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  مطالعه موردي: نواحی روستایی بخش مرکزي شهرستان تنکابن. کشاورزي

  
  3، سیدعلی بدري2مدرضا رضوانیمح، 1زهرا حیدري*

  ریزي روستایی، برنامه ریزي آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه1
  دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

  تهران دانشگاه روستایی، ریزي برنامه قطب عضو و جغرافیا دانشکده استاد2
  تهران دانشگاه روستایی، ریزي امهبرن قطب عضو و جغرافیا دانشکده دانشیار3

  8/7/94 ؛ تاریخ پذیرش: 26/11/92تاریخ دریافت: 
  چکیده

در  هاي ساختاري متعددي روبرو است کهبا محدودیت، روستایی کشوردر مناطق فعالیت بخش ترین عنوان اصلی کشاورزي به
کشـاوزي بخـش تواند به بهبود وضعیت تایی مین نواحی روسگردشگري کشاورزي با مشارکت ساکنا ایجاد و توسعه، خصوصاین 

البته مشارکت روستاییان به عوامل مختلف فردي، اجتماعی، اقتصادي، محیطی و نهـادي بسـتگی دارد شایان توجهی کند. کمک 
مشـارکت در ایجـاد و توسـعه گردشـگري  جامعـه محلـی بـه بر نگرش مؤثرکه هدف از ارائه این پژوهش بررسی مهمترین عوامل 

هـا منظور تحلیل یافته باشد و بهتحلیلی از نوع پیمایشی می -توصیفیمورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق . استورزي کشا
هـاي ، از آزمـونهـابسته بـه مقیـاس و حجـم دادههاي آماري توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد و میانگین و همچنین از آزمون

، نـواحی روسـتایی بخـش مرکـزي منطقـه مـورد مطالعـه. شـده اسـتاستفاده  تحلیل مسیرو مدل  اي تک نمونه Tتحلیلی مانند 
  هسـتند بـه زیبایی برخـوردار هاي طبیعی بسیارجاذبهعالوه بر مزارع و باغات کشاورزي، از که  شودرا شامل میشهرستان تنکابن 

وضعیت  بیانگر آن است که ي تحقیقهاباشند. یافتهساالنه پذیراي حجم زیادي از گردشگران از نقاط مختلف کشور میاي که گونه
استاي ایجـاد و توسـعه گردشـگري کشـاورزي در شـرایط رن در اقتصادي و محیطی از دیدگاه ساکنا متغیرهاي اجتماعی، نهادي،

 مقـدار بـا اقتصـاديمتغیر مسـتقل دهد که  نشان میمدل تحلیل مسیر از میزان اثر کل بدست آمده رار دارد. همچنین مطلوبی ق
و مـابقی متغیرهـا بـه  ن در راستاي ایجاد و توسعه گردشگري کشـاورزي داردن تأثیر را بر میزان مشارکت ساکنا) بیشتری446/0(

ترتیب متغیر نهادي، متغیر اجتماعی و متغیر محیطی، بر متغیر وابسته مشارکت تأثیرگذارند. بنابراین عامـل اقتصـادي مهمتـرین 
ها شود که بانکبر اساس نتایج، پیشنهاد می کت پاسخگویان در ایجاد و توسعه گردشگري کشاورزي است.عامل تأثیر گذار بر مشار

 و نهادهاي مالی دولتی در راستاي توسعه گردشگري کشاورزي، مشارکت بیشتري داشته باشند.
  

  .شهرستان تنکابن ی بخش مرکزي، نواحی روستای گردشگري کشاورزي،ریزي  برنامه، ، مشارکتاجتماع محلی :کلیدي هاي ه واژ
  

  1مقدمه
 موقـت و تعاملی است پیچیده ايپدیده گردشگري

ترکیـب  از کـه اسـت میزبـانی و مقصـد مهمانـان بین
کامـل یـا تقریبـاً، مسـتقیم یـا  طـور ذینفعانی کـه بـه

 هـاي گردشـگري هسـتند،غیرمستقیم درگیر فعالیـت
 ,Van der Zee and Vannesteاسـت ( شـده سـاخته

 جملــه از ایــن فعالیــت گســترش و رشــد ).47 :2015

                                                             
 Zahra.heydari@ut.ac.irمسؤول:  نویسنده*

 در سرعت با که است بیستم قرن اواخر مهم هايپدیده
 افـزایش درآمـد، سطح رفتن باال. دارد ادامه جدید قرن
 مفـاهیم بـه جدیـد يهـا نگرش و تغییرات فراغت، ایام

 کنـدمی ایجاب المللیبین هايتأمین ضرورت و زندگی
 و خانی( یابد توسعه و گسترش شدت به گردشگري که

 اقتصـاد هـايفعالیت از بسیاري .)52: 1388 ،همکاران
 افول دچار اخیر هايدهه طی درآمد، سطح و روستایی

 خـروج نتیجـه در و بیکـاري نرخ افزایش و شده شدید
 جامعــه از بــاال تحصــیالت داراي افــراد و جــوان نســل
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 انداخته مخاطره به را روستایی نواحی توسعه روستایی،
ـــ ـــی( تاس ـــرودي، مطیع ـــعۀ). 70 :1390 لنگ  توس

 و اسـت اساسی عنصري روستایی مناطق در گردشگري
 و مهــاجرت فقــر، از روســتاها نجــات هــاي راه از یکــی

ــکالت ــاعی مش ــادي و اجتم ــه اقتص ــمار ب ــی ش  رودم
  ).40: 1387 همکاران، و مهدوي(

 یکـی به شدن تبدیل حال در روستایی گردشگري
 ایـن در. اسـت جهـان ريتجـا اقتصـاد اصـلی ارکان از

 و هـا مزیـت شناسـایی و اصـولی ریـزي برنامه با راستا،
 توسعه به توانمی روستایی گردشگردي هاي محدودیت

ــی اقتصــاد و ايمنطقــه ــولی،( نمــود کمــک ملّ  میرکت
ـــواع شـــامل روســـتایی گردشـــگري ).139 :1389  ان

 رفاهی خدمات و تسهیالت از برخورداري با گردشگري
 از منـديبهـره امکـان کـه باشدمی ییروستا نواحی در

 در شـرکت با همراه طبیعت هايجاذبه و طبیعی منابع
ــدگی ــتایی زن ــار و روس ــزارع در ک ــات و م ــت باغ  اس

ا بـه عنـوان جهت روسـت. به هر)208 :1389 هاشمی،(
تواند انـواع گردشـگري را در  یک فضاي جغرافیایی می

ي گردشگري کشاورزخود جاي دهد که در این ارتباط 
در  گردشـگرباشـد کـه  مـی گردشگرياي از زیر شاخه

ی و هـاي زراعـو کشـاورزي بـه فعالیـت مزرعـهمحیط 
ــره ــارکت و از آن به ــاورزي مش ــیکش ــد م ــودمن . ش

اي به تمامی اشـکال گردشـگري کـه گردشگري مزرعه
شــوند اطــالق یــک مزرعــه مربــوط مــی مســتقیماً بــه

 جملـه از کشاورزي ).135: 1387 ،(اردستانیگردد  می
 توسعه در مهمی نقش و روستاهاست غالب هايفعالیت
ــی ــی. دارد مل ــاي از یک ــت راهه ــن از حمای ــش ای  بخ

 بر تأکید با کشاورزي گردشگري توسعۀ مهم، اقتصادي
 کشـاورزي جدیـد هايروش از استفاده و تولید افزایش

: 1389(قـدیري معصـوم و همکـاران،  روستاهاست در
روزه کشــورهاي مختلــف از ایـن رهیافــت امــ ).15-16

اند توسعه محلی را در فضاهاي منزوي و جهان توانسته
دورافتاده بـا اسـتفاده از ایـن نـوع گردشـگري تحقـق 

هـزار  21بخشند براي نمونه در کشور اطریش بیش از 
هـاي گردشـگري فعالیـتکید بر أمزرعه کشاورزي با ت

هـزار تخـت بـراي  105ع وجود دارد که در ایـن مـزار
 گردشـگران در نظـر گرفتـه شـده اسـت اقامت شـبانۀ

ي در زمینـه ایجـاد و ریزالبته برنامه ).1387 رضوانی،(
 هاي گردشگري کشاورزي در روستاها باتوسعه فعالیت

ن برخــی از نــواحی روســتایی توجــه بــه اینکــه ســاکنا
روسـتاها نگرشی منفی نسبت به حضور گردشگران در 

مادي که کشاورزان نسبت اعتدیگر بی دارند و از طرفی
هایی که توسط دولت در روستاها انجـام ریزيبه برنامه

 صادي براي افـراد روسـتایی نداشـته،شده و منفعت اقت
هـاي ریـزيي ورود گردشگران و همچنین برنامـهپذیرا

باشند، بر همین اساس به منظـور جدید در منطقه نمی
ها ریزي بیشتر برنامه یز تداوم و پایداريجلب اعتماد و ن

ویکرد مناسـب بـراي ها در مناطق روستایی رو فعالیت
باشـد. در ها، رویکرد مشـارکتی مـیریزياینگونه برنامه

کشـاورزان در مراحـل  این رویکرد خـود روسـتاییان و
کنند و به طور مسـتقیم ریزي شرکت میمختلف برنامه

اسـت  با گردشگران در ارتباط بوده و تجربه ثابت کرده
توانند سطح اقتصادي خود را ارتقـا که از این طریق می

شود این است کـه که مطرح می پرسشیحال بخشند. 
 عواملی بر نگرش جامعه محلی بـراي مشـارکت در چه

یک هر  توسعه گردشگري کشاورزي تأثیر دارند و سهم
  از عوامل مختلف در این زمینه چقدر است؟

  
  مبانی نظري
 فعالیـت یـک عنـوان بـه لین بارروستایی او گردشگري

 در م. 18 قـرن دوم نیمۀ در اقتصادي و اجتماعی - تفریحی
 شـامل تنهـا نـه کـه شد، ظاهر انگلستان به خصوص اروپا

 بلکـه شـود،مـی تفریحـی هاي فعالیت و امکانات ها،جاذبه
 نیـز گردشـگران بـراي تسـهیالتیه ارائـ و خدمات نیازمند
سـعه گردشـگري تو ).97 :1389الـدینی،  (شـمس هسـت

عنوان بخشی ارزشمند و رشد یابنده در زمینـه  روستایی به
 :1380 ارپلی،(جولیـا شـ رهیافت اقتصـادي مطـرح اسـت

هـاي مختلفـی این فعالیت مهم اقتصادي از دیدگاه )،262
مورد توجه قرار گرفته است. بعضـی آن را بخشـی از بـازار 

اي نیــز آن را سیاســتی بــراي توســعه گردشــگري و عــده
تـوان کنند، این نوع گردشگري را مـیوستایی قلمداد میر

ابزار مهمی براي توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و اکولـوژیکی 
قلمــداد کــرد. در کشــورهاي بســیاري ایــن امــر بــا خــط 

عنـوان  هاي کشـاورزي در ارتبـاط اسـت و غالبـاً بـه مشی
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زیسـت و فرهنـگ سـنتی راهبردي بـراي حفـظ محـیط 
 :1381، قـادري(افتخـاري و  ودشـ داده مـی روستایی ارتقا

تواند به مثابه منبع مالی جدیـد این صنعت می ).23و  26
(کرمـی  وضعیت اقتصادي مـردم محلـی را بهبـود بخشـد

) و عامـل مهمـی در رفـع 4 :1390، کالنتـريدهکردي و 
 فقر، افزایش اشتغال و ارتقا درآمد روستاییان قلمداد شـود

)Sebele, 2010: 43.( انگیـزه و اهـداف به جهبا تو توانمی 
 پـنج بـه را روسـتایی گردشـگري مسـافرت، از گردشگران

  .است شده داده نشان زیر جدول در که تقسیم کرد دسته
 عنـوان بـه کشـاورزي طبق جدول باال، گردشـگري

 اصول بر مبتنی که است روستایی گردشگري از بخشی
 محـیط همکـاري کمیسـیون در کـه باشدمی پایداري
 ,.M.C. Nechar et al( است شده رفتهگ نظر در زیست

ــامل ).177 :2015 ــگري، ش ــوع گردش ــن ن ــام ای  تم
 هـايجاذبـه بـا کـه تـوأم است کشاورزي هاي فعالیت

 و مراکـز بـه شهرنشـینان جـاذب خـود، فرد منحصر به
اقامـت  به منجر امر این و روستایی است هاي سکونتگاه

 و طبیعـت بـا انسـان آشـتی و روسـتا در گردشـگران
 کشـاورزي هـاي فعالیـت و مزارع اندازهاي زیباي چشم

 :Ceballos, 1996( شـود مـی روسـتایی هاي سکونتگاه

197 .( 
ي اخیـر مطالعـات متعـددي در زمینـه ها طی سال

گردشگري کشاورزي در نـواحی روسـتایی کشـورهاي 
 :Demonja et al., 2011( مختلف انجـام شـده اسـت

361 ; Erdogan Koc, 2008: 1085 ; Carpio et al., 
2008: 254 ; Veeck et al., 2006: 235 ; Pop et al., 

2008: 598 ; Kosmaczewska, 2008: 141 ; 
G.McGehee et al., 2007: 280 ; Akpinar et al., 

2004: 473 ; Kizos et al., 2007: 59 .(  
ــول در ــه ط ــگري و  ده ــوزه گردش ــته، در ح گذش
ي بـه بـه گردشـگري کشـاورز شناختی، جامعه ادبیات

 هـايعنوان راهبردي براي انطباق کشاورزان بـا چـالش
کشاورزي ناشی از کاهش قیمت محصوالت و گسترش 

ها و شرکتها، توجه بسیاري شده است. گردشگري بنگاه
عنوان یک استراتژي تنـوع اقتصـادي  کشاورزي تنها به

در سراســر جهــان گســترش نیافتــه، بلکــه بــه دنبــال 
ي و غیــر اقتصــادي اي از اهــداف اقتصــادمجموعــه

 Valdivia( کارآفرینی و ترویج توسعه روسـتایی اسـت

and Barbieri, 2014: 19.(  
نوعی از این انطباق، ایجاد مزارع تعطیالت است که 
کارکردهاي مزرعه و عناصـر گردشـگري تجـاري را بـا 
ــزارع  ــیاري از م ــد. در بس ــی کن ــب م ــدیگر ترکی یک

بزرگترین  شمالی، درآمد حاصل از گردشگران، آمریکاي
)، گردشـگري 222: 1387(رضـوانی،  منبع درآمد است

در مناطق روستایی این کشور بسیار گسـترده اسـت و 
حداقل در بخشی از سال هر مزرعه براي بازدید عمـوم 
آزاد می شود. گردشـگران مـی تواننـد میـوه و سـبزي 

هـا را بچشـند و در بچینند، اسب سواري کننـد، عسـل
محصوالت مختلف و  ها فروشگاه هاي کنار مزارع یادکه

صنایع دستی را خریداري نماینـد یـا فعالیـت دیگـري 
  ).Hepburn, 2008: 25( انجام دهند

  

 انواع گردشگري روستایی :1 جدول
  تعریف  انواع
  .دندار قرار اکولوژیکی يها جاذبه با تعامل در عمده طور بهگردشگران   1طبیعی گردشگري
  .است روستایی مردم باستانی وفرهنگی  میراث تاریخ، فرهنگ، با مرتبط  2فرهنگی گردشگري

  .هستند ارتباط در ،بومی مردم اجتماعی هنجارهاي و زندگی با طبیعی يها جاذبه با تعامل بر عالوه گردشگران  3بومی گردشگري

  4ایی دهکده گردشگري
 اجتماعی و هاي اقتصادي الیتفع در و کرده زندگی دهکده خانوارهاي در گردشگران گردشگري، نوع این در

  .کنندمی مشارکت روستا
  .کنند می مشارکت آن در یا و بودهتعامل  در کشاورزي سنتی فعالیتهاي با منفی هايپیامد ایجاد بدون گردشگران  5کشاورزي گردشگري
  5 :1385، مهدويو  منبع: افتخاري

                                                             
1. Natural tourism 
2. Caltural tourism 
3. Eco tourism 
4. Village tourism 
5. Agritourism 
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نــه گردشــگري یمعتقــد اســت کــه در زم1 ادجــل
ي خـاص خـود را ها تورالعملکشاورزي هر کشـور دسـ

ــه در ــوان نمون ــه عن ــه دارد، ب ــويون منطق ــا، 2ت  ایتالی
 هستند گردشگران پذیراي تعطیالت در که کشاورزانی

 30 شب هر سال در روز 160 ماکزیمم مدت براي باید
 مــواد درصــد 50 از بــیش بایــد و بپذیرنــد را میهمــان

. برسانند فروش به گردشگران به را خود تولیدي غذایی
 سالمت مسائل دیگر، مناطق برخی و آلمان بریتانیا، در
 و قـوانین مثال بعنوان دارند قرار کنترل تحت ایمنی و

 و اهلـی حیوانـات با تماس حریق، خصوص در مقررات
 منـاطق در گردشـگري صورت هر در. دارد وجود غیره

 پیـدا بیشتري رونق دنیا سطح در روز روز به کشاورزي
 و ریـزيبرنامـه بـه شـگريگرد بخـش ایـن و کنـدمی

 Edgell et( باشـدمـی نیازمند گردشگري هاي سیاست

al., 2007: 74(.  
بر اساس رویکرد گردشـگري پایـدار، موفقیـت هـر 

درك کیفیــت پــروژه گردشــگري مســتلزم شــناخت و 
زاده فیروزجایی (علیقلی باشدحمایت جامعه میزبان می

گردشـگري بر همـین اسـاس  ).36 :1389و همکاران، 
تواند از طریق تحریک و تشویق جامعـه مقصـد بـه  می

ــه  ــاورزي ب ــدمات بخــش کش عرضــه محصــوالت و خ
(قدمی و  گردشگران، سبب رونق بخش کشاورزي شود

مشارکت مردم در روند توسـعه  ).181 :1391، صالحی
نظران از چنان اعتباري برخوردار است کـه  نزد صاحب

الـب، (ط بعضاً توسـعه را معـادل مشـارکت مـی داننـد
1374: 4.(    

ــواع جــایگزین گردشــگري کــه چنــدان  یکــی از ان
باشد. اسـاس  شناخته شده نیست، گردشگري مدنی می

این مفهوم چنین اسـت کـه گردشـگري بـراي توسـعه 
ــی اســت و خــود یــک هــدف محســوب  اجتمــاع محل

شود. مشارکت و کنترل محلی به توسعه موفقیـت  نمی
ــاي آن  ــراي بق در آمیــز گردشــگري کمــک کــرده و ب

 :1391(جورج و همکـاران،  طوالنی مدت ضروري است
 توسـعه براي است رهیافتی اجتماعی، مشارکت ).127

 محـروم بخشـهاي دادن دخالـت و مشارکت آن در که

                                                             
1. David L. Edgell 
2. Veneto 

 آنهـا زنـدگی بر حاکم هاي نظام و ها نهاده در روستایی
 و خـوردرب زمینـه ،آن فقـدانو  اسـت ضـروري امـري

 مختلــف ياهــ بخش عملکــرد میــان در را اخــتالف
 رو ایـن از .آورد مـی فراهم جامعه عمومی) و (خصوصی

 نقـش افـزایش بـه معطـوف بایـد یـزانر برنامه نگرش

 در ویـژه بـه و توسـعه فرآیند در مردمی هايمشارکت

(ازکیـا و  باشد اقتصادي و سیاسی اجتماعی، هايزمینه
    ).10و  9 :1388، راد حسنی

 بـا یشـیپیما نـوع از تحقیـق این روش: روش تحقیق
 نامـهپرسـش بـر مبتنـی ذهنی يها شاخص از استفاده

هـا بـا نیـاز بـراي تهیـه شـاخص است. اطالعات مـورد
آوري و بـا هاي مربوطـه جمـعنامهمطالعه کتب و پایان

توجه به موضـوع و شـناخت منطقـه موردمطالعـه، بـه 
کـه تعـداد ایم. با توجه به اینبومی سازي آنها پرداخته

 112نه مســتقر در ایــن بخــش روســتاهاي داراي ســک
درصد از کـل روسـتاها یعنـی  10باشد، ابتدا روستا می

روستا، به عنوان واحد تحلیل مکانی انتخـاب شـده  12
اند. همچنین از کل سرپرستان خـانوار سـاکن در ایـن 

باشــند، بـا اســتفاده از خــانوار مـی 12202بخـش کـه 
 ۀجامعـگیري شده است.  فرمول کوکران اقدام به نمونه

 ییروسـتا يسرپرسـتان خانوارهـا شهوپـژ نیا يآمار
ــواحی روســتایی کــه در  باشــندمــی  يبخــش مرکــزن

روش  کــه بــه ســکونت دارنــد تنکــابنشهرســتان 
 روش(خـانوار  270 نمونه حجم با تصادفی گیري نمونه

بـراي سـنجش  .انـدگرفتـه قرار پرسش مورد) کوکران
اي نامـه از آزمـون آلفـپایایی و اعتبار سـواالت پرسـش

کرونباخ اسـتفاده شـده اسـت و نتـایج بـه تفکیـک در 
) آمده است که بیانگر پایایی مطلوب سواالت 2( جدول
  باشد.نامه میپرسش
منظور درك ابعاد مختلفی که در میزان مشارکت  به

 -اقتصـادي -ساکنان محلی نقش دارد، ابعاد اجتمـاعی
هـاي نهادي و زیست محیطی منتج از توسـعه فعالیـت

مورد بررسی قـرار گرفتـه و در ادامـه بـراي  گردشگري
تعیین میزان نقش هر یک از ابعاد در میزان مشـارکت، 

 هـدف از تحلیل مسیر استفاده شـده اسـت و براسـاس
 آوري، جمـع منظـور بـه اولیه، میدانی و بررسی تحقیق
 مقیـاس داده، نـوع بـه بسـته ها،داده استنتاج و تحلیل
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 توصـیفی آمـاري وشر از مورد نظـر، اهداف و متغیرها
 آمـاري تحلیـل هـايروش ها، پاسخ رتبه میانگین نظیر

 شـده مسـیر اسـتفاده تحلیـل و اي تک نمونـه T مانند
  .است

  

  
  عوامل مؤثر بر مشارکت جامعه محلی –1 شکل

 1395منبع: نگارندگان، 
  

   آنها سطح پایاییمتغیرهاي مورد استفاده در تحقیق و  :2 جدول
  کرونباخ آلفاي  ها گویه  عوامل

 
عی

تما
اج

  

و ارتقا کیفیت زندگی؛ افزایش آگاهی از اثرات گردشگري بر زندگی محلی؛  افزایش آگاهی از تغییر شیوه زندگی
ي ها حفظ فرهنگ و سنت ي محلیها ي اجتماعی؛ ترویج فرهنگ و سنتها افزایش آگاهی از حقوق و نقش

  سنت؛ کاهش درگیري میان جامعه محلی؛ افزایش حس تعلق مکانی و مسئولیت در حفظ فرهنگ و
805/0  

نه 
دي

ا
  

و راهکارها  ها ي آموزشی و ظرفیت سازي؛ ارائه برنامهها ي برنامه ریزي و مدیریت؛ افزایش برنامهها بهبود مهارت
ي واضح و روشن، ایجاد همکاري میان دولت محلی ها و مسئولیت ها براي توسعه گردشگري محلی؛ ایجاد نقش

  وزیع قدرت در میان جامعه؛ ایجاد اتحاد در میان جامعهو اجتماع محلی؛ ت
896/0  

دي
صا

اقت
  

  
  ایجاد درآمد؛ ایجاد اشتغال؛ ایجاد کارآفرینی؛ ایجاد سرمایه گذاري داخلی؛ افزایش بهره وري

847/0  
طی

حی
م

  

ت و افزایش حفاظت محیط زیست محلی؛ افزایش منابع مورد استفاده مدیریت(کاربري اراضی، آب، برق، مدیری
  دفع مواد زائد جامد)؛ افزایش آگاهی از محیط زیست پایدار

888/0  

  1395ي میدانی، ها منبع: یافته
  

  منطقه مورد مطالعه
مطالعــه، نــواحی منطقــه مورددر ایــن تحقیــق 

از  کـه اسـتروستایی بخش مرکزي شهرستان تنکابن 
شمال به دریاي خزر، از غرب به شهرسـتان رامسـر، از 

عباس آبـاد و از جنـوب بـه نـواحی شرق به شهرستان 
جمعیت  شود.هاي البرز محدود میجنگلی و رشته کوه

نفـر بـوده و داراي تعـداد  6118کل این روستاها برابر 
 (سرشـماري نفـوس و مسـکن، باشـدخانوار می 1930

هاي طبیعـی بسـیار و بهداراي جاذاین نواحی  .)1390
ه سـاالن و همچنین مزارع و باغـات کشـاورزي هسـتند

پذیراي حجـم زیـادي از گردشـگران از نقـاط مختلـف 
ــی ــور م ــندکش ــهباش ــن . گون ــگري ای ــی گردش شناس

و به دو شـکل  است گردشگري مبتنی بر طبیعت،بخش
(بدون اقامت شـبانه) و  عمده گردشگري روزانه عبوري

مطالعه ردروستاهاي مو جمعیت .باشدمیهاي دوم خانه
  .با جزئیات ذکر شده است
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ی سـاالنه در شهرسـتان تنکـابن بـه میزان بارنـدگ
دلیل قرارگیري این شهرستان بـین دریـا و کوهسـتان 
نسبتاً باال است و این بارندگی بـر وضـعیت کشـاورزي 
منطقه تأثیر بسزایی داشته و همچنین به دلیـل اینکـه 

هـاي گردشـگري در  عالیـتاثرات مثبت و منفـی بـر ف
مـین . بـر هاستمنطقه موردمطالعه دارد، حائز اهمیت 

ساله سازمان هوا شناسی کشـور در  50اساس آمارهاي 
ن ، نشــامجمــوع بارنــدگی ماهیانــه منطقــه ارتبــاط بــا

 6/269مـاه) بـا (مهر دهـد کـه اوایـل فصـل پـاییز می
ــدگی  ــزان بارن ــدگی داراي بیشــترین می ــر بارن میلیمت

میلیمتــر  38(تیــر مــاه) بــا  ماهیانـه و فصــل تابســتان
ــزان  ــرین می ــدگی، داراي کمت ــه بارن ــدگی ماهیان بارن

  ساله). 50 آمار کشور، هواشناسی (سازمان باشد می
هاي هاي انواع فعالیتبرداريدر رابطه با تعداد بهره

کشـاورزي نیــز، آمارهــا بیـانگر آن اســت کــه مجمــوع 
بهـره بـردار زراعـی  543روستاهاي موردمطالعه داراي 

بهـره بـردار  105الـدین بـا بوده که روستاي میرشمس
 2بـرداري و روسـتاي باالبنـد بـا  یشترین بهـرهداراي ب

برداري در بخـش زراعـت بردار داراي کمترین بهرهبهره

، همچنین در بخـش باغـداري مجمـوع روسـتاها است
بهره بردار داراي تولیـد  5بهره بردار، تعداد  919داراي 
بـردار داراي پـرورش طیـور  بهره 628اي، تعداد گلخانه

زنبـور  ي پـرورشبـردار دارا بهـره 15نگی، مجموعـاً خا
بردار داراي پرورش دام بزرگ،  بهره 256عسل، مجموع 

بهـره بـردار داراي پـرورش  29مجموع روسـتاها داراي 
بهره بردار داراي پـرورش کـرم  71دام کوچک و تعداد 

مشاهدات میدانی نگارنده  ).4 (جدول باشندابریشم می
ت کـه در روستاهاي منطقه مورد مطالعه بیانگر آن اسـ

هاي اخیر تغییر و تحوالتی در نـوع کشـت بـه در سال
اسـت کـه خصوص در روستاهاي ساحلی بوجـود آمـده

پرورش گل و گیاهان زینتـی مـی باشـد کـه خـود بـه 
ي هـاي گردشـگرعنوان ظرفیتی براي توسـعه فعالیـت

جنگلی مجاورو در مقابل روستاهاي  باشدکشاورزي می
کشاورزي  هاي خاصاي باغات چاي از جاذبههو کوهپای

هاي خـارجی ماننـد  شود که بررسی نمونهمحسوب می
هنــد، ســیالن و چــین بیــانگر آن اســت کــه در کنــار 
تولیدات چاي توانستند گردشگران زیادي را هم جذب 

  کنند.
  

  .کشاورزي در روستاهاي مورد مطالعه هاي فعالیت  انواع از هریک  داراي يها يبردار بهره :4جدول
  فعالیت

  باغداري  زراعت
  تولید 
  اي گلخانه

پرورش طیور 
  خانگی

پرورش زنبور 
  عسل

پرورش دام 
  بزرگ

پرورش دام 
  کوچک

پرورش کرم 
  آبادي  ابریشم

  0  0  12  1  60  1  62  105 الدین میرشمس
  0  0  2  1  14  0  10  30 باغ نظر

  0  0  9  1  38  2  52  24 لشتو
  14  1  8  3  39  1  56  18 درویش سرا

  0  2  13  0  70  0  114  93 نصیرآباد
  0  0  3  0  28  0  67  25 شعیب کالیه
  1  1  13  0  29  0  37  13 جل چالسر
  0  6  25  1  77  0  52  29 کرات چال

  1  2  23  6  49  1  72  60 تقی آباد
  0  2  17  0  70  0  166  92 کشکو
  55  11  90  1  108  0  132  2 باالبند
  0  4  41  1  46  0  99  52 پلطان

  71  29  256  15  628  5  919  543 کل
  1382ع: وزارت جهاد کشاورزي، منب
  

  ).2(شکل  دهد روستاهاي مورد مطالعه را نشان میشکل زیر نقشه بخش مرکزي شهرستان تنکابن و 
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  نقشه منطقه مورد مطالعه -2شکل 

  1395منبع: نگارندگان، 
  

  ها یافته
ي میـدانی در ارتبـاط بـا ها یافته: هاي توصیفی یافته

درصد از  3/93 ت کهجنسیت پاسخگویان بیانگر آن اس
درصد زن می باشند. همچنـین  7/6پاسخگویان مرد و 

مطالعات میدانی در مورد وضـعیت تأهـل پاسـخگویان 
 درصد از افراد پاسخگو مجـرد و 9/5نشان می دهد که 

درصد متأهل می باشند. در رابطه با سطح سـواد   1/94
درصـد  6/42دهـد کـه  ها نشان مـیپاسخگویان، یافته

 4/24درصـد دیـپلم،  1/31یالت راهنمایی، داراي تحص
درصـد فـوق لیسـانس و بـاالتر  9/1درصد لیسـانس و 

باشند. وضعیت شغل اصـلی پاسـخگویان بیـانگر آن  می
درصـد  7درصد از پاسخگویان کشاورز،  7/50است که 
درصد شغل دولتـی و  1/21درصد بیکار،  7/3خانه دار، 

دارنـد. درصد نیز به شـغل غیـر دولتـی اشـتغال  4/17
همچنین وضـعیت شـغل جنبـی پاسـخگویان بـه ایـن 

 4/0درصد داراي شغل کشـاورزي،  52صورت است که 
درصـد  7/42لتـی و درصد شـغل دو 9/4درصد بیکار، 

دولتی می باشند. میـانگین نسـبت شاغل در بخش غیر
درصد و  07/47درآمد خانوار از منبع کشاورزي برابر با 

درصد است. طبـق  9/57از منبع غیر کشاورزي برابر با 
نظرات پاسخگویان، میانگین درآمد ماهیانـه آنهـا بـین 

هزار تومان برآورد شـده اسـت. میـانگین  800تا  700

 باشـد سـال مـی 46د پاسـخگو نیـز برابـر بـا سنی افرا
  .)1395هاي میدانی، (یافته

مشـارکت : عوامل مؤثر بر مشارکت جامعه محلـی 
توانـد وستایی میاجتماع محلی در فرآیندهاي توسعه ر

ناشی از عوامل فردي، اجتماعی، اقتصـادي، محیطـی و 
 یهـایگویـهنهادي مختلفی باشـد کـه در ایـن زمینـه 

اند و میانگین آنها بیـانگر میـزان تـأثیر هـر مطرح شده
ریـزي  نـد برنامـهعامل بر مشارکت روسـتاییان در فرآی

  .باشدتوسعه روستایی می
 توسـعه و ایجـاد بـر مـؤثر اجتماعیعوامل در رابطه با 

هـاي ذهنـی افـراد پاسـخگو کشاورزي، نگرش گردشگري
گویـه  درصـد از پاسـخگویان بـا 7/43 دهد کـه نشان می
عنـوان مهمتـرین عامــل  بـه مکــانی تعلـق حـس افـزایش
 کشـاورزي گردشـگري توسـعه و مؤثر بر ایجـاد اجتماعی

 2/4 بـا میـانگین ایـن گویـه و همچنین بسیار موافق بوده
دارا مـی  ها میانگین را نسبت به سایر گویـهمقدار باالترین 

 هـابراي کل گویـه T . میانگین بدست آمده از آزمونباشد
 و مـی باشـد )33( هانیز باالتر از میانـه کـل پاسـخ 8/43

ایجـاد و تأثیر زیادي بر اجتماعی  عواملبیانگر آن است که 
در منطقـه مـورد مطالعــه  توسـعه گردشـگري کشــاورزي

ي ها فراوانی، درصد و میـانگین گویـهزئیات ج. داشته است
    ).5 (جدول در جدول زیر ذکر شده استنیز دیگر 
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  ایجاد و توسعه گردشگري کشاورزي عوامل اجتماعی مؤثر بر T و نتیجه آزمون میانگین ،درصد، توزیع فراوانی :5 جدول
عامل

  

  ها گویه
  بسیار مخالفم  مخالفم  ايتااندازه  موافقم  بسیار موافقم

  انگینمی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 
اجتماعی

  

  4  0  0 5/1  4 7/16  45 3/53  144 5/28  77  افزایش کیفیت زندگی
افزایش آگاهی نسبت به شیوه 

  زندگی
108  40  105  9/38  53  6/19  0  0  4  5/1  1/4  

ي ها افزایش آگاهی از حقوق و نقش
  8/3  0  0  1/1  3  9/25  70 9/55 151 17  46  اجتماعی

  4 6/2  7 0  0 7/16  45 9/51  140 9/28  78  ي محلیها ترویج فرهنگ و سنت
ي ها حفظ و احیاء فرهنگ و سنت

  محلی
92  1/34  123  6/45  37  7/13  3  1/1  15  6/5  4  

  2/4  0  0  6/5  15  3/9  25  5/41  112  7/43  118  افزایش حس تعلق مکانی 
  1/4  5/1  4  2/2  6  5/11  31  7/50  137  1/34  92  جتماعی ي اها کاهش تنش

  5/3  5/1  4  5/7  18  9/42  103  2/29  70  8/18  45  درك مسئولیت مشارکت مردم
با  ی سازمان یافتهوجود گروه

در  مشارکت براي رهبري قوي 
  روستا

50  8/20  101  1/42  74  8/30  15  3/6  0  0  7/3  

  8/3  2/9  22  6/4  11  10  24  6/49  119  7/26  64  مشارکت دیگر روستاییان 

آگاهی از مسائل روستاي محل 
  زندگی

98  8/40  78  5/32  44  3/18  9  8/3  11  6/4  4  

  سطح معناداري  میانگین از استاندارد خطاي  انحراف معیار  میانگین  ارزش تی  T  tآزمون 
1/120  33  8/43  64/5  364/0  000/0  

  1395ي میدانی، ها منبع: یافته
  

 و ایجـاد مـؤثر بـر نهـادي عوامـلدر ارتباط با ها یافته
بـاالترین  بیانگر آن است کهکشاورزي،  گردشگري توسعه

 و آموزشـی هـايبرنامـه هـاي افـزایشگویه میانگین براي
 1/4 جامعـه میـان در قـدرت و توزیـع 1/4 سازيظرفیت

. همچنـین میـانگین بدسـت آمـده از محاسبه شده اسـت
بیشـتر از میانـه کــل  5/29 ها بـراي کـل گویـه Tآزمـون 
از نظــر  دهــد،نشــان مــیکــه  مــی باشــد) 24( هــا پاســخ

ایجـاد و توسـعه عوامل نهادي تأثیر زیادي بر پاسخگویان، 
. در جدول زیر توزیـع داشتد نگردشگري کشاورزي خواه

هـاي گویهسایر  T فراوانی، درصد، میانگین و نتیجه آزمون
  ).  6(جدول نهادي شرح داده شده است

ــر ــعه  از دیگ ــاد و توس ــر ایج ــذار ب ــل تأثیرگ عوام
باشد کـه در گردشگري کشاورزي، عوامل اقتصادي می

هاي مختلفی مطرح است. نظرات کل  همین راستا گویه
دهد که گویه ایجـاد پاسخگویان در این رابطه نشان می

مهمترین عامل اقتصادي ایجـاد  5/4اشتغال با میانگین 
گویـه افـزایش باشد. و توسعه گردشگري کشاورزي می

در مرحله دوم اهمیـت قـرار  3/4درآمد نیز با میانگین 
ي ایجـاد کـارآفرینی، ایجـاد سـرمایه ها گیرد. گویـه می

وري ، گویه افـزایش بهـره2/4گذاري داخلی با میانگین 
کـار آفرینـی و  ، گویـه بهبـود وضـعیت1/4با میانگین 

ــراي اشــتغال ــانگین  روســتاییان ب ــا می ــافع و  2/4ب من
در مراحـل بعـدي  7/2کمتـرین میـانگین  بـا شخصی

گیرنـد. در مجمـوع اهمیت از نظر پاسخگویان قرار مـی
هـا براي تمام گویـه Tمیانگین محاسبه شده از آزمون 

ــل پاســخها ( 5/28 ــوب ک ــاالتر 21از متوســط مطل ) ب
باشد که بیانگر تأثیر زیاد عوامل اقتصادي بر ایجـاد  می

دول زیـر و توسعه گردشگري کشـاورزي اسـت. در جـ
ها بیان ، توزیع فراوانی و درصد کل گویهTنتایج آزمون 

  ).7 شده است (جدول
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  ایجاد و توسعه گردشگري کشاورزي عوامل نهادي مؤثر بر T میانگین و نتیجه آزمون ،توزیع فراوانی، درصد :6جدول
ع

امل
  

  ها گویه
  سیار مخالفمب  مخالفم  ايتااندازه  موافقم  بسیار موافقم

  میانگین
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 
نهادي

  

ي برنامه ریزي و ها بهبود مهارت
  8/3  0  0 6/2  7 8/27  75 5/51  139 1/18  49  مدیریت

ي آموزشی و ظرفیت ها افزایش برنامه
  سازي

101  4/37  117  3/43  48  8/17  4  5/1  0  0  1/4  

ي واضح و ها یتو مسئول ها ایجاد نقش
  روشن

89  33 128  4/47 32  9/11 21  8/7 0  0 4  

افزایش همکاري میان دولت و اجتماع 
  محلی

109  4/40  98  3/36  42  6/15  11  1/4  10  7/3  4  

  1/4  8/7  21  0  0  4/14  39  30  81  8/47  129  رت در جامعه/توزیع قد
  8/3  0  0  4/10  28  2/22  60  40  108  4/27  74  افزایش وحدت در جامعه

  4/2  2/29  70  35  84  4/10  25  10  24  4/15  37  حمایت دولت
  6/2  9/17  43  6/39  95  3/18  44  8/10  26  3/13  32  اجبار شورا و دهیار روستا

  Tآزمون 
t  سطح معناداري  میانگین از استاندارد خطاي  انحراف معیار  میانگین  ارزش تی  
01/88  24  5/29  19/5  335/0  000/0  

  1395ي میدانی، ها منبع: یافته
  

  ایجاد و توسعه گردشگري کشاورزي عوامل اقتصادي مؤثر بر Tمیانگین و نتیجه آزمون ،توزیع فراوانی، درصد :7 جدول

ع
امل

  

  ها گویه
  بسیار مخالفم  مخالفم  ايتااندازه  موافقم  بسیار موافقم

  میانگین
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

اقتصادي
  

  3/4  0  0 2/2  6 9/5  16 6/42  115 3/49  133  افزایش درآمد
  5/4  0  0  0  0  7/3  10  9/38  105  4/57  155  ایجاد اشتغال

  2/4  0  0  6/2  7  5/11  31 2/45 122 7/40  110  ایجاد کارآفرینی
  2/4 0  0 5/1  4 1/11  30 1/44  119 3/43  117  افزایش سرمایه گذاري 

  1/4  1/4  11  5/1  4  6/9  26  43  116  41  113  يافزایش بهره ور
  7/2  15  36  3/28  68  6/29  71  20  48  1/7  17  منافع شخصی
کار آفرینی و  بهبود وضعیت

  2/4  7/1  4  1/7  17  4/5  13  3/38  92  5/47  114  روستاییان براي اشتغال

  Tآزمون 
t  اداريسطح معن  میانگین از استاندارد خطاي  انحراف معیار  میانگین  ارزش تی  

66/113  21  5/28  89/3  251/0  000/0  
  1395ي میدانی، ها منبع: یافته

  
ایجاد و توسـعه  مؤثر بر محیطی عواملدر رابطه با 

دهد کـه گویـه ها نشان میگردشگري کشاورزي، یافته
محـیط مـدیریت بـراي افزایش منـابع مـورد اسـتفاده 

 آب، برق، مدیریت و دفع مواد زائدخاك، ( مانندزیست 
بـاالترین از نظـر پاسـخگویان  3/3 جامد) بـا میـانگین

نشــان  همچنــین نظـر افــراد پاسـخگواهمیـت را دارد، 
هاي افزایش حفاظت محـیط زیسـت گویه ،دهد که می

بــا  محلـی و افـزایش آگـاهی از محـیط زیسـت پایـدار
ایجاد و توسعه گردشـگري  ي درکمتر اثر 9/2 میانگین

گین بدسـت آمـده میان بر همین اساس. کشاورزي دارد
) 9( ها تفاوت کمی با میانه کـل پاسـخ T 2/9 از آزمون
 دهـدوضـعیت تقریبـاً مناسـبی را نشـان مـیدارد که 
  ).8 (جدول
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  ایجاد و توسعه گردشگري کشاورزيعوامل محیطی مؤثر بر  T میانگین و نتیجه آزمون ،توزیع فراوانی، درصد :8 جدول
ع

امل
  

  بسیار مخالفم  مخالفم  ايتااندازه  موافقم  بسیار موافقم  ها گویه
  میانگین

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 
مح

طی
  ی

افزایش حفاظت محیط زیست 
  محلی

30  1/11 62  23 71  3/26 80  6/29 27  10  9/2  

افزایش منابع مورد نیاز براي 
مدیریت محیط زیست مانند 

ریت و دفع ، مدی(خاك، آب، برق
  )مواد زائد جامد

51  9/18  60  2/22  89  33  67  8/24  3  1/1  3/3  

افزایش آگاهی از محیط زیست 
  پایدار

35  13 60 2/22 69  6/25  75  8/27  31  5/11  9/2  

  Tآزمون 
t  سطح معناداري  میانگین از استاندارد خطاي  انحراف معیار  میانگین  ارزش تی  
94/46  9  2/9  24/3  197/0  000/0  

  1395ي میدانی، ها منبع: یافته
  

  ي تحلیلیها یافته
عنـوان  در ایـن پـژوهش مشـارکت بـه: تحلیل مسیر

اجتمـاعی، اقتصـادي، نهـادي و  عواملمتغیر وابسته و 
مسـتقل در نظـر گرفتـه  هـايمحیطی به عنوان متغیر

شده است. هدف از بکـارگیري روش تحلیـل مسـیر در 
مسـتقیم و غیر ، پی بردن به اثرات مسـتقیماین تحقیق

جامعـه محلـی در ایجـاد و  این متغیرها بـر مشـارکت
باشد. در روش تحلیـل می توسعه گردشگري کشاورزي

مسیر با استفاده از روش رگرسیون نتـایج زیـر بدسـت 
  آمده است:

عنوان عامل وابسـته و  مرحله اول مشارکت را به در
عوامل اجتمـاعی، اقتصـادي، نهـادي و محیطـی را بـه 

یرهاي مستقل در نظر گرفته و مقـدار بتـاي عنوان متغ
 ،200/0 هر کدام به صورت زیر محاسبه شد. اجتمـاعی

  ؛ -172/0 و محیطی 374/0 ، نهادي243/0 اقتصادي

با توجه بـه اینکـه متغیـر رگرسیون  دومدر مرحله 
، آن را بـه عنـوان 374/0 نهادي بزرگترین بتا را داشت

عنـوان متغیـر متغیر وابسـته و مـابقی متغیرهـا را بـه 
که مقدار بتاي عامل اجتمـاعی  مستقل در نظر گرفتیم

 -071/0 و محیطـی 268/0 ، اقتصـادي455/0 برابر بـا
 ؛بدست آمد

مســتقل دلیــل اینکــه متغیــر  بــهوم، در مرحلــه ســ
عنــوان  ، بــه455/0 اجتمــاعی بزرگتــرین بتــا را داشــت

بـا توجـه بـه اینکـه سـطح معنـاداري  و متغیر وابسـته
مســتقل ر ناحیــه آلفــا بــراي متغیــر محاســبه شــده د
 واست، از تحلیل حذف گردید  05/0محیطی بیشتر از 

اقتصادي بـه تنهـایی بـه عنـوان متغیـر مستقل متغیر 
در نظر گرفته شد که بر اساس خروجـی مـدل  مستقل

بدست  608/0 رگرسیون میزان تأثیر گذاري آن برابر با
  آمد. 

  

  
  )1395، ي میدانیها منبع: یافته( نمودار تحلیل مسیر: 3شکل

مشارکت در توسعه  243/0
 گردشگري کشاورزي

 اجتماعی

 اقتصادي
 

 محیطی
 

 نهادي
 

200/0  

268/0  
608/0  

455/0  

172/0

071/0 374/0  
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، 200/0 اجتمـاعی مسـتقل متغیرهـايهر یـک از 
بـر  243/0 و اقتصادي -172/0 ، محیطی374/0 نهادي

مسـتقل متغیـر  سهدارند. اما  اثرات مستقیم ،مشارکت
و  268/0 ، اقتصادي با مقـدار455/0 اجتماعی با مقدار
ت غیر مستقیم بر متغیـر اثرا -071/0 محیطی با مقدار

. در نهایـت اثـرات مسـتقیم و وابسته مشـارکت دارنـد
با یکدیگر جمع کرده و اثر کـل  مستقیم متغیرها راغیر

را محاسبه می کنیم. میزان اثر کل بدست آمده نشـان 

 446/0 مستقل اقتصـادي بـا مقـدارمی دهد که متغیر 
بیشترین تأثیر را بر متغیـر مشـارکت داشـته و مـابقی 

 374/0 نهادي با مقدار اثر کل متغیر تغیرها به ترتیبم
و متغیـر محیطـی بـا  37/0 بـا مقـدار اجتماعیمتغیر 
. مشارکت تـأثیر دارنـدوابسته بر متغیر  -198/0 مقدار

گـذار بـر مهمترین عامـل تأثیر اقتصاديبنابراین عامل 
دشـگري مشارکت پاسـخگویان در ایجـاد و توسـعه گر

    ).9(جدول باشد کشاورزي می
  

 اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته مشارکت :9 جدول
 متغیرهاي مستقل اثرات مستقیم یمقاثرات غیر مست اثر کل

 نهادي 374/0 - 374/0
 اجتماعی 200/0 170/0 37/0
 اقتصادي 243/0 203/0 446/0
 محیطی - 172/0 -026/0 - 198/0

  1395دانی، ي میها منبع: یافته
  

  گیري نتیجه
گردشـگري کشـاورزي بـا ریـزي در فرآیند برنامـه

بیشـتر در نـواحی  گردشـگريتوجه به این که این نوع 
 نیـز افتد باید دیدگاه جوامع محلـیروستایی اتفاق می

در گیــرد. ر فرآینــد مشــارکت مــورد بررســی قرارد
بخــش مرکــزي ي اولیــه مشــخص شــد کــه ها بررســی

-گونـهبرخورداري از تنوع و انـواع شهرستان تنکابن با 
هایی بـراي ایجـاد روستایی داراي ظرفیت هاي مختلف

باشـد وجـود روسـتاهایی بـا گردشگري کشاورزي مـی
کارکرد خاص باغات چاي، مزارع برنج، انواع مرکبـات و 

 اسـتحتی پرورش انواع گلهاي زینتی دلیل این مـدعا 
ایـن نـوع  ها به تنهایی براي ایجـاداما وجود این جاذبه

ــرا کــه   اراضــیمالکیــت گردشــگري کــافی نیســت زی
باشـد کـه بـه ن محلـی مـیتیار سـاکناخدر ا روستایی

هاي کشاورزي اشتغال دارند اما روند نزولـی بـه الیتعف
خصوص در زمینه کسب درآمد از محصوالت کشاورزي 

را که چسازد زمینه را براي این نوع گردشگري مهیا می
بـه  ،شـوندمند مـیاقتصاد بهره سازيروستاها از متنوع

هاي مشـارکت روسـتایی مـورد همین دلیل باید جنبه
گویی به دنبال پاسخ بررسی قرار گیرد و این پژوهش به

چـه عـواملی بـر نگـرش جامعـه  است کـه پرسشاین 

محلی براي مشـارکت در ایجـاد و توسـعه گردشـگري 
ابتـدا بایـد  ایـن منظـوربـراي کشاورزي تأثیر گذارند؟ 

گردشـگري از دیـد جامعـه نـوع دهاي توسعه این پیام
و در نهایـت از طریـق  مورد بررسـی قـرار داد را نمونه

زان قدام به طراحی مـدلی نمـود کـه میـتحلیل مسیر ا
هـاي مسـتقل را کشـف تاثیر گذاري هر یـک از  متغیر

نمود. که نتایج مدل تحلیل مسیر بیانگر آن اسـت کـه 
 ، نهـادي200/0 اجتماعیهر یک از متغیرهاي مستقل 

ـــی374/0 ـــادي -172/0 ، محیط ـــر  243/0 و اقتص ب
اما سه متغیر اجتمـاعی مشارکت، اثرات مستقیم دارند. 

و محیطی با  268/0 ، اقتصادي با مقدار455/0 با مقدار
مسـتقیم بـر متغیـر وابسـته اثـرات غیر -071/0 مقدار

اثرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم  اًمشارکت دارند. نهایت
و اثـر کـل محاسـبه  شـدهکـدیگر جمـع متغیرها بـا ی

 446/0 متغیر مستقل اقتصـادي بـا مقـدار شود که می
مشـارکت داشـته و مـابقی بیشترین تأثیر را بر متغیـر 

 374/0 ترتیب متغیر نهادي با مقدار اثر کـل متغیرها به
و متغیـر محیطـی بـا  37/0 متغیر اجتماعی بـا مقـدار

ثیر دارنـد. بر متغیر وابسته مشارکت تـأ -198/0 مقدار
بنابراین عامل اقتصادي مهمترین عامل تأثیر گـذار بـر 
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مشارکت پاسـخگویان در ایجـاد و توسـعه گردشـگري 
  .کشاورزي می باشد

ي ها پژوهش هاي بدست آمده ازیافتهکه  در حالی
در زمینه  1مطالعات کاناپا پونگ پونرات مانندمشابه 

نقش اجتماعات محلی در راستاي توسعه گردشگري، 
ي اجتماعی بیشترین تأثیر ها یانگر آن است که مؤلفهب

 )Pongponrat, 2012: 45( دنرا در میزان مشارکت دار
) 1391( جورج و همکاران مطالعهبا توجه به نیز  و

مشارکت و کنترل محلی به توسعه موفقیت آمیز 
ر طوالنی گردشگري کمک کرده و براي بقاي آن د

بر  نیزپژوهش هاي این مدت ضروري است که یافته
 ،در مطالعات داخلیهمچنین  همین اصل استوار است.

بحث مشارکت در توسعه گردشگري کشاورزي کمتر 
در تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته است و پیشنهاد 

شود که در زمینه ابعاد مختلف مشارکت جامعه می
محلی، سالیق خاص گردشگران براي انتخاب نوع 

ي ها توجه به ظرفیت خاصی از گردشگري کشاورزي با
  صورت گیرد. ییها ، پژوهشموجود
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