاهیم اولیه (کدگذاری باز)

کد

E1
راهبردهای
گردشگری

مفاهیم اولیه (کدگذاری باز)

کد

مقولۀ فرعی

مقولۀ محوری

مقولۀ اصلی

ثمری و همکاران

نگرش منفی به گردشگران خارجی

G1.3

مغایرت فرهنگی با گردشگران خارجی

G1.4

ایجاد محدودیت برای گردشگران خارجی

G1.5

تبلیغات منفی علیه کشور

G2.1

وجود تحریمها

G2.2

همخوانینداشتن رویکردهای سیاسی و اقتصادی

G2.3

نبود گردشگر به علت نبود روابط سیاسی

G2.4

ناشناختهبودن ایران از سوی گردشگران

G2.5

ناآشنایی تورها با گردشگری کشاورزی

H1.1

نبود صرفۀ اقتصادی

H1.2

نبود پکیجبندی (تنوعبخشی) خدمات و
محصوالت

H1.3

نبود سرویسدهی به گردشگر در مبادی ورودی

H1.4

ظرفیتنداشتن برای پذیرش گردشگر انبوه

H1.5

قطع ارتباط با شرکتهای معتبر بینالمللی

H2.1

معرفینشدن درست گردشگری کشاورزی در
بنگاههای گردشگری بینالمللی

H2.2

نبود تراکنش مالی آژانسها

H2.3

استقبالنکردن گردشگران خارجی از گردشگری
کشاورزی

H2.4

مقولۀ محوری اول :راهبردی

شــعار گردشــگری بــرای کشــور انتخــاب و رویکردهــای

چالــش فرعــی دوم راهبردهــای بینالمللیســازی

G1
چالش فرهنگی

اســت .ابتــدا بایــد عنــوان کــرد کــه حضورنداشــتن

G
شرایط فرهنگی ـ سیاسی

آزادنبودن گردشگر خارجی در اقامتگاهها

G1.2

تدویــنشــود کــه اینگونــه نیســت .از طرفــی دیگــر،
گردشــگری کشــور مشــخص و اولویتبنــدی نشــده اســت.

در رویدادهــای گردشــگری بینالمللــی یکــی از
چالشهــای موجــود اســت کــه بــه تبــع آن ،تعامــل بــا

کســبوکارهای گردشــگری جهــان انجــام نمیشــود .از
ســوی دیگــر ،میراثهــای مختلــف کشــاورزی کشــور،

G2
چالش سیاسی

H1
درونی

بهجــز تعــداد اندکــی ،در ســازمانهای جهانــی ثبــت
نشــده اســت.

مقولــۀ فرعــی ســوم نبــود تســهیالت کارآفرینــی

ش ایــن مقولــه جذبنشــدن ســرمایهگذار و
اســت .چال ـ 

حمایــت از کسـبوکار در حــوزۀ گردشــگری و کارآفرینی

اســت کــه یکــی از علــل آن میتوانــد تصدیگــری

H
مشکالت تورها

نهادینهنکردن فرهنگ گردشگری در کشور

G1.1

ب) چالشهای غیرمستقیم

مفاهیم اولیه (کدگذاری باز)

کد

مقولۀ فرعی

مقولۀ محوری

مقولۀ اصلی

123
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گردشگری کشاورزی در ایران

دولــت در حــوزۀ گردشــگری و بیاعتمــادی بــه

کارآفریــن باشــد .از ســویی دیگــر ،وجــود قیــود اداری و
قانونــی دســتوپاگیر ســبب میشــود رونــد کارآفرینــی

H2
بیرونی

کنــد شــود و رونــق الزم را نداشــته باشــد.
مقولۀ محوری دوم :ضعف در بازاریابی

ایــن مقولــه شــامل ســه مقولــۀ فرعــی اعــم از «ضعــف

مقولــۀ محــوری اول در چالشهــای غیرمســتقیم مقولــۀ مطالعاتــی»« ،بازاریابــی عمومــی» و «تبلیغــات» میشــود.
ـی ضعــف مطالعاتــی ،پژوهــش دربــارۀ
در مقولــۀ فرعـ ِ
راهبردی اســت که شــامل ســه مقولۀ فرعــی «راهبردهای

گردشــگری»« ،راهبردهــای بینالمللیســازی» و «نبــود بازارهــای هــدف بهنــدرت انجــام شــده اســت و از
تحقیقــات یــا تولیــدات علمــی و دانشــگاهی بهصــورت
تســهیالت کارآفرینی» اســت.
در مقولۀ راهبردهای گردشــگری ،مصاحبهشــوندگان کاربــردی اســتفاده نشــده اســت .از ســوی دیگــر،
معتقدنــد کــه توجــه بــه گردشــگری در چشــماندازها ســایق و نیــاز گردشــگران بهصــورت دقیــق و متنــاوب

و برنامههــای کالن دولــت مشــاهده نمیشــود و در مطالعــه و مزیتهــای گردشــگری کشــور مستندســازی
برنامههــای پنجســاله بــه گردشــگری توجــه اندکــی نشــده اســت .بــه همیــن ســبب ،برنامهریزیهــا و

شــده اســت .همچنیــن در کشــور ،خــأ سیاس ـتگذاری تصمیمگیریهــا علمــی و دقیــق نیســت.
مقولــۀ فرعــی دوم بازاریابــی عمومــی اســت .نخســت
و برنامهریــزی وجــود دارد ،بهطوریکــه هــدف از
جــذب گردشــگر مشــخص نیســت .چنانچــه هــدف رونــق آنکــه بخشبنــدی بــازار صــورت نگرفتــه اســت تــا بتــوان
اقتصــاد و تولیــد اســت ،بایــد برنامــۀ جامعــی بــرای آن از ایــن طریــق ،بازارهــای فعــال در کشــورهای منطقــه یــا
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جهــان را شناســایی و نســبت به جذب گردشــگر اقــدام کرد .نهادینهنکــردن فرهنــگ گردشــگری در کشــور و
بــه تبــع آن ،محصــوالت متنــوع کشــور هــم در بازارهــای نگــرش منفــی بــه گردشــگران خارجــی بیشــتر بــه

خارجــی معرفــی نشــده اســت ،کــه دلیــل آن ضعــف در ارائه چشــم میخــورد .از طرفــی ،ایجــاد محدودیــت بــرای

و بازاریابــی محصــوالت اســت .حضورنداشــتن در بازارهــای گردشــگران خارجــی ســبب حضــور کــم گردشــگر در
جهانــی بهســبب کمبــود بودجــه و همچنیــن معرفینکردن کشــور شــده اســت.
برندهــای برتــر کشــور بــرای جــذب مشــتریان خــاص در

در چالــش سیاســی ،کشــور بــا تبلیغــات منفــی

نمایشــگاهها ،جشــنوارهها و کنفرانسهــای خــارج از کشــور دشــمنان خــود مواجــه اســت و بــه همیــن ســبب ورود
ســبب شــده اســت کــه محصــوالت و خدمــات گردشــگری گردشــگر بــا مشــکالت بیشــماری مواجــه شــده اســت.

کشــور آنچنــان کــه شایســته اســت بــه گردشــگران جهان هرچنــد در ســالهای اخیــر تدابیــری مؤثــر بــرای ورود
معرفی نشــود.

گردشــگر اتخــاذ شــده اســت ،تبلیغــات منفــی ســبب

تبلیغــات مقولــۀ فرعــی ســوم اســت .تبلیغــات شــده گردشــگر احســاس امنیــت نکنــد .از ســویی دیگــر،

یکــی از چالشهــای مهــم کشــور در همــۀ زمینههــا بــه علــل سیاســی و سانســورهای ایجادشــده و تبلیغــات

بهویــژه در حــوزۀ گردشــگری اســت .حــوزۀ تبلیغــات مســموم ،گردشــگر از حوزههــای گوناگــون گردشــگری
در کشــور ضعیــف اســت کــه از علــل آن ناآگاهــی ایــران شــناخت نــدارد و آن را بــرای مقصــد گردشــگری
مســئوالن بــه تأثیــرات تبلیغــات یــا کمبــود بودجــه خــود انتخــاب نمیکنــد.

اســت .منفعلبــودن بــه رویدادهــای گردشــگری

بینالمللــی نیــز یکــی از چالشهــا در حــوزۀ تبلیغــات مقولۀ محوری چهارم :مشکالت تورها

اســت .از طرفــی میتــوان گفــت کــه رایزنــان فرهنگــی مقولــۀ محــوری آخــر در چالشهــای غیرمســتقیم،
در خــارج از کشــور مســئولیت ســنگینی در حــوزۀ مشــکالت تورهاســت کــه دربردارنــدۀ دو بخــش
تبلیغاتــی گردشــگری برعهــده دارنــد کــه در ایــن حــوزه «درونــی» و «بیرونــی» اســت.

نیــز مشــکالتی وجــود دارد.

در مقولــۀ فرعــی درونــی ،تورهــا بــا گردشــگری

در اطالعرســانی نیــز ،چــه مجــازی و چــه در کشــاورزی آشــنایی ندارنــد و بررســیها حاکــی از آن

رســانههای صوتــی و تصویــری و مکتــوب ،چالشهایــی اســت کــه مالــکان تورهــا نبــود صرفــۀ اقتصــادی را
وجــود دارد کــه از جملــۀ آن تولیدنشــدن تیزرهــا و بهانـهای بــرای برگزارنکــردن تــور گردشــگری کشــاورزی
مســتندهایی در معرفــی ایــران اســت .چــاپ کتــاب ،عنــوان میکننــد .از ســویی دیگــر ،تنــوع خدمــات و

پوســتر و بروشــور نیــز از ایــن جملهانــد .شــاید یکــی محصــوالت در بســتۀ گردشــگری در اختیــار گردشــگران
از عللــی کــه متولیــان امــر نتوانســتهاند در ایــن زمینــه قــرار نمیگیــرد و تورهــا صرفــاً بــه مباحــث تاریخــی

توفیــق چندانــی کســب کننــد ناآشــنایی بــا ادبیــات و و فرهنگــی در برخــی شــهرهای کشــور توجــه نشــان

ســناریوی جــذب گردشــگر از طریــق تبلیغــات اســت .میدهنــد و خــود را ملــزم بــه معرفــی انــواع دیگــر
گردشــگری نمیداننــد .مســئلۀ دیگــر اینکــه ظرفیــت

مقولــۀ محــوری ســوم :شــرایط فرهنگــی ـ بــرای پذیــرش گردشــگران انبــوه در کشــور وجــود

سیاســی

نــدارد و تورهــا ،آژانسهــای داخلــی و حتــی مقاصــد

ایــن مقولــه شــامل دو زیرمقولــۀ «چالــش فرهنگــی» گردشــگری تــوان خدماترســانی بــه گردشــگران انبــوه

و «چالــش سیاســی» اســت .در چالــش فرهنگــی ،را ندارنــد .بــه همیــن ســبب ،ظرفیتهــای گردشــگری

ثمری و همکاران
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چالشهایبینالمللیسازیکسبوکارهای
گردشگری کشاورزی در ایران

در کشــور بســیار محــدود و مبتنــی بــر مقاصــد کوچــک و چالشهــای غیرمســتقیم دربردارنــدۀ چهــار مقولــۀ
گردشــگران انــدک اســت.

محــوری «راهبــردی»« ،ضعــف در بازاریابــی»« ،شــرایط

مقولــۀ فرعــی بعــدی مشــکالت بیرونــی تورهاســت فرهنگی ـ سیاســی» و «مشــکالت تورهــا» اســت .ایــن

کــه شــامل نداشــتن ارتبــاط بــا شــرکتهای معتبــر چالشهــا و مقولههــای اصلــی و فرعــی آن در شــکل 2

بینالمللــی و همچنیــن معرفــی صحیــح گردشــگری آمــده اســت.
کشــاورزی در بنگاههــای مطــرح گردشــگری بینالمللــی
اســت .مشــکالت مربــوط بــه تراکنــش مالــی آژانسهــا

نیــز ســبب میشــود کــه نتواننــد از حداکثــر ظرفیــت
جــذب گردشــگری بینالمللــی اســتفاده کننــد و بــه
جــذب حداقلــی اکتفــا میکننــد .نکتــۀ آخــر اینکــه
بهســبب معرفینشــدن صحیــح گردشــگری کشــاورزی

بــه گردشــگران خارجــی ،اســتقبال خوبــی از ایــن نــوع
گردشــگری انجــام نمیشــود .شــاخص گردشــگری در

کشــور گردشــگری تاریخی ـ فرهنگــی و تــا حــدودی
زیارتــی اســت.

بحث و نتیجهگیری

گردشــگری کشــاورزی مفهومــی جدیــد در بخــش

گردشــگری اســت کــه فرصتهــای کســبوکار فراوانــی
را در جامعــۀ کشــاورزان ایجــاد میکنــد و بــه گردشــگران

ایــن اجــازه را میدهــد کــه بتواننــد عالوهبــر تفریــح و

شکل  .2چالشهای بینالمللیسازی کسبوکارهای گردشگری
(نویسندگان)

آمــوزش فعالیتهــای کشــاورزی ،بــا فرهنــگ بومــی و

محلــی منطقــه آشــنا شــوند .در ایــران روســتاهایی وجــود

دارد کــه بهســبب داشــتن آثــار باســتانی و طبیعــی قابلیــت
بالقــوۀ گردشــگری را دارنــد .ایــن روســتاها مکانهــای
ی اســت ،امــا
فوقالعــادهای بــرای گردشــگری کشــاورز 

بهســبب مشــکالت متعــدد بــرای گردشــگران داخلــی و
خارجــی ناشــناخته مانــده اســت.

ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه دو گــروه چالــش

«مســتقیم» و «غیرمســتقیم» در بینالمللیســازی

کســبوکارهای گردشــگری کشــاورزی در ایــران

وجــود دارد .چالشهــای مســتقیم دربردارنــدۀ چهــار
مقولــۀ محــوری «ناشــناختهبودن»« ،فقــدان آمــوزش»،

«قوانیــن و مقــررات» و «چالشهــای اختصاصــی» ،و

شکل :2چالشهای بینالمللیسازی کسبوکارهای گردشگری
(نویسندگان)

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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در مقایســه بــا بررس ـیهای شــو ( ،)2005یانــگ ( )2012از قیــود اداری دســتوپاگیر پنجــرهای واحــد در دولــت

و مــازالن و جورایمــی ( ،)2014برخــی از چالشهــای تشــکیل شــود .در نهایــت ،رونــق گردشــگری کشــاورزی
موجــود ،بهویــژه ناشــناختهبودن و فقــدان آمــوزش ،در کشــور نیازمنــد ارائــۀ طرحهــا و لوایــح گردشــگری

شــباهتهای اندکــی بــا مطالعــات محققــان ســایر ازجملــه گردشــگری کشــاورزی در مجلــس و دولــت اســت

کشــورها دارد .بیشــتر چالشهــا در کشــور تفاوتهــای تــا بــا تصویــب آن بتــوان از کسـبوکارها و کارآفرینــی در

فاحشــی بــا چالشهــای ســایر کشــورهای مطالعهشــده ایــن بخــش حمایــت قانونــی کــرد.

دارد و عمــدۀ آن مربــوط بــه قوانیــن و مقــررات ،راهبردهــا،

همچنیــن پیشــنهاد میشــود پژوهشهایــی در زمینــۀ

ضعــف در بازاریابــی و شــرایط فرهنگی ـ سیاســی اســت بخشبنــدی بازارهــا انجــام شــود تا از ایــن طریــق بازارهای
کــه در کشــورهای دیگــر دیــده نمیشــود .در مطالعــات فعــال در کشــورهای منطقــه و جهــان شناســایی و بــرای

داخلــی نیــز ،یافتههــای ایــن پژوهــش همســو بــا نظــر جــذب گردشــگر برنامهریــزی شــود و محصــوالت متنــوع
رﺿﻮاﻧﯽ و همــکاران ( )1395در چهــار چالــش «ﻓﻘﺪان کشــور در بازارهــای خارجــی معرفــی شــود .همچنیــن

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای»« ،آﮔﺎﻫﯽ و آﻣﻮزش» ،ضــرورت دارد بــرای رونــق کســبوکارهای کشــاورزی،
«ﺑﺎزارﯾﺎبــی» و «ﻗﻮاﻧﯿن» اســت.

چــه در حــوزۀ داخلــی و چــه در حــوزۀ بینالمللــی،

در ایــن پژوهــش بیــان شــده کــه بهســبب نبــود بانک دربــارۀ شبکهســازی در گردشــگری کشــاورزی بررســی و

اطالعاتــی در حــوزۀ گردشــگری کشــاورزی و همچنیــن تحقیــق صــورت گیــرد .اجراییشــدن ایــن اقدامــات ایــران

پراکندهبــودن مــزارع کشــاورزی (بــا قابلیــت گردشــگری) را بــه پایلــوت گردشــگری کشــاورزی در منطقــه و جهــان
در اســتانهای مختلــف کشــور ،محدودیتهایــی ازجملــه مبــدل خواهــد ســاخت.

کمبــود منابــع علمــی فارســی ،محدودیــت در جس ـتوجو
و نحــوۀ دسترســی بــه فعــاالن و کارآفرینــان در ایــن
حــوزه وجــود دارد .نتیجــۀ کلــی ایــن پژوهــش بــه ایــن

نکتــه اشــاره داردکــه بینالمللیســازی کســبوکارهای
گردشــگری کشــاورزی ،بهســبب ناشــناختهبودن ایــن

نــوع از گردشــگری ،بــا کمبــود حمایــت ســازمانهای
ذیربــط دولتــی ،شناختنداشــتن و خطرپذیرنبــودن

کارآفرینــان بــرای ســرمایهگذاری و همچنیــن ناآگاهــی و

آموزشندیــدن کشــاورزان و جامعــۀ محلــی بــرای توســعه

و افزایــش درآمــد روبهروســت .بــر ایــن اســاس ،پیشــنهاد

میشــود آمــوزش عمومــی ،تخصصــی و کاربــردی بــرای
شــناخت گردشــگری کشــاورزی و آگاهی از کارکردهای آن

در ســه گــروه مســئوالن و تصمیمگیــران ،جامعۀ روســتایی
و کشــاورزان و گردشــگران تقویــت شــود .همچنیــن ،ضمن
توجــه ویــژه بــه گردشــگری کشــاورزی در چشــماندازها
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