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ضىاسایی فزصتَای کارآفزیىاوٍ در گزدضگزی ريستایی

داوطگاٌ علًم کطايرسی ي مىابع طبیعی ساری
راَبزدَای کارآفزیىی در کطايرسی

2

علی اکبز آقاجاوی افزيسی 1ي مُذی علیشادٌ

 -1ػضَ ّیات ػلوی ٍ هزتی گزٍُ هذیزیت تاسرگاًی داًطگاُ پیام ًَر .ایزاى
 -2هذرس داًطگاُ پیام ًَر .ایزاىًَ( ،یسٌذُ هسٍَل)alizadehmahdik@gmail.com :
تاریخ پذیزش97/2/22 :
تاریخ دریافت96/10/4 :

چکیذٌ
َذف اس اجزای تحقیق حاضز ضىاسایی فزصتَای کارآفزیىاوٍ صىعت گزدضگزی ريستایی استان ماسوذران در پاسخ بٍ ایه
سًال کٍ سمیىٍَای مىاسب سزمایٍگذاری ي پتاوسیل َای بالقًٌ گزدضگزی ريستایی استان ماسوذران کذامىذ ،میباضذ .ريش
تحقیق حاضز بز مبىای ماَیت تًصیفی ي بز مبىای َذف تًسعٍای بًدٌ است .بز ایه اساط بٍمىظًر اجزای تحقیق حاضز ي
ضىاسایی فزصت اس ريش تحقیق آمیختٍ استفادٌ ضذ .بٍعىًان ابشار پضيَص در بخص کیفی تحقیق ،مصاحبٍ ویمٍ ساختار یافتٍ با
مذیزان ،فعاالن اقتصادی صىعت گزدضگزی ي صاحبوظزان داوطگاَی استان بٍکار گزفتٍ ضذ تا فزصتَای سیستٍ استان
ماسوذران ضىاسایی ضًوذ ،در ایه مزحلٍ  9وفز اس صاحبوظزان استان بٍ ريش َذفمىذ ضىاسایی ضذٌ ي مصاحبٍ ویمٍ ساختار
یافتٍای جُت گزدآيری دادٌَا اجزا ضذ .بعذ اس اتمام فزآیىذ مصاحبٍ مزحلٍ وخست کذگذاری باس بز مبىای گشارٌَای ضفاَی
صًرت گزفت ي در مزحلٍ ديم کذگشاری محًری اوجام ضذ ي تعذاد  11کذ محًری استخزاج ضذ ي در مزحلٍ سًم ضىاسایی ابعاد،
 5بّعذ باغذاری ي گلخاوٍ؛ پزيرش ي صیذ ماَیان؛ بستٍبىذی ي صىایع تبذیلی؛ دام ي طیًر؛ ي فزَىگی ي اقامتی ضىاسایی ضذوذ.
ريش ومًوٍ گیزی در بخص کیفی َذفمىذ بًدٌ است .در بخص کمی ویش بز اساط مذل استخزاج ضذٌ اس مصاحبٍَا ،پزسطىامٍای
 55سًالی طزاحی ضذ ي بٍ ريش ومًوٍگیزی گلًلٍبزفی در اختیار جامعٍ آماری تحقیق قزار گزفت .دادٌَا تًسط وزمافشار PLS
تجشیٍ ي تحلیل ضذوذ ي یافتٍَای تحقیق وطان داد فزصتَای فزَىگی ي اقامتی بٍعىًان فزصت وخست گزدضگزی ريستایی در
استان ماسوذران ضىاختٍ ضذ.
ياصٌَای کلیذی :ضىاسایی فزصت ،کارآفزیىی ،گزدضگزی ريستایی ،صىعت گزدضگزی ،ماسوذران
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مقذمٍ
اهزٍسُ گزدضگزی رٍستایی تثذیل تِ ػاهلی جذیذ تزای
تَسؼِ رٍستایی ،رسیذى جزیاى گزدضگزاى تِ ایي هٌاطق ٍ
کوک تِ تَسیغ فضایی ٍ سهاًی تْتز ایي جزیاىّا ضذُ است.
ّوچٌیي گزدضگزی رٍستایی هیشاى سَددّی هٌاطق غیز
ضْزی را اس طزیق افشایص درآهذ ،تاال تزدى کیفیت سًذگی
ساکٌیي ،تْثَد سیزساختّا ٍ سطح اضتغال ٍ ارتقاء دیگز
فزصتّا تقَیت ًوَدُ است ( .)3تِ رسویت ضٌاختي فزصت
ّای ضغلی در قلة تحقیق کارآفزیٌی قزار دارد ،فزآیٌذ
کارآفزیٌی ّویطِ تا ضٌاسایی یک ایذُ تالقَُ تزای ضزٍع یک
کسة ٍ کار آغاس هیضَد کِ هیتَاًذ هَرد تزرسی قزار تگیزد
ٍ تِ یک هحصَل جذیذ ،خذهات یا فزآیٌذ جذیذ تثذیل ضَد.
تٌاتزایي ،هفَْم فزصت تثذیل تِ ًقطِ کاًًَی تحقیقات
کارآفزیٌی ضذُ است ( .)11اس ًگاُ اجتواػی ،گزدضگزی
رٍستایی فزصتی تزای کاّص اختالفات در حال ظَْر تیي
هٌاطق ضْزی ٍ حَهِ را تِ دلیل کاّص سزهایِگذاری در
سیزساختّای ػوَهی هاًٌذ حول ٍ ًقل ػوَهی ،فقذاى
فزصتّای آهَسضی ػالی ٍ خذهات اساسی اجتواػی فزاّن
هیکٌذ( .)8در ایي تیي سیز چتز هفَْم گزدضگزی رٍستایی،
اًَاع خاظ دیگزی اس گزدضگزی اس قثیل گزدضگزی
کطاٍرسی ،گزدضگزی فزٌّگی ،گزدضگزی طثیؼت،
گزدضگزی تفزیحی ٍ اکَتَریسن ًیش ظَْر یافتِاًذ (.)8 ٍ 5
در سالیاى اخیز ٍ تا گستزش تحقیقات کارآفزیٌی ،ضٌاسایی
فزصت ًیش تِػٌَاى ًقطِ توزکش کارآفزیٌی هَرد تَجِ
پژٍّطگزاى قزار گزفت .تیضک ضٌاسایی فزصت تذٍى ارتثاط
یافتي تا فزآیٌذ کارآفزیٌی آى را اس قالة هَرد ًظز خارج هی

کٌذ .تز اساس آهارًاهِ سال ٍ 1395سارت جْاد کطاٍرسی،
سطح سیز کطت هحصَالت سراػی ٍ تاغی استاى هاسًذراى تِ
تزتیة تزاتز ّ 151 ٍ 383شار ّکتار تَدُ ٍ ایي استاى در
تخص هحصَالت تاغی تا سْن  5/6درصذی رتثِ  4کطَر را
کسة کزدُ است .اس سَی دیگز ،ضوار رٍستاّای گزدضگزی
استاى اس  17رٍستا در سال  94تِ  300رٍستا در سال 95
رسیذُ است ٍ در سال  96تِ تؼذاد  600رٍستای ّذف
گزدضگزی خَاّذ رسیذ ( .)2حال تا تَجِ تِ ایي پتاًسیل ٍ
جایگاُ تاالی استاى در صَرت تحقق ػولی اّذاف آرهاًی
هیتَاى فزصت کطاٍرسی استاى هاسًذراى را تِػٌَاى یک
هٌثغ کارآفزیٌاًِ ،اضتغالسا ٍ درآهذی تلقی ًوَدُ کِ خَد
سهیٌِ تَسؼِ ٍ آتادی استاى را تِ ّوزاُ خَاّذ داضت .ضٌاخت
ًاساسگاریّایی کِ هیاى ٍضؼیت هَجَد ،خَاستِّا ٍ
اًتظارات ٍجَد دارد ،تِػٌَاى فزصتی تزای ًَآٍری هطزح
است .حال سَاالتی کِ هحقق در تحقیق حاضز تِ دًثال
پاسخ تِ آىّا است ػثارتٌذ اس :فزصتّای کارآفزیٌاًِ حَسُ
گزدضگزی رٍستایی در استاى هاسًذراى کذاهٌذ؟ ّوچٌیي
اٍلَیت سزهایِگذاری در فزصتّای حَسُ گزدضگزی
رٍستایی استاى هاسًذراى چگًَِ هیتاضٌذ؟ در هطالؼِ پذیذُ
کارآفزیٌی ،هطالؼِ هفَْم فزصت اس ضزٍریات ٍ هقذهات
هحسَب هیضَد .لذا جْت فْن کاهل هثاحث کارآفزیٌی،
تزرسی هقَلِ فزصتّای کارآفزیٌاًِ اهزی ضزٍری ٍ تا
اّویت تِ ضوار هیرٍد .یکی اس سِ ًگزش اصلی هَجَد در
فزآیٌذ کارآفزیٌیً ،گزش فزصت است (ًٍ .)15کاتاراهي ٍ
ّوکاراى ( )13فزصت کارآفزیٌی را ایٌگًَِ تؼزیف کزدًذ :یک
فزصت کارآفزیٌی ضاهل هجالی تزای ایجاد آثار اقتصادی در
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مًاد ي ريشَا
اظ ضٍش تحقیق تقسینثٌسیّبی هتؼسزی ضسُ است کِ
زض ازاهِ ثِ ثطذی اظ آًْب اضبضُ ذَاّس ضس .ضٍش تحقیق حبضط
ثط هجٌبی ّسف تَسؼِای هیثبضس ،اظ ًظط هبّیت تَغیفی ،ثط
هجٌبی ضٍیکطز آهیرتِ ٍ ،ثط هجٌبی گطزآٍضی زازُ کتبثربًِای
هیساًی هیثبضس .ثِهٌظَض گطزآٍضی زازُّب اظ ضٍش آهیرتِ
استفبزُ ضس کِ زض ثرص کیفی اظ هػبحجِ ٍ تزعیِ ٍ تحلیل
تن رْت گطزآٍضی زازُّب استفبزُ ضس .اثعاض گطزآٍضی
اعالػبت زض ثرص کیفی هػبحجِ ًیوِسبذتبضیبفتِ ثَزُ است.
ربهؼِ آهبضی ایي ثرص ضبهل ذجطگبى غٌؼت گطزضگطی
(ضبهل :هسیط کل ٍ هؼبٍى سطهبیِگصاضی سبظهبى گطزضگطی ٍ
هیطاث فطٌّگی ،زٍ ًفط اظ اػضبی ّیأت ػلوی زاًطکسُ
گطزضگطی هبظًسضاى ،هؼبٍى ضْطسبظی سبظهبى هسکي ٍ
ضْطسبظی ،هؼبٍى اضاضی سبظهبى رْبز کطبٍضظی ،کبضضٌبس
اضظیبة عطحّبی سطهبیِگصاضی حَظُ گطزضگطی استبى؛ زٍ
ًفط اظ هسیطاى ػبهل ضطکتّبی ذػَغی فؼبل زض غٌؼت
ّتلزاضی ٍ سبظهبى ػوطاى هسکي استبى هبظًسضاى ثَزًس) کِ
ثِ ضٍش ًوًَِگیطی ّسفوٌس اًتربة ضسًس .اضجبع ًظطی زض
ثرص کیفی ٍ ارطای هػبحجِ پس اظ هػبحجِ ًْن غَضت
گطفت ٍ ثب اروبع زیسگبُ هترػػیي ٍ اػضبی تین تحقیق،
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آیٌسُ است ٍ ثِ ّویي ػلت ضبهل یک سوت تقبضب ،یک
ثرص ػطضِ ٍ اثعاضّبیی است کِ آىّب ضا ثب ّن تطکیت هی
کٌٌس(ٍ .)13گبل ( )14ثِ ایي هَضَع اضبضُ هیکٌس کِ اکخط
چبضچَةّبی تطریع فطغت ثط هٌغقی استَاض ًیستٌس کِ اظ
ایسُّب ٍ فطغتّبی هربعطُآهیع هتوبیع تطکیل ضسُ ثبضس،
ایي فطغتّب ثط پبیِ یک ایسُ اثتسایی زض عی ظهبى تَسؼِ
یبفتِاًس ( .)14ازثیبت ػلوی ،گطزضگطی ضٍستبیی ضا ثِػٌَاى
یک ًَع گطزضگطی هؼطفی هیکٌس کِ ظًسگی ضٍستبییٌّ ،ط،
فطٌّگ ،عجیؼت ٍ هیطاث ضٍستبیی ضا ًطبى هیزّس.
گطزضگطی ضٍستبیی اغلت ثِػٌَاى ًَػی گطزضگطی زٍست
زاض هحیظ ظیست ٍ پبیساضکٌٌسُ ضٍاثظ ارتوبػی زض ضٍستب
هحسَة هیضَز کِ هعایبی اقتػبزی ٍ ارتوبػی ثطای رَاهغ
هحلی ایزبز هیکٌس .رَاهغ ضٍستبیی ثبیس آگبُ ثبضٌس کِ کست
ٍ کبض گطزضگطی ضٍظ ثِ ضٍظ ثیطتط اظ گصضتِ زض حبل تجسیل
ضسى ثِ غٌؼتی تزطثِگطا است .زض گصضتِ اّساف رَاهغ
ضٍستبیی ثِعَض اضتجبُ تؼطیف هیضس ٍ ایي هقبغس ثِػٌَاى
هکبىّبیی رْت اضائِ ّوِ چیع ثِغَضت ایسُآل تؼطیف هی
ضس ،هبًٌسً :طبى زازى کطبٍضظاًی ضبز ،هحیظّبیی ضهبًتیک،
استفبزُ سٌتی اظ ظهیي ،فطٌّگ هحلی ٍ سٌتّبی هرتلف.
ٍلی ایي تؼطیف اهطٍظُ کبضثطزی ًساضز ٍ تَاًبیی رصة
گطزضگطاى تزطثِگطا کِ ػالقِهٌس ظًسگی ضٍستبیی ّستٌس ضا
زاضا ًویثبضس .زض گطزضگطی ضٍستبیی ثبیس تقبضبی گطٍُّبی
ّسف ذبظ هَضز تَرِ قطاض گیطز ،ایي افطاز ذَاستبض تزطثیبتی
عجیؼی ٍ رسیس ّستٌس ٍ توبیلی ثِ ضٍیسازّبی ثطًبهِضیعی
ضسُ ًساضًس ( .)9زض ضاثغِ ثب ضٌبسبیی فطغتّبی کبضآفطیٌبًِ،
فطغتّبی گطزضگطی ٍ رصة گطزضگط تحقیقبت هتؼسزی
غَضت گطفتِ است کِ شیالً ثِ ثطذی اظ آًْب اضبضُ هیگطزز:
هیطظایی( )6زض تحقیقی ثِ ثطضسی ظیطسبذتّبی گطزضگطی
ضٍستبیی ثط هیعاى رصة گطزضگط ضٍستبی اًِی سلفی
ضْطستبى گطهی پطزاذتً .تبیذ ایي تحقیق ًطبى زاز کِ
سطهبیِگصاضی زض ظیط سبذتّبی ثْساضتی – زضهبًی ،اقبهتی ٍ
تزبضی ثِ تطتیت ثیطتطیي هیعاى تأحیط ضا زض رصة گطزضگط ثِ
ضٍستب ضا زاضًسّ .وچٌیي ذسطٍرطزی ٍ ًَضیپَض ( )4زض
تحقیق ذَز ثِ ضٌبسبیی ضاّجطزّبی تَسؼِ گطزضگطی
ضٍستبیی هٌغقِ زضٍزظى ثٍِسیلِ تلفیق هسلّبی ثطًبهِضیعی
ضاّجطزی ٍ ضجکِ ػػجی هػٌَػی پطزاذتٌسً .تبیذ ایي تحقیق
ًطبى زاز کِ تالش هسئَالى ضزُ ثبالی استبًی زض رْت
ایزبز عطح ٍ ثطًبهِای ثطای گستطش گطزضگطی ضٍستبیی ٍ
زض ضاستبی اضتغبلظایی اظ عطیق تَسؼِ گطزضگطی زض اٍلَیت
اٍل ٍ ضاّجطزّبی تْبروی ٍ ضاّجطزّبی تسافؼی زض اٍلَیت
ّبی ثؼسی قطاض زاضًس .ػلیآثبزی ٍ ّوکبضاى ( )1زض تحقیقی
ثِ ثطضسی تأحیط تفکط استطاتژیک ٍ سطهبیِی ارتوبػی ثط
تطریع فطغتّبی کبضآفطیٌبًِ زض ثیي رَاًبى ضٍستبیی
ضْطستبى کٌگبٍض پطزاذتٌسً .تبیذ ًطبى زاز کِ رَاًبى
ضٍستبیی اظ لحبػ ضٌبسبیی فطغتّبی کبضآفطیٌبًِ زض ٍضؼیت
ضؼیفی قطاض زاضًس .یبفتِّب ًطبى زاز کِ هیعاى سطهبیِی
ارتوبػی ٍ تفکط استطاتژیک رَاًبى ضٍستبیی هٌبست ثَزُ ٍ
ضطیت تؼییي آًْب اظ تغییطات تطریع فطغت کبضآفطیٌبًِ ثِ
تطتیت  0/49 ٍ 0/54زضغس هیثبضس .غفطی ٍ هیطظایی ثبفقی

( )10زض تحقیقی ثِ ضٌبسبیی ٍ اٍلَیتثٌسی فطغتّبی
کبضآفطیٌبًِ زض غٌؼت گطزضگطی ضْطستبى یعز پطزاذتٌس .ایي
تحقیق فطغتّبی کبضآفطیٌبًِ ضا زض  10سغح اٍلَیتثٌسی
کطز کِ ضبهل فطغتّبی اقبهتی ،سیبحتی ،ػوَهی ،حول ٍ
ًقل ،تزبضی ،فطٌّگی ،سالهت ،پصیطایی ،ازاضی ٍ هبلی هی
ثبضٌس .زض ایي ثیي هطرع ضس کِ فطاّن کطزى فضب ٍ
اهکبًبت تفطیحی ثبالتطیي اٍلَیت ضا زض ثیي هَاضز ضٌبسبیی
ضسُ زاضا استّ .وچٌیي ،کبهپَى ٍ ّوکبضاى ( )3زض تحقیقی
ثِ ثطضسی ضٍشّبی ثْجَز پبیساض زض هقػس گطزضگطی
ضٍستبیی ثب تَرِ ثِ تالش ثطای ٍفبزاضی تَضیستی زض اسپبًیب
پطزاذتٌسً .تبیذ ثِ ایي هَضَع اضبضُ زاضًس کِ تػَیط ،کیفیت
ٍ ضضبیت اظ ٍیژگیّبی هقػس تأحیط هستقیوی ثط ٍفبزاضی ثِ
هقػس تَضیستی ضٍستبیی زاضزً .تبیذ ًطبى هیزّس کِ ایي
ػَاهل پیص هقسهِّبیی ّستٌس کِ ثٍِاسغِ ضضبیت تأحیط
غیطهستقیوی ثط ٍفبزاضی زاضًس .زض تحقیق زیگطی پطٍثستل ٍ
ّوکبضاى( )9ثِ ثطضسی فطغتّبی گطزضگطی ضٍستبیی اظ
عطیق استطاتژیّب ٍ العاهبت ضّجطی هقػس زض هٌبعق حبضیِ
ای پطزاذتٌسً .تبیذ ایي تحقیق ًطبى زاز کِ ثب تطریع
زضست هسلّبی تَسؼِ گطزضگطی هیتَاى گعیٌِّبی هرتلف
تَسؼِ ضا ضفبف ٍ آسبى زضک ًوَز ،ایي اهط هوکي است ثِ
ربهؼِ کوک کٌس تب اظ تَسؼِی گطزضگطی ثب ثطًبهِضیعی
فضبیی پطتیجبًی کٌس ٍ اظ زضگیطی ثب سبیط اضکبل استفبزُ اظ
ظهیي رلَگیطی کٌس .ثِعَضکلی ضّجطی یک هٌغقِ ثطای
تَسؼِ گطزضگطی ضٍستبیی ثبیس ثب ایزبز یک ّوکبضی
استطاتژیک ثیي کست ٍ کبضّبی گطزضگطی ٍ سبیط سبظهبىّب
ثطاسبس تؼْس ثِ ّوجستگی هقػس ضفتبض کٌسّ .سف تحقیق
حبضط ضٌبسبیی فطغت ّبی کبضآفطیٌبًِ زض گطزضگطی
ضٍستبیی هی ثبضس.
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فطآیٌس هػبحجِ اتوبم یبفت ٍ زض ازاهِ پس اظ تحلیل هحتَا ٍ
تزعیِ ٍ تحلیل زازُّب ثِ ضٍش کسگصاضی زض سِ هطحلِ
کسگصاضی ثبظ ،هحَضی ٍ ضٌبسبیی اثؼبز هسل هفَْهی تحقیق
ضا اضائِ ًوَزُاًس .ربهؼِ آهبضی ثرص کوی تحقیق حبضط
ضبهل ً 72فط اظ پطسٌل ذجطُ سبظهبى گطزضگطی ٍ غٌبیغ
زستی ،فؼبالى اقتػبزی حَظُ گطزضگطی ٍ غٌبیغ زستی،
زّیبضاى هٌبعق گطزضگطی ٍیژُ استبى ،کبضضٌبسبى ضٍستبیی
استبًساضی ،هسیطاى سبظهبى رْبز کطبٍضظی ٍ زفبتط ذسهبت
گطزضگطی هیثبضس کِ ثب تَرِ ثِ هبّیت ربهؼِ آهبضی ثِ
ضٍش ًوًَِگیطی گلَلِ ثطفی اًتربة ضسًس .ثِ هٌظَض
گطزآٍضی زازُ ثرص کوی پطسطٌبهِ  55سَالی ثط هجٌبی
هسل هفَْهی ثِزست آهسُ اظ ثرص کیفی تْیِ ٍ تٌظین ضس
کِ هطتول ثط چْبض سَال روؼیتضٌبذتی ٍ  51سَال اغلی
ثِ هٌظَض سٌزص پٌذ ثؼس ضٌبسبیی ضسُ ثِػٌَاى فطغتّبی
گطزضگطی ضٍستبیی استبى هبظًسضاى ضٌبسبیی ضسُ ثَزًس،

استفبزُ ضسّ .وچٌیي ثِهٌظَض تزعیِ ٍ تحلیل زازُّب ٍ آظهَى
فطضیبت اظ ًطمافعاض  Smart PLSاستفبزُ ضس ٍ ثِهٌظَض
تَغیف زازُّبی روؼیتضٌبذتی اظ ًطمافعاض  Spssاستفبزُ
ضسُ است.
وتایج ي بحث
ّوبىگًَِ کِ پیص اظ ایي ثحج ضس ،تحقیق حبضط اظ ًظط
گطزآٍضی زازُ اظ ًَع ضٍش تحقیق آهیرتِ ثَزُ است .زض
ثرص کیفی هحققیي پس اظ اًزبم هػبحجِ ثب ً 9فط اظ
هترػػیي اهط ٍ حػَل اضجبع ًظطی ،تحلیل هحتَا زض سِ
ثرص کسگصاضی ثبظ ،ضٌبسبیی کسّبی هحَضی ٍ ضٌبسبیی
اثؼبز ٍ هَلفِّب غَضت گطفت کِ یبفتِّبی ایي ثرص زض
ضکل یک اضائِ ضسُ است.
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.1ػطضِ هستقین هحػَالت ثِ گطزضگطاى؛ ًگبُ ثِ گطزضگطی ثِ ػٌَاى هٌجغ زٍم زضآهس
کطبٍضظاى؛ ایزبز زضآهس پبیساض زض ظهبىّبی کبّص تَلیس هحػَل .2ثطگعاضی تَضّبی کطبٍضظی؛
ثستِ ثٌسی ٍ ػطضِ هستقین هحػَل هعضػِ ثِ گطزضگط

ثبغساضی ٍ
گلربًِ

رصة گطزضگطاى ثِ ثبغبت زض فػلّبی ثطزاضت هحػَل؛ ثطگعاضی رطيّبی سٌتی ثطزاضت
هحػَل .3تَسؼِ گلربًِّبی ذبًگی؛ استفبزُ اظ ظهیيّبی کَّستبًی ثطای پطٍضش گیبّبى،

ثطگعاضی تَضّبی گطزضگطی هعضػِ

گستطش آگبّی ًسجت ثِ پطٍضش گلربًِای ٍ گیبّبى ظیٌتی ،پطٍضش غیفیربت گلربًِای زض
فػَل غیطکطت

پطٍضش گیبّبى ظیٌتی ٍ گلربًِای
 .1تَسؼِ هطاکع پطٍضش هبّیبى ذبٍیبضی؛ گستطش پطٍضش هبّیبى ذبٍیبض زض قفس .2.سبذت غصا
پطٍضش هبّیبى ذبٍیبضی ٍ سطزآثی

پطٍضش ٍ
غیس
هبّیبى

ذَضیّبی سٌتی؛ ایزبز غصاذَضیّبی ػطضِکٌٌسُ غصاّبی زضیبیی؛ فطآٍضی هبّیبى زض رَاض
استرطّبی پطٍضش هبّی؛ ضٌبسبیی ضٍستبّبی هستؼس پطٍضش هبّی زض حبضیِ ضٍزذبًِّب.3

ایزبز ضستَضاى هبّی ٍ غصاّبی زضیبیی

ثطگعاضی تَضّبی گطزضگطی زض فػل غیس هبّی زض زضیبیی هبظًسضاى؛ ثْطُثطزاضی اظ فطغتّبی
ظیط آة؛ تَسؼِ کبضگبُّبی سبذت کطتی ٍ قبیقّبی هبّیگیطی؛ ایزبز تَضّبی غیس هبّی

ثطگعاضی تَضّبی غیس هبّی ضٍستبیی ٍ زضیبیی

.1
گستطش کطت ٍ فطآٍضی گیبّبى زاضٍیی

ثستِثٌسی
ٍ غٌبیغ

ػطضِ هستقین هحػَالت فطآٍضیضسُ

تجسیلی

تطٍیذ کبضت ٍ فطآٍضی گیبّبى زاضٍیی زض ضٍستبّب؛ ثستِثٌسی ٍ فطٍش گیبّبى زاضٍیی ثَهی

هٌبعق ضٍستبیی ٍ کَّستبًی .2.تجسیل هیَُّبی هبظاز ثِ هطثب ٍ کٌسطٍ؛ ثستِثٌسی ٍ فطٍش
تطضیزبت ذبظ استبى؛ استفبزُ اظ اًبضّبی تطش ٍ ٍحطی؛ استفبزُ ّسفوٌس اظ رطٌَاضُّبی استبى
هخل رطٌَاضُ ثْبض ًبضًذ ،رطٌَاضُ اًزیط .3تجسیل هیَُّب ثِ چیپس؛ تجسیل سجعیزبت تبظُ ثِ سجعی
ذطک؛ تجسیل هیَُّب ثِ کٌسبًتطُ اظ تٌَع غصایی استبى

فطٍش سجعیزبت ٍ هیَُّبی ذطک ٍ فطآٍضیضسُ

فطغت ّبی

.1

گطزضگطی
تَلیس فطآٍضزُّبی لجٌی عجیؼی

هحػَالت لجٌی ٍ زاهی هحلی؛ فطٍش هحػَالت لجٌی زض هٌبعق ضٍستبیی ٍ ییالقی.2

پطٍضش

پطًسگبًی هخل کجک ٍ ثلسضچیي؛ هؼطفی ذػبیع زضهبًی گَضت ٍ ترن پطًسگبى ثَهی؛ ایزبز
تَضّبیی ثبظزیس اظ پطًسگبى هْبرط؛ فطاّن ًوَزى زستطسی ّسفوٌس ثِ هٌبعق حفبظت ضسُ؛ پطٍضش

پطٍضش پطًسگبى ثِ قػس تکخیط ٍ ضکبض

حیَاًبت زض هٌبعق حفبظت ضسُ ثب ّسف تکخیط ٍ ضکبض .3سبهبىزّی ثبظاضّبی هحلی پطًسگبى ٍ
حیَاًبت اّلی؛ ایزبز تقَیوی هٌظن ثطای ثطگعاضی ثبظاضّبی هحلی زام ٍ عیَض؛ ایزبز ثبظاضّبی

ثبظاضّبی هحلی ٍ سٌتی

فطٍش حیَاًبت هحلی؛ ػطضِ هستقین هحػَالت زاهی ثِ گطزضگطاى

 .1هؼطفی فطٌّگّبی هرتلف قَهیتی استبى؛ ثْطُهٌسی اظ رطيّبی سٌتی رْت رصة تَضیست
ایزبز تَضّبی عجیؼتگطزی

(ّوچَى رطي تیطگبى ٍ  )...؛ ثطگعای تَضّبی عجیؼت گطزی ّسفوٌس؛ ثْطُگیطی اظ پتبًسیل ًعزیکی
روؼیت ضٍستبیی ٍ ضْطی زض استبى .2.تطٍیذ ثَمگطزی رْت احیبی ضٍستبّب؛ استفبزُ اظ ٍیژگی ٍ

فطٌّگی ٍ
اقبهتی

فطٍش غٌبیغ زستی

پتبًسیلّبی ذبظ اقلیوی؛ سَْلت زستطسی گطزضگط ثِ هٌبعق ضٍستبیی ٍ کَّستبًی ثب تْیِ
ثطٍضَضّبی گطزضگطی ٍ ضاٌّوبّبی هحلی؛ آضٌبیی ثب فطٌّگ کَسًطیٌبى استبى  .3ثْطُهٌسی اظ

ایزبز اقبهتگبُّبی سٌتی ٍ ضٍستبیی

غٌبیغ زستی ثِػٌَاى کبالی فطٌّگی؛ استفبزُ اظ فطٌّگ ثِػٌَاى اثعاضی تجلیغبتی هٌبعق؛ رصة
گطزضگطاى فطٌّگی زاذلی ٍ ذبضری ثب زض تَضّبی ٍیژُ فطٌّگی هٌبعق .4.استفبزُ اظ ذبًِّبی

ایزبز تَضّبی ثَمگطزی

ضٍستبیی ثطای اقبهت؛ گستطش سبذت ذبًِّب زض هٌبعق ضٍستبیی؛ ثِ کبضگیطی هػبلح ٍ سجک
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زام ٍ عیَض

پطٍضش ٍ فطٍش پٌیط ،هبست ٍ زیگط هحػَالت هحلی ثِ گطزضگطاى؛ ثطًسسبظی ٍ فطٍش

هؼوبضی عجیؼی ٍ سٌتی استبى؛ ایزبز اقبهتگبُّبیی اضظاىتط ثب ثْطُکیطی اظ ذبًِّب ٍ اهکبًبت
ثطگعاضی تَضّبی ٍضظضی ٍ سالهت

ضٍستبیی .5.استفبزُ اظ رطيّب ٍ هطاسوبت تبضیری ٍ ثَهی رْت رصة گطزضگط زض ضٍستبّب
(ّوچَى ثطفچبل ٍ )...؛ رصة گطزضگط ثب پتبًسیلّبی ٍضظشّبی ذبظ هٌغقِ ّوچَى کطتی
ثطگعاضی تَضّبی کَّپیوبیی زض ضٍستبّبی کَّستبًی

ضکل  -1یبفتِّبی ثرص کیفی-کسّب ٍ اثؼبز هسترطرِ اظ هػبحجِّب

Figure . Findings of the qualitative section-codes and dimensions of subtraction from the interviews
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ثب تَرِ ثِ یبفتِّبی حبغل اظ ثرص هغبلؼبت کیفی ٍ
هػبحجِّب ،پطسصًبهِ زض ثیي اػضبی ربهؼِ آهبضی تَظیغ
گطت ٍ پس اظ تکویل ٍ گطزآٍضی پطسطٌبهِّب اظ آظهَىّبی
هؼبزالت سبذتبضی رْت تزعیِ ٍ تحلیل زازُّب استفبزُ ضس
کِ زض ازاهِ ثِ اضائِ یبفتِّبی ثرص کوی تحقیق پطزاذتِ
ذَاّس ضس .ثب تَرِ ثِ ایٌکِ هقساض ثبض ػبهلی ضبذعّب زض
هسل سبذتبضی تحقیق ثبالتط اظ  0/7ثَزُ است ،زض ًتیزِ هسل
اٍلیِ تأییس هیضَز (ضکل  .)3تأییس پبیبیی ٍ ضٍایی اثعاض تحقیق
ًیبظ ثِ ثطضسی سبیط ضبذعّبی تأحیط گصاض زاضز ،ثطای تأییس
پبیبیی ثبیس ثبضّبی ػبهلی ثبیس ثبالتط اظ  0/7ثبضس (ضکل ٍ )3
آلفبی کطًٍجبخ ثبالتط اظ  ،0/7پبیبیی تطکیجی ثیي ،0/95 ٍ0/7

پبیبیی اضتطاکی ثبالتط اظ  0/5ثبضس کِ ثب تَرِ ثِ رسٍل ضوبضُ
 2توبهی ضبذعّب ثبالتط اظ هقساض هَضزقجَل ثَزُ ٍ زض ًتیزِ
پبیبیی اثعاض تحقیق تأییس هیضَز .ثطای تأییس ضٍایی ثبیس.1 :
ّوِی ثبضّبی ػبهلی هؼٌیزاض ثبضسّ .2 ،وِی ثبضّبی ػبهلی
ثبالتط اظ  0/7ثبضس .3 ،هیبًگیي ٍاضیبًس استرطاد ضسُ ّوِ ی
سبظُّبی هَضز هغبلؼِ ثبالتط اظ  .4 ٍ 0/5پبیبی تطکیجی ثعضگتط
اظ هیبًگیي ٍاضیبًس استرطاد ضسُ ثبضس ،کِ ثب تَرِ ثِ هسل
سبذتبضی (ضکل  ٍ )3رسٍل ضوبضُ ( )2ضبذعّب توبهی
ضططّبی الظم ثطای تأییس ضٍایی ضا ًیع زاضًس .زض ًتیزِ ضٍایی
اثعاض تحقیق ًیع هَضز تأییس قطاض هیگیطز.

رسٍل  -1رسٍل تأییس ضٍایی ٍ پبیبیی اثعاض کوی تحقیق
هتغییطّبی هکٌَى

آلفب>7/0

فطغتّبی کبضآفطیٌبًِ
ثبغساضی ٍ گلربًِ
پطٍضش ٍ غیس هبّیبى
غٌبیغ تجسیلی
زام ٍ عیَض
فطٌّگی ٍ اقبهتی

0/889109
0/749196
0/704932
0/860921
0/820169
0/870303

Table . Validity and reliability verification table of quantitative research tool
 <7/0پبیبیی تطکیجی
ضطیت تؼییي
هیبًگیي ٍاضیبًس> 5/0
پبیبیی اضتطاکی> 5/0
<95/0
......................
0/594022
0/906347
0/514022
0/362678
0/667564
0/857002
0/667564
0/278097
0/631457
0/836530
0/631473
0/220817
0/777393
0/912135
0/777393
0/442022
0/738598
0/894030
0/738598
0/468830
0/658858
0/915987
0/658858

ثطای تأییس کیفیت هسل تحقیق تؼییي ثطاظش هسل کلی
تحقیق ضطٍضی است ،ایي ضبذع ،هزصٍض ضطة زٍ هقساض
هتَسظ هقبزیط اضتطاکی ٍ هتَسظ ضطایت تؼییي است .هقبزیط
0/01 ٍ0/25 ،0/36ثِتطتیت قَی ،هتَسظ ٍ ضؼیف تَغیف
ضسُ است .ثب تَرِ ثِ رسٍل ضوبضُ ( )2هقساض ثِزست آهسُ

ثطای هقبزیط اضتطاکی ٍ ضطایت تؼییي ثِ تطتیت ٍ 0/664
 0/354استّ .وچٌیي ،هقساض ثِزست آهسُ ثطای تؼییي ثطاظش
هسل کلی  0/485است کِ ایي هقساض ثیطتط اظ هقساض 0/36
ثَزُ ٍ زض ًتیزِ ثطاظش قَی ثطای هسل تحقیق تأییس هیضَز.
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ضکل  -2هسل سبذتبضی تحقیق ّوطاُ ثب هقبزیط t-values
Figure . Structural research model with values of t-values
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Figure . Structural model of research along with standard coefficients of operating loads

رسٍل  -2ثبضػبهلی ٍ اٍلَیتثٌسی فطغتّب
ػبهل
ثبغساضی ٍ
گلربًِ

غٌبیغ تجسیلی

ثبض ػبهلی
0/876
0/833
0/736
0/858

ایزبز تَضّبی عجیؼتگطزی

0/867

0/793

ثطگعاضی تَضّبی ٍضظضی ٍ سالهت

0/837

ایزبز تَضّبی ثَمگطزی
ایزبز اقبهت گبُّبی سٌتی ٍ ضٍستبیی

0/798
0/790

فطٍش غٌبیغ زستی

0/763

0/727
0/939
0/935

فطٌّگی ٍ اقبهتی

0/759

زض ایي ثرص ثب تَرِ ثِ ًتبیذ زازُّبی آهبضی ٍ ثبضّبی
ػبهلی ثِزست آهسُ ثِ سغحثٌسی فطغتّب پطزاذتِ ٍ ّط یک
ضا ثِ تطتیت اٍلَیت ًطبى زازُ ضسُ است .هقساض ثبضػبهلی
هیعاى تأحیطگصاضی ّط یک اظ سٌزِّب ضا ثط ضٍی هتغییط هکٌَى

ًطبى هیزّس ،هقساض ایي ضبذع اظ  0تب  1است ٍ ًجبیس کوتط
اظ  0/7ثبضس .حبل ثب تَرِ ثِ ضکلّبی ضوبضُ ( )3( ٍ )2ثِ
تفسیط سغح هؼٌیزاضی ٍ ضطیت هسیط ثیي هتغییطّبی تحقیق
پطزاذتِ هیضَز.

رسٍل ً -3تبیذ ضاثغۀ هستقین ٍ ضطایت هؼٌیزاضی هسل
هسیط
فطغتّبی کبضآفطیٌی – فطٌّگی ٍ اقبهتی

Table . Results of direct relationship and significant coefficients of the model
ًتیزِ آظهَى
سغح هؼٌیزاضی
هؼٌیزاضی
ضطیت هسیط
ًطبى
قجَل
22/793
0/846
P>0/01
Entrepr.opportuniti - Cultural

فطغتّبی کبضآفطیٌی – ثبغساضی ٍ گلربًِ
فطغتّبی کبضآفطیٌی – پطٍضش ٍ غیس
هبّیبى

Entrepr.opportuniti-Gardening

0/744

16/562

P>0/01

قجَل

Entrepr.opportuniti -Breeding fish

0/666

8/448

P>0/01

قجَل

Entrepr.opportuniti - Alterant industries

0/554

5/403

P>0/01

قجَل

فطغتّبی کبضآفطیٌی – غٌبیغ تجسیلی

|t|>1.96 Significatan at P<0.05
|t|>2.58 Significatan at P<0.01
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فطغتّبی کبضآفطیٌی – زام ٍ عیَض

Entrepr.opportuniti- Livestock

0/775

19/610

P>0/01

قجَل
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پطٍضش ٍ غیس
هبّیبى

ضبذع
ثطگعاضی تَضّبی گطزضگطی هعضػِ
پطٍضش گیبّبى ظیٌتی ٍ گلربًِای
ثستِثٌسی ٍ ػطضِ هستقین هحػَل هعضػِ ثِ
گطزضگط
پطٍضش هبّیبى ذبٍیبضی ٍ سطزآثی
ثطگعاضی تَضّبی غیس هبّی ضٍستبیی ٍ
زضیبیی
ایزبز ضستَضاى هبّی ٍ غصاّبی زضیبیی
گستطش کطت ٍ فطآٍضی گیبّبى زاضٍیی
ػطضِ هستقین هحػَالت فطآٍضیضسُ
فطٍش سجعیزبت ٍ هیَُّبی ذطک ٍ
فطآٍضیضسُ

Table . Efficiency and Prioritization of Opportunities
ثبض ػبهلی
ضبذع
ػبهل
0/937
تَلیس فطآٍضزُّبی لجٌی عجیؼی
0/840
ثبظاضّبی هحلی ٍ سٌتی
زام ٍ عیَض
0/796
پطٍضش پطًسگبى ثِ قػس تکخیط ٍ ضکبض
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تطکز ي قذرداوی
هقبلِ حبضط ثطگطفتِ اظ عطح تحقیقبتی ثب ػٌَاى ضٌبسبیی
ٍ تطریع فطغت ّبی کبضآفطیٌبًِ زض غٌؼت تَضیسن استبى
هبظًسضاى کِ ثب حوبیت هبلی ازاضُ کل تؼبٍى ،کبض ٍ ضفبُ
ارتوبػی غَضت گطفتِ است.
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ًتبیذ ثیبًگط آى است کِ حَظُ فطٌّگی ٍ اقبهتی رعء
فطغتّبی تأحیطگصاض زض ظهیٌِ گطزضگطی ضٍستبیی هیثبضس
ایي یبفتِّب ثب ًتبیذ تحقیق هیطظایی ( )6یکسبى هیثبضس (.)6
ّوچٌیي غفطی ٍ هیطظایی ثبفقی ( )10زض تحقیق ذَز ضٍضی
هطبثِ ثب تحقیق حبضط زض پیص گطفتٌس ٍ فطغتّبی هطبثِای
ّوچَى حَظُ اقبهتی ٍ فطٌّگی ضا زض تحقیق ذَز ضٌبسبیی
ًوَزًس .اظ عطفی پطٍثستل ٍ ّوکبضاى ( )9ثِ ثطضسی فطغت
ّبی گطزضگطی ضٍستبیی اظ عطیق استطاتژیّب ٍ العاهبت
ضّجطی هقػس زض هٌبعق حبضیِای ضٍستبیی پطزاذتٌس کِ ثِ
فطغتّبیی اظ قجیل گطزضگطی کطبٍضظی ،گطزضگطی
فطٌّگی ٍ گطزضگطی عجیؼت ضسیسًس ،ایي فطغتّب ًیع ثب
یبفتِّبی تحقیق حبضط یکسبى هیثبضٌس .هستٌس ثِ یبفتِّبی
کیفی ٍ ّوچٌیي ضطایت ثبضػبهلی تحقیق هَاضز ظیط ثِػٌَاى
پیطٌْبزاتی ثطای هسیطاى گطزضگطی ٍ غٌبیغ زستی اضائِ هی
ضَزً .تبیذ تحقیق حبضط ًطبى زازُ است کِ هیعاى احطگصاضی
ضبذع اقبهتی ٍ فطٌّگی اظ ثبالتطیي ضست احطگصاضی ثط
فطغتّبی گطزضگطی ثطذَضزاض است ،لصا هستٌس ثِ ضطایت
ثبض ػبهلی آظهَى پیطٌْبز هیضَز هَلفِّبی ّوچَى ایزبز
تَضّبی عجیؼتگطزی ،ثطگعاضی تَضّبی ٍضظضی ٍ سالهت ٍ
ایزبز تَضّبی ثَمگطزی هَضز تَرِ ثیطتطی قطاض ثگیطًس .اظ
سَیی یبفتِّبی تحقیق ًطبى زازُ است کِ هیعاى احطگصاضی
ضبذع زام ٍ عیَض اظ ثبالتطیي ضست احطگصاضی ثط فطغتّبی
گطزضگطی ضا ثطذَضزاض است ٍ زض ربیگبُ زٍم قطاض زاضز ،لصا
هستٌس ثِ ضطایت ثبض ػبهلی آظهَى پیطٌْبز هیضَز هَلفِّبی
ّوچَى تَلیس فطآٍضزُّبی لجٌی عجیؼی ٍ ثبظاضّبی هحلی ٍ
سٌتی هَضز تَرِ ثیطتطی قطاض ثگیطًسّ .وچٌیي هیعاى احط
گصاضی ضبذع غٌبیغ تجسیلی زض ثیي فطغتّبی گطزضگطی
اظ ربیگبُ پبییٌی ثطذَضزاض است ،لصا هستٌس ثِ ضطایت ثبض
ػبهلی آظهَى پیطٌْبز هیضَز ضبذعّبی ّوچَى فطٍش
سجعیزبت ٍ هیَُّبی ذطک ٍ فطآٍضی ضسُ ٍ ػطضِ هستقین
هحػَالت فطآٍضی ضسُ کِ ثِ تطتیت کوتطیي هیعاى ثبضّبی
ػبهلی ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُاًس ،ثیطتط اظ پیص هَضز تَرِ
قطاض ثگیطًسّ .وچٌیي ًتبیذ تحقیق حبضط ًطبى زازُ است کِ

هیعاى احطگصاضی ضبذع ثبغساضی ٍ گلربًِ ٍ پطٍضش ٍ غیس
هبّیبى اظ ضست احطگصاضی تقطیجبً یکسبى ثط فطغتّبی
گطزضگطی ثطذَضزاض است ،لصا هستٌس ثِ ضطایت ثبض ػبهلی
آظهَى پیطٌْبز هیضَز هَلفِّبیی ّوچَى ثطگعاضی تَضّبی
گطزضگطی هعضػِ ٍ پطٍضش هبّیبى ذبٍیبضی ٍ سطزآثی زض
ایي زٍ ضبذع هَضز تَرِ ثیطتطی قطاض ثگیطًس .هستٌس ثِ
یبفتِّبی تحقیق ٍ ضطایت ثبض ػبهلی هَاضز ظیط ثِػٌَاى
پیطٌْبزاتی ثِ زیگط هحققبى ثطای تحقیقبت آتی اضائِ هیضَز:
زض ایي تحقیق کوتطیي هیعاى تأحیطگصاضی ضبذعّبی فطغت
زض حَظُ گطزضگطی هطثَط ثِ غٌبیغ تجسیلی ثَزُ است ،ایي
زض حبلی است کِ هػبحجِضًَسگبى حَظُ هطثَط ثِ غٌبیغ
تجسیلی ضا ثِػٌَاى فطغتی هْن هَضز اضظیبثی قطاض زازًس ،اظ ایي
ضٍ ثِ پژٍّصگطاى آتی پیطٌْبز هیضَز ثِ ثطضسی ػلت ٍ
چطائی پبییيثَزى ضست احطگصاضی ایي ضبذع ثپطزاظًس .زض
عی فطآیٌس تحقیق آًچِ ثیص اظ پیص هَضز تأکیس افطاز قطاض
گطفتً ،بّوبٌّگی قَاًیي ٍ هتَلیبى حَظُ گطزضگطی هیثبضس،
اظ ایي ضٍ پیطٌْبز هیضَز تحقیق هطبثْی ثطای پیسا کطزى
قَاًیي هَاظی زض زستگبُّبی زٍلتی اًزبم ضسُ ٍ ثِ اضائِ ضاُ
کبضّبیی ثطای سطػتثرطی ثِ فطآیٌسّبی هَرَز زض حَظُ
گطزضگطی پطزاذتِ ضَز .هطٍض ازثیبت ًظطی تحقیق ًطبى
هیزّس زض تحقیقبتی ّوبًٌس هغبلؼبت هیطظایی ( ،)6حَظُّبیی
ّوچَى ظیط سبذتّبی ثْساضتی -زضهبًی ثِػٌَاى ػبهل
هَحطی زض رصة گطزضگط هیثبضس کِ زض تحقیق حبضط هَضز
ثطضسی قطاض ًگطفت ،لصا ثِ هحققیي آتی پیطٌْبز هیضَز زض
تحقق ذَز تأحیط ایي هتغیط ضا ثطضسی ًوبیٌس (.)6
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Abstract
The purpose of this research is to identify the entrepreneurial opportunities for the rural
tourism industry in Mazandaran province in order to answer the question of what the
appropriate fields of investment and rural tourism potentials in Mazandaran province are. The
methodology used in this research is of a descriptive nature and is based on developmental
purposes. Accordingly, a combined approach was used in order to conduct this research and
opportunity identification as well. As a research tool in the qualitative research section, semistructured interviews with managers, economics activists in tourism industry and university
scholars of the province were used to identify the livelihood opportunities of Mazandaran
province. At this stage, nine experts from the province were identified by a targeted method and
the semi-structured interviews were conducted to collect data. After completing the interview
process, the first stage of the open source codification was based on oral statements and in the
second stage, the coding was done axially and
axial codes were extracted. In the third stage
of dimension identification, five dimensions including gardening and greenhouses, breeding and
catching fish, packing and conversion industries, livestock and poultry, and cultural and
residential dimensions were identified. Considering the qualitative aspect of the research,
sampling method was done purposefully in this study. Regarding its quantitative aspect, based
on the model extracted from the interviews and using a snowball sampling method, a
questionnaire consisting of
questions was designed and provided to the statistical community
of the research. Data were analyzed by a PLS software, and the findings of this study showed
that cultural and residential opportunity was identified as the first rural tourism opportunity in
Mazandaran province.
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