
 فر فرحناز رستمی و تهمینه احسانی 

 

17 

 
 كشاورزی در كارآفرينی نشريه

 7931 تابستان ،دوم شماره ،پنجم جلد
http://jead.gau.ac.ir 

DOI: --------------------------------------------- 

 

 روستایی گردشگری کارآفرینی توسعه هایرانپیش
 

2فر احسانی تهمینه* و 1رستمی فرحناز
 

 ،رازی دانشگاه کشاورزی آموزش و ترویج گروه استادیار1
 رازی دانشگاه کارآفرینی مدیریت ارشد کارشناس آموخته دانش2

00/01/1931 پذیرش: تاریخ ؛22/04/1931 دریافت: تاریخ  

 چکیده

 روستایی گردشگری گردد.می محسوب اقتصادی هایفعالیت مهم هایبخش از یکی امروزه روستایی گردشگری 

 کارهای و کسب توسعه زمینه و کند ایجاد روستایی درآمد و اشتغال برای ویژه به را امکاناتی و هافرصت تواندمی

 کارآفرینی توسعه هایرانپیش بررسی کاربردی، پژوهش این اصلی هدف لذا ،سازد فراهم را کارآفرینی و کوچک

 تحقیق روش از پژوهش این اجرای برای .باشدمی کرمانشاه استان گردشگری هدف روستاهای در روستایی گردشگری

 تعداد که کرمانشاه استان گردشگری حوزه متخصصان و کارشناسان را پژوهش این آماری جامعه شد. استفاده کیفی

 انتخابی طبقه دو در هاپیشران ها،مصاحبه محتوای تحلیل از حاصل نتایج براساس دادند. تشکیل بود، نفر 11 هاآن

 و مداوم نظارت» باز کد بین این در شدند. بندی دسته "مناسب بسترهای و اقلیمی هایفرصت" و "پشتیبان هایگروه"

 ،«مناسب بسترهای و یاقلیم هایفرصت» محور در «دامپزشکی و اماکن و داشتبه توسط هاهتل ها،اقامتگاه بر ایدوره

 در عوامل ترینمهم ،«پشتیبان هایگروه» محور در «روستایی گردشگر پذیرش در مردم باالی فرهنگ» باز کدهای

  شوند.می محسوب گردشگری زمینه در کارآفرینی توسعه
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 به کشاورزی هایفعالیت از حاصل درآمد و اشتغال

 و اشتغال فقر، رینظ یلیمسا است نتوانسته تنهایی

 رفع را محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، یداریپا

 روستاها رشد حال در جمعیت نگهداشت به و دینما
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 ,Einali) گیرد قرار توجه مورد محلی منابع از استفاده
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 نماید، خارج سستی و رخوت از را روستایی

 باشد.می روستایی گردشگری زمینه در کارآفرینی

 راهکارهای ایجاد با روستایی گردشگری کارآفرینی

 جدید مسیری ،کارآفرینی و خالقیت بروز و نو و بدیع

 این مسئولین و کارآفرینان ،گذرانسرمایه رویپیش را

 از بسیاری اذعان به که است کرده باز حوزه

 تواندمی جدید مسیر این حوزه، این نساکارشنا

 اقتصاد ساختن متنوع جهت نوین راهبردی عنوان به

 قرار استفاده مورد وستاییر پایدار توسعه و روستایی

 رویکرد این در (.Su, 2011 ؛Perales, 2002) گیرد

 اقتصادی وریبهره و تولید مختلف عوامل روستاییان

 و تالش با و آورده گردهم گردشگری زمینه در را

 برداری بهره و شناسایی را هافرصت ،خالقانه کوشش

 و فعالیت از جدیدی یشیوه و الگو نهایت در و کرده

 مناطق در را گردشگری بر مبتنی اقتصادی زیست

 بازده کردن حداکثر به منجر که کنندمی خلق روستایی

 اقتصادی زیست ریسک رساندن حداقل به و اقتصادی

 گرددمی روستایی مناطق در پایداری رهیافت با

  (.1932 همکاران، و افتخاری الدین رکن)

 تواند یم ییروستا گردشگری زین رانیا اقتصاد در 

 ینسب های تیمز و یطیمح یگوناگون به توجه با

 تنوع های عرصه از یکی عنوان به حوزه، این در موجود

 به ،ردیگ قرار مدنظر ییروستا اقتصاد به یبخش

 های تیفعال از ارییبس که یطیشرا در که ای گونه

 یط ،یکشاورز درآمد سطح و ییروستا اقتصاد

 نرخ شیافزا و شده دیشد افول دچار ریاخ های دهه

 کردهلیتحص و جوان نسل خروج جهینت در و کارییب

 مخاطره به را روستاها هتوسع ،ییروستا جامعه از

 و گردشگری زمینه در کارآفرینی هتوسع است، انداخته

 ییروستا ینواح در ینیکارآفر و خالقیت بروز

 انزوا و رکود از را مناطق نیا حدودی تا تواند یم

 ییروستا هتوسع و یفرهنگ تنوع موجب و کند خارج

 ،یعیطب یها موهبت وجود رغمعلی حال این با .گردد

 کشور مناطق  هیکل بودن مستعد و فرهنگی و تاریخی

 در کارآفرینی موضوع یی،روستا یگردشگر زمینه در

 کارهای و کسب بروز و ییروستا یگردشگر زمینه

 غفلت مورد کارآفرینی و گردشگری مفهوم با متناسب

 وجود از یناش امر نیا است. گرفته قرار توجهی کم و

 در یگردشگر هتوسع که است مشکالتی و هامحرک

 لنگرودی )مطیعی است مواجه آن با تاییروس ینواح

 (.1930 نصرتی، و

 مناطق ترینمستعد از یکی عنوان به کرمانشاه استان 

 از بارزی نمونه روستایی، گردشگری توسعه برای

 ایمنطقه هایظرفیت از مطلوب گیری بهره ضعف

 لحاظ از استان این است. کشور در موجود

 وجود ،یخیتار گردشگری، هایجاذبه از برخورداری

 و ییهوا و آب تنوع مانند یعیطب یها موهبت یبرخ

 جایگاه از کشور هایاستان بین در ،بودن فصل چهار

 از برداریبهره لحاظ به اما ،است برخوردار ویژه

 چندانی توفیق از روستایی، گردشگری هایفرصت

 اقدامات و هابرنامه معدود است. نبوده برخوردار

 به شدن محدود با نیز کرمانشاه استان گرفته صورت

 و 1گردشگری هدف روستای 14 شناساندن و معرفی

 گردشگری هایپتانسیل و هاتوانمندی به توجهی کم

 را روستایی گردشگری اندنتوانسته ا،روستاه سایر در

 مختلف ابعاد در که فراوانی هایقابلیت به توجه با

 به توجه با بنابراین .دنبرسان آن شایسته جایگاه به دارد

 تربیش چه هر گسترش منظور به منطقه این نیاز

 الزم روستایی، گردشگری زمینه در کارآفرینی فرهنگ

 در که شود پرداخته عواملی بررسی به تا شد دیده

 این در منظور بدین باشند.می ثرؤم موضوع این پیشبرد

 توسعه هایپیشران شناسایی در سعی پژوهش

  باشد.می روستایی گردشگری کارآفرینی
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 در روستایی کارآفرینی روستایی: کارآفرینی الف(

 فقط ندارد. کارآفرینی عام مفهوم با تفاوتی هیچ اصل

 کمبود جمله؛ از روستایی مناطق خاص شرایط

 باعث ،نواحی این در مدیریت ضعف و امکانات

 سایر با متفاوت کارآفرینی های زمینه که شود می

 کارآفرینان هرحال به باشد. ها فعالیت و نواحی

 و جدید های فرصت شناسایی دنبال به روستایی

 غیرکشاورزی، و کشاورزی های فعالیت در نوآوری

 در نوآورانه و متنوع بهینه، استفاده و اراضی کاربری

 نجارزاده، و )رضوانی هستند روستایی توسعه راستای

 مجموع را روستایی کارآفرینی (1334) پترین (.1901

 سایر که نیرویی (1 :نماید می تعریف ذیل گزاره سه

 بازار پاسخ بی یتقاضا یک به پاسخگویی برای را منابع

 ،هیچ از چیزی ایجاد و خلق توانایی (2 ،کند می بسیج

 مجموعه امتزاج وسیله به ارزش خلق یندافر (9

 .فرصت یک از گیری بهره راستای در منابع از واحدی

 کارآفرینی مقوله تعریف برای توان می مجموع در آنچه

 کارگیری هب» از: ستا عبارت برد کار هب روستایی

 شکار راستای در روستا امکانات و منابع نوآورانه

 (.1932 عطائی، و )ایزدی «کار و  کسب های فرصت

 غیرکشاورزی کاربردهای از متنوعی های مثال

 سیاحان، از پذیرایی همچون روستایی گردشگری

  تنوع از هایی مثال و ریسندگی درودگری، آهنگری،

 کشاورزی به وابسته چندان نه های فعالیت به بخشی

 ساختمان، جنگلی، اراضی آب، منابع های زمینه در

 دارد وجود محلی های توانمندی و موجود های مهارت

 است روستایی کارآفرینی با متناسب همگی که

  (.1901 )پترین،

 هاییفرصت و شده گفته نکات به توجه با بنابراین 

 ایجاد روستایی جامعه در کارآفرینی نوع این که

 کردن برطرف توانایی کارآفرینی گفت: توانمی کند می

 توسعه نتیجه در و اجتماعی اقتصادی، هایچالش

 (.1931 ساربان، )حیدری دارد هم را روستایی مناطق

 ینیکارآفر  توسعه که کرد فراموش نباید همچنین

 تدارک یبرا آگاهانه تالش ازمندین ،ییروستا

 و یرساختیز یها شاخص و عوامل از یا مجموعه

 در ربطیذ یردولتیغ و یدولت ینهادها توسط یتیحما

 جوامع در موجود یها فرصت از یریگ بهره یراستا

 از همچنین (.Wong et al., 2007) باشد یم ییروستا

 ییروستا نقاط در ینیکارآفر توسعه شمندان،یاندنظر

 است ییروستا توسعه یها یاستراتژ نیتر مهم از یکی

 یفرهنگ راثیم ینگهدار و تیحما تواند یم که

 حداقل به ،یعیطب منابع از ستفادها کاهش ،ییروستا

 حفاظت و یطیمح تیفیک حفظ منابع، اتالف رساندن

 باشد داشته یپ در را یستیز تنوع از

(Lordkipanidze et al., 2005.) 

 گردشگری اصطالح روستایی: گردشگری ب(

 نظیر، دیگر اصطالحات با مترادف صورت به روستایی

 طبیعت، گردشگری سبز، گردشگری بومی، گردشگری

 گیرد می قرار استفاده مورد ای حومه مناطق گردشگری

 از روستایی گردشگری حقیقت در (.1901 )اردستانی،

 های انگیزه با را مکان و فضا گردشگر که جهت آن

 و پیچیده فعالیتی دهد، می قرار استفاده مورد متفاوت

 شامل که (.Briedenhann, 2004) است وجهی چند

 تا مزرعه بر مبتنی گردشگری از متفاوتی انواع

 های فعالیت و قومی گردشگری آموزشی، سفرهای

 پیماییکوه همچون روستایی گردشگری بر مبتنی

 به بنا ها فعالیت این که باشد می ورزشی-تفریحی

 در متفاوتی درجات با گوناگون های محیط شرایط

 انبوه گردشگری صورت به روستایی نواحی از بسیاری

 انجام کم تعداد با خانوادگی یا و انفرادی گردشگری و

  (.1901 )رضوانی، پذیرد می

 روستایی گردشگری گفت: باید دیگر عبارت به 

 در گردشگری مختلف هایگونه و هافعالیت از عبارت
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 در که هاآن پیرامون و روستایی مختلف هایمحیط

 روستا زیست محیط برای منفی( -)مثبت آثار بردارنده

 چنین این است بدیهی باشد. می طبیعی( -)انسانی

 هایزمینه دنتوامی روستایی گردشگری از برداشتی

 چون:هم گردشگری هایفعالیت مختلف

 و هاورزش ها،جشنواره روسدادها، ها، گاه سکونت

 محیط در که گیرد بر در را گوناگون هایتفریح

 (.1909 مهرجردی، )اشتری گیرندمی شکل روستا

 موجود مطالعات واکاوی پژوهش: پیشینه بررسی ج(

 متعددی مطالعات تاکنون اگرچه که است آن از حاکی

 گردشگری و کارآفرینی زمینه در جداگانه صورت به

 کارآفرینی اما است، پذیرفته صورت روستایی

 پژوهشگران توجه مورد ترکم روستایی گردشگری

 سعی حاضر پژوهش در حال این با .است گرفته قرار

 مطالعاتی تحقیق، هدف به دستیابی راستای در شد،

 با را قرابت ترینبیش که گیرند قرار بررسی مورد

 نگاهی راستا این در دارند. تحقیق اهداف و موضوع

 شده، انجام هایپژوهش از مورد چند نتایج به کوتاه

 داشت: خواهیم

 گردشگری ،مطالعات از ایگسترده حجم در 

 و روستایی توسعه فرایند از بخشی عنوان به روستایی

 گردشگری است. گرفته قرار توجه مورد پایدار توسعه

 نیازها ها،ویژگی دادن قرار مدنظر با تواندمی روستایی

 جوامع اقتصادی و فرهنگی و یاجتماع مسایل و

 به گردشگران هایخواست به توجه با همراه روستایی

 از ایعمده بخش و بپردازد سازماندهی و ریزی برنامه

 -را کشور روستایی نواحی اقتصادی مشکالت

  (.1903 غنیان،) سازد مرتفع -فقر و بیکاری همچون

 هایفعالیت و گردشگری دقیق و مناسب تلفیق 

 نیازهای پاسخگوی همزمان طور به تواندمی روستایی

 برای مطلوب و ایمن گردشی همچنین و روستاییان

 در دلیل نهمی به (1903 )غنیان، باشد گردشگران

 مورد روستایی گردشگری موضوع اخیر هایسال

 از برخی به ادامه در است. گرفته قرار محققان توجه

 .شودمی اشاره هاآن

 تحت یامطالعه در (2014) همکاران و حسام 

 هایفعالیت توسعه وضعیت سنجش" عنوان

 الریجان بخش روستایی مناطق در گردشگری

 به دسترسی شاخص که دادند نشان "آمل شهرستان

 میزان و اجتماعی فضای فیزیکی، هایزیرساخت

 روستاهای در باالیی مطلوبیت اعتمادبنفس،

 به دسترسی هایشاخص اما دارند، موردمطالعه

 دانش، و مهارت تجربیات، و مشاوره آموزش،

 نگری، آینده خالقیت، و نوآوری سرمایه، به دسترسی

 مناسبی وضعیت در تولیدات بازاریابی و فروش تولید،

 همکاران و غنیان (.Hesam et al., 2014) نیستند

 چون عواملی که دادند نشان خود یمطالعه در (2011)

 با مرتبط اقتصادی هایبنگاه تأسیس به مندیعالقه

 تولیدی هایشبکه گسترش و تأسیس گردشگری،

 امنیت وجود و کار و کسب صاحبان بین محلی

 گردشگران و کارآفرینان برای منطقه سطح در مناسب

 مرتبط عوامل دیگر با قیاس در محلی، مردم دیدگاه از

 دارند باالتری اهمیت و جایگاه کارآفرینی، فضای با

(Ghaniyan et al., 2011.) همکاران و زاده کریم 

 ایجاد در را قانونی و سیاسی عامل دو نیز (1931)

 ثرؤم روستایی نواحی گردشگری بخش هایفرصت

 همچون پژوهشگرانی که است حالی در این .داندمی

 مطالعه در (1939) همکاران و افتخاری الدین رکن

 دارند، اقتصادی عامل بر تریبیش تأکید خود

 گروه دو هر دیدگاه از مطالعه این در که طوری به

 اقتصادی عامل گذران( سرمایه و )مسئوالن مطالعاتی

 بوده برخوردار گردشگری توسعه در تریبیش اهمیت

 .است

 در گردشگری نقش بر محققان از دیگر برخی 
 در اند.پرداخته روستاییان درآمدزایی و فعالیت توسعه
 رویکرد با (1931) همکاران و قشالق ایمنی رابطه این
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 در اسکندان و کندوان روستاهای بین تطبیقی
 توسعه در گردشگری نقش بررسی به اسکو شهرستان
 هاآن تحقیق نتایج پرداختند روستایی زنان فعالیت
 نواحی در گردشگری رونق که بود آن از حاکی

 ایجاد زنان فعالیت برای زیادی هایفرصت روستایی
 و محرک محیط یک به را روستا محیط و کرده

 کرده تبدیل زنان کارآفرینی و فعالیت برای انگیزشی
 وطنخواه و یاسوری یمطالعه نتایج همچنین است.

 هایزمینه وجود با که است آن از حاکی (1934)
 پس گوراب دهستان در بالقوه انسانی و طبیعی

 قابل نقش نتوانسته هنوز گردشگری فومن، شهرستان
 بالقوه، های       قابلی ت نمودن بالفعل اشتغال، در توجهی
 و کسب توسعه و اجتماعی -اقتصادی وضعیت بهبود
  .باشد داشته دهستان این در زنان کار
 نشان پیشین هایپژوهش بر مرور کلی، طور به 
 توانسته روستاها در حدودی تا گردشگری که دهدمی

 پی با هم روستاییان و کند پیدا را خود جایگاه است
 اند،توانسته گردشگری و گردشگر اهمیت به بردن

 این اما ،سازند مرتفع را خود نیازهای از بسیاری
 سوی از تر،بیش توجه نیازمند همواره موضوع
 دولت و هاسازمان از بسیاری و روستاییان مسئولین،

 این تربیش چه هر گسترش منظور به همچنین است.
 گردشگری توسعه محرک عوامل تا است نیاز پدیده

 گام آن متعالی توسعه جهت در و شناسایی روستایی
 پژوهش این در رو، همین از شود. برداشته تریمحکم
 شناسایی به کیفی رویکرد با تا است شده سعی
 شود اقدام گردشگری کارآفرینی توسعه هایران پیش

 کرد. کمک عوامل این تقویت به وسیله بدین و

 تحقیق روش

 مطالعات نوع از کیفی، رویکرد با حاضر تحقیق 

 هایپیشران شناسایی هدف با که باشد می موردی

 شده انجام روستایی گردشگری کارآفرینی توسعه

 روش از ها داده گردآوری برای تحقیق، این در است.

 این کیفی بخش جامعه گردید. استفاده عمیق حبهمصا

 کارآفرینی زمینه در نظرصاحب افراد را پژوهش

 11 شامل افراد این دادند. تشکیل روستایی گردشگری

 استان فرهنگی میراث مانساز کارشناسان از نفر

 کیفی بخش در گیرینمونه (.1 )جدول ندبود کرمانشاه

 استفاده برفی گلوله تکنیک از و بود هدفمند صورت به

 از پژوهشگر گیری،نمونه شیوة این اساس بر شد.

 سازمان کارشناس با شخصی ارتباطات ایجاد طریق

 مصاحبه انجام به کرمانشاه شهرستان فرهنگی میراث

 اشخاص اگر شد درخواست ایشان از و پرداخت

 با آشنایی و تخصص دارای که شناسندمی را دیگری

 بدین کنند. معرفی هستند، پژوهش موردنظر موضوع

 داده هایپاسخ که رسید نتیجه این به محقق ترتیب

 به مطلع افراد با شده انجام هایمصاحبه و شده

 تکراری به منجر که دارند شباهت همدیگر به ای اندازه

 جدیدی هایداده و شده هامصاحبه یا و هاپاسخ شدن

 را هامصاحبه عدادت محقق لذا ندارد، وجود هاآن در

 به )رسیدن کشید مصاحبه از دست و دانسته کافی

 و (1931 همکاران، و آستانه )دربان نظری( اشباع

 کارشناسان از نفر 11 برفی، گلوله تکنیک طی        نهایتا 

 مصاحبه مورد کرمانشاه استان فرهنگی میراث سازمان

 گرفتند. قرار

 

 
 

 

 .فرهنگی میراث سازمان کارشناسان مشخصات .1 جدول

 تحصیالت سابقه تحصیالت سطح شهرستان شماره
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 شناسی باستان 10 لیسانس کرمانشاه 1

 گردشگری مدیریت 10 لیسانس کرمانشاه 2

 شناسی باستان 0 لیسانس قصرشیرین 4

 شناسی باستان 11 لیسانس کرمانشاه 1

 شناسی باستان 1 سانسیل گیالنغرب 6

 شناسی باستان 11 سانسیل سنقر 1

سانسیل داالهو 0  گردشگری مدیریت 0 

سانسیل آباد اسالم 3  مدیریت 11 

 شناسی باستان 10 سانسیل ذهاب سرپل 10

 گردشگری مدیریت 10 لیسانس فوق پاوه 11

 شناسی باستان 11 سانسیل هرسین 12

 موسیقی 20 سانسیل صحنه 19

 مدیریت 20 سانسیل کنگاور 14

 گردشگری مدیریت 0 سانسیل روانسر 11

 گردشگری مدیریت 10 لیسانس جوانرود 16
 

 از ها، مصاحبه نوشتاری و شنیداری ثبت از پس 

 محتوای بررسی جهت به «محتوا تحلیل» تکنیک

 این در شد. استفاده متن در موجود های پیام آشکار

 توصیف     کم ی و دار نظام طور به آشکار محتوای روش،

 برای مناسب روشی محتوا تحلیل طورکلی به شود. می

 پیام یک محتوای درباره هایی سؤال به دادن پاسخ

 ها داده تحلیل مراحل (.1931 همکاران، و )سرمد است

 های نمونه تعیین (1 بود: زیر صورت به تحقیق این در

 (9 تحقیق، های پرسش تدوین (2 بررسی، مورد

 و ثبت (4 عمیق، مصاحبه طریق از ها داده گردآوری

 ولیه کدهای استخراج (1 ها، مصاحبه نمت مرور

 قرابت دیدگاه از ها گویه بندی دسته (6 باز(، )کدهای

 تشکیل (1 زیرمحورها، قالب در مفهومی -نظری

 تشکیل (0 محوری، کدهای قالب در مفهومی طبقات

 از اطمینان جهت ها. یافته ارائه و ماتریس ساختار

 گابا بودن موثق معیار چهار از هاداده پایایی و صحت

 و اعتماد قابلیت ،تأییدپذیری ،اعتبار ،2لینگولن و

 ,Hoffman and Mehra) شد استفاده پذیری انتقال

 ارتباط تحقیق هایمحل با محقق منظور بدین (.1999

 اعتماد جلب به که داشت مدت طوالنی

 مطالعه مورد محیط درک به همچنین و کنندگان شرکت

 برای 9انکنندگ شرکت بازنگری از همچنین کرد. کمک

 صورت این به شد، استفاده کدها و هاداده صحت تأیید

 کننده شرکت به مصاحبه متن کدگذاری، از بعد که

 اطمینان تفاسیر و کدها صحت از تا شد بازگردانده

 کنندگان شرکت نظر از که کدهایی و شود حاصل

 .گردید اصالح نبود آنان دیدگاه بیانگر
 

 هايافته

 گردآوری هایداده روی بر که تحلیلی براساس

 توسعه هایرانپیش است، گرفته صورت شده

 20 شامل است، شده روستایی گردشگری کارآفرینی

 شدند. مطرح «باز کدهای» عنوان با که بودند مورد

 میزان و شده انجام هایمصاحبه بررسی با همچنین

 فراوانی درصد و فراوانی مفاهیم، از یک هر تکرار

 .شد محاسبه طبقات از هریک

 ییروستا یگردشگر ینیکارآفر توسعه هایرانشیپ -2 جدول

 1محورها بندی رتبه درصد فراوانی 4مفاهیم ردیف
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1 
 جذب یبرا یدست عیصنا و یگردشگر هایشگاهینما یبرگزار

 گذارهیسرما
9 9/0 9  

  4 2/0 2 شناسند یم را منطقه ازین که یبوم گذارهیسرما افراد وجود 2

9 
 قیطر از روستا توسعه منظور به روستاها در فکر اتاق جادیا

 یگردشکر
1 1/0 1  

  1 1/0 1 یگردشگر مختص اشتغال کارگروه جادیا 4

  1 1/0 1 گردشگران یبرا موقت هایسکونت 1

  1 1/0 1 یگردشگر یکارورز هایدوره جادیا 6

 2 4/0 4 کرمانشاه استان مناسب میاقل و هوا و آب وجود 1

 اقلیمی، هایفرصت

 بسترهای و ای منطفه

 مناسب

  1 1/0 1 روز یتکنولوژ و آوریفن از استفاده 0

3 
 بهداشت توسط هاهتل ها،اقامتگاه بر ایدوره و مداوم نظارت

 دامپزشکی و اماکن و
0 0/0 1  

10 
 استان هایشهرستان بین در مناسب مواصالتی هایجاده

 کرمانشاه
2 2/0 4  

  9 9/0 9 دولت طرف از حمایتی کارهای سازو 11

12 
 جذب منظور به کشور از خارج مقیم ایرانیان شورای همکاری

 گردشگر
1 1/0 1  

  1 6/0 6 روستایی گردشگر پذیرش در مردم باالی فرهنگ 19

  9 2/0 2 روستایی گردشگری زمینه در مردم باالی مشارکت 14

11 
 و امید کارآفرینی صندوق طرف از بهره کم تسهیالت وجود

 )ع( رضا امام مهر صندوق
4 4/0 2  

 پشتیبان هایگروه 4 1/0 1 دستیصنایع خصوص در تعاونی تشکیل 16

  4 1/0 1 گردشکر جذب و گردشگری زمینه در ها NGO همکاری 11

  9 2/0 2 گردشگر جذب برای هادهیاری و شوراها همکاری 10

13 
 راهنمایی برای مسافرتی و گردشکری خدمات دفاتر وجود

 مسافران کردن
2 2/0 9  

20 
 از گردشگر جذب برای خارجه وزارت مناسب همکاری

 کشور خارج
1 1/0 4  

 

 گردشگری کارآفرینی توسعه هایرانپیش

 مورد 20 این سپس شدند. شناخته مورد 20 روستایی

 اقلیمی هایفرصت» شامل: اصلی زیرمحور 2 قالب در

 هایگروه» و باز کد 10 با «مناسب بسترهای و

 گردیدند. بندی طبقه باز کد 10 با «پشتیبان

 باز کد گفت توانمی عوامل، این با رابطه در

 توسط هاهتل ها،اقامتگاه بر ایدوره و مداوم نظارت»

 محور زیر در «دامپزشکی و اماکن و بهداشت

 باز کدهای ،«مناسب بسترهای و اقلیمی های فرصت»

 رد «روستایی گردشگر پذیرش در مردم یباال فرهنگ»

 و اولویت باالترین ،«پشتیبان هایگروه» محور زیر
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 دستی،صنایع خصوص در تعاونی تشکیل» باز کدهای

 جذب و گردشگری زمینه در هاNGO همکاری

 از خارج مقیم ایرانیان شورای همکاری گردشکر،

 محور زیر در «گردشگر جذب منظور به کشور

 در فکر اتاق ایجاد» باز کدهای ،«پشتیبان های گروه»

 گردشکری، طریق از روستا توسعه منظور به روستاها

 از استفاده گردشگری، مختص اشتغال کارگروه ایجاد

 کارورزی هایدوره ایجاد و روز تکنولوژی و آوریفن

 و ایمنطقه هایفرصت» محور زیر در «گردشگری

 خود به را اولویت ترینپایین «مناسب بسترهای

 دادند. اختصاص

 کردهای  از ایخالصره  همرراه  به جدولی ادامه در

 ترررین پررایین و برراالترین همررراه برره برراز و محرروری

 .شد خواهد ارائه بندی اولویت

 اتخراذ  کردهای  برین  روابط درک منظور به ادامه در 

 .است شده ارائه مطالعه هاییافته از ترسیمی مدل شده

 
 .روستایی گردشگری کارآفرینی توسعه هایرانپیش باز و محوری کدهای خالصه -3 جدول

 اولویت ترینپایین اولویت باالترین زیرمحورها

 ،اقلیمی هایفرصت

 بسترهای و ای منطفه

 مناسب

 ها،اقامتگاه بر ایدوره و مداوم نظارت

 و اماکن و بهداشت توسط هاهتل

 دامپزشکی

 طریق از روستا توسعه منظور به روستاها در فکر اتاق ایجاد

 از استفاده گردشگری، مختص اشتغال کارگروه ایجاد گردشکری،

 گردشگری کارورزی هایدوره ایجاد و روز تکنولوژی و آوریفن

 پشتیبان هایگروه
 گردشگر پذیرش در مردم باالی فرهنگ

 روستایی

 در ها NGO همکاری دستی،صنایع خصوص در تعاونی تشکیل

 مقیم ایرانیان شورای همکاری گردشکر، جذب و گردشگری زمینه

 گردشگر جذب منظور به کشور از خارج

 

 
 باز و محوری کدهای نمود -1 شکل

 توسعه در گردشگری حوزه اهمیت به توجه با  گیری نتیجه

 این در روستایی، مناطق توسعه خصوص به پایدار
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 در که عواملی از ایگوشه تا است شده سعی پژوهش

 تجزیه مورد و شناسایی دارند نقش حوزه این توسعه

 چه هر پیشبرد برای آخر در و شوند واقع تحلیل و

 پیشنهادهای روستایی مناطق در عوامل این بیشتر

  شود. ارائه کاربردی

 از آمده دست به نتایج و هایافته پایه بر 

 ارشناسانک با که ایپیوسته و پیاپی های مصاحبه

 زمینه در کارآفرینی توسعه هایپیشران گرفت، صورت

 10 با پشتیبان های گروه قالب در روستایی گردشگری

 با مناسب بسترهای و ایمنطقه هایفرصت و باز کد

 با که بندیاولویت در .ندشد استخراج باز کد 10

 نظارت» باز کد شد انجام کارآفرینان صاحبهم به توجه

 بهداشت توسط هاهتل ها،اقامتگاه بر ایدوره و مداوم

 هایفرصت» زیرمحور در «دامپزشکی و اماکن و

 باالی فرهنگ» باز کدهای ،«مناسب بسترهای و اقلیمی

 محور زیر در «روستایی گردشگر پذیرش در مردم

 دست به را اولویت باالترین ،«پشتیبان هایگروه»

 این در فرهنگی میراث سازمان کارشناسان آوردند.

-مهمان فرهنگ به توجه با که کردند عنوان خصوص

 گردشگر پذیرش امر در مردم کرمانشاه، استان پذیر

 گردشگران مردم، از بسیاری و کنندمی همکاری بسیار

 از تعدادی کنند.می پذیرایی خود هایخانه در را

 فرهنگ» که بودند معتقد خصوص این در کارشناسان

 حال در و میکنه باز جا داره مردم بین در گردشگری

 توانندمی افراد و شده مردم سبد وارد گردشگری رشد.
 تامین گردشگری راه از را خود زندگی هایهزینه

 «.کنند
 فرهنگ پذیرش واسطه به عالی خیلی سفره»

 هایهزینه توانندمی افراد و شده پهن گردشگری
 .«کنند تامین راه این از را خود زندگی

 باال پتانسیل دارای مناسب اقلیم و مردم اعتقادات»
 برای عامل اولین .باشدمی گردشگری جذب برای

 زیادی سالیان که است این اینجا گردشگری قطب
 از رایگان صورت به منطقه این مردم که است

 ارزش و اهمیت مردم و کنندمی پذیرایی گردشگران
 «کردند درک را توریسم

 بر نظارت خصوص در کارشناسان همچنین 

 یا و ماه هر نظارتی تیم یک که کردند عنوان هااقامتگاه

 اعزام هااقامتگاه این به ایدوره صورت به دوهفته هر

 و محیطی شرایط بودن فراهم همچنین شوند.می

 تا باشد امر این یکننده تقویت تواندمی نیز نهادی

 بتوانند کارآفرینی روحیه دارای و مندعالقه روستاییان

 برای را خود هایظرفیت و کرده نقش ایفای

 خدمات توسعة .کارگیرند به گردشگری کارآفرینی

 در غیره و سوخت برق، آب، نقل، و حمل با مرتبط

 در کارآفرینی از حمایتی هایطرح وجود روستاها،

 و نهادها میان هماهنگی و گردشگری بخش

 نهادهای به مربوط موارد جمله از متولی های سازمان

 کردن فراهم با که باشدمی حوزه این در متولی

 زمینه روستا، اولیه امکانات و فیزیکی هایزیرساخت

 گردشگران پذیرایی و کارآفرینی توسعه برای را

 -تاریخی هایجاذبه و منابع وجود البته ،کنند تسهیل

 هدف روستاهای فصل چهار اقلیم فرهنگی،

 حوادث وقوع کم سابقه و کرمانشاه استان گردشگری

 پیش از بیش که شده سبب روستاها این در غیرمترقبه

 در باشد. استانی خارج و درون گردشگران پذیرای

 زمینه در کارآفرینی وضعیت بهبود منظور به آخر

 و خور در پیشنهادهایی تا است شده سعی گردشگری

 که شود ارائه حوزه، این کارشناسان نظر از استفاده با

  از: عبارتند

 دولتی مالی و پولی مؤسسات و بانکی نظام تقویت 

 کارمزد کاهش ویژه، شرایط با بانکی تسهیالت ة)ارای

 خلق مدت(، کوتاه و مقطعی صورت به بانکی سود و

-صندوق تقویت روستاییان، میان در اقتصادی مزیت
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 متوسط، و کوچک کارهای و کسب ویژه اعتباری های

 زمینه )در اقتصادی و مالی هایمشاوره یارائه

 کوچک واحدهای به سرمایه( جذب و گذاری سرمایه

 آتی هایریزیبرنامه در تواندمی روستایی متوسط و

 پیشنهاد همچنین .گردد واقع توجه مورد زمینه این در

 و اقتصادی عوامل به توجه کنار در شودمی

 ایجاد فرآیند آموزش هایدوره مالی، های حمایت

 کارآفرینی، روحیه و فرهنگ بهبود جهت کار و کسب

 هدف روستاهای ساکنین بین در منظم و مستمر طور به

 شود. برگزار گردشگری

 کاغذبازی از جلوگیری و امور در تسریع منظور به 

 الزم هاهزینه و وقت اتالف از جلوگیری و اداری

 این با .شود تشکیل واحد رهپنج هاسازمان بین است

 را افرادی گردشگری، با مرتبط هاییسازمان که هدف

 بگذارند جلسه باهم و کنند معرفی کارشناس عنوان به

 بدین کنند. گیریتصمیم گردشگری حوزه مورد در و

 گاهبی و گاه هاینظارت و کاری دوباره از صورت

 خصوص در کار و کسب یک اندازیراه برای

  آید.می عمل به جلوگیری گردشگری

 

 منابع

 و اکوگردشگری .1909 م. مهرجردی، اشتری .1

 .آن هایویژگی و هاجنبه تعاریف، پایداری:

  جهاد. اقتصادی -اجتماعی ماهنامه

 .روستایی گردشگری مبانی .1901 م. اردستانی، .2

  .تهران دانشگاه

 روستایی کارآفرینی .1932 عطائی،پ. و ن. ایزدی، .9

 .آن توسعه در کشاورزی آموزش و ترویج نقش و

 طبیعی، ابعمن و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه

11(40:) 90-94. 

 نقش .1900 .س هاشمی، و .س قشالق، ایمنی .4

 جامعه، و کار ماهنامه پایدار. توسعه در کارآفرینی

 اسالمی آزاد دانشگاه عباس، نصرت مترجم

 حصار :یمورد )مطالعه یاقتصاد تنوع سمنان.

 ریزی برنامه مجله .جاو استان دهستان والعصر

 .31-100(:1)9 روستایی،

 نیروی یک منزله به ارآفرینیک .1901 ت. پترین، تی .1

 حمیدرضا ترجمه ی.روستای توسعه در اقتصادی

 .11-60 (:219)22 ،جهاد نشریه ،زرنگار

 س. بستانی، و ح. فرجی، م.، رضوانی، م.، حسام، .6

 ینیکارآفر توسعه تیوضع یبررس .1931

 :یمورد )مطالعه ییروستا مناطق در یگردشگر

 قاتیتحق .آمل( شهرستان در جانیالر یروستاها

  .616-609 :(4)40 ،یانسان ییایجغراف

 ثرؤم موانع بندیتیاولو .1931 و. ساربان، حیدری .1

 (AHP روش )با ییروستا زنان ینیکارآفر بر

 و یاجتماع مطالعات .لیاردب استان یمورد مطالعه

  .111 -113 (:2)10 زنان، یروانشناخت

 .1931 م. فیروزی، م.، قدیری، ع.، آستانه، دربان .0

 های مهارت و سازمانی عملکرد بین ارتباط بررسی

 موردی: مطالعه روستایی، محلی مدیران کارآفرینی

 روستایی، های پژوهش قزوین. استان دهیاران

9(21:) 21-13. 

 با روستایی گردشگری توسعه .1901 .م رضوانی، .3

 دانشگاه انتشارات پایدار. گردشگری رویکرد

 تهران.

 و بررسی .1901 .م نجارزاده، و م. رضوانی، .10

 فرایند در روستاییان کارآفرینی های زمینه تحلیل

 ،کارآفرینی توسعه روستایی. نواحی توسعه

1(2:)161-102. 

 ن. فضلی، و م پوطاهری، ع.، افتخاری،  الدین رکن .11

 کارآفرینی توسعه در مؤثر عوامل تحلیل .1939

 توسعه و ریزی برنامه مجله روستایی. گردشگری

 .01-101 :(0)9 گردشگری،



 فر فرحناز رستمی و تهمینه احسانی 

 

77 

 .1901 ا. حجازی، و ع بازرگان، ز.، سرمد، .12

 تهران: رفتاری. علوم در تحقیق های روش

 آگه. انتشارت

 یابیارز .1931 ل. بیگی، و خانی،ف. م.، غنیان، .19

 )مطالعه ییروستا یگردشگر در ینیکارآفر طیمح

 :(1) 2 ،ییروستا مطالعات ارامان(. منطقه :یمورد

33-129. 

 یگردشگر توسعه راهبرد حیتوض .1930 م. غنیان، .14

 .اورامان منطقه در ییروستا ینیکارآفر مطالعه یبرا

 دانشکده ،ییروستا یزیر برنامه و ایجغراف مجله

 .10-10 (:2)0 ،تهران دانشگاه ا،یجغراف

 و م. صدرموسوی، م.، نیکجو، ح.، اده،زکریم .11

 در ثرؤم عوامل ییشناسا .1931 ح. کوهستانی،

 یگردشگر بخش در ینیکارآفر یها فرصت جادیا

 یساختار معادالت مدل از استفاده با ییروستا

(SME.) محیطی، ریزیبرنامه و جغرافیا مجله 

21(1): 263-230. 

 .1930 م. ،نصرتی و ح. لنگرودی، مطیعی .16

 نواحی در گردشگری توسعه سنجی امکان

 کرگانرود بخش در گردشگران دیدگاه از روستایی

 .محیطی ریزی برنامه و جغرافیا .تالش شهرستان

22(3): 63-04. 

 یگردشگر نقش .1934 ج. وطنخواه، م. یاسوری، .11

 ی)روستا ییروستا زنان ینیکارآفر توسعه در

 ییایجغراف مطالعات فومن(. شهرستان در گوراب

 .46-13 :(20) 1 خشک، مناطق
18.Briedenhann, J., and Wickens, E. 2004. 

Tourism routes as a tool for the 

economic development of rural areas-

vibrant hope or impossible dream? 

Tourism Manaagemant, http://www. 

elsevier.com/locat/tourman, 2004. 
19. Hoffman, J.M., Mehra, S. 1999. 

Programs management leadership and 

productivity improvement. International 

Journal of Quality Management. 2: 221-

232. 

20. Lordkipanidze, M., Brezet, H., and 

Backman, M. 2005. The 

entrepreneurship factor in sustainable 

tourism development. Journal of cleaner 

production, 13: 787-798. 
21. Perales, R. 2002. Rural Tourism in 

Spain. Annals of Tourism Research, 

29(4): 1101 
22. Su, B. 2011. Rural Tourism in China. 

Tourism Management, 32(6): 1438–41. 

23. Yasori, M., Vatankhah Kalvarzai, J. 

2015. The Role of Tourism in the 

Development of Rural Women's 

Entrepreneurship (Gourab Village in 

Fooman County). Geographical studies 

of arid regions, 5(20): 59-46. 
24. Wong, P., Ho, Y., and Singh, A. 2007. 

Towards an entrepreneurial university 

model to support knowledge- based 

economic development: The ease of the 

national university Singapore. World 

development, 35: 941-958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 7931تابستان  (2)، شماره (5)كارآفرينی در كشاورزی  نشريه
 

72 

 
Journal of Entrepreneurship in Agriculture Vol. 5(2), 2018 

http://jead.gau.ac.ir 
DOI:  

 

Accelerators of rural entrepreneurship development 
 

*T. Ehsanifar
1
 and F. Rostami

2
 

1
M.Sc. Graduated of Entrepreneurship Management, Razi University of Kermanshah, Iran,  

 
2
Assistant Professor, Dept., of Agricultural Extension and Education, Razi University of Kermanshah 

Received: 13/07/2018; Accepted: 30/09/2018 

 
Abstract1 
 Nowadays, rural tourism is considered as one of the most significant sectors of economic 

activity. Rural tourism can provide opportunities and facilities especially for rural employment 

and income, and provide a fertile ground for the development of small businesses and 

entrepreneurship. Therefore, the current applied research seeks to investigate the accelerators of 

rural tourism entrepreneurship development in the tourism destination villages of Kermanshah 

province. To implement the present research, qualitative methods were used. The population of 

this research was comprised of experts and practitioners in the field of tourism in Kermanshah 

province, which were a total of 15 people. Based on the content of the interviews analysis 

results, proponents were classified into two categories of "support groups" and "regional and 

sub-regional opportunities". In the meanwhile, the open source continuous and periodic 

monitoring of resorts, hotels by health care and veterinary centers" in the category of 

"appropriate climate opportunities and appropriate facilities", open source "the high culture of 

people in accepting rural tourists" the category of "support groups” are considered as the most 

important factors in the development of entrepreneurship in the field of tourism. 
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