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Abstract 

One of the country's economic problems is the dependence on oil revenues and the lack of 

diversification of economic activities. Tourism is one of the economic activities that, in 

addition to value, create a lot of employment, especially for young people. Rural tourism is 

one of the types of tourism that utilizes village features such as structure and architecture, 

natural attractions, local products and handicrafts to attract tourists. The aim of this study 

was to identify internal and external factors and entrepreneurship strategies in rural tourism 

in Qom province. The present research is applied, exploratory and survey. In order to conduct 

research in the first stage, internal and external factors were identified through a review of 

the background and interviews with research experts. Then the nature of these factors was 

determined by weakness, strength, opportunity and threat. After identifying the most 

important internal and external factors, rural tourism entrepreneurship strategies in Qom 

province were presented in four parts as Aggressive Strategies (SO), Review Strategies 

(WO), Diversity Strategies (ST) and Defensive Strategies (WT). 
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(12/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 25/06/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های های اقتصادی است. گردشگری یکی از فعالیتیکی از مشکالت اقتصادی کشور وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم تنوع فعالیت
کند. گردشگری روستایی یکی از انواع افزایی فراوانی را به ویژه برای جوانان ایجاد میاقتصادی است که عالوه بر ارزآوری، اشتغال

های طبیعی، محصوالت محلی و صنایع دستی برای جذب گردشگر های روستا مانند بافت و معماری، جذابیتیتگردشگری است که از قابل
کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل داخلی و خارجی، و راهبردهای کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی استان قم استفاده می

عد هدف، اکتشافی و از جهت استراتژی پیمایشی است.برای اجرای تحقیق در مرحله گیری، کاربردی؛ از باست. تحقیق حاضر از منظر جهت
اول از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان تحقیق، عوامل داخلی و خارجی شناسایی شدند. سپس ماهیت این عوامل از جهت ضعف، 

های کارآفرینی گردشگری روستایی جی، استراتژیترین عوامل داخلی و خارشدن مهمقوت، فرصت و تهدید معین شد. پس از مشخص
و  (ST)های تنوع ، استراتژی(WO)های بازنگری ، استراتژی(SO)های تهاجمی استان قم در چهار قسمت به عنوان استراتژی

 ارائه شدند. (WT)های تدافعی استراتژی

 ریزی استراتژیک، کارآفرینی، گردشگری روستایی، گردشگری. استراتژی، برنامه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

از ویایی و رشد گردشگری از اواخر قرن بیستم آغاز و با شروع قرن بیست و یکم شتاب گرفت. 

میلیون  20. تحقق حضور شودگردشگری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه در جوامع یاد می

ساله و افق ایران 20انداز میلیون نفر این بخش مطابق با چشم 5/6زایی حدود گردشگر و اشتغال

 & Hesam, Kazemiاست )های گردشگری کشور ها و جاذبهمنوط به استفاده از تمامی جنبه 1404

Rezazadeh, 2016 .)میلیون  260حدود  صنعت گردشگری بزرگترین محل اشتغال افراد است که

 (.WTO, 2014است )درصد کل مشاغل مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته  10شغل با حدود 

صادرات نفت و  میلیارد دالر بعد از 1522امروزه درآمد حاصل از صنعت گردشگری با 

محصوالت شیمیایی در رتبه سوم تجارت بین الملل قرار دارد،که در بسیاری از کشورهای در حال 

ترین منابع درآمدی و صادراتی است که فرصت های مناسب را برای توسعه، این صنعت یکی از مهم

ها بر اقتصاد ایران ( در اقتصاد ایران، اعمال تحریمUNWTO, 2015کند. )اشتغال و توسعه فراهم می

انات نرخ ارز باشد آثار نامطلوبی در زمینه تولید، اشتغال، تورم، نوسکه متکی بر درآمدهای نفتی می

شود که و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است. نظام اقتصادی ایران به این دلیل دچار آسیب می

ها رنج های ناشی از تحریمهمواره از نبود راهبردی مشخص برای مدیریت اقتصاد و مقابله با بحران

ت شده است که اقتصاد گیران و نخبگان کشور ثاببرد. امروزه بیش از هر زمان دیگری بر تصمیممی

ها جلوگیری کند و همگان بر ضرورت تغیر این تواند از آثار مخرب تحریموابسته به نفت نمی

ترین های مختلف تأکید دارند. بنابراین، یکی از مهموضعیت و توسعه اقتصادی کشور در ابعاد و حوزه

 است.راهبردها برای کاهش وابستگی به نفت توجه ویژه به صنعت گردشگری 

یکی از اقسام گردشگری که نقش بسزایی در توانمندسازی زنان، جلوگیری از مهاجرت 

زایی جوانان محلی دارد، گردشگری روستایی روستاییان، حفظ و نگهداشت فرهنگ بومی و اشتغال

بخشی به درآمدهای روستا است. رونق گردشگری روستایی در اشتغال جوانان روستایی، و تنوع

ردشگری روستایی در اقتصاد و ثبات اجتماعی نواحی روستایی تأثیر زیادی دارد. نقش مهمی دارد. گ

های مثبت زیادی را در راستای حفاظت از شود و گامتوسعه اقتصاد ملی، باعث پایداری محیطی می
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های در دسترس کاهش فقر در مناطق محروم که  زیست در بر دارد. در بعد اقتصادی از راهمحیط 

  .های باالدستی کشور حائز اهمیت بوده، توسعه گردشگری روستایی استیاستگذاریهمیشه در س

 ی،اشکال گردشگر ینتریاز مردم یکیبه مثابه  وستاییر یبارز گردشگر یژگیبا توجه به و

 یو از سو ییروستا یهایتو تنوع فعال یسو به رشد اقتصادیکصنعت از  ینتوان انتظار داشت امی

ساکنان روستاها کمک کند  یبرا ییاشتغال و درآمدزا یجاد، به ا یانسان یرویازاد نبا جذب م یگر،د

از سویی،  (.2، ص1391پور، یو خسرو ییمال یان)سبز قلمداد شود بهجانتوسعه همه یبرا یو فرصت

با توجه به رشد سریع صنعت گردشگری و نقش اساسی که در رفاه اجتماعی و اقتصادی جوامع 

کشورهای توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه سعی در جذب گردشگر میزبان دارد. 

بیشتر نسبت به دیگری دارند. ایران نیز سرزمینی چهارفصل با فرهنگی زنده و پویا و تمدنی چند 

 -های فرهنگیهای طبیعی و رتبه دهم را از نظر جاذبههزار ساله است. که رتبه پنجم را از نظر جاذبه

در جهان دارا میباشد و این نشان از ظرفیت باالی کشور در بهره مندی از صنعت گردشگری تاریخی 

المللی دارد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر هم در سطح داخلی و هم بین

 2017کشور و در سال  141از بین  97رتبه  2015پذیری سفر و گردشگری در سال شاخص رقابت

 (. WEF, 2017کشور جهان را به خود اختصاص داده است ) 136از بین  93ود، رتبه پله صع 4با 

ها به این مزیت رقابتی استان قم گردشگری و گردشگری مذهبی است. تمرکز امکانات و تصمیم

زایی کند. تحقق چنین امری مستلزم تواند درآمدهای سرشاری را ایجاد کرده و اشتغالسمت می

گذاران استانی، و تغییر های سیاستهای دولت، بهبود فضای کسب و کار، یکپارچگی تصمیمحمایت

هایی که به دلیل سیطره گ شهری به سمت پذیرایی از زائران و مسافران است. یکی از بخشفرهن

شود، بحث گردشگری روستایی است. تصور مباحث گردشگری مذهبی در استان نادیده گرفته می

های طبیعی و روستایی محدود است. در عموم این است که استان قم یک منطقه کویری، با جذابیت

هایی چون دریاچه نمک، روستاهای تان قم با وجود فقر منابع طبیعی دارای مزیتصورتی که اس

خوش آب و هوا مانند فردو، مناظر طبیعی بکر و صنایع دستی است. در صورتی که با به کارگیری 

های این منطقه را فعلیت توان پتانسیلبخشی روستاییان میکارآفرینی، آموزش و مشاوره و مشارکت
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تواند به عنوان مکمل شگری روستایی در صورت حمایت دولت و مدیران محلی میبخشید. گرد

گردشگری مذهبی باشد. بنابراین، با توجه به موقعیت مکانی استان قم و نبود اطالعات جامع و کامل 

نسبت به این استان هنوز به مبحث گردشگری روستایی استان توجه کافی نشده است، در حالی که 

های مناسب این استان در بخش ها و پتانسیلهای مدون و اصولی از ظرفیتائه برنامهتوان با ارمی

های ایجاد کارآفرینی را در استان توسعه داد؛ به ویژه که گردشگری روستایی استفاده کرد و زمینه

تواند باشد و ترکیب این گردشگری با حوزه روستایی میاستان قم قطب گردشگری مذهبی نیز می

 ین،همچن کارآفرینی را در استان دوبرابر کرده و رشد اقتصادی را برای استان به همراه آورد. توسعه

 ینیکارآفر یتبا تقو یارز یو کاهش درآمدها ی،گسترده اقتصاد هاییمتحر یلبه دل یاز منظر زمان

هدف از پژوهش  درآمد کمک کرد. یسازبه متنوع توانیم ییروستا یکارها و در حوزه کسب

های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی است که در ادامه، تدوین استراتژیحاضر، 

ها توضیح داده شناسی پژوهش و یافتهشود. سپس، روشمبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان می

 شود.گیری و پیشنهادهای پژوهش ارائه میشود در نهایت، بحث و نتیجهمی

 مبانی نظری

 ارآفرینی روستاییک

شومپیتر مفهوم کارآفرینی را متمایز از مدیران و ایجاد کنندگان کسب و کار میداند. از نظر وی هر 

ای جدید در فرایند . معرفی شیوه2. معرفی محصول جدید؛ 1های زیر کارآفرینی است: یک از فعالیت

. تأسیس یک 5ای؛ یا کاالهای واسطه . یافتن منبع جدید عرضه مواد خام4. ایجاد بازاری نو؛ 3تولید؛ 

 (.1393سازمان جدید )احمدپور داریانی، 

انواع کارآفرینی شامل کارآفرینی اداری، در این نوع کارآفرینی، کارآفرینی شرکتی، کارآفرینی 

گرایانه، کارآفرینی اکتسابی، کارآفرینی پرورشگاهی، کارآفرینی ابتکاری، کارآفرینی فردی، فرصت

سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، نوع دیگری از کارآفرینی است سازمانی، کارآفرینی درون کارآفرینی

 (، کارآفرینی روستایی است.1390که مد نظر پژوهش حاضر است )احمدپور داریانی و ملکی، 
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شود. البته در عمل کارآفرینی کارآفرینی روستایی به کارآفرینی است که در محیط روستا انجام می

توسعه روستایی یکی  .تواند داشته باشدمرز باریکی با کارآفرینی خانگی و خانوادگی می روستایی

از اهداف بسیاری از کشورها برای رشد اقتصادی روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها است. بهترین 

توان کارآفرینی روستایی دانست. با توسعه ترین راه برای تحقق توسعه روستایی را میو ارزان

های کوچک کارآفرین عالوه بر کمک به اقتصاد روستا و آفرینی در روستاها و ایجاد شرکتکار

 (.1390یابد )احمدپور داریانی و ملکی، روستاییان، رشد و توسعه کشور نیز تحقق می

 گردشگری روستایی 

مجلس شورای اسالمی،  1370گردشگری روستایی در قانون توسعه صنعت ایرانگردی مصوب مهر 

است از هر نوع مسافرت ایرانگردی و جهانگردی عبارت »شگری چنین تعریف شده است: گرد

سازمان جهانی «. ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد 24انفرادی یا گروهی که بیش از 

 گونه تعریف کرده است:گردشگری به طور کلی گردشگری را این

ک مکانی خارج از محیط های شخصی که مسافرت کرده و در یتمامی فعالیت»

معمولی به مدت کمتر از یک سال متوالی، به منظور استراحت، تجارت یا اهداف 

 قانون توسعه صنعت گردشگری( 1)ماده « دیگر اقامت کند

پردازند، بنابراین، شناخت انگیزه هر یک از گردشگران با هدف خاصی به سیر و سفر می

های مختلفی توسط بندیباشد. در این راستا، طبقهمیگردشگران و انواع گردشگری بسیار مهم 

صاحبنظران مطرح شده است، که از آن جمله چاک وای گی انواع گوناگون گردشگری را بازاری 

های مسافران و گردشگران است. به هر حال، وی گردشگری را به داند که بازتابی از خواستهمی

فرت به قصد تماشا، گردشگری فرهنگی، گردشگری هشت دسته به شرح ذیل طبقه بندی میکند: مسا

روستایی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سالمت، گردشگری عصر نو، گردشگری آموزشی، و 

 (.1390گردشگری تجاری )رضوانی، 

 1960های به بعد گسترش یافت و در دهه 1950توجه به موضوع گردشگری روستایی، از دهه 

اد گردشگری روستایی برای کشاورزان و جوامع محلی مورد توجه قرار بیشتر در زمینه اقتص 1970و 
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نظران در کشورهای مختلف با ارائه راهبردهای و ریزان و صاحبگرفت و تا به حال برنامه

کردن زمینه جذب توریست و توسعه ای در فراهمها و اقدامات گستردهراهکارهای گوناگون، فعالیت

اند. به طور کلی، گردشگری روستایی از دو جنبه دارای انجام داده های توریستیو گسترش فعالیت

ای های منطقهاهمیت است، یکی به عنوان فعالیت گسترده جهانی و دیگر نقش آن بر توسعه سیاست

 و محلی.

داند که در محیط خارج از شهر صورت ذات گردشگری روستایی را فعالیتی چندوجهی می

 (.1384زاده، دهد )منشییت زندگی روستایی را نشان میگیرد و به گردشگران ماهمی

کنفرانس جهانی گردشگری روستایی، گردشگری روستایی را شامل انواع گردشگری با 

مندی از منابع داند، که امکان بهرهبرخورداری از تسهیالت و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می

ندگی روستایی )کار در مزرعه و کشاورزی( فراهم های طبیعت را همرا با شرکت در زطبیعی و جاذبه

ها و موقعیت روستایی، گردشگری آورد. عالوه بر این، باید پذیرفت ویژگی متمایز مانند فعالیتمی

 (.1390کنند )رضوانی، روستایی را از دیگر اشکال گردشگری جدا می

 پیشینه پژوهش

العات انجام گرفته در حوزه موضوعی با مرور متون پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش برخی مط

 مطالعه حاضر به شرح زیر است.

بندی شناسایی و اولویت»( در تحقیقی با عنوان 1397) رئیسی شهرویی و یعقوبیشکوهی، 

های توسعه کارآفرینی اجتماعی در حوزه زنان سرپرست خانوار )مورد مطالعه: استان استراتژی

عوامل سیاستی، نهادی و قانونی از دید خبرگان در رتبه نخست نشان دادند « سیستان و بلوچستان(

استراتژی تعیین شده،  37و عامل تسهیالت کسب و کار در رتبه دوم قرار گرفته، همچنین، از 

استراتژی بیمه زنان سرپرست خانوار، پشتیبانی و خدمات بازاریابی محصوالت و ارائه تسهیالت 

 های اول تا سوم قرار گرفته است.ر رتبهاشتغال به زنان خانوار به ترتیب د

های توسعه اکوتوریسم بندی پیشراناولویت»( تحقیقی با عنوان 1396مرادزاده و همکاران )

انجام دادند. روش پژوهش از حیث هدف کاربردی « محورکارآفرینانه با رویکرد توانمندسازی اجتماع
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گردشگری  شامل کارشناسان مرتبط با حوزه پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق -و از نوع توصیفی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان و برخی اساتید 

نفر بود که سرشماری شدند. براساس نتایج، چهار شاخص اصلی شناسایی  26دانشگاه به تعداد 

یگاه نخست و توانمندسازی سیاسی با در جا 453/0شناختی با وزن اند که توانمندسازی روانشده

در  142/0و توانمندسازی اجتماعی با وزن  172/0، توانمندسازی اقتصادی با وزن 226/0وزن 

 های بعدی قرار گرفتند.رتبه

های شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص»( تحقیقی با عنوان 1396رضوانی و همکاران )

گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد 

انجام دادند. بر « های کردستان و کرمانشاه()مورد مطالعه: منطقه قومی فرهنگی اورامانات در استان

شده، برای کیفیت محیطی مرتبط با برندسازی های تکمیلها و پرسشنامهاساس نتایج تحلیل مصاحبه

ند از: بعد طبیعی )با اگانه شناسایی شد که عبارت22های ه و مقولهگان 5در منطقه اورامانات ابعاد 

چهار مؤلفه(، بعد اجتماعی فرهنگی )هفت مؤلفه(، بعد کالبدی )با پنج مؤلفه(، و بعد نهادی )با پنج 

 مؤلفه(.

کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی در پژوهشی نشان دادند  (1396) پور و نادریرضایی و نجف

به توسعه اقتصادی و مراقبت از محیط زیست توجه شود. در این پژوهش موانع  شودباعث می

شناسایی شده و راهکارهایی برای توسعه کارآفرینی سبز توصیه شده است. طبق نتایج موانع 

ترین موانع در رشد و توسعه آموزشی، مدیریتی و حمایتی از مهم -اقتصادی، زیرساختی، ترویجی

گذاری ه تا مردم در سرمایهشدباشند. حمایت دولت موجب کشاورزی میکارآفرینی سبز در بخش 

کننده سازی در رفتار مصرففرهنگ ،و خرید محصوالت سبز بیشتر مشارکت داشته باشند. همچنین

 (.1396پور و نادری، )رضایی، نجف شودباعث رشد و توسعه کارآفرینی سبز می

ر تحقیقی در میان مطالعان روستایی، گردشگران ( د1395دهکردی، کالنتری و خراسانی ) کرمی

داخلی و خارجی استان، و مسئوالن و متخصصان میراث فرهنگی نشان دادند روستایی دیمه منطقه 

های فرهنگی، عدم شدن جاذبهکوهرنگ دارای مشکالت زیرساختی، بهداشت و سالمت، کمرنگ
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ریزی، پژوهش و نظارت، رنامهدرک صحیح از گردشگری، عدم انگیزه مسئوالن محلی، عدم ب

 مشکالت مربوط به منابع انسانی و مشکالت مربوط به صنایع دستی است.

ارزیابی پیشرفت پایداری گردشگری: توسعه و »( تحقیقی با موضوع 2019) 1آسمالش و کومار

ها از آثار مختلف به دست آمدند و انجام دادند. ابتدا تعدادی از شاخص« هاارزیابی شاخص

یافته با برخی ذینفعان کلیدی از جمله گردشگران، ساکنان ساختارهای دیگر در مصاحبه نیمهصشاخ

کنندگان گانه دلفی، از شرکتمحلی و کارشناسان اداره فرهنگ و گردشگری حاصل شد. از روش سه

المللی ارزیابی ها را بر اساس شش معیار انتخاب شاخص بینخواسته شد فهرست اولیه شاخص

ای مبتنی بر مطالعات موردی ناشی از نه مصاحبه ( مطالعه2018) 1. موتیار، بالوک و کالینکنند

های کلیدی ساختاریافته در مناطق روستایی ایرلند، آفریقای جنوبی و آمریکا انجام دادند و نقشنیمه

یعنی کنند، شناسایی کرده. را که کارآفرینان اجتماعی بر حسب توسعه مناطق روستایی ایفا می

طلب، کاتالیزو و معمار شبکه و این برای ساخت یک چارچوب نظری که در آن کارآفرینان فرصت

 شود.توانند، تحلیل شوند، استفاده میاجتماعی می

( در پژوهشی به بررسی اینکه آیا عوامل انسانی )آموزش و توانایی(، 2017و همکاران ) 2براش

شود، اسی( باعث تفاوت بین کارآفرینان زن و مرد میای )مسائل اقتصادی و سییا عوامل زمینه

ها به این نتیجه رسیدند که مشارکت اقتصادی زنان و سرمایه انسانی هر دو نقش پرداختند. آن

 اندازی زنان کارآفرین دارند.کننده در راهتعیین

عی: عوامل موفقیت نوآوری اجتما»( تحقیقی با عنوان 2016) 3میرابنتی -آلگری و بربگال 

انجام دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد سه عامل « های اجتماعی گردشگرینوازی و شرکتمهمان

شدت به موفقیت شرکت کمک یعنی پیشنهاد ارزش، تحقیقات بازار مناسب و مشارکت ذینفعان به

اد مدیریتی کند. عالوه بر این، فشار نیاز اجتماعی و اعتمکرده است و این مطالعات قبلی را تأیید می

 کند.عوامل اضافی هستند که نوآوری مدل کسب و کار اجتماعی را هدایت می به کارکنان

کشورهای در حال  نشان دادندای در مقاله (2014) ، میدزیک کارتاجیک و ووکیجاکسیلجزادی

                                                           
1. Mottiar, Boluk & Kline 

2. Brush 

3. Alegre & Berbegal- Mirabent 
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کمی بر منابع طبیعی  آثار ها بایدلیتگذار باید فعالیت های کارآفرینی خود را ارتقا دهند و این فعا

درستی برای حمایت از کارآفرینی سبز سسات آموزشی نقش خودشان را بهؤدولت و م بگذارند.

دانند. مشاغل موفق در این زمینه بدون حمایت از دولت به ارزش اقتصادی و اجتماعی و نمی

  .(Silajdzi, Mizdzic Kurtagic & Vucijak, 2014) حفاظت از محیط زیست دست یافتند ،همچنین

ای با بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت و در مقاله ( 2011نیکوال، ارپتریتیس و تسگاراکیس )

هایی که توان کارآفرینان محلی را برای استفاده از فرصتتهدیدها در کارآفرینی سبز بیان کردند، می

اری، نهادی، اقتصادی دهند، ترغیب کنند. همچنین، عوامل ساختمنابع طبیعی در اختیارشان قرار می

گذاری کارآفرینان در کسب و کارهای سبز دارند و اجتماعی تأثیر بسزایی در برای سرمایه

(Nikolaou, Ierapetritis, & Tsagarakis, 2011.) 

 شناسی پژوهشروش

گیری، کاربردی؛ از منظر شیوه گردآوری اطالعات، پژوهشی پیمایشی؛ تحقیق حاضر از منظر جهت

 فی و با هدف اکتشاف انجام گرفته است. پؤوهشی کی

 گردشگری روستایی نهیمورد مطالعه شامل خبرگان و کارشناسان متخصص در زم یجامعه آمار

و مراجعه  یبه صورت قضاوت رییگروش نمونه تحقیقپژوهش و ساختار  تیاست. با توجه به ماه

روش  زاستفاده ا لیدل است. یگلوله برف یریگاستفاده از روش نمونه نیبه خبرگان و همچن

قابل  یراحتبه این زمینهتعداد متخصصان در  نکهیاست که با توجه به ا نیا یگلوله برف یریگنمونه

از  ،تیشده مراجعه کرده و در نهایی مصاحبه نزد متخصصان شناسا یدر ابتدا برا ستند،ین ییشناسا

در  کنند. یدارند به ما معرفلعه تخصص مطا مورد نهیرا که در زم یگرینفرات د میخواهیها مآن

نفر مصاحبه به عمل آمد. حداقل سابقه کار مرتبط  10ها با نهایت، با معیار اشباع نظری داده

سال بود و یک مدیر، یک معاون، شش کارشناس، و دو کارآفرین  5ها کنندگان در مصاحبهشرکت

کنندگان کارشناسی ارشد همه شرکت کنندگان حضور داشتند. تحصیالتروستایی در میان مشارکت

های دانشگاهی مرتبط با گردشگری و کارآفرینی تحصیل کرده بودند. یا دکتری بود و همگی در رشته

 ساختاریافته و پرسشنامهنیمه مصاحبه قیو از طر یدانیمای و های کتابخانهروش ها با استفاده ازداده



          39                                                                 های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایییتدوین استراتژ

 

نقاط قوت و  سیماتر هیبرای ته هیاول هایداده. شد آوریجمعفعاالن کارآفرینی و گردشگری با 

آوری شده و جمعو مطالعات متنی  خبرگانبا  هیاول مصاحبه قیاز طر دها،یها و تهدضعف، فرصت

 .تدوین شد پرسشنامهسپس 

ها، از نظر اساتید های پژوهش، قبل از توزیع پرسشنامهبه منظور اطمینان از روایی پرسشنامه

تفاده شد. همچنین به صورت آزمایشی از خبرگان خواسته شد تا در حضور محقق محترم راهنما اس

ها، به پرسشنامه پاسخ داده و محقق را از نظرات و پس از مطالعه دقیق نحوه پاسخگویی به پرسشنامه

ها منجر شد. ای اصالحات در ساختار جمالت پرسشنامهخود مطلع کنند. این امر در نهایت، به پاره

ها، مبین پایداری نتایج انعکاس داده شده در صورت تکرار آزمون از سوی زان پایایی مؤلفهسنجش می

های دیگر محققان است. برای بررسیه پایایی پرسشنامه، پارامترهای مختلفی وجود دارد. برخی روش

لفای بودن پرسشنامه )تصنیف( و آمتداول مشتمل بر پایایی بازآزمون، پایایی به شکل موازی، دونیم

 (.1389نیا، کرونباخ اشاره کرد )حافظ

است.  یسنجخبره پرسشنامه، پرسشنامه نیشده است. اول استفادهپرسشنامه از دو پژوهش  نیدر ا

ماتریس  پرسشنامهدومین . است شده ویلکاکسون استفادهپرسشنامه از آزمون  نیا ییایپا یابیارز یبرا

فرمت  است واستاندارد  هایپرسشنامه که پرسشنامه دو یی. از آنجاخارجی –ارزیابی عوامل داخلی 

؛ هستند ایپا یتیماه یدارا یو ذات یکل به صورت نیبنابرا کند،می زیپرسشنامه تجو یرا برا یخاص

 نامحقق ریاست که توسط سا یااثبات شده یهاکیبه تکن یمتک هاپرسشنامه ییایپا ،گریبه عبارت د

 .(1391)خاکی،  دنریگیقرار م دهاستفا شده است و مورد نیتدو

 ها به شرح زیر است:مراحل اجرای پژوهش و تحلیل داده

ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان عوامل استراتژیک داخلی و خارجی  گام اول:

تأثیرگذار روی کارآفرینی در گردشگری روستایی استخراج شد. به دلیل زیادبودن این عوامل، برای 

های استخراجی با استخراج عوامل مهم استراتژیک گردشگری روستایی، اقدام به غربالگری شاخص

 ای شد.سنجی و آزمون دوجملهده پرسشنامه خبرهاستفا

از طریق مصاحبه با خبرگان گردشگری روستایی اقدام به تعیین نوع ماهیت عوامل  گام دوم:
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داخلی )قوت یا ضعف بودن( و خارجی )فرصت یا تهدید بودن( شد. سپس با استفاده از نظرات 

 ( تعیین شد.، ضعف، فرصت و تهدیدنقاط قوتاصلی ) تأثیرگذارترین عوامل چهارگانهخبرگان 

و با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و  تأثیرگذارترین عوامل سپس از روی گام سوم:

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، موقعیت کارآفرینی در گردشگری روستایی استان قم در ماتریس 

و از طریق مصاحبه ذارترین عوامل تأثیرگشود. در نهایت، از روی خارجی تعیین می –عوامل داخلی 

 شود.تشکیل شده و استراتژی تدوین می SWOTبا خبرگان ماتریس 

  های پژوهشیافته

ترین ها با مرور کامل ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، مهمآوری و تحلیل دادهبه منظور جمع

 (. 1عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار روی کارآفرینی در گردشگری روستایی استتخراج شد )جدول
 

 ی مؤثر بر کارآفرینی در گردشگری روستاییو خارج یداخل عوامل. 1جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی
 فضای کسب و کار آموزش و مشاوره

 نوسانات نرخ ارز توانمندی زنان
 های خارجیتحریم مهارت و دانش

 نرخ تورم دسترسی به سرمایه
 هاحمایت بانک خالقیت و نوآوری

 قوانین حمایتی های فیزیکیزیرساخت
 های دولتسیاست مهاجرت روستایی

 هانقش دانشگاه های طبیعیجذابیت
 های گردشگری استانیکپارچگی سیاست منابع آبی

 داخلی و خارجیگذاری جذب سرمایه بافت و معماری روستایی
 های سازمان برنامهسیاست پرورش محصوالت محلی و صنایع دستی

 تغییرات فرهنگی و اجتماعی در جامعه روستایی اعتماد به نفس
 جذابیت زندگی شهری برای جوانان روستایی های روستاآگاهی در مورد جذابیت

 گردشگری روستایی در استاناولویت گردشگری زیارت نسبت به  درجه دوری یا نزدیکی به شهر

 امکانات حمل و نقل
های روستایی استان ضعف ابزارهای تبلیغاتی برای معرفی جذابیت

 الخصوص از ناحیه صدا و سیمای محلیعلی
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 عوامل خارجی عوامل داخلی
 محیطیهای زیستمحدودیت های فناوری اطالعاتزیرساخت

 جذابیت داللی در مقایسه با کارآفرینی مشارکت اجتماعی اهالی روستا
 مزیت اصلی رقابتی استان سطح سواد روستاییان

 رکود اقتصادی بازاریابی و فروش

 های بلندمدت در حوزه گردشگری روستاییوجود برنامه فرهنگ کارآفرینی

ها، برای حذف عواملی که دارای اهمیت سازی آنبه دلیل زیادبودن عوامل و بومیدر ادامه، 

ای لیکرت که شامل عوامل گزینهسنجی پنجبودند، پرسشنامه خبرهکمتری با توجه به موضوع پژوهش 

ها داخلی و خارجی مؤثر بر کارآفرینی در گردشگری روستایی بود طراحی شد. با توجه به اینکه داده

ای استفاده شد. با توجه به نتایج، تعداد ها از آزمون دوجملهها، برای بررسی دادهنبودن دادهنرمال

عدد بوده که غربالگری شده و حذف شدند.  11بود  05/0ها باالتر از ح معناداری آنعواملی که سط

بنابراین، مهمترین عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر کارآفرینی گردشگری روستایی به شرح 

 به دست آمد. 2جدول 
 

 گانترین عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی گردشگری روستایی براساس نظر خبر. مهم2 جدول

 عوامل خارجی عوامل داخلی
 های فضای کسب و کارمحدودیت آموزش و مشاوره

 نوسانات نرخ ارز توانمندی زنان
 های خارجیاعمال تحریم مهارت و دانش

 هاحمایت بانک کمبود دسترسی به سرمایه

 های دولتسیاست خالقیت و نوآوری

 هانقش دانشگاه های فیزیکیکمبود زیرساخت

 های گردشگری استانیکپارچگی سیاست مهاجرت روستایی افزایش

 گذاری داخلی و خارجینبود جذب سرمایه های طبیعیجذابیت

 های سازمان برنامهسیاست کمبود منابع آبی

 محیطیهای زیستمحدودیت بافت و معماری ضعیف روستایی

 وجود جذابیت داللی در مقایسه با کارآفرینی اعتماد به نفس
 مزیت اصلی رقابتی استان های روستاآگاهی در مورد جذابیت

 وجود رکود اقتصادی های فناوری اطالعاتزیرساخت
 های بلندمدت در حوزه گردشگری روستاییوجود برنامه نبود مشارکت اهالی روستا

  نبود بازاریابی فروش
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از طریق مصاحبه با خبرگان کارآفرینی گردشگری روستایی، ماهیت هر یک از عوامل در ادامه، 

داخلی و خارجی را مشخص شد. منظور از ماهیت عوامل داخلی، قوت یا ضعف بودن، و عوامل 

 (. 3خارجی، فرصت یا تهدیدبودن است )جدول 
 

 . نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید کارآفرینی گردشگری روستایی3جدول 

 تهدیدها هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت

S1–  آموزش و مشاوره 
W1–  کمبود دسترسی به

 سرمایه
O1– هاحمایت بانک 

T1–  محدودبودن فضای

 کسب و کار

S2– توانمندی زنان 
W2–  کمبود

 های فیزیکیزیرساخت

O2– های رشد سیاست

 گردشگری روستایی دولت
T2– نوسانات نرخ ارز 

S3– مهارت و دانش 
W3–  افزایش مهاجرت

 روستایی
O3– هانقش دانشگاه 

T3– هایاعمال تحریم 

 خارجی

S4– خالقیت و نوآوری W4– کمبود منابع آبی 

O4–  یکپارچگی

های گردشگری سیاست

 استان

T4–  نبود جذب

گذاری داخلی و سرمایه

 خارجی

S5– های طبیعیجذابیت 
W5-  بافت و معماری

 ضعیف روستایی

O5– سازمان های سیاست

 برنامه

T5– های محدودیت

 محیطیزیست

S6– اعتماد به نفس 
W6-  نبود مشارکت اهالی

 روستا

O6-  مزیت اصلی رقابتی

استان در حوزه گردشگری 

 مذهبی

T6-  وجود جذابیت

داللی در مقایسه با 

 کارآفرینی

S7-  آگاهی در مورد 

 های روستاجذابیت

W7-  نبود بازاریابی و

 فروش

O7-  های برنامهوجود

بلندمدت در حوزه 

 گردشگری روستایی

T7-  وجود رکود

 اقتصادی

S8- های زیرساخت 

 فناوری اطالعات

   

تشکیل شد و موقعیت کارآفرینی  SWOTدر ادامه، از روی تأثیرگذارترین عوامل ماتریس 

خارجی تعیین شد. به این منظور، مراحل زیر انجام  –گردشگری روستایی در ماتریس عوامل داخلی 

 گرفت.



          43                                                                 های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایییتدوین استراتژ

 

در این بخش با توجه به تأثیرگذارترین نقاط قوت و  (:IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

ضعف کارآفرینی در گردشگری روستایی استان قم، پرسشنامه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید 

 طراحی شد و نتایج تجریه و تحلیل شد.

باالترین امتیاز را دارا هستند و آگاهی در مورد  616/0نقاط قوت توانمندی زنان با امتیاز در بین 

است. در بین نقاط ضعف  امتیاز کمتری به خود اختصاص داده 217/0با امتیاز  های روستاجذابیت

مترین ک 114/0بیشترین امتیاز و مشارکت اهالی روستا با امتیاز  164/0مهاجرت روستایی با امتیاز 

 امتیاز را دارا هستند.
 . ماتریس ارزیابی عوامل داخلی4 جدول

 عوامل داخلی 
میانگین 

 ضریب

میانگین 

 رتبه

امتیاز 

 نهایی

ت
قو

ط 
نقا

 

S1– 418/0 8/3 11/0 آموزش و مشاوره 

S2– 616/0 8/3 162/0 توانمندی زنان 

S3– 464/0 2/3 145/0 مهارت و دانش 

S6– 485/0 3/3 147/0 اعتماد به نفس 

S7- 217/0 1/3 07/0 های روستاآگاهی در مورد جذابیت 
ف

ضع
ط 

نقا
 

W2– 158/0 8/1 088/0 های فیزیکیکمبود زیرساخت 

W3– 164/0 1/1 149/0 افزایش مهاجرت روستایی 

W5- 131/0 9/1 069/0 بافت و معماری ضعیف روستایی 

W6- 114/0 9/1 06/0 کمبود مشارکت اهالی روستا 

 767/2  1 مجموع 

در این بخش عوامل خارجی که از بیرون بر یک (: EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )

گیرند، این عوامل شامل نقاط فرصت و تهدید سیستم اثرگذار است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

عوامل سیستم هستند که پرسشنامه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید طراحی شد و بر اساس آن 

 خارجی مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.

ها بیشترین امتیاز را در بین فرصت 564/0در بین نقاط فرصت مزیت اصلی رقابتی استانبا امتیاز 
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کمترین امتیاز را دارد.  264/0های گردشگری استانبا دهند و یکپارچگی سیاستبه خود اختصاص می

 115/0بیشترین امتیاز و فضای کسب و کار با  032/0های خارجی با در بین نقاط تهدید تحریم

 کمترین امتیاز را دارند.
 . ماتریس ارزیابی عوامل خارجی5 جدول

 عوامل خارجی 
میانگین 

 ضریب

میانگین 

 رتبه

امتیاز 

 نهایی

ت
ص

فر
 ها

O2– 393/0 3/3 119/0 های دولتسیاست 

O4– 264/0 1/3 085/0 های گردشگری استانیکپارچگی سیاست 

O6- 564/0 5/3 161/0 مزیت اصلی رقابتی استان 

O7- 545/0 3/3 165/0 های بلندمدت در حوزه گردشگری روستاییوجود برنامه 

ید
هد

ط ت
نقا

 

T1– 118/0 9/1 062/0 محدودبودن فضای کسب و کار 

T3– 203/0 5/1 135/0 های خارجیاعمال تحریم 

T6-  185/0 2/1 154/0 کارآفرینیوجود جذابیت داللی در مقایسه با 

T7- 155/0 3/1 119/0 وجود رکود اقتصادی 

 424/4  1 مجموع 

پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی و امتیازدهی و  خارجی(: -)داخلی  IEماتریس 

های مناسب کارآفرینی در گردشگری روستایی استان ها به تعیین استراتژیمحاسبه ضریب نهایی آن

آمده دستها مرحله مقایسه در برگیرنده اطالعات بهشد. در چارچوب تعیین استراتژی قم پرداخته

ها و تهدیدات خارجی را با نقاط قوت و ضعف داخلی از عوامل داخلی و خارجی است، که فرصت

 کند.مقایسه می

با یکدیگر مقایسه شدند تا  SWOTبه همین منظور، عوامل داخلی و خارجی در ماتریس 

های ها در چهار قسمت به عنوان استراتژیپذیر و مناسب تدوین شود. استراتژیهای امکانژیاسترات

های و استراتژی (ST)های رقابتی ، استراتژی(WO)کارانه های محافظه، استراتژی(SO)تهاجمی 

شود، مشاهده می 1طور که در شکل ، همانSWOTارائه شدند. با توجه به ماتریس  (WT)تدافعی 

های رقابتی های کارآفرینی در گردشگری روستایی استان قم در قسمت استراتژیموقعیت استراتژی

(STقرار می ).گیرد 
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 ای()چهارخانه IEهای کارآفرینی گردشگری روستایی استان قم بر اساس ماتریس . موقعیت قرارگیری استراتژی1شکل 

های کارآفرینی در گردشگری تراتژیخارجی موقعیت اس-ای داخلیخانه 9همچنین ماتریس 

 است. به تصویر کشیده شده 2در شکل  روستایی در استان قم

 یعوامل داخل یابیارز سیماتر یینمره نها
 فیضع متوسط یقو 

4 3 3 2 2 1 

III II I 
قو 4

 ی

نها
ره 

نم
 یی

اتر
م

ی
 س

رز
ا

 یابی
رج

خا
ل 

وام
ع

 ی

3 

VI V * IV 
3 

ط
وس

مت
 2 

IX VIII VII 
یضع 2

 1 ف
 

 ای()نه خانه IEهای کارآفرینی در گردشگری روستایی استان قم براساس ماتریس . موقعیت قرارگیری استراتژی2شکل 

شود، استراتژی پیشنهادی کارآفرینی در گردشگری روستایی استان قم، طور که مالحظه میهمان

 حفظ وضع موجود است.
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های کارآفرینی گردشگری روستایی استان استراتژی 6در جدول  (:SWOTها )تدوین استراتژی

، (WO)های بازنگری ، استراتژی(SO)های تهاجمی قم در چهار قسمت به عنوان استراتژی

ارائه شدند. در این بخش تمرکز بیشتر بر  (WT)های تدافعی و استراتژی (ST)های تنوع استراتژی

سوم است زیرا در تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی  های رقابتی یا همان بخشروی استراتژی

 های رقابتی قرار گرفته است.و در ماتریس موقعیت شرکت در استراتژی
 

 . ماتریس تعیین استراتژی کارآفرینی در گردشگری روستایی6 جدول

 SWOTماتریس 

 Wضعف Sقوت
S1–آموزش و مشاوره 

S2– توانمندی زنان 
S3– مهارت و دانش 
S6– اعتماد به نفس 

S7- های روستاآگاهی در مورد جذابیت 

W2– های فیزیکیزیرساخت 
W3– مهاجرت روستایی 

W5- بافت و معماری روستایی 
W6- مشارکت اهالی روستا 

 WOهایاستراتژی SOهای استراتژی Oفرصت 
O2–های دولتسیاست 

O4–های یکپارچگی سیاست
 گردشگری استان

O6-  مزیت اصلی رقابتی
 استان

O7- های وجود برنامه
بلندمدت در حوزه 
 گردشگری روستایی

SO1- های رسانی در مورد جذابیتاطالع
گردشگری روستایی به منظور اثرگذاری روی 

 گذاران استانیسیاست
SO2-  برگزاری تورهای سیاحتی برای زائرین

 استانی
SO3- های محلی با کمک برگزاری بازارچه

دف معرفی صنایع دستی و شهرداری در استان با ه
 کسب و کارهای خانگی

WO1-  جذب اعتبارات استانی برای
های فیزیکی توسعه زیرساخت

 روستایی
WO2- های بانکی تمرکز سپرده

استانی روی گردشگری مذهبی و 
 گردشگری روستایی

 WTهای استراتژی STهای استراتژی Tتهدید 
T1–فضای کسب و کار 
T3–های خارجیتحریم 
T6-  جذابیت داللی در

 مقایسه با کارآفرینی
T7- رکود اقتصادی 

ST1- های اقتصادی بخشی به فعالیتتنوع
 روستایی غیر از بخش کشاورزی 

ST2- ها و مراکز های دانشگاهاستفاده از توانمندی
فنی برای آموزش و مشاوره به کشاورزان در مورد 

 کارآفرینی و بازاریابی
ST3- ای کمیته امداد و هاستفاده از ظرفیت

 های خوداشتغالی زنانبهزیستی برای توسعه طرح
ST4- های های فعالیتراهنمایی در مورد ریسک

 کارآفرینانه

WT1- های توسعه و ایجاد تعاونی
 روستایی برای ایجاد اشتغال

WT2-  توجه به معضالت بخش
روستایی از جمله مهاجرت و اشتغال 

ی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت
 استان قم

WT3- های سازی فعالیتفرهنگ
اقتصادی به صورت جمعی به منظور 

 ایجاد مشارکت



          47                                                                 های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایییتدوین استراتژ

 

 گیریبحث و نتیجه

ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به عنوان صنعت گردشگری مفهوم بسیار گسترده

خصوصی و توسعه شود و این صنعت پویا به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش تلقی می

های مختلف ساختار زیر بنایی شناخته شده است.گردشگری یکی از مسائل مهم و موثر در حوزه

های اقتصادی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی در سطح جهانی است.گسترش زیرساخت

در زندگی ناپذیر بهداشتی، امنیتی و ارتباطی در قرن بیست و یکم، گردشگری را یک واقعیتی اجتناب

(. صنعت گردشگری بزرگترین محل اشتغال افراد 1392ها تبدیل کرده است )سقایی و علیزاده، انسان

درصد کل مشاغل مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته  10میلیون شغل با حدود  260است که حدود 

کارآفرینی های حوزه برای تدوین استراتژی SWOT(. با توجه به نتیجه تحلیل WTO, 2014است )

های رسانی در مورد جذابیتاطالع -شامل  SOبرای گردشگری روستایی سه استراتژی در حوزه 

گذاران استانی؛ برگزاری تورهای سیاحتی برای گردشگری روستایی به منظور اثرگذاری روی سیاست

نایع دستی های محلی با کمک شهرداری در استان با هدف معرفی صزائرین استانی؛ برگزاری بازارچه

دو استراتژی شامل جذب اعتبارات استانی  WOو کسب و کارهای خانگی شناسایی شد. در حوزه 

های بانکی استانی روی گردشگری تمرکز سپردههای فیزیکی روستایی، و برای توسعه زیرساخت

بخشی به تنوعچهار استراتژی شامل ST  مذهبی و گردشگری روستایی شناسایی شد. در حوزه

ها و مراکز های دانشگاههای اقتصادی روستایی غیر از بخش کشاورزی؛ استفاده از توانمندیفعالیت

های کمیته فنی برای آموزش و مشاوره به کشاورزان درباره کارآفرینی و بازاریابی؛ استفاده از ظرفیت

های یی در مورد ریسکهای خوداشتغالی زنان؛ و راهنماامداد و بهزیستی برای توسعه طرح

سه استراتژی شناسایی شد که  WTهای کارآفرینانه شناسایی شد و در نهایت، در حوزه فعالیت

های روستایی برای ایجاد اشتغال؛ توجه به معضالت بخش اند از توسعه و ایجاد تعاونیعبارت

سازی قم؛ فرهنگ روستایی از جمله مهاجرت و اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

 های اقتصادی به صورت جمعی به منظور ایجاد مشارکت.فعالیت

های مشاوره اشتغال و اندازی اتاقشود در صورت راهبراساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می
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ها برای مشاوره به کشاورزان و توان از ظرفیت آنهای صنعت و کارآفرینی میکارآفرینی یا کلینیک

های روستاییان در های مراکز رشد برای توسعه مهارته کرد؛ استفاده از ظرفیتروستاییان استفاد

گذاران هایی مانند خالقیت، نوآوری، کارآفرینی و بازاریابی. در حال حاضر، بسیاری از سیاستحوزه

کنند که مزیت اصلی رقابتی استان بحث گردشگری مذهبی است و بدالیل گیران تصور میو تصمیم

های منابع طبیعی امکان تمرکز روی گردشگری روستایی وجود ندارد در ی و محدودیتآب و هوای

تواند مکملی گذاری الزم صورت گیرد، گردشگری روستایی میصورتی که اگر توجه و سرمایه

مناسب برای گردشگری مذهبی باشد همچنین، براساس نتایج، یکی از مشکالت بانکی در استان قم 

شود. در صورتی که اگر های بانکی استان از استان خارج میمی از سپردهاین است که بخش عظی

های مورد نیاز شود در این زمینه شاهد تحول های گردشگری و زیرساختاین منابع جذب پروژه

خواهیم بود. همچنین، گردشگری روستایی در این زمینه بیشتر مظلوم بوده و رفع این مشکل نیاز به 

های هی اقتصاد مقاومتی استان قم دارد. در نهایت، ایجاد و توسعه تعاونیمصوبات ستاد فرماند

افزایی در روستاها دارد به شرط این که ساز و کار اجرا و نظارت روستایی نقش مهمی در مشارکت

 به روستائیان آموزش داده شود.

ایج تحقیق با توجه به خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی استان قم و بافت روستایی آن شاید نت

مانند گیالن، مازندران و لرستان با خصوصیات دیگر نباشد؛  های دیگریقابل تعمیم به استان

پذیری نتایج محور هستند و برای تعمیمریزی استراتژیک در این تحقیق عمدتاً خبرههای برنامهروش

این پژوهش در حوزه ها و با توجه به اینکه بایستی با احتیاط عمل کرد. با توجه به این محدودیت

های دیگر گردشگری مانند ورزشی، شود در حوزهگردشگری روستایی انجام گرفته است، پیشنهاد می

سازی راهبردهای تحقیق حاضر تاریخی و مذهبی نیز پژوهش انجام شود. همچنین، به منظور پیاده

 ریزی عملیاتی استفاده کرد.توان از برنامهمی
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