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است. در  ییروستا ینیرشد و توسعه کارآفر دار،یپا ییراهکارها در جهت توسعه روستا نیاز مهمتر یکی چکیده:
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باشد. . روش مورد استفاده به منظور گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی میشده است یانیبه آن توجه شا

 جهان مختلف وکشورهای است کرده جلب خود به را توجه زیادی اخیر های سال در کشاورزی گردشگری کارآفرینی

 میتواند کشاورزی گردشگری که کارآفرینی باورند این بر صاحبنظران. اند نموده ادیزی تالش آن ارتقای و ترویج جهت

نتیجه نقش کارآفرینان گردشگری برای  .نماید ایفا روستایی پایدار توسعه در مهمی نقش جدید راهبردی عنوان به

ی در جوامع روستایی و توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی بسیار مهم می باشد، بنابراین بهبود محیط کارآفرین
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 مقدمه -1

جا که در اکثر مناطق جهان، روستاها از جملهه از آن   

 شهوند،یمحسهو  مه شیدر حهال فرسها ریهفق ینواح

توجهه  ایکشورها دن یتمام استگذارانیو س شمندانیاند

و رفههع  ییرا معطههوب بههه امههر توسههعه روسههتا یخاصهه

نظران روز صاحباند. امها نمودهمشکالت و معضالت آن

از  یجهدا دیهکهه با داعتقهاد هسهتن نیهبر ا یالمللنیب

کههالن توسههعه و توسههعه  یهههایو اسههتراتژ اسههتیس

و  ژهیهمهم هم هسهتند، بهه طهور و اریکه بس یاقتصاد

فقهر  یکنهشههیمشخص بهه امهر توسهعه روسهتاها و ر

مشکالت . پرداخت زیها حاکم است نگسترده که بر آن

از دو مسأله  یجهان ناش یمامو معضالت روستاها در ت

)ضههعف  یکمبههود امکانههات اجتمههاع یعنههی یاساسهه

. باشهدی( می( و کمبود درآمد )ضعف اقتصادرساختیز

اجتمهاعی  -از این رو برای غلبهه بهر مسهااق اقتصهادی

پیش روی جوامع روستایی در چند دهه اخیر رویکهرد 

کار آفرینی به عنوان یکی از راهبردههای مههم توسهعه 

 ‚Carswell)مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت  روستایی

ethal, 2004) .جملههه از کشههاورزی گردشههگری 

است که در چند دهه اخیهر بهرای متنهو   راهبردهایی
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سهاختن اقتصهاد روسههتایی و توسهعه پایهدار روسههتایی 

مطرح شهده اسهت. اکثهر کشهورهای جههان ایهن نهو  

گردشههگری را بعنههوان راهبههردی نههوین بههرای توسههعه 

اقتصادی، احیا وبازسهازی نهواحی روسهتایی  -اجتماعی

این امهر بهه ویهژه در   (.su,2011مد نظر  قرار داده اند)

کشورها و منهاطقی کهه گزینهه ههای محهدودی بهرای 

توسعه دارند، بیشهتر مهورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت. 

گردشگری بطهور عهام و گردشهگری کشهاورزی بطهور 

 خاص، به علت وجهود تقاضهاهای جدیهد گردشهگران و

نیاز به تنو  محصوالت و خدمات گردشگری، زمینه ای 

برای توسعه ی کسب و کارها، به ویژه کسب وکارههای 

کوچک و متوسط و توسعه ی کهارآفرینی فهراهم  مهی 

آورد. به همین علت امهروزه کهارآفرینی در گردشهگری 

روستایی و کشهاورزی اهمیهت روزافزونهی یافتهه و بهه 

ورد توجه قرار گرفته عنوان نیروی محرکه این صنعت م

بها توجهه بهه (. Lordkipanidze , ethal, 2005اسهت)

 گویهای اقتصهادی وضهعیت اهمیت کارآفرینی، بررسی

 امهور در کهارآفرینی رشد و توسعه که مطلب است این

 کشورهایی اقتصادی مشکالت بهبود راه تنها روستایی،

 در آن شههدن تسههریع از پیشههگیری و توسههعه حههال در

 توسهعه بهه رسهیدن بهرای منظور بدین. شدبامی آینده

اسهت.  ضهروری مناسب ساختیزیر کارآفرینی، در ملی

 بهه بخشهیدن رونهق و روستایی جمعیت حفظبنابراین 

 توسهعه مختلهف ابعهاد بهه رسهیدن منظور به آن رشد

 مقیها  متوسط و کوچک کارآفرینی نیازمند اقتصادی

 هکهاریراتواند از یک طرب به . لذا کارآفرینی میاست

 و توانمندسهازی بهرای توسهعه ههاینظریهه در جدیهد

 دسهتیابی راستای در روستایی مناطق در سازیظرفیت

هها و زمینه را بهرای فعالیهت که پایدار باشد، توسعة به

 غیهر و کشهاورزی در تولیهدات درآمهد بهه بخشی تنو 

 های اجتماعی برای انجهام، افزایش زیرساختکشاورزی

 انسهانی، نیهروی کیفیت افزایش ،توسعه و تحقیق توام

تکنولهویی  توسهعه و آمهوزش توسعه مدیریتی، کیفیت

 پتانسهیلی و از طرب دیگر،شود در جوامع روستایی می

 تولیهدات میزان و درآمد به بخشی تنو  به کمک برای

-فرصهت و اسهت روستاییان کشاورزی غیر و کشاورزی

 افزایش و معیشتی ریسک کاهش برای را مناسبی های

کنهد می فراهم روستایی مناطق در پایدار غذایی امنیت

 ایجهاد بهرای مناسهب ههایزمینهه از یکهی توانهدمی و

باشهد.  کشاورزی غیر و کشاورزی هایبخش در اشتغال

بررسهی مزایها در زمینهه  بنابراین هدب از این پژوهش،

 کارآفرینی گردشگری کشاورزی می باشد.

 مبانی نظری -2

عصر دانایی و خالقیت و عصر  در عصر حاضر، که   

ها و ابتکارات است، توجه به کارآفرینی تلفیق اندیشه

در توسعه پایدار و پیشرفت کشورها بسیار اهمیت 

پذیر جوامع دارد. کارآفرینی از منابع مهم و پایان

ها بشری است، منبعی که به توان و خالقیت انسان

عامق گردد. اقتصاددانان این امر را مهمترین برمی

ی اقتصادی روستاها دانسته و سیاستمداران آن توسعه

را یک راهبرد کلیدی برای جلوگیری از اغتشاشات و 

دانند. همچنین کشاورزان و ها در روستاها میناآرامی

روستاییان آن را ابزاری برای بهبود درآمد خویش و 

زنان آن را امکانی برای اشتغال در مجاورت محق 

توانند خودکفایی، استقالل و سکونت خود که می

کاستن از نیازهای اجتماعی آنان را در پی داشته باشد، 

 کشورهای اکثر در امروزه (.5931دانند)اکبرپور،می

-می کارآفرینان و کارآفرینی به خاصی توجه مختلف

 برای مناسب ایجاد بستر و کارآفرینی تقویت. شود

 ویژه به و کشورها اقتصادی پیشرفت ابزار از آن توسعه

 یک زیرا. آیدشمار می به توسعه حال در کشورهای

 توسعه به منجر باال اثربخشی با کارآفرینی فعالیت

 ،فعالیتها نوآوری در ،اشتغال ایجاد جمله از)اقتصادی 

 از و (Otto, 2009 ). شودمی... (  و پذیری رقابت

 جانبه همه نگرش یک در را روستایی توسعه اگر سویی

 فرایند ،پایدار توسعه نظریه اسا  بر نوپتیکیو سی

 تواناسازی ،دموکراتیک گسترش ،مردم انتخا  افزایش

 فضای به دهی شکق برای گیریتصمیم منظور مردم به
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و  هافرصت گسترش ،خوشبختی و رفاه افزایش ،زیست

 دهقانان و فقرا ،زنان تواناسازی ،بالقوه هایظرفیت

 خویش زیست فضای دهی ازمانس برای آزاد و مستقق

 ،بدانیم گروهی کار انجام برای تواناسازی و همچنین

 و توانمندسازی که گفت توانمی صورت آن در

 توجه مورد جدید پارادیم کانون عنوان به سازیظرفیت

لذا با توجه (. 5911 افتخاری و همکاران، بوده است 

ر کرد توان اظهابه بحث پارادایم جدید )کارآفرینی( می

 افراد به خاصی توجه مختلف کشورهای که در اکثر

 و هانوآوری تقویت و شودمی کارآفرینان و موفق

ابزار از امر این برای مناسب بستر ایجاد و هاموفقیت

 کشورهای ویژه به و کشورها اقتصادی پیشرفت های

در همین رابطه، آید. می شمار به توسعه حال در

لفی از کارآفرینی ارااه شده ها و تعاریف مختدیدگاه

تواند در توسعه روستایی مثمر ثمر واقع می است که

گردشگری کشاورزی به ( Archibong,2004)شود

ابعادی از کشاورزی و گردشگری اشاره دارد که بازدید 

از مزار  یا نواحی روستایی را با هدب تفریح و 

سرگرمی، آموزش و یا مشارکت فعال در فعالیت های 

کشاورزی و زندگی در مزرعه تشویق  تولید

این نو  گردشگری تجربه (.Yang,ethal,2010میکنند)

محور را برای بازدیدکنندگانی که  -گردشگری مزرعه

به دنبال مهمان نوازی سنتی روستایی و دسترسی به 

طبیعت، گشت و گذار و تجار  فرهنگی هستند، 

فراهم می آورد و از طرب دیگر به  کشاورزان کمک 

ی کند تا پویایی و دوام کشاورزی را حفظ نمایند و م

در  (.Veeck, ethal,2006اقتصاد خود را تنو  ببخشند)

محیط متغیر نواحی روستایی و کشاورزی سنتی، 

ضروری است تا ابزار وگزینه های جدیدی برای 

معیشت پیدا نمود. نواوری ابزاری کلیدی برای کسب 

مچنین بهره برداری منفعت و دوام در بازار رقابتی و ه

از فرصتهای حاصله از تغییر است. کارآفرینی 

گردشگری کشاورزی می تواند گزینه مناسبی در این 

رابطه باشد. اما نکته ی قابق توجه این است که 

کارآفرینی گردشگری کشاورزی باید جنبه های 

اکولوییکی را نیز مد نظر قرار دهد. کسب وکارهای 

ورزی این ظرفیت را کوچک مقیا  گردشگری کشا

دارند تا در جوامع محلی نیرو و انگیزه الزم برای 

تبدیق منابع محلی به محصوالت و خدمات گردشگری 

(. Lordkipanidze , ethal, 2005را فراهم نمیاند)

کارآفرینی کشاورزی یعنی شناسایی فرصت های 

جدید، نوآوری و خالقیت در فعالیت های کشاورزی و 

از منابع کشاورزی در رانه آو متنو  و نواستفاده بهینه، 

 پایدار کشاورزی و روستاییراستای توسعه 

 روستایی، جوامعدربنابراین(. 51: 5939)کریمی،

 مختلف عوامق توانندمی کارآفرین، مقام در موفق افراد

 خالقانه هایکوشش و تالش با و آورند گرد را تولید

 است بدیهی. ددهن سوق موفقیت به را هافعالیت ،خود

 اما است، شخصی نفع کارآفرینی هایفعالیت انگیزه که

 محلی سطح در کارآفرینی برای مناسبفضای ایجاد

. دارد دنبال به نیز را ملی و ایمنطقه منافع ،(روستا)

 روستایی توسعه نظران صاحبامروزه جهت همین به

 روستایی، جامعه توانمندسازی تحقق برای که معتقدند

 داخق در بایستی روستایی مدیریت و گیریتصمیم

 نقش بیرونی عوامق و گیردصورت محلی جامعه خود

 بهدر مناطق مختلف دنیا   .کنند ایفا را گریتسهیق

و  کسب تریناصلی توسعه، حال در در کشورهای ویژه

 تریناصلی آنها و دارد قرار روستاییان اختیار در کارها

به شماره  خود شورهایک اقتصاد در نقش ایفا کنندگان

 انتقال لزوما روستایی یتوسعه. (Poza, 2007)روند می

 کارهایی و کسب به روستایی اقتصاد ساختار از بخشی

دارای  روستایی لذا اجتماعات .است کشاورزی از غیر

 مقایسه بوده و در کارآفرینی حوزه در زیادی هایمزیت

 و هنگیفر تاریخی، طبیعی، هایمزیت دارای شهر با

 دسترسی و کیفیت زندگی ارتقاء منظور به تفریحی

 ,Dabson)است  محلی هایفرصت به کارآفرینان

 خالب روستایی بر بنابراین کارآفرینان.   (2001

 و کارهای کسب بر روی توانندمی شهری کارآفرینان
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 های انریی و اکوتوریسم ارگانیک، کشاورزی سبز،

با توجه به اهمیت  .کنندگذاری  سرمایه تجدیدپذیر

های مختلف موضو  و مسئله مطرح شده از دیدگاه

)صاحب نظران(، اثرات کارآفرینی روستایی در جوامع 

 توان به شرح زیر بیان کرد که عبارتند از:محلی را می

 عوامق اجتماعی:

 ساختارهای فرهنگی، توانمندیهای روستاها با وجود    

 منحصر زندگی وهشی و نو  کارآمد، و متنو  اجتماعی

 و خودکفایی چون خصلتهایی با روستایی فرد به

 فرهنگی اجتماعی، ثبات ایجاد ضمن قادرند توانمندی

 مؤثر کشورها ملی توسعه فرایند تحقق در ای،منطقه و

های باشند. زیرا موجب اشتغال، کاهش اضطرا 

وری اجتماعی و بهره برداری از منابع را برای بهره

آورد. کارآفرینی، سود اجتماعی را می عظیم ملی فراهم

کند که به نوعی نشان از طریق دولت عاید جامعه می

-)اقتصادی جامعه است  -دهنده توسعه اجتماعی

(. لذا کارآفرینی در طی 5931هاشمی و همکاران، 

دهه گذشته به یک رفتار اجتماعی مطلو  تبدیق 

شده، به طوری که امروزه هدب بسیاری از کشورها، 

برنامه ریزی بر توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی 

:  کارآفرینی به لحاظ محیطی و عوامق محیطیاست. 

تواند در توسعه روستایی موثر باشد. ها میزیر ساخت

چرا که جوامع روستایی به دلیق ماهیت وجودی و 

های مهم روستایی کارکردی به عنوان یکی از فعالیت

فضایی باز و متاثر از عوامق در محیط طبیعی و در یک 

شود. در طبیعی، مانند نو  خاک و اقلیم انجام می

نتیجه توجه به عوامق محیطی در توسعه کارآفرینی 

روستایی و کشاورزی اهمیت باالیی به منظور کاهش 

مخاطرات محیطی، استفاده مناسب از منابع و... دارد ) 

 کندمی پیشنهاد (. فیلیپس5911افتخاری و همکاران، 

 دهنده ارااه دستیابی قابق روستایی هایموقعیت که

 میان مکمق و فرد به منحصر احتماال رابطه یک

 سطح در تکنولوییکی و مالی هایخروجی به دستیابی

 منابع وجود دیگر، عبارت به .باشندمی شهری منظومه

 توپوگرافی جانشین و اقلیمی شرایط مهم، طبیعی

 برای هاییفرصت ارااه اب هامنظره همچنین و منطقه

 از زیست محیط لحاظ به عظیم برداریبهره و استفاده

 و دوری .گذارندمی تاثیر کارآفرینانه فعالیت بر منابع

 هایویژگی و فرد به منحصر مناظر از حفاظت ،نزدیکی

 قدیمی و سنتی هایشیوه یا مهم هایسنت ،محیطی

 به جرمن است ممکن که بخشندمی تسهیق را تولید

 بدین .(Deunert, 2006)شوند  کارآفرینانه هایفرصت

 نظامهای بهنجار تعامق معنای به را توسعه اگر ترتیب

 صورت این در اجتماعی بدانیم، و اقتصادی اکولوییکی،

 توسعه تحقق در اساسی نقش روستایی مناطق و روستا

 :  تولیداتعوامق اقتصادینمایند. می ایفا کشور پایدار

 ملی در اقتصاد مهمی نقش ،دستی صنایع و یکشاورز

 اخیر سالهای در کشاورزی بخش باالی رشد. دارند

 بخش این زیاد ظرفیتهای بالقوه وجود دهندهنشان

است و در بسیاری  بیشتر توسعه و تولید افزایش برای

از موسسات ملی و بین المللی مجددا بر کاهش فقر و 

مین دلیق، توسعه شود. به هتوسعه روستایی تاکید می

اقتصادی در مناطق روستایی نیازمند راهبردهای 

جدیدی است که این امر با توسعه کارآفرینی و 

 شود های محیطی ممکن میتواناسازی سیاست

.(Davis, 2004)های مردم مناطق بنابراین امروزه تالش

تواند یابی به پایداری اقتصادی میروستایی برای دست

رآفرینی محلی افزایش یابد، زیرا تمرکز با استفاده از کا

بر منابع اقتصادی محلی از طریق توسعه کارآفرینی 

های توسعه اقتصادی این مناطق محلی یکی از شیوه

تواند بدون گرفتن :  کارآفرینی میعوامق نهادی .است

نقش سازمان و نهادهای گوناگون انجام شود، زیرا هر 

دهی و تشیکالت در گونه فعالیتی به نوعی به سازمان

سطوح مختلف، چه ملی و چه محلی نیاز دارد. دولت، 

ها های ذی ربط آن، از جمله این نهادسازمان و ارگان

های غیر دولتی محلی هستند و از طرفی دیگر، نهاد

اند، که دارای هم که به صورت خود جوش شکق گرفته

های تاثیر گذاری باالیی در رشد و گسترش فعالیت
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دارند. به همین علت از دیدگاه ما ارتباط  ینیکارآفر

ای بین عناصر بخش عمومی و خصوصی و پیچیده

-هایی که همگی با هم به کارآفرینی منجر میفعالیت

بسیاری از  .(Lordkipanidze, 2002)شود، وجود دارد 

صاحبنظران بر این باورند که کارآفرینی گردشگری 

روستایی و  کشاورزی می تواند به توسعه پایدار

چرا که از  (.McKelvie,2004کشاورزی کمک نماید)

این طریق روستاییان و کشاورزان کارآفرین عوامق 

مختلف تولید و بهره وری اقتصادی را در زمینه 

گردشگری گردهم آورده و با تالش و کوشش خالقانه 

فرصت ها راذ شناسایی و بهره گیری کرده ودر نهایت 

ز فعالیت و  زیست اقتصادی و الگو و شیوه ی جدیدی ا

به حداقق رساندن ریسک زیست اقتصادی با رهیافت 

پایداری در مناطق روستایی می شود. بنابراین، 

روستاییان و کشاورزان کارآفرین گردشگری ذهنیت 

کارآفرینی و ظرفیت های موجود را ترکیب کرده و یک 

فعالیت اقتصادی جدید و یا ارتقا یافته را به نام 

گری روستایی و کشاورزی خلق میکنند که گردش

جریان مدوامی از درآمد و ثروت را برای آنها تولید 

میکند. بنابراین می توان گفت که کارآفرینی 

گردشگری روستایی و کشاورزی به طور اخص 

راهکاری جدید در نظریه های توسعه برای  توانمند 

سازی و ظرفیت سازی در مناطق روستایی در جهت 

کاب شهر و روستا، ایجاد برابری اقتصادی، کاهش ش

اجتماعی، محیطی و نهادی و ابزاری مهم برای رسیدن 

به توسعه ی پایدار بوده و به عنوان یک  راهبرد نوین 

در توسعه ی مناطق روستایی به علت ماهیت اشتغال 

زایی باال، می تواند برای روستاییان، اشتغال مولد و 

موقت ایجاد نماید و  برای بیکاران فصلی، اشتغال

ماندگاری در روستا را تسهیق نماید. صاحب نظران بر 

این باورند که گردشگری کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با 

پایداری دارد زیرا این نو  گردشگری بر مشارکت و 

دخالت مسئوالنه افراد در فعالیت های گردشگری 

تاکید دارد وبرخالب گردشگری عمومی که تاکید 

بر بعد اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی آن 

اصلی گردشگری کشاورزی یادگیری و آگاهی 

اجتماعی وزیست محیطی می باشد. بعبارت دیگر، 

گردشگری کشاورزی یک کسب وکار کارآفرینانه پایدار 

است زیرا این قابلیت را دارد تا در هر سه بعد پایداری 

نه ارایه سودمند باشد و مزایای متعددی را در این زمی

(. کارآفرینی گردشگری کشاورزی Barbieri,2013دهد)

می تواند در بعد اقتصادی مزایایی مانند افزایش درآمد، 

ایجاد فرصت های شغلی وبازاریابی و افزایش سود 

کشاورزی، در بعد اجتماعی مزایایی مانند بهبود امنیت 

اجتماعی و کیفیت زندگی کشاورزان، توانمندسازی 

و حفظ آیین وسنن محلی ودر بعد زیست  زنان کشاورز

محیطی مزایایی مانند استفاده موثر از منابع، حفاظت 

از زیست گاه های طبیعی و اکوسیستم ها و کاهش 

آلودگی کشاورزی را ارایه دهد و به کشاورزان و جامعه 

(.  5939محلی در این ابعاد کمک می نماید)کریمی، 

آفرینی شاید بتوان گفت عمده ترین مزیت کار

گردشگری کشاورزی برای کشاورزان کسب درآمد 

بعبارت دیگر، این  (.McGehee,2007بیشتر می باشد)

نو  گردشگری یک منبع درآمد مکمق برای کشاورزان 

محسو  میشود. مطالعات تجربی هم نشان دهنده ان 

است که در زمان بحران اقتصادی نظیر کاهش تولید 

زی می تواند درآمد  یا افت قیمت ها، گردشگری کشاور

 (.Fisher,2006اضافه ای را برای کشاورز ایجاد نماید)

همچنین گردشگری کشاورزی می تواند محرک دیگر 

فعالیت های محلی باشد و باعث رونق کسب و کارهای 

محلی شود و از طرق مختلفی نظیر فروش تولیدات 

کشاورزی، فروش انوا  سوغاتی ها یا صنایع دستی به 

راه اندازی سالن های غذاخوری یا  گردشگران،

رستوران هاب انوا  مختلف محق های اقامت نظیر 

هتق و ویال و خانه های ییالقی به بهبود اقتصاد 

از دیگر مزایای  (.Yong,2012روستایی کمک کند)

غیراقتصادی گردشگری کشاورزی می توان به مواردی 

نظیر حفظ سبک زندگی روستایی، افزایش آگاهی و 
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بیشتر به حفاظت از محیط زیست، زمین های توجه 

کشاورزی، مناظر طبیعی، رسوم وسنن و ارزش های 

 محلی و میراث فرهنگی اشاره نمود

(McGehee,2007.)گردشگری کشاورزی برای  

گردشگران نیز تجربه خوشایندی از زندگی روستایی، 

هوای تازه و فضای باز فراهم می آورد و نیازهای 

مردم شهری را برآورده می  گردشگری و تفریحی

سازد، احترام و جایگاه فعالیت کشاورزی از دیدگاه 

مردم شهری را افزایش می دهد و از طرب دیگر به 

رشد خالقیت و نوآوری در اقتصاد جوامع روستایی و 

تالش برای بهره گیری از استعدادها و کشف منابع 

 بالقوه موجود کمک می نمیاد و فرصتی را برای تنو 

 نمایدتصادی جوامع روستایی ایجاد می اق

(Yong,2010 بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت .)

که کارآفرینی گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان 

راهبردی مناسب به توسعه روستایی و کشاورزی کمک 

نماید. از آنجایی که زمینه اصلی فعالیت های اقتصادی 

و حدود نیمی در محیط روستایی ایران کشاورزی است 

از شاغلیت روستایی کشور در بخش کشاورزی فعال 

هستند، و از طرب دیگر با توجه به گوناگونی محیطی، 

تنو  آ  و هوایی و ظرفیت باالی نواحی روستایی و 

کشاورزی، دولت و موسسات مربوطه باید با برنامه 

ریزی مناسب و حمایت الزم به توسعه گردشگری 

گردشگری کشاورزی به طور  روستایی  به طور عام و

خاص بپردازند و با تدبیری درست از مزایای فراوان 

این نو  گردشگری  بهره گیرند و چالش های آن را 

حق نمایند. در شرایطی که بسیاری از فعالیت های 

اقتصاد روستایی و سطح درامد، طی دهه های اخیر 

دچار افول شدید شده و افزایش نرخ بیکاری و در 

روج نسق جوان و تحصیق کردگان از جامعه نتیجه خ

روستایی، توسعه روستاها را به مخاطره انداخته، اگر به 

طور کامق توسعه گردشگری در روستاها طرح ریزی 

توان تا حدودی این مناطق را از رکود وانزوا  شود، می

خارج کرد و موجب تنو  فرهنگی و گسترش توسعه 

است که توسعه  روستایی و کشاورزی شد.الزم به ذکر

و سازماندهی گردشگری کشاورزی در کشورهای 

گوناگون، متفاوت می باشد. در کشورهای در حال 

توسعه مانند ایرانف دولت ویا نهادهای تعاونی منبع 

اصلی برنامه ریزی و سرمایه گذاری هستند در حالی 

که در کشورهای توسعه یافته کسب وکارها و شرکت 

 فعال می باشند. های خصوصی در این زمینه

 

 روش تحقیق -3

 لحاظ از و یکاربرد هدب، لحاظ از حاضر قیتحق   

 عالوه یلیتحل قاتیتحقلذا . باشدمی یلیتحل ،روش

 قیدال نییتب و حیتشر به هست، آنچه یرسازیبرتصو

یم آن ابعاد و مسئله تیوضع ییچرا و بودن چگونه

و  نیاز مورد هایداده آوریجمع برای. پردازد

 بههدب مطرح شده در این تحقیق  به پاسخگویی

 مبانی طریق از( اسنادی) ثانویه هایداده آوریجمع

استفاده از  با کهپرداخته شده است  موضو  نظری

 در اینترنتی جستجوی ای،کتابخانه مطالعه روش

 با رابطه در پژوهشی و علمی منابع سایر و هاسایت

 گردآوری شده است.  تحقیق موضو 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -4

بدون تردید روستاها در عصر حاضر با تحوالت و 

تهدیدات گسترده ای روبرو هستند، از این رو تضمین 

و تداوم حیات و بقا روستاها نیازمند یافتن راه حق ها 

و روشهای جدید مقابله با مشکالت می باشند که به 

نوآوری، ابدا ، خلق محصوالت، فرآیندها و روشهای 

جدید بستگی زیادی دارد. برای نیق به این هدب، 

ایی روی آورند که متناسب با  مدیران باید به نقشه

شرایط متحول محیطی باشد. کارآفرینی روستایی، 

موجب ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت، بهره برداری 

بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده، ورود فعال 

المللی، افزایش  اقتصاد روستایی در اقتصاد ملی و بین

تولید و انباشت پس انداز، افزایش خودآگاهی، 
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شخصیت و هویت فردی و ملی و ... در روستاها می 

توسعه  و کارآفرینی مفهوم به توجه با لذا .گردد

فهمید وآنها را  را دو این ارتباط توانمی روستایی

مکمق همدیگر قرار داد. توسعه پایدار روستایی یکی از 

کثر کشورها می باشد. کشاورزی در اهداب مهم ا

گذشته نقش مهمی در توسعه روستایی ایفا نموده 

است. و لیکن، به دالیق مختلف از جمله افزایش هزینه 

های تولید، تغییرات آ  وهوایی و مشکالت زیست 

محیطی، صاحب نظران به دنبال راهبردهایی هستند 

که عالوه بر بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و 

مع روستایی و کاهش فقر و بیکاری و مهاجرت، جوا

مساله پایداری را نیز در فرایند توسعه لحاظ نمایند. 

مطالعات مختلف نشان میدهند که گردشگری 

کشاورزی میتواند به عنوان راهبردی بدیق در زمینه 

توسعه پایدار روستایی و کشاورزی کمک شایانی نماید. 

کشاورزی به  اما گردشگری به طور عام و گردشگری

طور خاص برای اینکه بتواند به تقاضای روزافزون و 

نیازهای مختلف گردشگران کشاورزی پاسخ دهد، باید 

با استفاده از خالقیت و نوآوری به خدمات و 

محوصالت خود تنو  بخشد واین امر زمینه ای برای 

توسعه ی کسب وکارها، به ویژه کسب و کارهای 

راهم می آورد. موفقیت کوچک و توسعه کارآفرینی ف

گردشگری کشاورزی فقط به ابتکار و تالش صاحبان 

مزار  گردشگری بستگی ندارد، بلکه نیازمند برنامه 

ریزی، دریافت حمایت های مالی و آموزشی الزم، 

زیرساخت ها و تسهیالت عمومی مناسب و مشارکت 

فعال مقامات و معتمدین محلی نیز می باشد.  

کق از کسب وکارهای کوچک گردشگری عمدتاً متش

می باشد ودر نتیجه نقش کارآفرینان گردشگری برای 

توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی بسیار مهم می 

باشد، بنابراین بهبود محیط کارآفرینی در جوامع 

روستایی و همچنین افزایش دانش و مهارت های 

کارآفرینانه ی کشاورزان و به ویژه جوانان روستایی می 

به توسعه ی کارآفرینی گردشگری روستایی و  تواند

 کشاورزی کمک شایانی نماید.
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