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  ارائه الگوي گردشگري کشاورزي با رویکرد داده بنیاد
  

  3، روح اله سمیعی*2، محمدباقر گرجی1ابراهیم کریمی
  رانیکتول، ا آباد یعل ،یکتول، دانشگاه آزاد اسالم آباد یواحد عل ت،یریگروه مددانشجو دکتري،1

  رانیکتول، ا آباد یعل ،یکتول، دانشگاه آزاد اسالم آباد یواحد عل ت،یریگروه مداستادیار، 2
  رانیکتول، ا آباد یعل ،یکتول، دانشگاه آزاد اسالم آباد یواحد عل ت،یریگروه مداستادیار، 3

  10/2/1400؛ تاریخ پذیرش: 19/11/99تاریخ دریافت: 
  چکیده

است. این پژوهش از نـوع پـژوهش کیفـی و بـا      هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوي گردشگري کشاورزي
اسـت. محـدوده مطالعـات، اسـتان     استفاده از نظریه داده بنیاد و مدل پارادایمی استراوس و کوربین انجـام شـده  

در  .بودند و کشاورزي آگاه به حوزه گردشگري، علمی و سازمانی دانشگاهیکنندگان خبرگان  مشارکتگلستان و 
 در ایـن برفـی صـورت گرفـت.    گیري هدفمند بـا تکنیـک گلولـه   هاي عمیق با استفاده از نمونهاین راستا مصاحبه

نـان از  یت اطمهدند. با این حال، جینظري رس عاشبا همصاحبه بـه مرحل پانزدهها بعد از انجام دادن ، دادهپژوهش
ن پایـایی از  یـی ت تعهـ و جاز معیار لینکلن و گوبا  جهت تعیین روایی. دیدیگر بـه انجام رس همصاحب پنج، کفایت

هـا، طـی سـه مرحلـه کدگـذاري بـاز،       استفاده شد. تجزیه و تحلیـل داده  روش حسابرسی فرایند و توافق درونی
تبیین شد. بـر ایـن    نهاییبنیاد، الگوي انتخابی انجام و سپس بر اساس نظریه دادهکدگذاري محوري و کدگذاري 

بـه عنـوان شـرایط     " تجربه و نگرش گردشگرانو  کشت يتنوع الگو ، ستیز طیو مح یمیاقل يهاجاذبه "اساس
 "و گـر  بـه عنـوان شـرایط مداخلـه     "گذاري و مهـاجرت روسـتائیان  نظام خط مشی"،  گردشگري کشاورزيعلّی 
کنندگان پـژوهش شناسـایی شـدند.    مشارکتاي از دیدگاه عنوان شرایط زمینه به "دولت تیو حما سازيتیظرف

تبلیغات و برندسازي، مدیریت و برنامه ریزي، آموزش و توانمندسازي و به گزینـی الگوهـاي   "راهبردها نیز شامل 
باشـد.  مـی  "زائـی ،و رشـد و رفـاه اقتصـادي    توسعه کارآفرینی و اشتغال "و پیامدهاي حاصل شامل  "گردشگري

 درآمـد  افـزایش  ي،اقتصـاد  يها تواند داللتیحوزه م نیدر ا تیدستاورد فعال نیتر ییو ابتدا نیتر واضحبنابراین 
  داشته باشد. روستایی مناطق ویژه به استان سرانه

  
 ،رویکرد داده بنیاداستان گلستان، کشاورزي، گردشگري :هاي کلیدي واژه

 
 1مقدمه

مولـد در   کیـ بـه عنـوان    يامروزه بخش گردشگر
از  ياریدر اقتصاد بسـ  ییو اشتغال زا ییدر آمدزا نهیزم

بـه عنـوان    زیـ ن يدارد و کشـاورز  یکشورها نقش مهم
کننـده   نیکشور و تام يمهم اقتصاد يها از بخش یکی

 یکیباشد.  یم عیصنا هیمردم و مواد اول ازیموردن يغذا
 يمهم توسعه گردشـگر  خشب نیاز ا تیحما يها از راه

باشد  یم ياز گردشگر يدیاست که نوع جد يکشاورز
 يدیـ و محصـوالت تول  يکشاورز تیکه با توجه به اهم

                                                             
  ----------------------  نویسنده مسئول:*

ــأث  ــعه آن ت ــ راتیآن، توس ــاد   یمثبت ــش اقتص در بخ
روستاها و اقتصاد کالن کشور خواهد داشت، چـرا کـه   

موجـود در   يهـا  تیـ فعال نیاز مهم تـر  یکی يکشاورز
 یدر توسـعه ملـ   ییاست و نقش بسزا ییوستامناطق ر

از  ياریدر بس يصنعت گردشگر نکهیتوجه به ا با دارد.
 یمحسـوب مـ   داریمنبع درآمد پا کیعنوان  کشورها به

موجـود در هـر    يها لیاز تمام پتانس يریشود و بهره گ
 يگردشـگر  يصنعت در راستا نیتوسعه ا يمنطقه برا

 يرا بـرا  یفرصت يکشاورز يگردشگر ژهیبه و ییروستا
ــذار هیســرما ــعهمناســب در جهــت ت يگ صــنعت  وس

 يکند. کشاورز یمنطقه فراهم م شرفتیو پ يگردشگر
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 يکند و شغل کشاورز یم فایرا ا یدر اقتصاد نقش مهم
ــان ب ــتریهمچن ــود    نیش ــه خ ــتغال را در ب ــد اش درص

 يهـا  یاختصاص داده است، اما با توجـه بـه خشکسـال   
بـا مشـکل    رانیـ نقاط ا ریسا در يشاورزصنعت ک ریاخ

 انیـ نما شـتر یب یآت يها برخورد کرده است که در سال
   .شود یم
  

  مساله طرح
ــی از    ــوان یک ــه عن ــروزه ب ــگري ام ــت گردش فعالی

ي اقتصـادي در جهـان   هـا  مهمترین و پویاترین فعالیت
مطرح است. به طوري که شمار گردشـگران خـارجی و   

جهـانی پیوســته رو بــه  داخلـی و میــزان آن در ســطح  
افزایش می باشد. بـر اسـاس گـزارش سـازمان جهـانی      
گردشگري، درآمد حاصل از گردشگري بین المللـی در  

تقریبا بیش از دو برابر شـده و از   2009تا  1990سال 
میلیـارد دالر افـزایش پیـدا     680میلیارد دالر به  270

 439کرده است. تعداد گردشگران بـین المللـی نیـز از    
میلیون نفر در سال  880به  1990ون نفر در سال میلی

رســیده اســت. گردشــگري در یــک کلیــت      2009
اقتصادي، جریانی از حرکت به سمت اقتصاد خدماتی ـ  
اطالعاتی ، عصر حاضر می باشد که در رویکردي نـوین  

ــرمایه   ــارچوب س ــایی در چ ــاهاي جغرافی ــه فض داري  ب
بـراي  ي موجـود را  هـا  سازمان نایافته ، تمـامی عرصـه  

ادغام در چرخه مصـرف ، در رهیـافتی از شـیوه تولیـد     
، و اقتصــاد نــامتمرکز چنــد پــارادایمیپســا فوردیســم 

پیرامون گردشگري پردازش می کند.گردشگري منبـع  
بسیار مهمی براي اشتغال نیروي کار غیرماهر، به ویـژه  

توانـد  زنان و مهاجران روستایی اسـت. گردشـگري مـی   
ه روسـتاییان بـا آن مواجـه    بسیاري از مشـکالتی را کـ  

ــه بخــش    ــن ک ــت ای ــه عل ــرف ســازد. ب هســتند، برط
گردشگري نسبتا کاربر است، بنابراین سـرمایه گـذاري   

تواند اشتغال گسـترده تـري را فـراهم سـازد     در آن می
گردشـگري در ایجـاد    ). نقش52-1389:25(پاپ زن، 

کیفیت زندگی مطلوب، از طریق اسـتانداردهاي بـاالي   
(میلمـان و  و فرصـتهاي شـغلی بیشـتر     سـطح زنـدگی  

گیري است. در ایـن  ) قابل اندازه27-1988:21 ،1مپیزا
                                                             
1. Mailman&Piz am 

هـا و   ریـزي اصـولی و شناسـایی مزیـت    راستا با برنامـه 
تـوان بـه توسـعه    محدودیتهاي گردشگري روستایی می

ــولی، کمــک نمــود (میراي و اقتصــاد ملــی منطقــه کت
1389:137-154.(  

از جملـه فضـاهاي   در این میـان نـواحی روسـتایی    
ــردازش شــده     ــد پ ــگري در ایــن رون ــدنظر گردش  م

باشند.هرچند کنش پذیري انسان و محیط در قالب  می
تکنولـوژیکی و مــدیریتی، اقتصــاد نــواحی روســتایی را  
شکل داده که بیشتر وابسته به زمین است ولی برکنش 
ــواحی روســتایی دســتخوش تحــوالت   کشــاورزي در ن

ي مختلفی که در نواحی ها بسیاري گردیده است.راهکار
روستایی به اجرا گذاشته شده سعی برآن داشته تـا بـا   
تاثیر گذاري در کشاورزي به عنوان منبع اصلی درآمد، 
سطح رفاهیت ساکنان روسـتاها را افـزایش دهد.رونـد    
مدرنیزاسیون یکی از راهکارهاي بوده که در تبلـوري از  
 انقـالب سـبز افـزایش محصـوالت کشـاورزي را ســبب     

تولید همراه بـا دیگـر    و مازاد ها گردید.اما نوسان قیمت
، اقتصاد روستایی را بسیار شکننده نموده و آثار رکودي

بـر ایـن    گاه رکودي دائمی را بر آن تحمیل کرده است.
داري در عصر پسامدرن رویکرد هاي سرمایهمبنا چالش

به تنوع بخشی اقتصاد روسـتایی و سـاماندهی فضـایی    
ا براي افزایش درآمد و اشـتغال و بـه تبـع    این نواحی ر

باشد.در این میـان  افزایش سطح رفاهیت روستائیان می
گردشگري به عنوان یک الگوي فضایی در تنوع بخشی 

هـا و   به اقتصاد روستایی در بر گیرنده پـردازش عرصـه  
هاي نواحی روستایی براي جذب گردشـگر اسـت    جاذبه

عرضـه محصـول    هاي مختلفی را پیرامون که خود گونه
گیرد.این خـود در رابطـه    گردشگري روستایی در برمی

مستقیم با کشاورزي بـه عنـوان منبـع اصـلی درآمـد،      
تلفیقی را رقم می زند کـه سـودمندي دوسـویه آن در    
روندي پردازش شده از جریـان گردشـگري درمـزارع و    

هاي کشاورزي تبلور می یابد. این در حالی اسـت   زمین
ــروزه بســیاري   ــه ام ــت  ک ــه عل ــتایی ب ــواحی روس از ن

هاي خاص خود پذیراي بسیاري از گردشـگران   جذابیت
در تعطیالت مختلف در طول سـال از منـاطق شـهري    

رو  ازایـن  ).23-1375:1 (مطیعی لنگـرودي،  می باشند
گردشگري در نواحی روستایی در عبور از نگـرش تـک   
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ي مختلف خود عالوه بر حفـظ  ها محور توسعه، درگونه
ین مقوله توسـعه کشـاورزي در میانـه تلفیـق     ارتباط ب

آنها، رویکردي متفاوتی را در کارکرد اقتصاد روسـتایی  
به هرجهـت کشـاورزي بـه عنـوان یـک      . دهد شکل می

تواند انواع گردشـگري را در خـود   فضاي جغرافیاي می
اورزي زیـر  جاي دهد که در این ارتباط گردشگري کش

باشد. گردشگري کشـاورزي   شاخه اي از گردشگري می
 هـاي جدیــد شـغلی میتوانــد   عـالوه بـر ایجــاد فرصـت   

 فرهنگی را در منـاطق ارتقـا دهـد    -ارزشهاي اجتماعی
    ).24-15: 2014 (قاسمی و حمزه،

 جغرافیایی موقعیت یک بودن دارا با گلستان استان
 با همجواري مشهد، تهران آسیایی جاده مسیر در ممتاز

 دریـاي خـزر و   درکنـار  شدن واقع المللی، بین مرزهاي
 عنـوان  به فرهنگی و قومی تنوع از برخوداري همچنین

 کشـور محسـوب   گردشـگري  مناطق ترین مهم از یکی
هـزار هکتـار    600اسـتان گلسـتان بـیش از     شـود.  می

زمین، آبی و دیم، زیر کشت دارد. گنـدم، جـو، پنبـه و    
 هاي کشاورزي اصلی این اسـتان  گردان از فراورده آفتاب

هاي کشور به شمار مـی   است. گلستان از معدود استان
ممنوعیـت صـنعتی شـدن را بـر دوش      هـا  رود که سال

کشیده و این روزها همه جا سخن از توسعه استان بـر  
پایه و محورهاي مختلف است و به عقیده کارشناسـان،  

توانـد موجـب   موضوعات گردشـگري و کشـاورزي مـی   
ان از دیربـاز مهـد   تحول این استان  باشد. استان گلست

تولیدات کشاورزي بوده و به دلیل داشتن اراضی نسبتاً 
حاصلخیز در این زمینه در کشـور مطـرح شـده اسـت.     
گلستان در تولیـد برخـی از محصـوالت اسـتراتژیک از     

ي روغنـی از جملـه سـویا، کلـزا و     ها جمله گندم و دانه
آفتابگردان و البته پنبـه در کشـور از جایگـاه ویـژه اي     

ي طبیعـی و اقلیمـی و هـم    هـا  وردار است. ویژگـی برخ
چنین تنوع قومیتی در ایـن اسـتان موجـب شـده کـه      
گلستان به عنوان نگارستان ایران و یا ایران کوچک نام 

توان بگیرد. استانی که به فاصله یک ساعت از مرکز می
به دریا، جنگل، کـوه و صـحرا رسـید، از سـویی دیگـر      

ن شده که گلستان یکی همین تنوع اقلیمی منجر به ای
هاي تولید محصوالت کشـاورزي در کشـور بـه    از قطب

 در گردشگري کشاورزي موجـود  يها شمار برود. جاذبه

 براي تواندمی که است بسیاري تنوع برگیرنده در استان
ــه ــايگون ــی ه ــذاب  از مختلف ــگري ج ــد.  گردش باش

 در ايعمـده  نقـش  توانـد مـی  کشـاورزي  گردشـگري 
 تنوع و انسانی منابع توسعه و محلی مردم توانمندسازي

 هـاي  فرصـت  خلـق  همچنین و رشد اقتصادي و بخشی
 اقتصـادي  هـاي بخش سایر با تنگاتنگ ارتباط در شغلی

  نماید.   ایفا
مکمل  يبه درآمد ازیکشاورزان ن ،یمشکل کم آب با

 يگردشـگر  قیـ توانـد از طر  یدر آمـد مـ   نیدارند که ا
اسـتان  حاصل شود، چـرا کـه مطـرح بـودن      يکشاورز
و به عبارت  ایراندر  يبه عنوان قطب کشاورز گلستان

 يایـ همـراه بـا جغراف   یغنـ  يکشـاورز  لیپتانسـ  گرید
تواند به  یم زيمنطقه و انواع مختلف محصوالت کشاور

در آمـد مکمـل    ،یـی اشـتغال زا  ،یمشارکت مردم محل
رعـه،  کننـده در مز  دیـ کشـاورزان بـا حضـور بازد    يبرا

و بهبـود   ییتوسعه روستا ،يکشاورز يها تیفعال بهتجر
 يهـا  دهیـ با جذب گردشـگران و کشـف ا   یاقتصاد محل

 نیحـال چنـ   نیـ کمک کنـد. بـا ا   ینیو کار آفر دیجد
و  یرا هم در بخش دولت يگذارهیسرما تیقابل یتیفعال

کند تا هم به توسـعه   یفراهم م یهم در بخش خصوص
 اسـتان  نیـ جوانـان ا  یـی و هم بـه اشـتغال زا   استان ي

موجود  طیکرده باشد. لذا با توجه به شرا یانیکمک شا
ــعه  ــزوم توس ــه و يگردشــگر يل ــو ب ــگر ژهی  يگردش

  شود.  یاحساس م استان نیدر ا يکشاورز
و ی خشکسـال  يهـا بحران لیامروزه به دل نیهمچن

توانـد  ینمـ  یسـنت  يکشـاورز  گـر ید نیگرم شدن زمـ 
ــباشــد و ا وارهــاخان يمســائل اقتصــاد يپاســخگو  نی

و  يکـار یهمچـون ب  ییهـا چـالش  یعـ یطب يهـا بحران
 يکشاورز يمهاجرت را به دنبال دارد و رونق گردشگر

اسـت   یسـنت  يحفـظ کشـاورز   يبه سو ینه تنها گام
 يهاشغل ینیگزیاشتغال و جا يرا برا ییهافرصت بلکه

 نیکند. هدف ایفراهم مي کشاورز يبه جا يگردشگر
ها و عوامل موثر بر توسـعه  لیپتانس ییپژوهش، شناسا

کسـب و   يهـا فرصت نیو همچن يکشاورز يگردشگر
بـا   نیبنـابرا  اسـت  استان گلسـتان کار حاصل از آن در 

ی ایـن پـژوهش   اصـل سوال  شده مطرحبه مطالب  توجه
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این است که، الگوي گردشگري کشـاورزي بـا رویکـرد    
  است؟ داده بنیاد در استان گلستان چگونه

  
  مبانی نظري

ــراي          ــد ب ــی کارآم ــوان محرک ــه عن ــگري ب گردش
بازسازي و توسعه اقتصادي و اجتماعی نواحی روستایی 

ي اخیر در سراسـر  ها یاد شده و به طوري که طی سال
اروپا براي رفع مشکالت اقتصـادي و اجتمـاعی نـواحی    
روستایی حاشـیه اي و یـا روسـتاهایی کـه بـا کـاهش       

ــد،  ي هــا فعالیــت کشــاورزي ســنتی رو بــه رو شــده ان
و  يگردشگري در کانون توجه قرار گرفته است (قنبـر 

هـاي  عـالوه گردشـگري قابلیـت    ). بـه 1394، همکاران
زیادي براي ایجاد کسب و کارهـاي جدیـد دارد و مـی    
تواند به توسعه اشتغال زایی و کارآفرینی کمک کنـد و  

مـد  عامل مهمی در بهبود معیشت و افزایش سـطح درآ 
آنها در کنار کار کشاورزي و دامـداري باشـد. بنـابراین    
گردشگري هم به عنوان یکی از منـابع تسـهیل کننـده    

ي هـا  توسعه پایدار و همچنین به عنوان یکـی از بخـش  
عبـداهللا  اصلی اقتصاد جامعه، مدنظر قرار گرفته اسـت ( 

    ).1388؛ فیروزآبادي و قاسمی، 1394، و همکاران زاده
هاي خاص طبیعی و محلی و ابیتگردشگري با جذ

یا تجربه جدیدي از زندگی روستایی بـراي گردشـگران   
ي طبیعی ها ي روستایی با ویژگیها همراه است. محیط
ي محـیط شـهري قـرار داشـته و     ها و به دور از آلودگی

اصل بازگشت انسان به طبیعت را انعکاس مـی دهنـد.   
گردشـگران را جلـب کـرده و منجـر بـه       ها این ویژگی

، تحـرك بخشــی محــیط روســتایی مــی شــود (بــاقري 
توانـد  . رونق گردشگري در نواحی روستایی مـی )1391

ي اقتصـادي و  هـا  به توانمند سازي، تنوع بخش فعالیت
(حیـدري  ي شغلی جدیـد کمـک کنـد    ها ایجاد فرصت

توان گفـت از یـک طـرف    ). بنابراین می1391ساربان، 
ییالقـی و   ي روستایی به عنوان فضاها و اماکنها محیط

استراحت براي گذراندن اوقات فراغـت گردشـگرها بـه    
ویژه گردشگران داخلـی مـی باشـند و از طـرف دیگـر      
تولیدات آنها از جمله مواد خوراکی و صنایع دستی بـه  

شود و از ایـن طریـق بـه اقتصـاد     گردشگرها عرضه می
کنند. سازماندهی آنها نـه تنهـا   معیشتی آنان کمک می

کمــک خواهـد کــرد بلکـه بــه    بـه توســعه گردشـگري  
ي مختلف کشـاورزي،  ها ي روستایی در زمینهها فعالیت

(رهبـر،  دامپروري دستی محلی رونق خواهـد بخشـید   
1392.(    

ورزیـده،  کشاورزي محور استقالل و توسعه اسـت ( 
گردشـگري، شــاید بــیش از هــر بخــش دیگــر،  .)1392

پتانسیل کمک به توسعه اقتصادي از طریق ارتبـاط آن  
کشاورزي دارد و یک افـزایش در تقاضـا بـراي     با بخش

محصوالت و خدمات جدید مانند گردشگري کشاورزي 
ــین   وجــود دارد. بســیاري از مقصــدهاي گردشــگري ب
المللی بـا موفقیـت از گردشـگري بـه منظـور تشـویق       

ي شغلی جدد ها ي دیگر اقتصاد و ایجاد فرصتها بخش
به عبارتی ). 2009، 1و نوآورانه استفاده کرده اند (هتلی

دیگر گردشگري انگیزاننـده و موجـب ایجـاد تنـوع در     
بخش کشاورزي از طریق محصوالتی بـا ارزش افـزوده،   

هـاي ویـژه و تخصصـی،    محصوالت غیـر سـنتی، میـوه   
 ورن،جـ (تـرك  شـود  اي مـی ها و محصوالت گلخانه گل

1393  .(  
افزایی طبیعی را ارتباط کشاورزي با گردشگري هم

نهایت منجر به توسـعه اقتصـادي،    کند که درایجاد می
هاي بیشتري بـراي  افزایش درآمد مزرعه و ارائه فرصت

ــی   ــر دو بخــش م ــار در ه ــه ک ــراد مشــغول ب ــود اف ش
کند کـه  ) بیان می1983( 3). بیلیسل2014 ،2جنکینز(

تواند کشاورزي را تحت تاثیر قراردادهد. گردشگري می
کـار  میتواند اشتغال بخش کشاورزي را با جذب نیروي 

خارج از بخش کشاورزي (رقابت براي کار) تغییر دهد؛ 
هـاي کشـاورزي را از طریـق    در دسترس بـودن زمـین  

افزایش کاربري زمین بـراي مقاصـد تفریحـی (رقابـت     
براي زمـین) کـاهش دهـد؛ ارزش زمـین و اسـتفاده از      

ي گردشـگري تغییـر   هـا  زمین در مناطق اطراف توسعه
ان محلی ایجاد کند تا یی براي کشاورزها دهد؛ و انگیزه

) هـا  تولید خود را (و احتمـاال بهبـود روشـها و تکنیـک    
براي پاسخگویی به تقاضاي غـذاي گردشـگر گسـترش    

) بـه سـه نـوع از    2003( 4تـورس  دهد و تنـوع بخشـد.  

                                                             
1. Haatley  
2. Jenkins  
3. Belisle  
4. Torres  
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ــگري و     ــین گردش ــاط ب ــده ارتب ــدود کنن ــل مح عوام
کشاورزي، ماننـد عوامـل مربـوط بـه عرضـه و تولیـد،       

ا و عوامل مرتبط با بازار اشاره می عوامل مرتبط با تقاض
کند. هر یک از عوامـل، هنگـامی کـه شکسـته شـوند،      
ارتباط بین بخش کشاورزي و گردشگري را توسعه می 
ــامل      ــد ش ــه و تولی ــه عرض ــوط ب ــل مرب ــد. عوام دهن

هاي زیست محیطی منفی (نوع خاك، آب و محدودیت
بینـی)، عـدم تولیـد محصـوالت      هواي غیر قابـل پـیش  

ازگار، رقابت بـین کـار بـین گردشـگري و     کشاورزي س
کشاورزي، کیفیت ضعیف تولید محصـوالت کشـاورزي   
محلی، قیمت بـاالي تولیـدات محلـی و مسـائل مـالی      

باشد. از سوي دیگر، عوامل مرتبط با تقاضا بـر روي   می
کـار، در  گردشگران انبوه با ترجیحات غـذایی محافظـه  
اریـابی و  حالی که عوامل مربوط به بـازار بـر ضـعف باز   

ي اتــر تمرکــز دارد. بــرهــاي ارزانرقابــت از جــایگزین
هـاي  ها، به خصـوص محـدودیت  کاهش این محدودیت

مرتبط با تولید مواد غذایی و عرضه کـه در بـاال اشـاره    
، 1(هندرسـون شد، نقش دولت و سیاست مهم هسـتند  

گردشـگري  در خصوص  يمتعدد هايپژوهش ).2009
ي و ریـ ام صورت گرفته است. به عنوان مثال: کشاورزي
 کیـ تحت عنـوان ارائـه    يادر مقاله ،)1395(همکاران 

ي گردشــگر ریتــاث یبــه منظــور بررســ یمــدل مفهــوم
نشان دادند در  ییروستا ینیبر توسعه کارآفر يکشاورز

 يتسلط بخش کشـاورز  لیبه دل ییاغلب مناطق روستا
 وسعهت رایاست، ز يکشاورز ینیبر کار آفر یاصل دیتأک

 یکمک به تنوع بخش يبرا یتیقابل ییروستا ینیکارآفر
 يکشـاورز ریـ و غ يکشـاورز  داتیتول زانیبه درآمد و م

 ،)1394دوسـت ( حسـن   .دیـ آیبه حساب م انییروستا
منبـع   ،يکشـاورز  يخود با عنـوان گردشـگر   همقال در
نشان داد  يکشاورز ويپرتف يسازنهفته در متنوع یمال

 شیو افـزا  یها، کمبود منابع آبنهاده متیق شیکه افزا
ــاریب ــ يک ــتا  نیدر ب ــان روس ــانواده ییجوان ــاو خ  يه

-یمنجر به مهاجرت آنها به سمت شهرها مـ  يکشاورز
ـ   يشـهر  یزنـدگ از  زیـ ن نانینشـ شـهر  یشود و از طرف

است  یفرصت يکشاورز ياند. حال گردشگرخسته شده
دو گـروه را مرتفـع    نیـ حـداقل ا  يتوان خالهـا یکه م

                                                             
1. Henderson  

 شیبـا افـزا   يکشـاورز  يطـرف گردشـگر   کیسازد. از 
گردشگران به روستاها باعث رونق کسب و کار  تیجمع

فـروش   يگردشـگر  - يکشاورز يهاشرکت سیو تأس
 هیسـرما  دشگرانجذب گر یو حت يمحصوالت کشاورز

گردشگران  گریخواهد شد. از طرف د نیگذار و کار آفر
 نیدر حـ  ياز دانش کشـاورز  ياز فرصت برخوردار زین

و  یو اسـتراحت اسـتفاده از آداب و رسـوم بـوم     دیبازد
عـالوه   يکشاورز يشوند. گردشگر یبرخوردار م یمحل

 يگـذار  هیسـرما  يو پرتفـو  یمـال  نیدر تـأم  یبر روش
دانـش   ریاشـتغال سـا   يبـرا  یفرصـت  ،يبخش کشاورز

 فاقد شـغل مناسـب باشـد.    يآموختگان بخش کشاورز
 يتحـت عنـوان گردشـگر    يادر مقالـه  )،2015پارکار (
(ماهاراشـترا)   کونکـان  يریدر منطقه رانتناج يکشاورز

از کشورها در سراسر جهـان از   ياریمعتقد است که بس
 يبـرا  ياسـتراتژ  کیـ بـه عنـوان    يکشاورز يگردشگر

ــوگ ،ياقتصــاد کشــاورز يتوســعه و بازســاز از  يریجل
 تیـ حفـظ امن  ،ییروسـتا  - يمشکالت مهاجرت شـهر 

درآمـد   لیـ و تکم يکشـاورز  يهـا  نیحفظ زمـ  ،ییغذا
بـه مسـائل و    زیـ استفاده کرده اند و ن یمزرعه خانوادگ

ــگر  ــود در گردش ــکالت موج ــاورز يمش ــاره  يکش اش
توسـعه   ينامـه  انیـ در پا ،)2014جنکیتـر (  .کنـد  یمـ 

: مورد مطالعه سنت يو کشاورز يو گردشگر يکشاورز
 يکشـاورز  يتوسـعه گردشـگر   ندیبه کشف فرا تسیک

نـه تنهـا    قیـ تحق نیـ پرداخت و الزم به ذکر است که ا
و  یروانـ  يهـا یژگـ یرا بلکـه و  یو فن ییایموانع جغراف

از  يرا کـه مـانع توسـعه کشـاورز     یمردم محل يرفتار
شــود را  یمــ يکشــاورز يگســترش گردشــگر قیــطر

  کند.یم ییشناسا
  

  روش تحقیق
گردشـگري   الگـوي  طراحـی  حاضـر  قیتحق هدف      

از . روش تحقیـق  باشدیم استان گلستانکشاورزي در 
ها ی و از نظر روش گردآوري دادهاکتشاف ،تیماهلحاظ 

ـ  باشـد کـه  استقرایی و از نوع کیفـی مـی    داده روش هب
از سـوي   پیشـنهاد شـده  مبتنی بر دسـتورالعمل   ،بنیاد

ــ کـــوربین شـــکلو اســـتراوس  تـــیم اســـت. هگرفتـ
نفر از خبرگـان دانشـگاهی و    20کننده شامل  مشارکت
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که داراي سوابق علمـی و اجرایـی مـرتبط بـا      سازمانی
 تکنیـک  اب گیري هدفمندبه شیوه نمونه حوزه مدیریت

هـا در  آن ي هـا  ویژگـی انتخاب شدند کـه  برفی  هگلول
ها است. جهت گردآوري دادهارائه شده 1جدول شماره 

ول به اشباع نظـري  از مصاحبه عمیق با خبرگان تا حص

استفاده گردید. بدین صورت که از مصاحبه پانزدهم به 
ها به وضوح مشـاهده گردیـد بـه    بعد تکرار در مصاحبه

هر حال جهـت اطمینـان از رسـیدن بـه نقطـه اشـباع       
ها تا نمونه بیسـتم ادامـه   نظري مراحل اجراي مصاحبه

  یافت. 
 

  هاي جمعیت شناختی مشارکت کنندگان(خبرگان)ویژگی :1 جدول
  درصد فراوانی  فراوانی  شاخص  ویژگی

  15  3  زن  جنسیت
  85  17  مرد

  45  9  فوق لیسانس  مدرك تحصیلی
  55  11  یتخصص يدکتر

  سابقه خدمت

  15  3  سال 10کمتر از 
  45  9  سال 15تا 10
  30  6  سال 20تا  15

  10  2  بیشتر از بیست سال
  
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها و تکامل مدل در مرحله کدگذاريه: فرآیند مدیریت داد1شکل 
  
  
  

 مفهوم اولیه   543کدگذاري باز: شناسایی  مرحله 

مفهوم   24مرحله کدگذاري محوري:شناسایی    
شرایط علّی: تنوع محصول، روش هاي کشت، جاذبه هاي زیست محیطی،جاذبه هاي گردشگري،آگاهی گردشگران،سالیق  - 1

 گردشگران
 مدنی،مقررات عمومیشرایط مداخله گر: میل به شهرنشینی،تغییر نگرش روستائیان،مشارکت  - 2
 شرایط زمینه اي: دولت،زیرساخت ها - 3
راهبردها: اطالع رسانی،بازاریابی،ساختار مدیرتی،تدوین استراتژي،بهسازي نیروي انسانی،آگاهی  - 4

مقوله 12انتخابی:شناسایی  مرحله کدگذاري  
جاذبه هاي زیست (، جاذبه هاي اقلیمی و محیط زیست)تنوع محصول، روش هاي کشت(شرایط علّی: تنوع الگوي کشت - 1

 )آگاهی گردشگران،سالیق گردشگران(،تجربه و نگرش گردشگران)محیطی،جاذبه هاي گردشگري
میل به شهرنشینی،تغییر نگرش (،مهاجرت روستائیان )عمومی مشارکت مدنی،مقررات(گذاريشرایط مداخله گر: نظام خط مشی - 2

 )روستائیان
 ها)(دولت،زیرساختشرایط زمینه اي: ظرفیت سازي و حمایت دولت - 3
،آموزش و )ساختار مدیرتی،تدوین استراتژي(ریزي،مدیریت و برنامه)رسانی،بازاریابیاطالع(راهبردها: تبلیغات و برندسازي - 4

 )الگوسازي،الگوپذیري(،به گزینی الگوهاي گردشگري)وي انسانی،آگاهی بخشیبهسازي نیر(توانمندسازي
 )رفاه اجتماعی،افزایش درآمد(،رشد و رفاه اقتصادي)هاي خالقانهتوسعه کسب و کار،فعالیت(زائیپیامد:توسعه کارآفرینی و اشتغال - 5
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  محدوده و قلمرو پژوهش
بـا   يحـوزه گردشـگر   قیتحق نیا یقلمرو موضوع      

 يآوربـوده اسـت. جمـع    يکشاورز يبر گردشگر دیتاک
پــژوهش در ســال  نیــا یدانیــو م ياهـا کتابخانــه داده

 يبـرا  یمحدوده مکان نیانجام شده است. همچن 1398
  پژوهش، استان گلستان بوده است. نیانجام ا

  
  بحث اصلی

هـاي انجـام   در پژوهش حاضـر مصـاحبه   کدگذاري باز:
مفهـوم  شده پس از پیاده سازي،سطر به سطر بررسـی، 

پردازي و سپس بر اسـاس مشـابهت،ارتباط مفهـومی و    
 مشخص شدند. خصوصیات مشترك بین کدهاي باز

داده نظریـه پـرداز    ،در ایـن مرحلـه   :کدگذاري محوري
مرحله کدگذاري باز را انتخاب کـرده   مفهومیک  ،بنیاد

و آن را در مرکز فرآیندي که در حال بررسی آن اسـت  

 هـا را بـه آن ربـط   دهد و سـپس، دیگـر مقولـه   قرار می
عبارتنــد از: شــرایط علّی،شــرایط  هــامقولــه .دهــد مــی

 .پیامدها راهبردها، اي، شرایط زمینه مداخله گر،
مرحلــه آخــر کدگــذاري انتخــابی  :کدگــذاري انتخــابی

 طـور  است.پژوهشگر پدیده محوري را اختیار کرده و به
 ســازد منــد آن را بــه دیگــر طبقــات مــرتبط مــینظــام

ــول، ــدیریت داده 289: 2015 (گرس ــد م ــا و ). فرآین ه
ارائه شده  1 تکامل مدل در مراحل کدگذاري در شکل

  است.  
 هاي کیفی، مرحله کدگـذاري ر اساس تحلیل دادهب

،خـط ارتبـاطی میـان    نانتخابی تکمیل شد که طبـق آ 
ــه ــا مقول ــه   ه ــی، مقول ــرایط علّ ــامل ش ــژوهش ش ي پ

گر،راهبردها و پیامـد اي و مداخلهمحوري،شرایط زمینه
و در قالــب یــک مــدل ترســیم  هــا مشــخص گردیــد 

   .گردیدند
  

 

  
  الگوي نهایی گردشگري کشاورزي -2- 4نمودار 

  
 منظـور  بـه  و آمـده  دست به اطالعات از استفاده با

 عنایـت  بـا  و گردشگري کشاورزي نظري مبانی توسعه
 بـا  مطلـوب  کیفی پژوهش یک داد برون که مهم این به

اسـت.   فرضـیه  یک به دستیابی مرکب پژوهش، راهبرد
بـا تأییـد روایـی و    و  تر دقیق و بیشتر با تحلیل بنابراین

 پایــه بــر زیــر هــايهــاي پــژوهش، گــزاره پایــایی داده
  :اند آمده دست به محوري، کدگذاري مرحله هاي مؤلفه

  ي اقلیمی و محـیط زیسـت،تنوع   ها جاذبه -1گزاره
بـراي گردشـگري   کشت و تجربه و نگرش گردشـگران  
 شوند.کشاورزي ، شرایط علّی محسوب می

  ظرفیت سازي و حمایـت دولـت شـرایط     -2گزاره
 شوند.اي گردشگري کشاورزي محسوب میزمینه

 پیامدها:
توسعه کارآفرینی و  -

  زائیاشتغال
  رشد و رفاه اقتصادي -
 

 راهبردها:

  تبلیغات و برندسازي  -
  مدیریت و برنامه ریزي -
  آموزش و توانمندسازي -
گزینی الگوهاي به -

  :مقوله اصلی

گردشگري  -
 کشاورزي

 

  شرایط علّی:
هاي اقلیمی و محیط جاذبه -

  زیست
  تنوع الگوي کشت -
  و نگرش گردشگران تجربه -

  شرایط مداخله گر:
  نظام خط مش گذاري -
 مهاجرت روستائیان -

 شرایط زمینه اي:
 ظرفیت سازي و حمایت دولت -
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  ــزاره ــط  -4گ ــام خ ــشنظ ــاجرت  م ــذاري و مه گ
گردشـگري کشـاورزي   گـر  روستائیان شـرایط مداخلـه  

 شوند.می محسوب
  و برنامـه تبلیغـات و برندسـازي،مدیریت    -5گزاره

گزینــی الگوهــاي ریزي،آمــوزش و توانمندســازي و بــه
گردشـــگري از راهبردهـــاي گردشـــگري کشـــاورزي 

 محسوب می شوند. 

  پیامـدهاي توسـعه   گردشگري کشاورزي  -6گزاره
زائی، رشـد و رفـاه اقتصـادي را در    کارآفرینی و اشتغال
 روش از پـژوهش  روایی تعیین جهتپی خواهد داشت. 

 جـدول  در. شـد  اسـتفاده  پژوهش روایی گوبا و لینکلن
ــماره ــل 2 ش ــد مراح ــی تأیی ــه روای ــده ارائ ــت ش .اس

  
  روایی و اعتبار بر اساس روش لینکلن و گوبا :2 جدول

  فرآیند  شاخص
  کنندگانمشارکت در  بازبینی توسط ههاي مصاحبأیید دادهتو  شصرف زمان کافی براي پژوه  اعتبار پذیري
  نداشتندشرکت  شدر پژوه هاخذ نظر خبرگانی ک  انتقال پذیري
  شدر فرایند پژوه تو مستندا شپژوه هايگاممستندسازي و حفظ   تأیید پذیري
  در روند پژوهش هاو تحلیل هامصاحبه اسناد، نکات مهم شامل هاي خامداده کلیه داريحفظ و نگه  قابلیت اعتماد

  
کیفـی   تحقیقـات ارزیابی پایایی در  برايهمچنین 

. نتـایج  فاده کردیند استآروش حسابرسی فرتوان از می
دیگـري   پژوهشـگر  هکـ  هسـتند  زمانی قابل حسابرسی

پژوهشـگر   توسـط  بـه کـار رفتـه    تصمیمیند آبتواند فر
روشنی و وضوح پیگیـري   هرا ب همصاحب لاصلی در طو

 ،1داوینــگ( را نشــان دهــد هکنــد و ســازگاري مطالعــ
ینــد اجــراي آحاضــر، فر پــژوهشدر  بنــابراین ).2004

هـا،  هها، مقولمفهوم ها،هادد همهنین چو همتصمیمات 
ن از تـ  سهدر اختیار  سواالت و ، اهدافاتیند مطالعآفر

خبـره  خبرگانی که عالوه بر اینکه در حوزه گردشگري 
وص روش داده بنیـاد نیـز تسـلط کـافی     هستند درخص

 همــهقـرار گرفــت و بـا حسابرسـی دقیـق      انـد، داشـته 
  .أیید شدت ،شده پیموده هاي گام

  
  جمع بندي و نتیجه گیري

 کـه  اسـت  رویـدادهایی  شـرایط علّـی،   :شرایط علّـی 
 را پدیــده بــا مـرتبط  مســایل و احثـمبـ  هــا،موقعیـت 

 کـدهاي اولیـه   مصـاحبه پس از هـر   .کنندمی قــلـخ
پاالیش گردیده و با توجه به سنخیت و تجانس با سایر 

تـر قـرار   کدهاي کشف شده، در ذیل یک مفهوم کـالن 
گرفته و این فرآیند بارها و بارها تکرار گردید تا پس از 

کدگذاري بـاز   125هاي مکرر، کدهاي اولیه به  پاالیش
                                                             
1 . Dawing 

مفهـومی،  ها بر اساس فرآیند تجـانس  و هر یک از داده
ــب  ــد محــوري و   6در قال ــذاري انتخــابی،   3ک کدگ

سـه کـد انتخـابی    ترتیـب،   سازماندهی گردیدند. بـدین 
هـاي اقلیمـی و محـیط زیسـت در قالـب      شامل جاذبه

هـاي زیسـت   هـاي گردشـگري، جاذبـه   مفاهیم (جاذبه
محیطی) و تنوع الگوي کشت در قالب مفـاهیم (تنـوع   

ش تجربــه و نگـــر هــاي کشــت) و    محصــول، روش 
در قالب مفاهیم (آگاهی گردشگران، سالیق  گردشگران

  گردشگران) تبیین شد.
 از دیـدگاه  : هاي اقلیمی و محیط زیسـت جاذبه

هاي اقلیمی و محیط زیست یکی از خبرگان جاذبه
عوامـل مـوثر در گردشـگري کشـاورزي در اســتان     

 استان گلستان به دلیل  موقعیت باشد.گلستان می
دارا بودن شرایط اقلیمـی   و روستا تعدد جغرافیایی،

مختلـف  اندازهاي رنگارنگی در بـازه زمـانی    چشم و
دارا بودن اقالیم مختلـف و   .جاذب گردشگران باشد

اي نســبتا کوچــک از متصـل بــه یکــدیگر در پهنـه  
کشــور یــک ویژگــی بســیار مهــم اســت زیــرا هــر  
گردشگر در عرض چند سـاعت گـردش در اسـتان    

ناظر چشم نواز مراتع مشجر، قادر خواهد بود تا از م
ي مختلف جنگلـی، اراضـی زراعـی و بـاغی     ها گونه

هـاي  هاي لسی، شترها، گلهبسیار متنوع، دریا، تپه
گوسفندان را مالحظه نموده و لذت ببـرد.همچنین  
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 در آب میـزان  و گیـاهی  پوشش اقلیم، خاك، تنوع
بـا   گردشـگر  جـذب  شـود مـی  باعـث  کـه  دسترس
  .گیرد صورت اي هرسلیقه

 يریمحصوالت و قرارگ کشت: تنوع الگوي کشت 
دشت،  ،ايمختلف جلگه یکشت در نواح يبسترها
 ،تنوع در محصوالت کشاورزي و بـاغی ي، اهیکوهپا
 تکثــر بـه  وجهــــــــت بـا  کشــت هـاي روش تنـوع 

بـیش   تنوع وکشاورزي  هايفرهنگ ثرـتک وام،ــاق
نوع محصول مهـم زراعـی و بـاغی همچـون      70از 

شود  باعث می گیاهان داروییسویا، کلزا، گندم، جو،
زراعـی و بـاغی در فصـول     در استان گلستان تنوع

  .شوددیده مختلف 
 مختلف نیـز   یقسال: تجربه و نگرش گردشگران

اختیارالزم و قدرت مانور در زمان و لذت و فرصـت  
ریــزي درگردشــگري داشــته الزم را جهــت برنامــه

ــاد باشــند. ــراي فرصــت ایج ــگران ب ــت گردش  جه
 اقنـاع  امکـان  روسـتایی،  مردم زندگینوع  فراگیري

 غـذا  تولید فرایند در عملی مشارکت طریق از افراد
 گردشـگران  روسـتایی، تقاضـاي   خـانوار  زندگی در

 روستایی محلی ارگانیک و محصوالت و مزارع براي
سالم، افزایش تعامـل بـین جوامـع     زندگی سبک و

حومـه   روستایی و شهري، نیـاز بـه تجربـه رؤیـایی    
شهر و هواي روستا از طریق گردشگري کشـاورزي  

افـزایش درخواسـت و   تواند از عوامـل مـوثر بـر    می
تمایل گردشگران به گردشگري تعاملی بـا جامعـه   

هـاي بـومی   میزبان و مقصد و امکان تجربه فعالیت
  مقصد باشد.

 و وسیع شرایط گرمداخله ایط: شرگرشرایط مداخله
 عنوان به که هستند فرهنگ فضا، زمان، همچون عامی
 اجــراي و راهبردهــا يیــا محدودکننــده و گرــــتسهیل

 کـدها  پـس از هـر مصـاحبه   . کنندمی عمل هاسیاست
پاالیش گردیده و با توجه به سنخیت و تجانس با سایر 

کدگذاري باز و هر یک  83کدهاي کشف شده،کدها به 
 4ها بر اساس فرآیند تجانس مفهومی، در قالـب  از داده

، سـازماندهی گردیدنـد.   کـد انتخـابی   2کد محـوري و  
گـذاري بـا مفـاهیم    مـش ترتیب، مقوله نظام خـط  بدین

، مشارکت مـدنی) و مقولـه مهـاجرت    (مقررات عمومی

، تغییر نگرش ئیان با مفاهیم (میل به شهرنشینیروستا
   روستائیان) تبیین شد.

 ــط ــام خ ــشنظ ــذاريم ــذاري و سیاســت: گ گ
هــاي اي بــه کمــک کمیتــهگیــري منطقــه تصــمیم
اي، عدم وجود استانداردهاي الزم و تعریـف  منطقه

شده بـراي ارائـه خـدمات گردشـگري کشـاورزي،      
اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگري در 
ــذف     ــی، حـ ــین بخشـ ــی و بـ ــطوح فرابخشـ سـ

هـاي زائـد اداري بـویژه در وزارت جهـاد      بروکراسی
 ريگردشگ حوزه در تمرکزگرایی کشاورزي، کاهش

ــق از ــوان طریـ ــی تـ ــش بخشـ ــی بخـ  و خصوصـ
NGOگذاري در بخش خصوصـی،  ها،توسعه سرمایه

 هاي مردم نهـاد و برگـزاري  ایجاد تعاونی و سازمان
ـ  ايـــ هشـرکت  ارکتـمشـ  بـا  هااستارتاپ  شـدان

و تنـوع بخشــی بـه محصـوالت گردشــگري     بنیـان 
هاي مناطق مختلـف بـا مشـارکت    مبتنی بر قابلیت

ــی از   ــومی و خصوص ــاره در   عم ــورد اش ــات م نک
  گردشگري کشاورزي استان گلستان می باشد.

 شـده  روسـتاییان  مهـاجرت : مهاجرت روستائیان 
شهرها به دلیل اشتغال ایجاد شـده   نشینیوحاشیه

افزایش شدید در قطعه قطعه  کاهش خواهد یافت،
هاي کشاورزي و تبـدیل آن بـه مراکـز    زمین شدن

 خدمات گردشگري
 هسـتند  شـرایطی  اي،زمینه شرایط :ايشرایط زمینه

 پدیــده ياداره بـه  آن تحـت  اقــدامات و راهبردهـا  کـه 
پاالیش گردیده و  کدها پس از هر مصاحبه .پردازند می

با توجه به سنخیت و تجانس با سـایر کـدهاي کشـف    
هـا  کدگذاري باز و هر یـک از داده  122شده، کدها به 

مفهـوم   2بر اساس فرآیند تجانس مفهـومی، در قالـب   
، سـازماندهی گردیدنـد.   کد انتخـابی  1(کد محوري) و 

سازي و حمایت دولت با دو مقوله ظرفیت بدین ترتیب،
  ها تبیین شد.مفهوم دولت و زیرساخت

   ــت ــت دول ــازي و حمای ــت س ــاد : ظرفی ایج
تواند نخستین گـام  هاي حوزه گردشگري می زیرساخت

با توجه به تعریف  ها باشد.جهت انجام این نوع از فعالیت
بایستی براي تحقق آن کلیه دشگري کشاورزي جامع گر

زیرساختهاي مرتبط با هر یک از اجزاي تعریف را مهیـا  
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ــود ــگاهنم ــاد نمایش ــون  . ایج ــزار آالت و فن ــایی از اب ه
مکتـوب کـردن فنـون و     ،کشاورزي تاریخی و باسـتانی 

 ایجـاد هاي کشاورزي گذشته و حفظ آن میـراث،  شیوه
 يهـا  زمین و باغات فضاي جمله از الزم يها تزیرساخ

 بر تأکید با کافی پارکینگ فضاي بازدید، براي کشاورزي
 غیره و معلول رادـــاف ارکینگــپ براي فضایی اختصاص

عنوان راهبـردي منطقـی در جهـت ثبـت و      تواند به می
تسهیل امورات اداري جهت اخذ احیاي آن مناطق باشد. 

ایـن حـوزه بسـیار حـائز اهمیـت      ها براي فعالین مجوز
هاي ها و چالش باشد. چرا که عدم هماهنگی دستگاه می

موجود در این زمینه از انگیـزه عالقمنـدان ایـن حـوزه     
 و تشـویق  دولـت بـراي   سـوي  از طرح وجودکاهد.  می

 زمــین کـاربري  ابتکــارات تغییـر  و پشـتیبانی اقـدامات  
نهادهاي ایجاد هماهنگی بین  و وسازها) (توسعه ساخت

هـاي کاشـت،   مرتبط به منظور ایجاد و توسعه جشنواره
متولی  هاي دستگاه سایر بین افزاییهم داشت، برداشت،

 و هــادسـتگاه  بـا  نامـه تفـاهم  انعقـاد  و تعامـل  و ایجـاد 
توانـد رونـق گـرفتن ایـن      مرتبط مـی  دولتی موسسات

  صنعت را در استان تسهیل کند.
هاي  فعالیت و هاکنش اقدامات، و راهبردها در :راهبرد

 در گردشـگري کشـاورزي راهگشـا    توانـد می که اصلی
 کدها پس از هر مصاحبهگرفت.  قرار توجه مورد باشند

پاالیش گردیده و با توجه به سنخیت و تجانس با سایر 
کدگذاري بـاز و هـر    159کدهاي کشف شده، کدها به 

ها بر اسـاس فرآینـد تجـانس مفهـومی، در     یک از داده
ــب  ــوري و   8قال ــد مح ــات و   4ک ــابی تبلیغ ــد انتخ ک

ریـــزي، آمـــوزش و برندســـازي، مـــدیریت و برنامـــه
گزینـــی الگوهـــاي گردشـــگري بـــه توانمندســـازي و

مقولـه تبلیغـات و    بـدین ترتیـب   سازماندهی گردیدند.
ــانی)،    ــابی،اطالع رس ــوم (بازاری ــا دو مفه ــازي ب برندس

ریــزي بــا دو مفهــوم (ســاختار    مــدیریت و برنامــه 
،تدوین استراتژي)، آموزش و توانمندسازي بـا  مدیریتی

(آگاهی بخشی، بهسـازي نیـروي انسـانی) و     دو مفهوم
گزینی الگوهاي گردشگري با دو مفهـوم (الگوسـازي،   به

  الگو پذیري) تبیین شد.
  :ظرفیــت بــه بــا توجــهتبلیغــات و برندســازي 

ــراي اجتمــاعی هــايشــبکه و هــا رســانه ــابی ب  و بازاری

 بـه  کمـک  براي تواندمی ريـــگردشگ صنعت تبلیغات
 التـتسهیـ  آوردن فراهم و کشاورزي گردشگري تبلیغ

 غنـی  آداب و رهنگـفـ  صـدور  کشـاورزان،  بـه  مناسب
 مفیـد  کشـورها  سـایر  و هـا استان سایر به استان مردم
 بازاریـابی  بـراي  اجتمـاعی  هايرسانه از استفاده .باشند

 هـاي برنامـه  توسعه و کشاورزي گردشگري هاي فعالیت
ــند،  ــدماتی مشــتري پس ــاخت خ ــدیریت و س ــد م  برن

 حصوالتـم کیفیت شـافزای براي کشاورزي گردشگري
چـه بسـیار    اطمینـان حـائز اهمیـت اسـت.     بردن و باال

مناطقی در استان وجود دارند که بـدلیل عـدم اطـالع    
.. باعث گمنامی سازي نامناسب و.رسانی مناسب یا برند

ها که در برخی از استاناند این در حالی است آنها شده
چنینی را هم ندارنـد  هاي اینشاهد هستیم که ظرفیت

اما خیل عظیم گردشگران روانه آن منطقه شده و براي 
  آنجا سودهاي اقتصادي کالنی را به ارمغان آورده است.  

 ورود گردشگر به اسـتان  ریزي: مدیریت و برنامه
عدم  ریزي صحیح صورت پذیرد زیرابایست با برنامهمی

شود ریزي نسبت به این مساله باعث میآگاهی و برنامه
تا عالوه بر تخریب محیط زیسـت، منـابع طبیعـی و ...    
هیچ سودي را عاید استان نکند. با استفاده از مـدیریت  

هاي بهتـري در آینـده صـنعت    توان قدماستراتژیک می
هـا و  گردشگري کشاورزي برداشت و با تکیه به ظرفیت

توان بینش بهتري بـه آینـده ایـن    تان مینقاط قوت اس
رو شناسـایی نیـاز گردشـگران و    صنعت داشت. از ایـن 

هدایت کشاورزان بـراي تولیـد محصـوالت مـورد نیـاز      
ریـزي و  ایجاد فضـاي جدیـد بـراي برنامـه     گردشگران،

ــاتر خــدمات مســافرتی، تطبیــق عرضــه و   فعالیــت دف
ریـزي  تقاضاي گردشگري در طراحی محصول و برنامـه 

 فعـالین  سـایر  و باغـداران  کشاورزان، ازاریابی، هدایتب
 در قیمـت  ارزان تسهیالت دهیکشاورزي، جهت بخش

مـرتبط، کنتـرل و    هايپروژه و هابرنامه تقویت راستاي
ــوگیري از آســیب ــه  جل ــاي اقتصــادي و اجتمــاعی ب ه

هـاي آمـایش سـرزمینی    کشاورزان خرده مالک، برنامه
 اهمیت می باشد.وکشاورزي وباغی بسیار حائز 

  :از جمله مقوالتی که در آموزش و توانمندسازي
تواند نقـش  بسترسازي گردشگري کشاورزي استان می

ایفــا کنــد آمــوزش ذینفعــان کــه شــامل، کشــاورزان،  
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هاي گردشگري روستایی و ... است عالقمندان به حوزه
هـاي  بایست از طریق نهادهـا و سـازمان  که این امر می

متولی حـوزه گردشـگري بخصـوص اداره کـل میـراث      
فرهنگــی، صــنایع دســتی و گردشــگري رقــم بخــورد.  

 داشـت  نگـاه  جهـت  در کشاورزان و روستاییان آموزش
ــگ ــومی فرهن ــادگیآ و ب ــت م ــوذ جه ـــف نف  رهنگـ

ري، آمـــوزش بـــه گردشـــگران در خصـــوص  ـــــشه
هاي فرهنگی و سنتی و نحوه رفتار با محـیط  حساسیت

-هـاي علمـی  روسـتایی، برگـزاري کارگـاه   کشاورزي و 
هــاي هــاي تخصصــی و کنفــرانسآموزشــی و نشســت

هـاي فرامـوش   کشاورزي، انتقال دانش بومی و مهـارت 
شده بـه نسـل جدیـد در جوامـع محلـی، آمـوزش بـه        

ــاي فرهنگــی و گردشــگران در خصــوص حساســیت ه
سنتی و نحوه رفتار بـا محـیط کشـاورزي و روسـتایی،     

 تولیـد  نحـوه  و کشـاورزي  هايالیتفع انجام با آشنایی
شــفافیت در ارائــه اطالعــات و کشــاورزي،  محصــوالت

ــان و متقاضــیان اجــراي       ــاهی بخشــی بــه مجری اگ
تواند کمک بسزایی به صنعت می گردشگري کشاورزي

  گردشگري در استان گلستان کند.
 يهـا دیـ بازدگزینی الگوهـاي گردشـگري :   به 

حـوزه   نیا یو خارج یموفق داخل يهااز نمونه یدانیم
هـاي  ایجاد سایتافتد یکه در آن انتقال تجربه اتفاق م

هـاي کسـب و کـار    تعریف مـدل و   الگویی گردشگري
هاي موفق اجرا شده مدل ي، الگوها واکشاورزي منطقه

اتخاذ الگوي توسعه گردشگري جامعه محور  در منطقه،
حرکـت  زا با تکیه بر توانمندي جوامع محلـی و  و درون

هاي جدید  ها، الگوها و فرصت به سوي استفاده از روش
را عالقمنـدان   ثیـ ح نیاز ا توانندیم براي کسب درآمد

 نیـ ا يرو شیپ يهاچالش اناًیاح ایخوب و  اتیبا تجرب
 صنعت آشنا شوند.

 مـورد  پیامـدهاي  و نتایج ها،پیامد در نهایت در: پیامد
 قرار گرفـت. توجه  مورد گردشگري کشاورزي از انتظار

پاالیش گردیده و با توجه بـه   کدها پس از هر مصاحبه
سنخیت و تجانس با سایر کدهاي کشف شدهکدها بـه  

ها بر اسـاس فرآینـد   کدگذاري باز و هر یک از داده 54
کــد  2کــد محــوري و  4تجــانس مفهــومی، در قالــب 

زائی و رشد و رفـاه  انتخابی توسعه کارآفرینی و اشتغال

مقولـه   دهی گردیدنـد. بـدین ترتیـب   اقتصادي سـازمان 
زائــی شــامل دو مفهــوم توســعه کــارآفرینی و اشــتغال

هـاي خالقانـه) و رشـد و    توسعه کسب و کار ، فعالیت(
ــا دو مفهــوم ( افــزایش درآمــد، رفــاه رفــاه اقتصــادي ب

  اجتماعی) تبیین شد.
 کـه  آنجـا  اززائی: توسعه کارآفرینی و اشتغال 

 د،ـاشـــب می روستایی گردشگري از جزیی اگروتوریسم
 روستایی قـــمناط توسعه در نیز بسزایی تأثیر بنابراین
 درآمـد  شــافزای لـــــشام تأثیرات این.داشت خواهد

 نظـر  از روسـتایی  توسـعه  امکانشـغلی،  يهـا  فرصت و
برخوردار،  کم مناطق در ویژه به کار در تنوع و اشتغال

ــویق ــتاییان تش ــراي روس ـــکارآف ب ــق از رینیــ  طری
هـاي جدیـد در   سـازي ایـده  پیـاده  روستایی، لــمشاغ

تولیـدات کشـاورزي، ایجـاد مشـاغل جدیـد در جهــت      
پاگیري و رونـق   تکمیل خدمات گردشگري کشاورزي،

فعالیتهاي  کارافرینی اجتمـاعی در منـاطق روسـتایی،    
 يهـا  طـرح  و خـالق  دانشـجویی  هـاي طـرح  از حمایت

  باشد.می پژوهشی
  :يریگشکل دیجمله عوا ازرشد و رفاه اقتصادي 

 دیـ تـوان بـه عوا  یهـا در اسـتان مـ   تیـ نوع از فعال نیا
 يآن اشاره داشت. امـروزه صـنعت گردشـگر    ياقتصاد

محســوب  ایـ دن يقــو ياز منــابع درآمـد  یکـ یبعنـوان  
توانـد   یحوزه مـ  نیدر ا دیجد يکردهایشود که رو یم
 نی. بنابرادینما تیدرآمدزا را تقو يهاتینوع از فعال نیا

 نیـ در ا تیـ دسـتاورد فعال  نیتـر  ییو ابتدا نیتر واضح
 درآمـد  افـزایش  ي،اقتصـاد  يهـا  تواند داللـت یحوزه م

 داشته باشد. روستایی مناطق ویژه به استان سرانه
  

  یشنهادهاپ
تـوان پیشـنهادهایی   با توجه به نتایج پـژوهش مـی  

ها اهداف پژوهش تحقق ارائه داد که با به کار بستن آن
هاي زیر با توجه به مدل پـژوهش،  استراتژيیابد. کلیه 

مطالعات نظري و نتایج تحلیل شـده از مصـاحبه ارائـه    
  گردد. می
تاکید و توجه بر مشـارکت جامعـه محلـی بـا هـدف      .1

  ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد محلی 
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هـاي  آموزش و ظرفیت سازي با هـدف القـاء مهـارت   .2
 کار  هاي کسب وریزي فعالیتکارآفرینی و برنامه

آمــوزرش و تربیــت راهنمایــان متخصــص در زمینــه .3
 گردشگري کشاورزي و برگزاري تورهاي مزرعه 

ي آموزشــی و توانمنــد ســازي در هــا اجــراي برنامــه.4
ي خود اشتغالی و کارآفرینی براي مردم بومی در زمینه

 جهت رونق گردشگري کشاورزي 

 ارائه اطالعات کافی به کشاورزان در مورد گردشگري.5
کشاورزي در زمینه بازارسنجی، امکان پذیري پـروژه و  

هــاي و نشسـت  هـا  ارزیـابی مـالی بـا برگــزاري کارگـاه    
 تخصصی 

منـدي از  هاي داوطلبانه جهت بهـره همکاري با گروه.6
نیروي کار بومی بـا هـدف ایجـاد اشـتغال و مشـارکت      

 هاي گردشگري و کشاورزي ها در فعالیت آن
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