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 چکیده

نماید. بدین  شایانی کمک کشاورزی و روستایی پایدار توسعه زمینه در تواندمی بدیل، راهبردی کشاورزی به عنوان گردشگری

های گردشگری کشاورزی دارند پرداخته منظور پژوهش حاضر به بررسی عواملی که نقش مهمی در گرایش روستاییان به فعالیت

است، تا بتواند به روند توسعه مناطق روستایی شدت بخشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل روستاهای گردشگری دهستان 

نفر از سرپرستان خانوار در  261باشد. حجم جامعه نمونه خانوار می1325نفر جمعیت و  4527فضل بخش شهرستان نیشابور با 

ای و تصادفی ساده و با استفاده از گیری سهمیهباشد که با استفاده از روش نمونهمیروستاهای نمونه گردشگری در این دهستان 

ها با استفاده از باشد. روش تحلیل دادهها؛ میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه میفرمول کوکران انتخاب شدند. روش گردآوری داده

گام نخست برای  اطمینان از کفایت  باشد. در آزمون تحلیل عاملی، تحلیل عاملی و آزمون همبستگی پیرسون میt testآزمون 

(و بارتلت به کار رفت؛ با توجه به اینکه KMOمایر) ها برای انجام تحلیل عاملی، آزمون کایزر گیری و تشخیص مناسب بودن داده نمونه

ها برای  ن کفایت حجم نمونه و مناسب بودن دادهبه دست آمد، نتایج آزمو 000/0با سطح معناداری  711/0شاخص کایزر مایر برابر با 

 1عامل با مقدار ویژه باالتر از  8یافته عاملی، مطابق نتایج ماتریس عاملی چرخشانجام تحلیل عاملی را نشان داد پس از اجرای تحلیل

است که به ترتیب  آموزش و  عامل استخراج شده 8استخراج گردید. مجموع درصد واریانس تبیین شده  4/0و بار عاملی باالتر از 

درصد به  89/7ها و سیاستگذاری دولتی، با میزان واریانس درصد، به عنوان عامل اول؛ عامل حمایت 16/10مهارت با میزان واریانس 

دسترسی درصد، به عنوان عامل سوم نامگذاری شد و  5/6ای و نوع نگاه کشاورزان با درصد واریانس عنوان عامل دوم؛ عقاید غیرتوسعه

درصد به عنوان  072/5درصد  به عنوان عامل هفتم و اعتماد به نفس و ریسک پذیری، با واریانس  25/5به شهر، با میزان واریانس 

دهد که بین گرایش به گردشگری . همچنین نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میعامل هشتم نامگذاری شدند

به)میزان سن، نوع شغل، میزان تحصیالت، میزان درآمد، میزان کار در مزارع و باغات و میزان رفت و کشاورزی و متغیرهای مربوط 

مزارع  صاحبان تالش و ابتکار فقط کشاورزی گردشگری بنابراین به منظور توسعهآمد به شهر در طول هفته( رابطه وجود دارد.  

 و مناسب عمومی تسهیالت و هاالزم، زیرساخت آموزشی و مالی هایمایتح دریافت ریزی، برنامه نیازمند بلک کافی نیست، گردشگری

  .باشد می نیز محلی معتمدین و مقامات فعال مشارکت

 گردشگری کشاورزی، عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی، دهستان فضل، توسعه روستایی. های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 همراه نبوده موفقیت با شاید و باید که آنچنان ها،تالش و هاوششک تمام علیرغم روستایی توسعه

 طرف دیگر، از رفع نمایند. را ناپایداری و اشتغال فقر، نظیر مسایلی اندنتوانسته گذشته راهبردهای و

      افزایش کشاورزی، کاالهای پایین هایقیمت نظیر کشاورزی رویدررو روزافزون چالش های

نبود  شدن، صنعتی جهانی سازی، هوا، و آب تغییرات محیطی، زیست فشارهای د،تولی هایهزینه

کشاورزان  درآمد کشاورزی، کاالهای بازارهای نوسان و کشاورزی از کننده حمایت دولتی هایبرنامه

 کشاورزی توانایی کاهش (.12: 1392دهند)محمودی و همکاران، می کاهش روز به روز را خرده پا

 و شوند خود مزارع فروش به مجبور بسیاری ازکشاورزان که است شده باعث کافی آمددر برای تولید

 منابع و جایگزین اقتصادی راهبردهای دنبال به یا و بگردند درآمد و شغل دنبال به دیگر در جاهای

 تواندمی راهبردها این .باشند خود مزارع حفظ برای محلی اقتصاد به بخشیدن تنوع و درآمد جدید

طریق  از مزارع متنوع سازی یا و غیرکشاورزی اشتغال تخصصی، تولید مزارع، اندازه گسترش شامل

 که است آن مزارع باشد. متنوع سازی کشاورزی و روستایی کارهای و کسب توسعه و کارآفرینی

 در تولید وقتی که ای هگون دهد، به کاهش را کشاورزی محصوالت به کشاورز هایخانواده وابستگی

 فعالیت متنوع نوع (.70: 1394بمانند )کریمی،  باقی پایدار و خودکفا بتوانند یافت، کاهش عمزار

 اگر باشد.متفاوت می بالقوه و بازار کشاورز هایخانواده عالیق مزرعه، ساختار و محل به توجه با مزارع

 اورزیگردشگری کش عموما شود، فراغت اوقات و سرگرمی هایفعالیت شامل مزرع متنوع سازی

 نوع این جهان کشورهای اکثر ،(. به همین دلیل130: 2015و دیگران،  1شود )فالنیگانمی نامیده

 روستایی نواحی بازسازی و احیا اقتصادی، توسعه اجتماعی برای نوین راهبردی را به عنوان گردشگری

  که مناطقی و اکشوره در بویژه امر . این (12: 1391اند )لنگرودی و حیدری، داده قرار نظر مد

 1330 سال طوری که از است. گرفته قرار توجه مورد دارند، بیشتر توسعه برای محدودی هایگزینه

 قرار دیگر مورد استفاده های را خود روستایی هایزمین از زیادی میزان اروپایی کشورهای از بسیاری

 و کرده دیگری هایین استفادهزم از شدند مجبور کشاورزان قیمتها، حمایت از شدن کاسته با و داده

 گسترش اروپا در وسیعی طور گردشگری به نتیجه در کنند. پیدا درآمد کسب برای دیگری هایراه

 عملیات کشورها این دگرگون ساخت. اکثر را روستایی مناطق اجتماعی و اقتصادی رکود و یافت

 نیز و دارند خود عملیات برای درجه بندی سیستم یک و اندنظر قرار دادهگردشگری کشاورزی را مد

 همچنین بسیاری از هستند، آنها حمایت تحت و گیرندمی کمک خود و محلی مرکزی هایدولت از

 وفق تقاضا با تغییرات را خود که این یا و گذاشتند کنار را کشاورزی یا شمالی، آمریکای کشاورزان

 گردشگری عناصر و کارکردهای مزرعه هک است تعطیالت مزارع ایجاد انطباق، این از نوعی  دادند.

 گردشگران، از حاصل درآمد آمریکای شمالی، بسیاری مزارع در کند.می ترکیب یکدیگر با را تجاری

 هایسکونتگاه میان، این (. در 32: 1391لنگرودی،  )حیدری و مطیعی است درآمد منبع بزرگترین

                                                           
1 Flanigan  
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 گردشگری توسعه برای مناسبی هایو زمینه ددرگیرن فوق مشکالت و مسائل با نیز ما کشور روستایی

ریزی غیر اصولی مانند واردات های کشاورزی در نواحی روستایی ما در اثر برنامهفعالیت .دارند

محصوالت کشاورزی توسط دولت در فصل فروش محصوالت کشاورزی در کشور، صدور مجوزها در 

ری و پیشگیری از آسیب به مزارع و باغات تغییر کاربری کشاورزی، فقدان تدابیری در راستای پیگی

هایی از این دست رو به افول بوده و اقتصاد روستاییان کشاورزی در اثر وقوع بالیای طبیعی و چالش

(، از آنجایی که امروزه نواحی روستایی به 44: 1392شود ) بدری و همکاران، روز به روز تضعیف می

می باشند و همچنین حس طبیعت دوستی انسانها، مورد  های طبیعی و انسانی که دارادلیل ظرفیت

تواند نقش مهمی در توسعه توجه خاص بخش گردشگری قرار گرفته اند گردشگری کشاورزی می

تواند از طریق (. گردشگری کشاورزی می 23-22: 1395آنها ایفا کند )جمعه پور و حیدری، 

بخش کشاورزی به گردشگران مانند تحریک و تشویق روستاییان به عرضه محصوالت و خدمات 

ها در جوار قطعات زراعی جهت گذراندن اوقات ای، آماده سازی سایتچشم انداز، تورهای مزرعه

فراغت، سبب رونق بخش کشاورزی شود. در واقع محصول کشاورزی خود می تواند به عنوان یک 

بر همین اساس مشارکت (، 180: 1391محصول گردشگری مورد توجه قرار گیرد) قدمی و صالحی، 

کشاورزان در برنامه ریزی کشاورزی به عنوان یک ابزار مهم برای توسعه روستایی موفق و پایدار در 

 و سازی آماده جهت ریزیبرنامه برای مساعدی بسیار زمینه و طریق فرصت این شود ازنظر گرفته می

 عام طور به روستایی گردشگری توسعة برای روستاییان همراهی و با مشارکت کشاورزی بخش تقویت

(. البته ناگفته نماند 62: 1392بدری و همکاران، شود )می مهیا خاص طور به و گردشگری کشاورزی

که در کشور ما معموال بدون زمینه سازی قبلی در این نواحی، بیشتر گردشگران به صورت 

ذیری را بر روستاها وارد تواند آسیب های جبران ناپخودجوش بدون آگاهی از اصول گردشگری می

کنند. بر همین اساس با توجه به اشتغال روستاییان در بخش کشاورزی و توسعه گردشگری مناطق 

ریزی در زمینه شناخت عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به سمت گردشگری روستایی، برنامه

های شغلی، ایجاد ، گسترش فرصتگردشگری در روستا تواند نقش مهمی را در توسعهکشاورزی می

(. نواحی روستایی 32: 1391 زدایی به ارمغان آورد )حیدری و مطیعی لنگرودی،درآمد اضافی و فقر

شهرستان نیشابور با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب و همچنین موجبات گردشگر پذیر بودن 

انسیل ایجاد و منطقه و همچنین تنوع معیشت و اشتغال روستاییان که بیشتر کشاورزی است، پت

باشند که با توجه به کارهای تحقیقاتی زیادی که های گردشگری کشاورزی را دارا میتوسعه فعالیت

اند در در این زمینه صورت گرفته است فعالیت کاربردی چندانی صورت نگرفته است و نتوانسته

یش روستاییان بر جهت بهبود اوضاع خود از آن سود جویند. لذا بدون شناخت عوامل مؤثر بر گرا

ها امکان پذیر نخواهد بود. در همین گردشگری کشاورزی زمینه ایجاد، توسعه و پایداری این فعالیت

راستا هدف از ارائه این پژوهش سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه گردشگری 

 باشد.کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان نیشابور می
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 ادبیات نظری تحقیق

دبیات کنونی هیچ تعریف جهانی از گردشگری کشاورزی وجود ندارد، اما مرکز مزرعه کوچک در ا

دانشگاه کالیفرنیا گردشگری کشاورزی را  عمل بازدید از مزرعه ای که در آن مشغول به کارند و یا 

هرگونه عملیات کشاورزی، باغبانی و یا بهره برداری محصوالت کشاورزی به منظور لذت بردن، 

و دیگران،  1کنند )لوچاش یا مشارکت فعال در فعالیت و بهره برداری از مزرعه تعریف میآموز

به هر گونه فعالیت که در آن یک بازدید کننده به مزرعه و یا دیگر »گردشگری کشاورزی:  .(2012

               محیط های کشاورزی برای شرکت در تفریح و سرگرمی و یا اوقات فراغت می اندیشد

 و گردشگری مشترک فصل (. گردشگری کشاورزی95: 2015، 3یر و مه 2سریسومیانگ«)گویندمی

 در موجود هایسرگرمی از محصوالت، استفاده خریداری مزارع، از بازدید کشاورزی است که در آن

 امر این که پذیردمی صورت صورت همزمان به مزارع در اقامت وها فعالیت در فضاها، شرکت این

، 4شود)نسرز جدایی ناپذیرحاصل به گونه ای کشاورزی تجربه و گردش تجربه که شودسبب می

 از را گردشگری کشاورزی که دارد وجود ویژگی سه( معتقدند 2009)همکاران  و سزناجدر (. 2009

 ارائه را  فرصت این گردشگران به گردشگری کشاورزی نخست، سازد.می متمایز گردشگری دیگر انواع

 تا دارد وجود فرصت این گردشگران برای دوم، .نمایند مشارکت غذایی مواد تولید فرایند در تا دهدمی

 این گردشگران به گردشگری کشاورزی اینکه سرانجام فرا بگیرند. روستایی مردم زندگی درباره بیشتر

 آنها زمرهرو زندگی و تجربه از جزیی که)  صحرا و دشت و اهلی حیوانات با تا دهدمی ارایه  را فرصت

 باشد.می همراه گردشگری کشاورزی اصل سه با ویژگی سه باشند. این داشته مستقیم تماس (نیست

 داشت وجود گردشگران برای چیزی باید: گردشگری مقصد یک در که کنندمی بیان اصل سه این

 برای یزیچ ؛(ها جشنواره مثل روستایی سنن و فرهنگ مزارع، حیوانات، مثال) کنند بازدید تا باشد

 و محصول برداشت آشپزی، ماهیگیری، در مشارکت مثال)دهند  انجام تا باشد داشته وجود گردشگران

 دستی صنایع مثال)بخرند  تا باشد داشت وجود گردشگران برای چیزی و (محلی بازیهای در مشارکت

گردشگری  کهاین برای عالوه، به) مزارع در شده فراوری غذایی مواد و تازه سبزیجات روستایی،

 پذیرایی مهمانان از کشاورز»)کشاورز :باشد داشت وجود اصلی عنصر سه باید دهد رخ کشاورزی

 خاص جذابیت و ویژگی یک دارای باید مزرعه) « مزرعه» ؛(میدهد ارائه را نیاز مورد خدمات و میکند

 از اما باشد شهری تسهیالت فاقد ممکن است و دارد فاصله شهر از غالبا محل این) «روستا» ؛(باشد

 دیدگاههای روستایی گردشگری توسعه مورد در .باشد(می غنی بسیار  کشاورزی زیستی تنوع لحاظ

 با را آن توانمی معتقدند و شناسندمی گردشگری از بازار بخشی را آن بعضی .دارد وجود متفاوتی

 در گردشگری دریا، رکنا در گردشگری آفتاب، در گردشگری گردشگری، مانند بازار دیگر شکلهای

                                                           
1 Lucha  
2 Srisomyong 
3 Meyer  
4 Nasers 
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 توسعه برای ایفلسفه عنوان به روستایی گردشگری دیگر، جنبه مقایسه کرد. از ایماسه سواحل

 به گردشگری نگرش اول به .است مهم دیدگاه سه دارای جنبه این که است مطرح گردیده روستایی

نگرش  در .است اییروست محیط ویژگی انعکاس دهنده که است روستایی توسعه برای راهبردی عنوان

شناسند. در نگرش می اقتصاد روستایی  بازساخت برای سیاستی و ابزار عنوان به را گردشگری نیز دوم

اند)افتخاری و  قلمداد کرده پایدار روستایی توسعه برای ابزاری و سیاست عنوان به را گردشگری سوم 

 در که است راهبردهایی جمله از گردشگری کشاورزیبا توجه به نگرش اول (. 28: 1381همکاران، 

 است شده مطرح روستایی پایدار توسعه و روستایی اقتصاد ساختن متنوع برای اخیر دهه چند

گردشگری کشاورزی نقش مهمی در پایداری مناطق از ابعاد مختلف دارد که در ادامه به آنها اشاره 

ک ابزار توسعه اقتصادی به شده است. طوری که از نظر اقتصادی گردشگری کشاورزی به عنوان ی

های اقتصادی برای کشاورزان با توسعه فرصت های بازاریابی جدید، آید و به عنوان فرصتشمار می

با تنوع توسعه کسب و کار  افزودن ارزش افزوده  به محصوالت کشاورزی، تنوع و تقویت منابع درآمد

و مهارت کشاورزان در مورد نوآوری در مزرعه ،عملکرد تولید در مزرعه، منابع مزرعه و شور و شوق 

در رابطه با بعد اجتماعی و فرهنگی می توان به اثرات  (.217: 2012، 2و باربیری 1ارتباط است)تاو

اجتماعی و فرهنگی گردشگری بر رفتارهای فردی، روابط خانوادگی، سبک زندگی، آداب و رسوم و 

ویژگی های چند بعدی گردشگری کشاورزی  سنت های سیستم جامعه و این اجتماعی اشاره کرد. از

نیز ارائه فرصت تحول در ابعاد اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه روستایی است. شرایط در حال 

تغییر، اثرات اجتماعی و فرهنگی در جوامع نه تنها در مردم روستایی بلکه در مردم شهری است. این 

ز از روند توسعه گردشگری کشاورزی، ارائه فعالیت های آموزش و پرورش است که مورد نیا :اثرات

مهارت های جدید و درکی از جهان به مردم روستایی. دوم گردشگری کشاورزی نقش همبند بین 

مردم شهری و روستایی ایفا می کند. از طریق این راه مردم روستایی باید فرصت هایی برای داشتن 

نش عمیق تری در مورد مناطق روستایی تر با زندگی شهری و مردم شهری باید داروابط نزدیک

جهان داشته باشد. سوم اینکه گردشگری کشاورزی فرصت های شغلی جدید به ویژه برای نسل 

(. از 41: 2007، 3جوان فراهم آورده است، آن نقش مؤثری برای کاهش مهاجرت ایفا می کند )توپکو

مصرف کنندگان است. در سمت  نظر آموزشی گردشگری کشاورزی ابزاری آموزشی برای کشاورزان و

کشاورز، شرکای یک پروژه مانند دانشگاه ها، موسسات و کارشناسان و دیگران سازماندهی تسهیالت 

آموزشی برای کشاورزان به ارائه مهارت های جدید در فنون کشاورزی، ادارات گردشگری، خدمات 

وزشی آماده شده برای در طرف دیگر، برنامه های آم گردشگری، مهارت های زبان می باشد.

     گردشگران توسط این واحد یا کشاورزان توسعه آگاهی و دانش مردم در مورد طبیعت است و 

: 2015تواند زمینه توسعه مناطق روستایی را در ابعاد مختلف فراهم کند)فالنیگان و دیگران، می

                                                           
1 Taw  
2 Barbieri 
3 Topçu 
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ظت از زیستگاههای طبیعی و در بعد زیست محیطی مزایایی مانند استفاده مؤثر از منابع، حفا (.129

های کشاورزی را ارائه می دهد و به کشاورزان و جامعه محلی در این ها و کاهش آلودگیاکوسیستم

 (.80 :1393کند )کریمی، زمینه کمک می

توان گفت که أثرات مثبت گردشگری روستایی برای توسعه  با توجه به مطالب ارائه شده می

توسعه بخش خدمات، تنوع روش های تولید کشاورزی، ، انسیل کارروستایی اشتغال و تنوع در پت

بررسی جنگل نزدیک به مناطق شهری با هدف تفریحی، حفاظت از مناظر روستایی، کاهش یا 

جلوگیری از مهاجرت، حفاظت از ساختار تاریخی، آگاه سازی نسبت به اهمیت طبیعت، توسعه 

اجتماعی و اقتصادی، بهبود ابتکارات و ایده های  صنایع دستی، بهبود شرایط زندگی زنان روستایی

، 4و هررو 3و سن مارتین 281: 2014و دیگران،  2؛ زنیسکا180: 2015، 1باشند )تودیسکاجدید می

(. لذا بدین منظور پژوهشگران به پژوهش در زمینه عواملی که مؤثر بر گرایش 341: 2012

ی باشند پرداختند تا از این طریق زمینه روستاییان به سمت فعالیت های گردشگری کشاورزی م

( به پاره ای از این عوامل 1ایجاد، توسعه و پایداری توسعه روستایی را فراهم کنند که در جدول )

 مؤثر اشاره شده است.
 

 پژوهش های صورت گرفته در رابطه با عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی ( :1)جدول 

 

 

 

 

                                                           
1 Tudisca 
2 Snieška 
3 San Martín 
4 Herrero 
5 Joo 

 پژوهشگر سال یجها و نتا یافته
یافته های پژوهش نشان می دهد که بین دو متغیر وضعیت شغلی و میزان 
تمایل جامعه محلی به مشارکت در توسعه گردشگری کشاورزی رابطه 

نشان داده است   Tمستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج ازمون 
ه ریزی و که که قابلیت های مشارکتی در بین ساکنین در راستای برنام

عملیاتی کردن گردشگری کشاورزی وجود دارد اما برای این منظور،  به 
 مشارکت و مردم محلی خصوصا شرکت در تصمیم گیری ها نیاز است.

1392 
بدری و 
 همکاران

نتایج نشان می دهد که افراد قدیمی تر، تحصیل کرده، و اپراتورهای زن 
کنند. با این حال، بین بیشتر احتمال دارد درگردشگری کشاورزی شرکت 

یارانه های دولتی و جمعیت شهرستان با گردشگری کشاورزی همبستگی 
منفی وجود دارد. و گردشگری کشاورزی در مزارع کوچک  به عنوان منبع 
درآمد و دارایی و بازده دارایی. می تواند به تقویت اقتصادی و  رفاه 

 خانواده منجر شود.

 و دیگران 5جو 2013
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1 Bagi 
2 Reeder 
3 Schilling 
4 Das 
5 Rainey 
6 Brown 
7 Reeder 
8 Ollenberg 
9 Buckley 

 پژوهشگر سال ها و نتایج یافته
کاربرد مدل لوجیت در این پژوهش نشان داده است که مشارکت کشاورزان در 

 متغیرهای ساختگی: دسترسی -اگروریسم بستگی به دو نوع متغیر دارد : الف
عمومی به مزرعه برای تفریح و سرگرمی دارای بیشترین تاثیر مثبت و به دنبال آن  
نزدیکی مزارع به شهرستانهای مرکزی، آموزش رسمی کشاورزان، مشاوره، ، 
مشارکت زارع، ثبت نام  زارع در برنامه های حفاظت سازمان یافته و دسترسی 

ثر بر مشارکت کشاورزان:  متغیرهای پیوسته مؤ -کشاورزان  به اینترنت است.ب
جریب از زمین، درصد زمین های نامناسب برای محصوالت، سن اپراتورها، و فاصله از 

های ترویج تواند موفقیت برنامهشهرستانها. هدف گذاری بر مبنای این صفات می
 گردشگری کشاورزی را افزایش دهد.

 2و ریدر 1باگی 2012

ر بین کشاورزان نیوجرسی میزان  مشارکت در گردشگری کشاورزی د
اندازه گیری شد. مزارع بزرگ خیلی بیشتر احتمال دارد به میزبانی 
گردشگری کشاورزی در مقایسه با مزارع کوچک بپردازند البته بعضی. 
مزارع گردشگری کشاورزی کوچک هستند و برای به دست آوردن درآمد 

 می بندند.بیشتر مزرعه خود را در فعالیت گردشگری کشاورزی به کار 

2012 
و  3شیلینگ
 دیگران

چند عامل نگرش کشاورزان آرکانزاس و زمین پژوهشگران پی بردند که 
داران نسبت به مشارکت در صنعت گردشگری کشاورزی را تحت تاثیر 
قرار داده است. حوزه اصلی شامل:  پشتیبانی دولت در آموزش، تعیین 

و ترویج. یافته های آنها  قوانین و مقررات، و حمایت دولت در بازاریابی
تواند دهد که ارتقاء دولت و سازمان های ترویج کشاورزی مینشان می

 نقش مهمی در توسعه گردشگری کشاورزی داشته باشد. 

5و رینی 4داس 2010
 

نتایج پژوهش نشان داده است که سابقه کار در یک مزرعه به طور قابل توجهی  
اورزی یا درآمد حاصل از گردشگری بر مشارکت کشاورزان در گردشگری کش

کشاورزی  تاثیر نمی گذارد. و مشاهده کردند که مزارع در مناطق با امکانات 
طبیعی باال )بر اساس آب و هوا، نقشه برداری، و منطقه آب( به احتمال زیاد  
تمایل بیشتری به  فعالیت های گردشگری کشاورزی دارند. آنها فهمیدند که که 

و اشتغال خوب و دارای مسکن فصلی در مناطق روستایی تمایل  افراد با درآمد
 بیشتری به فعالیت های گردشگری کشاورزی نشان می دهند.

7و ریدر 6براون 2007
 

پژوهشگران دریافتند که کشاورزان پاره وقت به دنبال مزارع بزرگ و 
درآمد محورند و یا  دنبال یک جایگزین و شغل خارج از مزرعه هستند. 

قابل، کشاورزان بازنشسته به دنبال به دست آوردن فرصت های در م
 اجتماعی همراه با یک کار فشرده کمتر برای کسب درآمد هستند.

2007 
و  8اولنبرگ
 9بوکلی
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 پژوهش های صورت گرفته در رابطه با عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی ( :1)جدول ادامه 

 1395منبع:  یافته های تحقیق، 

 

 روش شناسی تحقیق

 ایی تحقیققلمرو جغرافی -

 59دقیقه تا  8درجه و  58ی ریاضی ) شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی و در محدوده

دقیقه( عرض  52درجه و  36دقیقه تا  35درجه و  35) دقیقه( طول جغرافیایی و 20درجه و 

رد. های بینالود قراردا شمالی واقع گردیده است. این شهرستان به شکل بیضی در امتداد رشته کوه

صورت نواری در جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی شهرستان امتداد  های بینالود که به رشته کوه

 سازد. در قسمت غرب، نیشابور های مشهد و قوچان جدا می یافته است، این شهرستان را از شهرستان

ردند. گ کیلومتر مرز مشترک دارند و از طریق رشته کوه طاغنکوه از یکدیگر جدا می 162و سبزوار 

های سرخ، با ارتفاعات نسبتاً باال، این شهرستان را از شهرستان  در قسمت جنوب غربی، رشته کوه

نفر جمعیت  76128دهستان دارای  5بخش مرکزی نیشابور با   . کاشمر جدا می کند

نفر  239185  با  شهر نیشابور و  نفر جمعیت 4121  با  روستایی و دو نقطه شهری شهر بار

شامل دهستانهای دربقاضی، ریوند، مازول و نفر جمعیت دارد و   319434  جموعام  جمعیت

فضل است. دهستان فضل به دلیل پایکوهی بودن از موقعیت گردشگری فوق العاده خوبی برخوردار 

که تعدادی از روستاهای  این بخش جدای از بقیه به دلیل ییالقی بودن، طبیعت است طوری

وا بودن، چشم انداز زیبا هر ساله حجم زیادی از جمعیت توریسم بکر و زیبا، خوش آب و ه

دهند و حتی بعضی از این روستاها مثل بوژان به عنوان منطقه را به خود اختصاص می

 نمونه گردشگری شناخته می شوند.

                                                           
1 Nickerson 

 پژوهشگر لسا ها و نتایج یافته
در یک مطالعه از کشاورزان مونتانا، محققین دریافتند که درآمد اضافی، 
استفاده بهتر از منابع، نوسانات در درآمد کشاورزی، و اشتغال اعضای خانواده 
به عنوان برخی از دالیل مهم برای تنوع فعالیت ها و روی آوردن به گردشگری 

افتند افراد دارای مزارع بزرگ با کشاورزی ذکر شده است.  آنها همچنین دری
مشاهده نوسانات در درآمد کشاورزی، رفع نیازهای بازار،  تفریح و سرگرمی / 

های تواند انگیزهتعطیالت، مشوق های مالیاتی، و آموزش مصرف کننده می
تر برای تنوع بخشیدن به به گردشگری کشاورزی در مقایسه با کسانی که قوی

یجاد کند چرا که در مزارع کوچک مقررات دولت و یا مزارع کوچکتر دارند ا
قوانین و مقررات استفاده از زمین نگرانی در میان مردم منطقه و همچنین در 

 رابطه با  عملیات گردشگری کشاورزی در ایالت واشنگتن ایجاد کرده است.

 1نیکرسون 2001
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 ( : موقعیت روستاهای مورد مطالعه گردشگری کشاورزی در دهستان فضل، بخش مرکزی نیشابور2شکل )

 

 ش تحقیقرو -

 از اطالعات و داده ها گردآوری برای تحلیلی،-توصیفی استفاده مورد روش کاربردی، تحقیق نوع

 میدانی و )اینترنتی منابع و پایان نامه و مقاالت کتب، از فیش برداری) ایروشهای کتابخانه

ش مرکزی های بخدهستان از فضل دهستان تحقیق، این مکانی قلمرو .است شده استفاده( پرسشنامه

روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل  این تحقیق آماری جامعه .شهرستان نیشابور می باشد.

 فرمول طریق خانواراز 261 تعداد که میباشد 1390 سرشماری طبق خانوار 8330 دارای که می باشد؛

 ا، بهروست هر سطح در خانوارها انتخاب .شدند انتخاب نمونه حجم به عنوان کوکران شده اصالح

 انتخاب منظور به برابر فرصت اصل تا گرفت انجام (2سهمیه ای و تصادفی)جدول شماره  صورت

در زمینه تعیین عوامل مؤثر بر گرایش  مطلوب نتایج به منظور دستیابی باشد. به شده رعایت خانوارها

 261 تدوین و تهیه به اقدام بعد 24 همچنین و شاخص 8 در نمونه روستاییان در روستاهای

 پایایی و ارزیابی است. جهت گردیده (تهیه1-2لیکرت) بر اساس جدول  طیف با مطابق پرسشنامه

 آمار از هاداده وتحلیل برای تجزیه و شد استفاده کرونباخ آلفای آزمون از داده ها توسعه ابعاد برای

 SPSS افزار رمدر ن )عامل تحلیل و پیرسون همبستگی نمونه ای، تک t آزمون( استنباطی و توصیفی

 و مستقل متغیرهای آن در که متغیره است چند های روش جمله از عاملی است. تحلیل شده استفاده

 کلیه متغیرها و گرددمی محسوب وابسته هم های تکنیک جزو روش زیرا این  نیست. مطرح وابسته

 خالصه اصلی املع چند در متغیر زیادی تا تعداد میشود سعی و گردیده لحاظ وابسته هم به نسبت
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 در که ترتیب بدین مشابه است. های روش با مقایسه در این روش اصلی مزایای از امر یکی این و شوند

 تبیین قدرت که عوامل مؤثرترین نهایت در و متغیرها برقرار شده تمامی بین پنهان ارتباط آن

 که طوری شوند. به می و شناسایی کشف پژوهشگر توسط دارند، سایرین به نسبت کنندگی بیشتری

 از سوی باشد.نمی پیچیده روابط این شناسایی به قادر انسان عاملی، ذهن تحلیل از استفاده بدون

 مجزا کارشناسی های سلیقه اعمال نظرهای از را آن روش، این در موجود نیرومند متدهای دیگر

 سازد.جایگزین می را دقیق آماری های و آزمون ریاضی هایمنطق و نموده

 
 در روستاهای مورد مطالعه(:  بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی 2جدول )

 1395های تحقیق، منبع: یافته

 

 ها تجزیه و تحلیل یافته

 های فردی پاسخگویانویژگی -

در گام نخست به منظور دریافت شناخت کلی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری 

ها با استفاده از آمارهای توصیفی  صیتی آنترین متغیرهای شخ کشاورزی در دهستان فضل مهم

های به دست آمده از افراد نمونه بدین شرح است: از  ترین یافته محاسبه گردید. به طور خالصه مهم

باشد؛ از نظر سنی اکثریت  درصد( مرد می 7/79نفر ) 208درصد( زن و  3/20نفر) 53نظر جنسیتی

درصد( قرار دارند؛ از نظر سطح  1/39سال ) 40جمعیت مورد مطالعه در رده سنی  بیشتر از 

نفر دارای سواد ابتدایی هستند و بیشتر افراد  66درصد( فاقد سواد،  4/23نفر ) 61تحصیالت  قریب  

( 3/5) 14( کشاورز، 73.8) 194مورد مطالعه در این رده تحصیلی قرار دارند. از نظر وضعیت شغلی 

( را در برمیگیرد. که همانطور که می بینیم اکثر 9/4)13یر( کاسب و بازاری، سا2/15)40نفر دامدار، 

 حجم نمونه تعداد خانوار جمعیت نام روستا ردیف

 89 444 1341 فرخک 1

 7 40 118 دربهشت 2

 17 87 925 رود 3

 43 218 649 بوژاباد 4

 8 40 119 تحت منظر 5

 10 54 156 غار 6

 15 80 227 حصار 7

 19 97 267 وقندس 8

 53 265 725 بوژان 9

 261 1325 4527 جمع 10
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 115هزارتومان،  500درصد( زیر  6/22نفر ) 59افراد به کشاورزی مشغولند. از نظر سطح درآمدی 

 ( اشاره شده است.3تا یک میلیون اعالم نموده اند که در جدول) 750درصد(  1/44نفر)
 

 های فردی پاسخگویان (: ویژگی3جدول )

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 

وضعیت پتانسیل های جذب گردشگر و کمیت و کیفیت تسهیالت گردشگری در  -

 منطقه مورد مطالعه

ای در رابطه تک نمونه Tیا  On sample t- test( نتایج حاصل از آزمون  5و 4)طبق نتایج جدول 

گردشگری  با پتانسیل های جذب گردشگر بیان شده است. طبق این جدول، در عبارات

کشاورزی)توریسم گل و گیاه و کشاورزی مانند باغات و مزارع پرورش گل(، مناظر طبیعی و چشم 

سان به مناطق ها و ....(، آب و هوای منطقه، دسترسی آ، چشمههااندازها)ارتفاعات، رودخانه

بدست آمده  sigاختالف دارد. از آنجاییکه   8/73(3گردشگری، مقدار محاسبه شده با حد مبنا )

گیریم تفاوت معناداری بین مقدار محاسبه شده و حد مبنا وجود باشد نتیجه میمی 05/0کمتر از 

گیریم باشد نتیجه میاختالف میانگین برای همه این عبارات مثبت میدارد. هم چنین از آنجایی که 

باشد و این مناطق به لحاظ جذب به طور کلی موافقت اعضای نمونه با این عبارات در حد باالیی می

گردشگر از جاذبه و پتانسیل باالیی برخوردارند طوری که بوژان و دربهشت به عنوان مثال از کیفیت 

هایی چون مناظر طبیعی و چشم انداز، اقلیم مناسب و دسترسی آسان با وسایل گویهباالیی از نظر 

جاذبه های  ( در عبارات4نقلیه شخصی و عمومی شرایط واقعا مناسب را دارند. در ادامه طبق جدول)

 نتایج هگوی

 باشد. درصد( مرد می 7/79نفر ) 208درصد( زن و  3/20نفر) 53فرد مورد بررسی  261از  جنسیت

 میزان سن

 21درصد(  6/27نفر ) 72سال ،   20درصد( کمتر از  7/10نفر ) 28فرد مورد بررسی  261از 

سال  40ز درصد( بیشتر ا 1/39نفر ) 102سال و  40تا  31درصد(  6/22نفر ) 59سال،  30تا 

 سن دارند.

وضعیت 

 شغل

 2/15)40درصد( نفر دامدار،  3/5) 14درصد( کشاورز،  8/73)194فرد مورد بررسی  261از 

 گیرد.درصد( را در برمی 9/4)13درصد( کاسب و بازاری، سایر

وضعیت 

 تحصیالت

نفر  34، نفر دارای سواد ابتدایی 66درصد( فاقد سواد،  4/23نفر ) 61فرد مورد بررسی  261از 

درصد( دارای  2/9نفر) 24درصد( دبیرستان و دیپلم( و  1/29نفر ) 76درصد( راهنمایی،  13)

 تحصیالت دانشگاهی هستند.

وضعیت 

 درآمد

 500درصد(  18نفر ) 47هزارتومان،  500درصد( زیر  6/22نفر ) 59فرد مورد بررسی  261از 

درصد( بیشتر  8/8نفر ) 23ک میلیون و تا ی 750درصد(  1/44نفر ) 115هزار تومان،  750تا 

درصد( وضعیت درآمدی خود را اعالم  5/6نفر ) 17از یک میلیون تومان را انتخاب کرده اند و 

 نکرده اند.
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 تاریخی، وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی و سنتی، وجود صنایع دستی و محصوالت محلی

باشد. لذا می 05/0کمتر از  sigین مقدار محاسبه شده و حد مبنا وجود دارد زیرا اختالف معناداری ب

باشد و این مناطق در رابطه با گیریم موافقت اعضای نمونه با این عبارات در حد پایین مینتیجه می

م این موارد از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند به عنوان مثال روستاهایی مثل حصار یا بوژآباد مرد

اند و کردهاند و به ایجاد صنایع دستی اقدام میتنها در گذشته ها فرهنگ و سنت ملی خود را داشته

های خیلی کمی از آنها دیده می شود و بیشتر از لحاظ ظبیعی مورد تاکید قرار اکنون تنها نشانه

 ند.گرفته اند و از لحاظ تاریخی یا صنایع دستی و فرهنگ محلی وضعیت مطلوبی را ندار

 
 جذب گردشگر کشاورزی در منطقه مورد مطالعه های بررسی توان (:4جدول )

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 
 است( 3های جذب گردشگر کشاورزی)حد مبنا  ای در رابطه با توانتک نمونه T(: نتایج حاصل از 5جدول )

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 

 خطای انحراف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد عنوان

گردشگری کشاورزی)توریسم گل و گیاه و 
 کشاورزی مانند باغات و مزارع پرورش گل(

261 04/4 824/0 051/0 

ودخانه ها، مناظر طبیعی و چشم اندازها)ارتفاعات، ر
 چشمه ها و ....(

261 05/4 798/0 049/0 

 069/0 122/1 51/2 261 جاذبه های تاریخی

 039/0 635/0 40/4 261 آب و هوای منطقه

 042/0 673/0 80/2 261 وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی و سنتی

 065/0 045/1 36/3 261 دسترسی آسان و مناسب به این ناحیه

 041/0 656/0 82/1 261 و محصوالت محلیوجود صنایع دستی 

 عنوان

 3 میانه نظری=

Tآماره 
درجه 
 ازادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

 سطح اطمینان 95%

حد 
 پایین

 حد باال

گردشگری کشاورزی )توریسم گل و گیاه 
و کشاورزی مانند باغات و مزارع پرورش 

 گل(

432/20 260 000/0 042/1 94/0 14/1 

مناظر طبیعی و چشم اندازها )ارتفاعات، 
 رودخانه ها، چشمه ها و ....(

184/21 260 000/0 046/1 95/0 14/1 

 -35/0 -63/0 -490/0 000/0 260 -062/7 جاذبه های تاریخی

 48/1 32/1 402/1 000/0 260 69/35 آب و هوای منطقه

وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی و 
 سنتی

785/4- 260 000/0 199/0- 28/0- 12/0- 

 48/0 23/0 356/0 000/0 260 509/5 دسترسی آسان و مناسب به این ناحیه

 -10/1 -26/1 -176/1 000/0 260 -967/28 وجود صنایع دستی و محصوالت محلی
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ای در تک نمونه Tیا  On sample t- test( نتایج حاصل از آزمون  7و  6طبق نتایج جدول )

امکانات  رابطه با کمیت و کیفیت تسهیالت گردشگری آمده است. طبق این جدول، در عبارات

مقدار  دسترسی به آب سالم، دادگری و غیره(تفریحی و ورزشی، امکانات امنیتی)نیروی انتظامی، ام

باشد می 05/0بدست آمده کمتر از  sig( اختالف دارد. از آنجاییکه 3محاسبه شده با حد مبنا )

گیریم تفاوت معناداری بین مقدار محاسبه شده و حد مبنا وجود دارد. هم چنین از نتیجه می

گیریم به طور کلی باشد نتیجه میبت میآنجایی که اختالف میانگین برای همه این عبارات مث

باشد طوری که در بوژان کوه نوردی و صخره موافقت اعضای نمونه با این عبارات در حد باال می

شود و منابع آب آشامیدنی آن از وضعیت عالی برخوردار است. در ادامه طبق نوردی هایی برگزار می

ت و راهنمایی گردشگران و امکانات تبلیغات های بهداشتی، هدایسرویسهمین جدول، در عبارات 

های فروش مواد غذایی، تسهیالت و امکانات درمانی، خدمات حمل تعداد و کیفیت مکان، گردشگری

و نقل و کرایه، پارکینگ و خدمات مربوط به آن، خدمات بانکی و پولی، تاسیسات و تجهیزات 

ر محاسبه شده و حد مبنا وجود دارد زیرا اختالف معناداری بین مقدا سوختی، انرژی و پمپ بنزین

sig  گیریم موافقت اعضای نمونه با این عبارات در حد پایین باشد. لذا نتیجه میمی 05/0کمتر از

باشد و از نظر این موارد به خصوص تاسیسات سوختی این مناطق وضعیت مناسبی ندارند به می

د وجود ندارد و در بوژان یک مورد با وضعیت عنوان مثال سروس بهداشتی عمومی مناسبی در بوژآبا

نامناسب وجود داشت ودر رابطه با جایگاه سوخت و پارکینگ هم مناطق وضعیت مناسبی را 

 نداشتند.
 کمیت و کیفیت تسهیالت گردشگری کشاورزی در منطقه مورد مطالعه بررسی وضعیت(: 6جدول)

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 
 

 انحراف معیار میانگین تعداد عنوان

خطای 
انحراف 

 گینمیان

 053/0 589/0 80/3 261 امکانات تفریحی و ورزشی

 043/0 690/0 39/3 261 امکانات امنیتی)نیروی انتظامی، امدادگری و غیره(

 056/0 909/0 70/2 261 های بهداشتی )دستشویی(سرویس

 087/0 403/1 42/3 261 دسترسی به آب سالم

هدایت و راهنمایی گردشگران و امکانات تبلیغات 
 شگریگرد

261 40/2 998/0 062/0 

 065/0 053/1 81/2 261 های فروش مواد غذاییتعداد و کیفیت مکان

 038/0 620/0 12/2 261 تسهیالت و امکانات درمانی)درمانگاه و ...(

 047/0 754/0 67/2 261 خدمات حمل و نقل و گرایه

 052/0 836/0 13/2 261 پارکینگ و خدمات مربوط به آن
 261 02/2 638/0 040/0 (ICTکی و پولی)خدمات بان

 041/0 663/0 95/1 261 تاسیسات و تجهیزات سوختی، انرژی و پمپ بنزین
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 ای در رابطه با کمیت و کیفیت تسهیالت گردشگری منطقهتک نمونه Tنتایج حاصل از (: 7جدول)

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 

 عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی در منطقه مورد مطالعه -

های متغیر وارد آزمون شدند. برای تحلیل عاملی از روش مؤلفه24برای شناسایی عوامل مؤثر، 

    ها براساس عامد و نوع واریماکس استفاده شد. تعیین تعداد عاملاصلی با استفاده از چرخش مت

( و همچنین، برمبنای تشخیص محقق )براساس تجربیات 1های آزمون )مقدار ویژة باالی فرضپیش

علمی و عملی( با هدف شناسایی بهترین مدل و حذف متغیرهای ناکارآمد )متغیرهای دارای بار عاملی 

ارتباط ناچیز با سایر متغیرهای همسو با یک عامل در مراحل متعدد بررسی و  ( و دارای5/0کمتر از 

 4/0و بار عاملی باالتر از  1عامل با مقدار ویژه باالتر از  8و تحلیل شد. درنهایت، بهترین مدل با تجزیه 

یل ها برای تحلبودن دادهمتغیر است. برای تعیین مناسب 24استخراج گردید که دربرگیرندة همان 

9های عاملی از آزمون
KMO ( نشان 6شده در جدول )هاهی انجاممحاسبه استفاده گردید. 10و بارتلت

( =711/0KMOگیری از تکنیک تحلیل عاملی مناسب است )ها برای بهرهدهد، انسجام درونی دادهمی

 املی دارد.باشد که داللت بر تأیید و تناسب تحلیل عمعنادار می 000/0و آمارة بارتلت در سطح 

 
 

 و بارتلت KMO(: مقدار آمارة 8جدول )

 عنوان

 3میانه نظری= 

tآماره 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

 سطح اطمینان 95%

حد 
 پایین

 حد باال

 91/0 7/0 801/0 000/0 260 068/15 امکانات تفریحی و ورزشی

امکانات امنیتی)نیروی انتظامی، 
 امدادگری و غیره(

056/9 260 000/0 387/0 3/0 47/0 

های بهداشتی سرویس
 )دستشویی(

313/5- 260 000/0 299/0 41/0- 19/0- 

 59/0 25/0 418/0 000/0 260 810/4 دسترسی به آب سالم

هدایت و راهنمایی گردشگران و 
 امکانات تبلیغات گردشگری

679/4- 260 000/0 598/0- 72/0- 48/0- 

های فروش تعداد و کیفیت مکان
 مواد غذایی

938/2- 260 000/0 192/0- 32/0- 06/0- 

تسهیالت و امکانات 
 گاه و ...(درمانی)درمان

847/22- 260 000/0 877/0- 95/0- 8/0- 

 -24/0 -42/0 -330/0 000/0 260 -064/7 خدمات حمل و نقل و گرایه

پارکینگ و خدمات مربوط به 
 آن

814/16- 260 000/0 870/- 97/0- 77/0- 

 -921/24- 260 000/0 985/0- 06/1- 91/0 (ICTخدمات بانکی و پولی)

ختی، تاسیسات و تجهیزات سو
 انرژی و پمپ بنزین

574/25- 260 000/0 05/1- 13/1- 97/0- 
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 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 

ساس مقدار متغیرهای مرتبط با عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی برا

بندی شدند. مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از کل واریانس متغیرها است و عامل، طبقه 8ویژه در 

طوری که این دهندة اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل است؛ بههرچه مقدار آن بیشتر باشد، نشان

ستاییان به درصد از واریانس کل عوامل مؤثر بر گرایش رو 646/52عوامل توانستند درمجموع 

 (.9گردشگری کشاورزی را تبیین نمایند )جدول 
 

 از ها بعدآن واریانس تجمعی درصد و واریانس درصد ویژه، مقدار با همراه شدهاستخراج عوامل (:9جدول )

 چرخش

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 

(  نشان داده 10های مؤثر در گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی در جدول )ترین مؤلفهمهم

کند. با توجه واریانس کل را تببین میدرصد از  160/10شده است. اولین عامل با دربرگرفتن چهار متغیر، 

نام گرفت. عامل دوم نیز با دربرگرفتن « آموزش و فرهنگ»به متغیرهای بارشده بر این عامل، این عامل 

درصد از واریانس  891/7نام گرفت که این عامل « حمایت و سیاست گذاری های دولتی»چهار متغیر، عامل 

گذاری شد. این سه عامل، نام« جغرافیایی»رگرفتن چهار متغیر، عامل کند. عامل سوم با دربکل را تببین می

ترین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به درصد از واریانس کل، در گروه مهم 546/24با تبیین حدود 

درصد از واریانس، از دو متغیر  200/6گردشگری کشاورزی جای دارند. چهارمین عامل با دربرداشتن بیش از 

گذاری شد. پنجمین عامل با عنوان نام« رسانه ها و شبکه های اجتماعی»ده است که این عامل تشکیل ش

 KMO Bartlett’s Test تحلیل عاملی

 242/887 711/0 عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی

Sig. 000/0 

 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل عامل

 16/10 16/10 438/7 آموزش و مهارت اول

 051/18 891/7 894/5 ایت ها و سیاست گذاری دولتیحم دوم

 546/24 495/6 559/4 عقاید غیرتوسعه ای و نوع نگاه سوم

 746/30 2/6 488/3 رسانه ها و شبکه های اجتماعی چهارم

 639/36 89/5 414/2 فرهنگ گردشگری پنجم

 319/42 683/5 364/2 وضعیت اقتصادی و شغلی ششم

 574/47 255/5 261/1 ی به شهرارتباطات و دسترس هفتم

 646/52 072/5 217/1 اعتماد به نفس و ریسک پذیری هشتم
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باشد. درصد از تبیین واریانس که دربرگیرندة چهار متغیر می 890/5است با حدود « فرهنگ گردشگری»

وضعیت »ل % از واریانس را تبیین نمود، متشکل از سه متغیر است که عام683/5ششمین عامل که بیش از 

درصد از واریانس،  255/5گذاری شد. هفتمین عامل با دربرگرفتن دو متغیر با بیش از نام« اقتصادی و شغلی

های مؤثر بر گرایش روستاییان به ترین مؤلفهاهمیتنام گرفت. کم« ارتباطات و دسترسی به شهر»عامل 

       «تماد به نفس و ریسک پذیریاع»  و « اارتباطات و دسترسی به شهر» گردشگری کشاورزی عامل 

درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. عوامل  327/10گذاری شدند. هریک از دو عامل، نزدیک به نام

 اند:( نشان داده شده10شده و بار عاملی هر متغیر در جدول )شده، متغیرهای بارگذاریاستنتاج
 

 ای مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزیهعامل از هریک به مربوط (: متغیرهای10جدول )

 

 بار عاملی متغیرها عامل ها

 آموزش و مهارت

 718/0 سواد
 544/0 وجود نیروی متخصص و مروج روستایی

 533/0 آموزش و مشاوره در زمینه مزیت های گردشگری کشاورزی

 464/0 مهارت کشاورزان در استفاده از مزایای گردشگری کشاورزی

حمایت ها و سیاست 
 گذاری دولتی

 612/0 حمایت مالی و معنوی روستاییان

 554/0 ایجاد زیرساخت های مناسب

 612/0 اجازه دولت در زمینه استفاده از منابع جنگلی و زمین های ملی

 554/0 سیاست های دولت در زمینه بیمه کشاورزان

ای  و عقاید غیرتوسعه
 نوع نگاه کشاورزان

 663/0 ی خانواده در مزرعهکار اعضا

 574/0 نوع نگاه روستاییان به افراد بیرونی

 550/0 الگوی رفتاری گردشگران

 5/0 نگرش ها و عقاید غیر توسعه ای کشاورزان

رسانه ها و شبکه های 
 اجتماعی

 718/0 استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی

 885/0 استفاده از تلویزیون و ماهواره

 هنگ گردشگریفر

 615/0 دستبرد بعضی از گردشگران0

 564/0 تخریب و شکستن درختان توسط گردشگران

 476/0 تخریب سیستم ابیاری و تاسیسات مزارع

 436/0 سطح مهارت گردشگر در هنگام ورود به مزرعه

وضعیت اقتصادی و 
 شغلی

 764/0 سطح درآمد باالتر

 762/0 زیکار در زمینه تولید محصوالت کشاور

 501/0 ملکی بودن اراضی کشاورزی

 دسترسی به شهر
 792/0 رفت و آمد به شهر

 778/0 فاصله مزارع تا نزدیکترین شهر

اعتماد به نفس و 
 ریسک پذیری

 768/0 اعتماد به نفس و ریسک پذیری کشاورزان
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 کشاورزی(:  اهمیت نسبی مولفه های مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری 2شکل )

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی در  -

 سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه

( مشاهده می شود میانگین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان  11همانطور که در شکل جدول ) 

ها گذاری(، حمایت و سیاست475/4ش و مهارت )به گردشگری کشاورزی به ترتیب در ابعاد آموز

(، 932/2(، فرهنگ گردشگری )115/3های اجتماعی )(، رسانه823/2ای )(، عقاید غیرتوسعه636/3)

( 544/3(، اعتماد و ریسک پذیری )835/3(، دسترسی به شهر )986/3وضعیت اقتصادی و شغلی )

(  823/2ای )ر نظر بگیریم بعد عقاید غیرتوسعهرا حد وسط د 3(. اگر عدد 3باشد. )شکل شماره )می

دهد که که با توجه به نیز نشان می 9باشد. نتایج آزمون تی در جدول کمتر از حد وسط می

 در ابعاد هشت گانه اختالف فاحشی بین روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. (000/0معناداری)
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رایش روستاییان به گردشگری کشاورزی در روستاهای مورد (: بررسی میانگین ابعاد مؤثر بر گ11جدول )

 مطالعه
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 نام روستا

 بوژآباد 58/4 65/3 94/2 43/3 73/2 06/4 83/3 57/3 58/3
 تحت منظر 47/4 66/3 4/2 19/3 87/2 87/3 4/- 37/3 48/3
 حصار 30/4 73/3 84/2 12/3 81/2 4/- 4/- 56/3 55/3
 بوژان 7/4 58/3 79/2 05/3 98/2 03/4 82/3 55/3 56/3
 رود 56/4 44/3 76/2 97/2 88/2 82/3 7/3 53/3 46/3

 غار 37/4 62/3 96/2 37/3 17/3 8/3 42/3 5/3 53/3

 سوقند 2/4 57/3 3 89/2 95/2 03/4 92/3 53/3 51/3

 فرخک 41/4 7/3 82/2 03/3 01/3 97/3 86/3 55/3 54/3

 درب بهشت 03/4 69/3 83/2 94/2 87/2 4/- 87/3 5/3 48/3
 کل 47/4 64/3 82/2 11/3 93/2 97/3 83/3 54/3 54/3

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 

 
ابعاد مورد بررسی ) اموزش و مهارت، حمایت و سیاست  کل ت روستاهای مورد مطالعه از نظر(: وضعی3شکل)

 گذاری، عقاید غیرتوسعه ای، رسانه های اجتماعی(در گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی

 1395های پژوهش،  منبع: یافته
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در بررسی ارتباط بین عوامل فردی کشاورزان و گرایش به گردشگری کشاورزی   -

 منطقه مورد مطالعه

که بین گرایش به ( 8دهد) جدول نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می

گردشگری کشاورزی و متغیرهای مربوط به)میزان سن، نوع شغل، میزان تحصیالت، میزان درآمد، 

دارد.  به طوری  میزان کار در مزارع و باغات و میزان رفت و آمد به شهر در طول هفته( رابطه وجود

( وجود دارد یعنی -268/0که بین گرایش به گردشگری کشاورزی و میزان سن رابطه معکوس )

باشد، و بین گرایش به گردشگری هرچه سن باالتر بوده گرایش به گردشگری کشاورزی کمتر می

ار در ( و بین گرایش به گردشگری و میزان ک433/0کشاورزی و میزان تحصیالت بیشترین ارتباط )

بوده،  05/0مزارع و باغات کمترین ارتباط وجود دارد. با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 

 (12باشد.)جدول  آزمون از سطح معناداری برخوردار می

 
(: میزان همبستگی پیرسون بین مولفه گرایش به گردشگری کشاورزی  و متغیرهای )میزان سن، 12جدول )

، میزان درآمد، میزان کار در مزارع و باغات و میزان رفت و آمد به شهر در طول نوع شغل، میزان تحصیالت

 هفته(

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 و آب متنوع شرایط بودن دارا با دهستان فضل شهرستان نیشابور روستاهای و کشاورزی بخش

 با تا دارند را توانمندی این محلی، رسوم و آداب چنینهم و و اقلیمی طبیعی هایجاذبه و هوایی

 را هاییفرصت آنها، قوت و ضعف نقاط و کشاورزی و روستایی جایگاه گردشگری ارزیابی و شناسایی

شوند لذا با توجه به اهمیت گردشگری کشاورزی در این مقاله  موجب توسعه روستایی تا آورند فراهم

روستاییان به گردشگری کشاورزی  با استفاده از روش تحلیل به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش 

پرداخته شده است تا با شناسایی عوامل مهم بتوانیم  t testعاملی و همبستگی پیرسون و آزمون 

 On sample t- testها فراهم کنیم. نتایج حاصل از آزمون زمینه گرایش روستاییان را به این فعالیت

های جذب گردشگر نشان می دهد که در مبحث گردشگری ه با پتانسیلای در رابطتک نمونه Tیا 

 سطح معناداری میزان رابطه متغیر مولفه

گرایش به 

گردشگری 

 کشاورزی

 000/0 **-268/0 میزان سن

 000/0 **300/0 نوع شغل

 000/0 **433/0 میزان تحصیالت

 001/0 **212/0 میزان درآمد

 013/0 *153/0 کار در مزارع و باغات میزان

 000/0 **435/0 میزان رفت و آمد به شهر در طول هفته
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کشاورزی)توریسم گل و گیاه و کشاورزی مانند باغات و مزارع پرورش گل(، مناظر طبیعی و چشم 

اندازها)ارتفاعات، رودخانه ها، چشمه ها و ....(، آب و هوای منطقه، دسترسی آسان به مناطق 

بدست آمده  sigاختالف دارد. از آنجایی که  73.8(3حد مبنا ) گردشگری، مقدار محاسبه شده با

گیریم تفاوت معناداری بین مقدار محاسبه شده و حد مبنا وجود باشد نتیجه میمی 05/0کمتر از 

گیریم باشد نتیجه میدارد. هم چنین از آنجایی که اختالف میانگین برای همه این عبارات مثبت می

باشد و این مناطق به لحاظ جذب ی نمونه با این عبارات در حد باالیی میبه طور کلی موافقت اعضا

ای در رابطه با کمیت و تک نمونه Tگردشگر از جاذبه و پتانسیل باالیی برخوردارند. همچنین نتایج 

دهد، در رابطه با امکانات تفریحی و ورزشی، امکانات کیفیت تسهیالت گردشگری نشان می

( 3ی، امدادگری و غیره(، دسترسی به آب سالم مقدار محاسبه شده با حد مبنا )امنیتی)نیروی انتظام

گیریم تفاوت معناداری باشد نتیجه میمی 05/0بدست آمده کمتر از  sigاختالف دارد. از آنجاییکه 

بین مقدار محاسبه شده و حد مبنا وجود دارد. هم چنین از آنجایی که اختالف میانگین برای همه 

گیریم به طور کلی موافقت اعضای نمونه با این عبارات در حد باشد نتیجه میات مثبت میاین عبار

باشد و مردم از سایر عبارات رضایت چندانی ندارند. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی باال می

دهد که بین گرایش به گردشگری کشاورزی و متغیرهای مربوط به)میزان سن، پیرسون نشان می

ر غل، میزان تحصیالت، میزان درآمد، میزان کار در مزارع و باغات و میزان رفت و آمد به شهنوع ش

به طوری که بین گرایش به گردشگری کشاورزی و میزان سن  در طول هفته( رابطه وجود دارد.

( وجود دارد یعنی هرچه سن باالتر بوده گرایش به گردشگری کشاورزی کمتر -.268رابطه معکوس )

د، و بین گرایش به گردشگری کشاورزی و میزان تحصیالت بیشترین ارتباط وجود دارد می باش

( طوریکه افرادی با تحصیالت باال گرایش بیشتری به سمت فعالیت های گردشگری 433/0)

کشاورزی دارند. نتایج  تحلیل عاملی نیز بیانگر هشت عامل گرایشی است؛ به ترتیب اهمیت شامل: 

ها و نوع نگاه ای نگرشحمایت و سیاست گذاری های دولت؛ عقاید غیرتوسعهآموزش و مهارت ؛ "

های اجتماعی، فرهنگ گردشگری؛ وضعیت اقتصادی و شغلی، دسترسی کشاورزان؛ رسانه ها و شبکه

ایت های به شهر؛ اعتماد به نفس و ریسک پذیری. این موضوع اهمیت باالی نقش اموزش و حم

نشان میدهد. همچنین  فعالیت های گردشگری کشاورزیی را تاییان بهروسدولت را در زمینه گرایش 

ر بخش است: دهد که آموزش و مهارت روستایی قابل تقسیم به چهاها نشان مییافته

آموزش و "درصد(؛  544/0)"وجود نیروی متخصص و مروج روستایی درصد(؛  718/0)"سواد"

مهارت کشاورزان در استفاده "درصد(؛  533/0) "مشاوره در زمینه مزیت های گردشگری کشاورزی

که در  دهدمی نشان درصد(؛. بنابراین نتایج پژوهش 464/0) "از مزایای گردشگری کشاورزی

های گردشگری کشاورزی وجود دارد ولی جوامع توسعه فعالیت روستاهای مورد مطالعه زمینه

های  جاذب مدیریت و ه اندازیرا برای الزم انسانی و مالی منابع دانش، مهارت، فاقد روستایی

 وجود الزم تسهیالت امکانات و و نیستند مناسب عموما محلی زیرساختهای باشند؛می گردشگری
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 صاحبان تالش و ابتکار به فقط کشاورزی گردشگری از سوی دیگر باید توجه نمود که موفقیت .ندارد

الزم،  آموزشی و مالی حمایتهای تدریاف ریزی، برنامه نیازمند بلکه ندارد، بستگی مزارع گردشگری

 .باشدنیز می محلی معتمدین و مقامات فعال مشارکت و مناسب عمومی تسهیالت و زیرساختها

.طوری که   باشدمی حیاتی گردشگری بیشتر توسعه برای بازاریابی و مالی طریق از دولت قوی حمایت

 به توسعه کشاورزی و روستایی یگردشگر طریق از که دارند قصد مربوط نهادهای دولت و که اگر

 دسترسی کننده، تشویق هایمشی خط تدوین طریق تواند ازمی امر این کنند روستایی کمک جوامع
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