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Abstract
Agritourism can promote socio-cultural values in rural areas by creating new job opportunities,
helping to preserve the environment, and reversing rural-urban migration flows. However, studies
have shown that this type of tourism in Iran has not yet become acceptable for development. The aim
of this research was to identify the barriers to and facilitators of sustainable development of agrotourism in the west of Mazandaran Province based on an exploratory sequential mixed (qualitativequantitative) method. First, 21 experts in the field of agritourism were purposefully selected from the
quality departments of various organizations through semi-structured interviews. After collecting the
necessary information, 120 indicators were extracted by using Conventional Content Analysis (CCA),
which were then categorized in 8 socio-cultural, physical-physical, political-legal, management,
intellectual infrastructure, communication-advertising, participatory, and marketing dimensions. The
statistical population in the quantitative section included 69 rural residents in the western villages of
Mazandaran Province, who were selected via a multi-stage method. To analyze the data, force field
analysis was done by using SPSSwin20 and Pathmakerver5.5 software. The results showed that the
outcomes of the deterrent forces of all the 8 factors were higher than those of the promoters, which
revealed infeasibility of the sustainable development of agritourism. For each factor, the strongest
facilitator and obstacle were identified and introduced. In conclusion, it should be said that it is
necessary to facilitate agritourism development by strengthening the driving forces and removing
obstacles to reach the equilibrium point and ultimately sustainability.
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Extended abstract
Introduction:
Agritourism is an activity to attract tourists to an area in order to diversify agricultural activities
and receive tourists on farms. Most countries of the world have considered this type of tourism as a
new strategy for socio-economic development, revitalization, and reconstruction of rural areas.
Agricultural tourism is a value-added product that introduces additional revenues from production
lands and farm brands to customers. This is an opportunity to create a loyal consumer basis for all
agricultural products. This type of tourism can provide farmers with economic incentives so as to
maintain their agricultural lands and the related natural resources. Despite the advantages and benefits
of agritourism, it can cause environmental degradation, illegal construction, destruction of wildlife,
dispersal of plant species, spread of wastes, and loss of local culture quality in the absence of proper
educational promotion among farmers, residents, and tourists. Hence, in their tourism development
studies, experts and thinkers from different countries have emphasized the importance and necessity of
paying attention to sustainability in the tourism sector. Sustainable tourism development is a type of
development, in which the balance of the values and quality of ethics with economic principles and
advantages is maintained and efforts are made to replace the balanced development with a purely
economical comprehensive development. Studies have shown that agritourism, especially in the west
of Mazandaran Province, has not been very prosperous and there are no specific programs and actions
for its development to be considered by the relevant organizations and officials. Therefore, this issue
was addressed in the present study so as to identify the facilitators of and barriers to this type of
sustainable development.
Methodology:
This research was conducted based on an exploratory sequential mixed (qualitative-quantitative)
method. In the first stage, i.e., the qualitative part, the obstacles to and promoters of agricultural
tourism development were identified through semi-structured interviews with 21 tourism experts from
various organizations. Selection of the experts was done based on a purposeful method. The results of
the qualitative part finally led to identifying 50 indicators and 70 deterrents, which were categorized in
the 8 socio-cultural, physical-physical, political-legal, managerial, communication-advertising,
intellectual infrastructure, participatory, and marketing factors based on their natures in order to
conduct the quantitative part of the research by assessing each of the drivers and inhibitors of
agritourism development in the form of a questionnaire. The questions were based on a 5-part Likert
scale. In this part, a force field analysis was utilized. This method is a technique for identifying and
analyzing the forces that affect a problem situation. The statistical population included a small part of
rural villagers living in the west of Mazandaran Province. Due to the population dispersion and extent
of distribution, a multi-stage method was applied for sampling, through which 69 general villagers
were employed to complete the questionnaire. The obtained data were coded, analyzed, and described
based on the force field analysis method using SPSSWIN20 and Pathmakerver5.5 software.
Results:
The following results were achieved for the current situation assessed by the driving and restraining
forces related to the 8 mentioned factors affecting agritourism sustainability in the studied area: The
highest scores of the physical-physical driving factors and barriers were related to the indices of the
region's susceptibility to planning of and investment in agritourism and the tendencies of most people
to use the private spaces of their villages in the forms of villas and private gardens, respectively. The
highest scores of the political-legal driving factors and deterrents were related to the indices of
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providing appropriate measures to prevent the change of garden and agricultural land use to residential
land use and difficulty in obtaining permits, respectively. The highest scores of management driving
factors and deterrents were related to the indices of holding scientific educational workshops, personal
meetings, and agricultural conferences and lack of concern for agricultural tourism among city
officials, respectively. The highest scores of communication-advertising factors and barriers were
related to the indices of timely information for holding agricultural exhibitions and weak
advertisement for identifying agritourism capabilities in the region, respectively. The highest scores of
the factors promoting and hindering the intellectual infrastructure were related to the indices of
academic attention to agriculture and existence of a university unit in the province and lack of
indigenous people’s education in the different surrounding regions, respectively. The highest scores of
the participatory drivers and deterrents were related to the indices of villagers and indigenous peoples’
participations in the tourist guidance program and weak participation of travel agencies in agricultural
tourism, respectively. Finally, the highest scores of marketing drivers and deterrents were related to
the indices of tourist demand for agricultural tourism purposes and local organic products and lack of
local people and tourists’ knowledge of the market and its capacities, respectively. The results of the
obtained scores revealed that out of the 8 factors of promotion and deterrence in the mentioned
dimensions, the scores of the deterrents were higher, indicating that the deterrents were stronger in the
current situation. In general, agriculture in the current situation in western Mazandaran was associated
with more obstacles and greater deterrents.
Conclusion:
The results demonstrated that the outcome scores of the deterrent forces were higher than those of
the driving forces, and thus, the deterrent forces were stronger than the driving forces in the current
situation. This indicated that sustainable development of agricultural tourism in the studied area was
not possible based on the present driving factors. Therefore, according to the suggestions and solutions
presented for each factor in the section of suggestions, it is necessary to strengthen the driving forces
and weaken the inhibitors, the end-result of which will be agritourism sustainability.
Keywords: sustainable development, agritourism, facilitator, force field analysis
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چکیده
گردشگري کشاورزي با ايجاد فرصتهاي جديد شغلي ،ارزشهاي اجتماعيفرهنگي را در مناطق روستايي ارتقا مـيبخشـد ،بـه
حفظ محيطزيست کمک ميکند و جريان مهاجرت روستا -شهري را معکوس ميسازد؛ اما بررسيها نشان ميدهد ايـن نـو
گردشگري در ايران توسعة چشمگيري ندارد .اين پـژوه

بـا هـد

شناسـايي موانـع و تسـهيل کننـده هـاي توسـعة پايـدار

گردشگري کشاورزي در غرب استان مازندران به صورت آميختة (کيفي -کمـي) اکتشـافي انجـا شـد .جامعـة بخـ

کيفـي،

کارشناسان حوزة گردشگري کشاورزي در سازمانهاي مختلف بودند که بـهصـورت هدفمنـد انتخـاب شـدند و بـا مصـاحةة
نيمه ساختارمند با  21نفر از آنها اطالعات الز گردآوري شد .در ادامـه بـه صـورت تحليـل محتـواي متعـار

 124شـاخ

استخراج و در هشت بعد اجتماعي فرهنگي ،فيزيکي کالةدي ،سياستي قـانوني ،مـديريتي ،زيرسـاخت فکـري ،ارتةـاطي تةليغـي،
مشارکتي و بازاريابي دسته بندي شد .جامعة آماري بخ

کمي ،تعداد  89نفر از دهيـاران روسـتاهاي غـرب اسـتان مازنـدران

بودند که به روش چند مرحلـهاي انتخـاب شـدند .بـهمنظـور تحليـل دادههـا از روش تحليـل ميـدان نيـرو بـا نـر افزارهـاي
 SPSSwin20و  Pathmakerver5.5استفاده شد .نتايج نشان داد در تمامي هشت عامل برآيند امتياز نيروهاي بازدارنده بي

از

پي برندهها بوده است .اين موضو نشان ميدهـد براسـاس نيروهـاي پـي برنـده ،دسـتيابي بـه توسـعة پايـدار گردشـگري
کشاورزي ميسر نمي شود .در هر عامل نيز قوي ترين نيـروي تسـهيل کننـده و مـانع شناسـايي و معرفـي شـد .توسـعة پايـدار
گردشگري کشاورزي با موانع زيادي همراه است که بايد برنامه ريـزان براسـاس نتـايج پـژوه

بـراي برطـر کـردن آنهـا و

همچنين تقويت نيروهاي تسهيلکننده اقدا کنند تا درنهايت پايداري توسعة گردشگري کشاورزي محقق شود.
واژههای کلیدی :توسعة پايدار ،گردشگري کشاورزي ،تسهيلکننده ،تحليل ميدان نيرو
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مقدمه
مناطق روستايي ايران براي بقاي خود با محدوديتهاي متعددي به ويژه در توسعة اقتصـادي مواجـه هسـتند؛ زيـرا
اشتغال و درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي کشاورزي بهتنهايي توانايي نگهداشـت جمعيـت در حـال رشـد را نـدارد و
همين امر به آسيبپذيري و شکنندهبودن شرايط اقتصادي ،سطح کيفي پايين زنـدگي ،نارسـايي زيرسـاختيخـدماتي و
نظاير آن منجـر مـيشـود (بهمنـي و همکـاران324 :1044 ،؛ کريمـي63 :1390 ،؛  .)Yang, 2012: 96از سـوي ديگـر
چال هاي روزافزون کشاورزي نظير قيمت کم کاالهاي کشاورزي ،افزاي

هزينههاي توليد ،فشارهاي زيستمحيطـي،

تغييرات آبوهوا ،نةود برنامههـاي دولتـي حمايـت کننـده از کشـاورزي و نوسـان بـازار کاالهـاي کشـاورزي ،درآمـد
کشاورزان خردهپا را روزبهروز کاه
 .)28کاه

ميدهد (بـوررجمهري و همکـاران11 :1398 ،؛ محمـودي و همکـاران:1392 ،

توانايي کشاورزي براي توليد و درآمد ناکافي حاصل از آن سةب شده است بسياري از کشـاورزان نـاگزير

مزار خود را بفروشند و در جاهاي ديگر به دنةال شغل و درآمد باشند يا بهدنةـال راهةردهـاي اقتصـادي جـايگزين و
منابع درآمد جديد و تنو بخشيدن به اقتصاد محلي براي حفظ مزار خود باشـند (عنابسـتاني و مظفـري624 :1393 ،؛
نوروزي و فتحي203 :1393 ،؛  .)Clemens, 2014: 8اين راهةردها ميتواند با گسترش اندازة مزار  ،توليـد تخصصـي،
اشتغال غيرکشاورزي و متنو سازي مزار  ،وابستگي خانوادههاي کشاورز را به محصوالت کشاورزي کاه
گونهاي که وقتي توليد در مزار کاه

دهـد؛ بـه

يافت ،خودکفا و پايدار باقي بمانند (کريمي.)60 :1390 ،

نو فعاليت متنو مزار با توجه به محل و ساختار مزرعه ،عاليق خانوارهاي کشاورز و بازار بالقوه متفاوت اسـت.
اگر متنو سازي مزرعه شامل فعاليت هاي سرگرمي و اوقات فراغت باشـد« ،گردشـگري کشـاورزي» ناميـده مـيشـود
(.)Flanigan et al., 2015: 132
گردشگري کشاورزي فعاليتي براي جذب گردشگران به يک منطقه بهمنظور تنو بخشيدن به فعاليتهاي کشاورزي
و پذيرايي از گردشگران در مزرعه است ( .)Arachi, 2017: 3بيشتر کشورهاي جهان اين نـو گردشـگري را بـهمثابـة
راهةردي نوين براي توسعة اجتماعياقتصادي و احيا و بازسازي نواحي روستايي مدنظر قرار دادهاند (حيدري و مطيعي
لنگرودي .)34 :1391 ،اين موضو بهويژه در مناطقي که گزينههاي محدودي براي توسعه دارنـد ،بيشـتر مـورد توجـه
قرار گرفته است ( .)Su, 2011: 38گردشگري کشاورزي محصولي با ارزش افزوده است کـه درآمـد اضـافي از زمـين
توليد و يک برند مزرعه را به مشتريان معرفي ميکند که اين موضو فرصتي را براي افزاي

بازاريابي و فروش تمامي

محصوالت مزرعه فراهم مي آورد؛ همچنين براي تنو بخشي به منابع درآمد و درنتيجه کاه

خطرپذيري بازار به کـار

ميرود ( .)Lucha et al., 2014: 2اين نو گردشگري مشوقهاي اقتصادي به کشاورزان ارائه مـيدهـد تـا زمـينهـاي
کشاورزي و امکانات طةيعي مرتةط را حفظ کنند (.)Bagi and Reeder, 2012: 191
با وجود برتريها و سودمنديهاي گردشگري کشاورزي در صورت کمةود آموزش و نةود زمينـة تـرويج مناسـب آن در
بين کشاورزان ،ساکنان و گردشگران ،تخريب محيطزيست ،ساختوسازهاي بيرويه ،نـابودي حيـات وحـ

و گونـههـاي

گياهي ،پراکندگي زباله و از دست دادن کيفيت فرهنگ محلي رخ ميدهد (فتحي سقزچي و همکـاران253 :1393 ،؛ ظـاهري
و سعدي)234 :1393 ،؛ از اين رو کارشناسان و صاحبنظران کشـورهاي مختلـف در بررسـيهـاي توسـعة گردشـگري بـر
اهميت و ضرورت توجه به پايداري در بخ

گردشگري تأکيد کردهاند (عنابستاني و مظفري.)123 :1393 ،
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رضا سلیماننژاد و همکاران

توسعة پايدار گردشگري توسعهاي اسـت کـه در آن تـوازن و تعـادل حفـظ ارزشهـا و کيفيـت اخالقيـات و اصـول
اقتصادي و نيز مزاياي اقتصادي همه به همراه هم ديده ميشوند و کوش

مـيشـود تـا توسـعهاي متعـادل و همـهجانةـه

جايگزين توسعة صرفاً اقتصادي شود (ورمزياري و همکاران .)854 :1395 ،اين نـو توسـعه امـروزه رويکـردي عمـومي
است که دولتها به آن توجه داشتهاند تا گردشگري ازلحاظ بو شناسي در طوالنيمدت پذيرفته ،ازلحاظ مالي ،خودکفـا و
ازنظر ديدگاههاي اجتماعي و اخالقي براي جوامع محلي مفيد و نويدبخ

باشد (.)Altinay & Kashif, 2015: 272

در اين زمينه استان مازندران به ويژه غرب آن ،يکي از مستعدترين مناطق کشور براي توسعة گردشگري کشـاورزي
است .غرب استان مازندران ازلحاظ شرايط آبوهوايي و جاربههاي طةيعي و انسانساخت ،يکي از نخستين منـاطق در
جذب و ورود مسافر و گردشگر است و با توجه به اينکه يکي از قطبهاي کشاورزي کشور نيز محسـوب مـيشـود،
ظرفيت هاي بالقوة فراواني دارد که با فراهمکردن زيرساخت ها ،بسترها و به فعليت رسـاندن آنهـا در جـذب و توسـعة
گردشگري کشاورزي مؤثر واقع ميشوند؛ اما بررسيهاي ميداني نشان ميدهد در اسـتان مازنـدران بـهويـژه غـرب آن
گردشگري کشاورزي رونق چنداني ندارد و در بين سازمانهـاي مـرتةط و مسـنوالن ريربـط برنامـه و اقـدا خاصـي
درزمينة توسعة آن در دستورکار نيست؛ به طوري که فقط تعداد محدودي کشاورز بهصورت غيررسمي اقدا به ايجـاد
سايت گردشگري کشاورزي کردهاند که در صورت بيتوجهي و برطر نکردن مسـائل و مشـکالت آنهـا گردشـگري
کشاورزي در اين منطقه پايدار نخواهد بود .از سويي با توجه به مشکالت کشاورزان اين اسـتان ازجملـه نارضـايتي از
درآمد کشاورزي ،بالياي طةيعي ،بيکاري و مهاجرت ،توسعه و پايداري گردشگري کشاورزي ميتواند تا حد زيادي از
اين آسيب ها بکاهد و به توسعة روستايي بينجامد و اين استان را به قطب گردشگري کشاورزي تةديل کند .با توجه بـه
اين موضو در پژوه

حاضر تسهيلکنندهها و موانع توسعة پايدار گردشگري کشـاورزي در غـرب اسـتان مازنـدران

شناسايي شده است.
پیشینة پژوهش
درزمينة گردشگري و گردشگري کشاورزي مطالعاتي هرچند محدود در داخل و خارج از کشور انجا شـده اسـت
که بررسي و مرور آنها ،ما را در شناسايي موانع و تسهيلکنندههاي توسعة پايدار گردشگري کشاورزي در غرب اسـتان
مازندران ياري ميرساند؛ زيرا توفيق در کسب دستاوردهاي توسعة پايدار گردشـگري کشـاورزي بـا اتکـا بـر ادبيـات
موجود در گرو تعامل عوامل و متغيرهاي بسيار زيادي است که با مرور پيشينة پژوه
پژوه

ميتوان به آنها دست يافت.

بهمني و همکاران ( )1044با عنوان «تحليلي بر عوامل مؤثر بر توسعة گردشگري کشاورزي و زمينـهيـابي

کارآفريني در مناطق روستايي» نشان داد که عواملي مانند تأمين اقامت براي گردشـگران ،طـر هـاي تشـويقي دولـت،
هماهنگي بين سازمانهاي دولتي ،آگاهيبخشي به کشـاورزان و بسترسـازي بـراي سـرمايهگـذاري بخـ

خصوصـي،

مهمترين اولويتهاي مؤثر در توسعة گردشگري کشاورزي هستند.
محمودي چناري و همکاران ( )1399در پژوهشي با عنوان «الگوسـازي مؤلفـههـاي مـؤثر بـر توسـعة گردشـگري
کشاورزي شهرستان ماسال» نشان دادند که شاخ

هايي مانند ويژگيهاي فردي ،دان

و تمايل به خدمترساني به گردشگران در توسعة گردشگري کشاورزي مؤثرند.

و مهارت ،سرمايهداري ،انگيـزه
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بذرافشان و ساماني ( )1396در بررسي عوامل مؤثر بر توسعة گردشگري کشاورزي شهرستان جهر پي بردنـد کـه
زيرساخت فکري ،زيرساخت فيزيکي کالةدي ،عوامل نهادي ،عوامل ترويج و توسعه و عوامل رقابتپذيري بـر توسـعة
گردشگري کشاورزي مؤثرند.
عنابستاني و مرادي ( ) 1398در تحليل عوامل مؤثر بر توسعة گردشگري کشاورزي در شهرسـتان محـالت بـه ايـن
نتيجه دست يافتند که عوامل فرهنگياجتماعي ،تأثيرگذارترين عوامل بر توسعة گردشگري کشـاورزي اسـت و پـز از
آن فرهنگسازي و تةليغات مؤثر است.
رضواني و همکاران ( )1395دربارة چال هاي توسعة گردشـگري کشـاورزي در منـاطق روسـتايي

نتيجة پژوه

شاهرود نشان داد فاصله از مراکز عمدة جمعيتي ،سياستهاي جـامع ملـي و منطقـهاي ،آگـاهي و آمـوزش ،بازاريـابي
محصوالت ،آداب و رسو و قوانين از موانع عمده است.
مطالعة غفوري ( )1393با عنوان «الگوي توسعة گردشگري برمةناي توسعة بـازيهـاي بـومي و محلـي در کشـور»
نشان داد که برگزاري جشنها و مراسم سنتي در کنـار سـايتهـاي گردشـگري ،برخـورد مناسـب جامعـة ميزبـان بـا
گردشگران و توسعة فرهنگ گردشگري کشاورزي در جامعه و نهادينهسازي مهمانپـذيري و فرهنـگ گردشـگرپذيري
در ميان کشاورزان و روستاييان در توسعة گردشگري کشاورزي مؤثر است.
) Bahatta et al. (2019در پژوه

خود با عنوان «فاکتورهاي تعيينکنندة تمايل کشاورزان براي شرو گردشـگري

کشاورزي در نپال» به اين نتيجه دست يافتند که توسعة گردشـگري کشـاورزي بـا تمايـل و مشـارکت کشـاورزان بـه
گردشگري کشاورزي ارتةاط دارد؛ همچنين کشاورزان جوانتر با تحصيالت بيشتر و زمين بزرگتر تمايل بيشـتري بـه
توسعة گردشگري کشاورزي دارند که الز است برنامه ريزان براي توسـعة گردشـگري کشـاورزي ايـن کشـاورزان را
مدنظر قرار دهند.
) Ciolac et al. (2019پژوهشي با عنوان «عوامل مؤثر بر توسعة پايدار گردشگري کشاورزي در نواحي کوهسـتاني
آپاسني» انجا دادند .نتايج پژوه

نشان داد که برخورد مناسب ميزبان و داشتن فرهنگ مهمانپذيري ،تةليغات مناسب

و فرهنگسازي بر پايداري گردشگري کشاورزي در منطقه مؤثر بوده است.
در پژوه

مشابه ديگري ) Kisi (2019درزمينة راهةردهاي پايداري گردشگري با اسـتفاده از روش آميختـه نشـان

داد مشارکت و عالقة جامعة ميزبان به گردشگري کشاورزي ،فراهمبودن زيرساختها ،سرمايه گذاري دولـت و بخـ
خصوصي و همچنين آشنايي و آموزش جامعة ميزبان و گردشگران در توسعه و پايداري گردشـگري کشـاورزي مـؤثر
است .در اين پژوه

همچنين بعضـي موانـع بـه مثابـة بازدارنـدة گردشـگري کشـاورزي معرفـي شـده اسـت؛ ماننـد

طوالني بودن پروسة دريافت مجوز و نارضايتي کشـاورزان از ايـن جهـت ،الگـوگرفتن روسـتاها از فرهنـگ شـهري و
کمرنگشدن فرهنگ نواحي روستايي و همچنين نشناختن ظرفيتهاي گردشگري کشاورزي منطقه توسط کشاورزان.
نتيجة پژوه

) Giaccio et al. (2018با عنوان «آيا سياستهاي روستايي بر توسعة گردشگري کشاورزي در ايتاليا

تأثير دارد؟» نشان داد که حمايت دولت از کشـاورزان بـه ويـژه کشـاورزان داراي مـزار کوچـک ،تسـهيل در صـدور
مجوزها ،متنو سازي فعاليتهاي کشاورزي و ارائة آموزشها در توسعة گردشگري کشاورزي مؤثر است.
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رضا سلیماننژاد و همکاران

) Calina et al. (2017براساس نتيجة مطالعة خود درزمينة اثرهـاي گردشـگري کشـاورزي ،ضـمن بيـان تـأثيرات
اقتصادي و زيست محيطي آن بر جامعة ميزبان در راستاي توسـعة گردشـگري کشـاورزي ،بعضـي راهکارهـا ازجملـه
برپايي مکانهاي اقامتي مناسب ،تصويب قوانين و مقررات گردشگري کشاورزي و حمايت دولت در اين زمينه را مهم
دانسته و بر آنها تأکيد داشتهاند.
در همين زمينه ) Parkar (2015در مطالعهاي با عنوان «توسعة گردشگري کشاورزي» نشان داد کمةود نيـروي کـار،
نةود مسيرهاي دسترسي مطلوب ،نةود برق ،تأميننشدن منابع مالي ،نةود تجربة حرفهاي ،بيمـة کـم زراعـت ،دسترسـي
محدود به اطالعات ،فقدان آموزش مؤثر ،مشکل در گـرفتن مجـوز ،تـداخل فعاليـتهـاي گردشـگري کشـاورزي بـا
فعاليت هاي کشاورزي ،فاصله از بازار ،نداشتن دسترسي به نيروي کار شايسـته ،کمةـود آب ،محـدوديت زيرسـاخت و
چال هاي تةليغي و بازاريابي از موانع توسعة گردشگري کشاورزي در منطقه هستند.
) Mahmoodi et al. (2014در پژوهشي با عنوان «توسعة برنامهريزي گردشگري کشاورزي» نشـان دادنـد کـه بـين
وسعت زمين هاي کشاورزي و تنو محصوالت کشاورزي و گياهان دارويي بـا توسـعة گردشـگري کشـاورزي رابطـه
وجود دارد.
مطالعة ) Mohd Said et al. (2012با عنوان «تجزيه و تحليل سوات درمورد مقصد آگروتوريسم» نشـان داد نةـود سـرماية
انساني متخص

 ،آلودگي محيطزيست ،زيرساختهاي ضعيف ،نةـود فنـاوريهـاي پيشـرفته در فعاليـتهـاي کشـاورزي،

سيستم دفع مواد زائد نامناسب و وضعيت نامناسب جاده از مهمترين موانع توسعة گردشگري کشاورزي هستند.
) Icoz et al. (2010در پژوهشي با عنوان «پتانسيل گردشگري کشاورزي براساس تحليل سوات و ارائـة راهةردهـا»
نشان دادند مستعدبودن منطقه براي سرمايهگذاري و برنامهريزي گردشـگري ،وسـعت زمـينهـاي کشـاورزي و تنـو
محصوالت کشاورزي ميتواند در توسعة گردشگري کشاورزي مؤثر باشد.
مرور پژوه هاي انجا شده مشخ

مي کنـد کـه بـا توجـه بـه نوبـودن مةحـر گردشـگري کشـاورزي در کشـور،

پژوه ها در اين زمينه نيز محدود است .در مطالعات انجا شده بهصورت مجزا موانع يا عوامل مؤثر بررسي شـده اسـت.
بيشتر مطالعات بهصورت کمّي و با استفاده از شاخ
به ضعف پژوه هاي پيشين در مطالعة پي

هاي بهدستآمده از مةاني نظري انجا شده است؛ بنابراين با توجـه

رو سعي شده است اين محدوديتها پوش

عامل پي برنده و بازدارنده همزمان بررسي شده است؛ شاخ
شده است؛ به بياني پژوه

داده شود؛ به طوري که هر دو

ها براساس مصاحةه با کارشناسان و تأييد دهياران ارزيـابي

بهصورت آميخته انجا شده است که اين مهم ميتواند موجب گسـترش حـوزههـاي نظـري

مربوط به گردشگري بهويژه گردشگري کشاورزي شود .انجا اين پژوه

همچنـين مـيتوانـد سـةب افـزاي

دانـ

و

آگاهي کشاورزان و گردشگران دربـارة گردشـگري کشـاورزي شـود و بـه برنامـهريـزان و مسـنوالن ليسـتي از موانـع و
پي برندهها را براي توسعة گردشگري کشاورزي در کشور بهويژه غرب استان مازندران ارائه کند تا پايهاي بـراي تـدوين
برنامهها و سياستها و همچنين قوانيني براي رشد و توسعة گردشگري کشاورزي باشد.
نظرات پژوهشگران گردشگري کشاورزي دربارة موانع و تسهيل کننده ها متفاوت و متنو اسـت .نگارنـدگان براسـاس
نتيجة مطالعات انجا شده و ادغا  ،تفکيکسازي و مداخلة بعضي متغيرهاي جديد ،موانع و تسهيلکننده هاي توسعة پايدار
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گردشگري کشاورزي را شناسايي کردند .اين موانـع و تسـهيلکننـدههـا در هشـت دسـته عوامـل اجتمـاعيفرهنگـي،
فيزيکيکالةدي ،سياستيقانوني ،مديريتي ،زيرساخت فکري ،ارتةاطي تةليغي ،مشارکتي و بازاريابي بـهمثابـة چهـارچوب
مفهومي پژوه

در شکل  1ارائه شدهاند.
موانع

توسعة پایدار گردشگری کشاورزی

تسهیلکنندهها

اجتماعیفرهنگی-

اجتماعیفرهنگی-

فیزیکیکالبدی-سیاستیقانونی-

فیزیکیکالبدی-سیاستیقانونی-

مدیریتی-زیرساخت فکری-

مدیریتی-زیرساخت فکری-

ارتباطیتبلیغی -مشارکتی-

ارتباطیتبلیغی -مشارکتی-

بازاریابی

بازاریابی

شکل  .1چهارچوب مفهومی پژوهش
Figure 1. Conceptual framework

روش پژوهش
اين پژوه

با هد

شناسايي موانع و تسهيلکننده هاي توسعة گردشـگري کشـاورزي در غـرب اسـتان مازنـدران

بهصورت آميختة (کيفي -کمي) اکتشافي انجا شـد .در مرحلـة نخسـت و بخـ

کيفـي پـژوه

از طريـق مصـاحةة

نيمهساختارمند با  21نفر از کارشناسان گردشـگري در سـازمان جهـاد کشـاورزي ،پژوهشـکدة مرکةـات و ميـوههـاي
نيمهگرمسيري ،ادارة کل منابع طةيعي و آبخيزداري استان ،سازمان محيطزيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشـگري
استان ،موانع و پي برندههاي توسعة گردشگري کشاورزي شناسايي شدند .روش انتخاب کارشناسان هدفمند بـود کـه
از مصاحةة هجدهم ،تکرار در اطالعات دريافتي مشاهده شد؛ اما براي اطمينان تا مصاحةة  21ادامه يافـت .مصـاحةه بـا
طــر مةــاحثي دربــارة «علــت انجــا پــژوه

و ضــرورت انجــا آن در منطقــه آغــاز و پــز از ورود تــدريجي

مصاحةهشوندگان در بحر ،دربارة موانع توسـعة پايـدار گردشـگري کشـاورزي و تسـهيلکننـدههـاي توسـعة پايـدار
گردشگري کشاورزي پرس

شد ».درخالل پاسخهاي ارائهشده ،گاهي پژوهشگر خاصبودن يا عـا بـودن پاسـخهـا را

بررسي ميکرد .درنهايت پز از گردآوري دادهها با استفاده از تحليل محتواي متعـار  ،مـتن مصـاحةههـا و صـداهاي
ضةطشده تجزيه و تحليل و با مشورت تيم پژوه
حذ

شد.

بررسي و شاخ

هايي که سنخيتي بـا اهـدا

پـژوه

نداشـتند،

موانع و تسهیلکنندههای توسعة پایدار گردشگری کشاورزی

بهمنظور افزاي
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اعتةار دادهها با استفاده از روش مثلرسازي ،گروههاي صاحبنظر درزمينة موضو تشـکيل شـدند

که با تسهيلگري پژوهشگران و براي دستيابي به اهدا پژوه

درزمينة موانع و تسهيلکنندهها تةادل نظر شد؛ همچنـين

پاسخهايي که يادداشت شده بود ،بار ديگر در اختيار پاسخدهندگان قرار داده شد تا دربارة برداشـت مصـاحةهکننـده از
پاسخها نظر دهند و تأييد کنند مطالةي که يادداشت شده ،همان مطالب مدنظر پاسخگوست .بـهمنظـور تأييـد روايـي و
پايايي بخ

کيفي سعي شد با استفاده از روش بازبيني اعضا و خودبازبيني پژوهشگر طي فرايند گـردآوري و تحليـل

دادهها اعتةار آن تأييد شود .بهمنظور تأييد انتقالپذيري پژوه
پژوه

سعي شد توسعه و توصيفي غني از مجموعة دادههـاي

در طول مرحلة گردآوري دادهها صورت پذيرد .تأييدپذيري و اطمينانپذيري پژوه

نيز با ثةت و ضةط دقيق

فرايند مصاحةهها و تمامي جزئيات آن انجا شد ( .)Anderson, 2003: 4پز از تأييد روايي گويـههـا ،پايـايي آنهـا از
طريق آلفاي کرونةاخ بررسي شد که براي تمامي عوامل مقدار قابل قةولي به دست آمد (جدول .)1
حاصل بخ

کيفي درنهايت شناسايي  124شاخ

) و موانع ( 34شـاخ

بهمثابة تسهيلکننده ( 54شاخ

) بـود

که براساس ماهيت در هشت عامل اجتمـاعيفرهنگـي ،فيزيکـيکالةـدي ،سياسـتيقـانوني ،مـديريتي ،ارتةـاطيتةليغـي،
زيرساخت فکري ،مشارکتي و بازاريابي دستهبندي و بهمنظور انجا بخ

کمّي (بهمنظور ارزيابي وضع موجود هريـک

از تسهيلکنندهها و موانع توسعة گردشگري کشاورزي) در قالب پرس نامه تنظيم شد 1.طيف پرس هاي پرسـ نامـه
براساس طيف  5قسمتي ليکرت ( =1خيلي کم =2 ،کم =3 ،متوسط =0 ،زياد =5 ،خيلي زياد) بود.
جدول  .1میزان آلفا ،تعداد عوامل و شاخصهای بخشهای مختلف پرسشنامهها
Table 1. Alpha Coefficient, factors and indicators of the questionnaire
نو پرس نامه

عوامل
اجتماعيفرهنگي

0

4/69

فيزيکيکالةدي

11

4/91

تسهيلکنندههاي توسعة

سياستيقانوني

6

4/66

پايدار گردشگري

مديريتي

3

4/63

کشاورزي

ارتةاطيتةليغي

6

4/69

زيرساخت فکري

5

4/66

مشارکتي

5

4/60

بازاريابي

8

4/60

موانع توسعة پايدار

اجتماعيفرهنگي

0

4/66

گردشگري کشاورزي

فيزيکيکالةدي

13

4/91

سياستيقانوني

12

4/91

مديريتي

9

4/66

ارتةاطيتةليغي

5

4/63

زيرساخت فکري

13

4/92

مشارکتي

8

4/68

بازاريابي

0

4/60

 .1با توجه به محدوديت صفحه در مقاله و شمارة شاخ
خودداري شد .با توجه به اينکه شاخ
شاخ

تعداد شاخ

ميزان آلفا

هاي حاصل از بخ

ها ميتوانند به تحليل جدولهاي حاصل از بخ

هاي بخ

کيفي از ارائة جدول مربـوط بـه بخـ

کيفي در تحليلهاي بخ
کمّي در يافتهها مراجعه کنند.

کل

4/63

4/69

کيفـي و خروجـي آن بـهصـورت جداگانـه

کمي ارائه شده است ،خوانندگان محتر بـراي آشـنايي و مطالعـة
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00

در بخ

کمّي پژوه

از تحليل ميدان نيرو 1استفاده شد .در بررسي روشهاي مناسـب بـراي تحقـق ايـن هـد

براساس مطالعات انجا شده (نوروزي و همکـاران51 :1399 ،؛  )Mac & Chang, 2019: 48مشـخ
تحليل ميدان نيرو ،روش مناسةي براي دستيابي به اين هد

شـد کـه روش

است .اين روش را) Kurt Lewin (1951ارائـه و پيشـنهاد

کرده است که در آن ريشه و علت يک موضو و مسنله و ارتةاط بين آنها بهخوبي مشخ

ميشـود ( & Rietbergen

 .)Nariyan, 1998براساس تحليل ميدان نيرو ،نيروهاي تسهيلکننده به ايجاد تغيير تمايل دارند؛ در حـالي کـه نيروهـاي
بازدارنده به گونهاي عمل ميکنند که نيروهاي تسهيلکننده را کـاه

دهنـد يـا محـدود کننـد (.)Baulcomb, 2003: 83

موازنه زماني برقرار ميشود که مجمو نيروهاي تسهيلکننده و بازدارنده مساوي باشد .در شکل  ،2پژوهشگر پـي

از

انجا برنامهريزي براي توسعة پايدار گردشگري کشاورزي در نقطـة تعـادل نيروهـاي گونـاگوني دارد و مـيخواهـد بـا
پيادهسازي و اجرا به سمت هد حرکت کند.

شکل  .2تعامل بین نیروهای تسهیلکننده و بازدارندة توسعة پایدار گردشگری کشاورزی
Figure 2. Interaction between facilitators and barriers to sustainable development of
agricultural tourism

جامعة آماري بخ

کمّي پژوه  ،دهياران روستاهاي غرب استان مازندران بودند .بـا توجـه بـه نةـود چهـارچوب

نمونه گيري (نةود فهرست اعضاي جامعه) و همچنين پراکندگي و گستردگي توزيع جمعيتي جامعه بهمنظور انتخـاب و
شناسايي افراد از روش خوشهاي چند مرحله اي استفاده شـد .بـه ايـن صـورت کـه در غـرب اسـتان مازنـدران هفـت
شهرستان رامسر ،چالوس ،نوشهر ،نور ،عةاس آباد ،کالردشت و تنکابن وجود دارد کـه در مرحلـة نخسـت حـدود 04
درصد اين شهرستانها يعني رامسر ،چالوس و تنکابن بهصورت تصادفي انتخـاب شـدند .ايـن سـه شهرسـتان هشـت
بخ

داشتند که بهصورت تصادفي  54درصد ( 0بخ

چالوس ،و بخ

دالخاني از شهرسـتان رامسـر ،بخـ

مرکزي و کوهستان از شهرستان تنکابن) از بخ ها انتخـاب شـدند .ايـن چهـار بخـ

دهستان داشتند که  54درصد اين دهستانها يعني  0دهستان جنـت رودبـار از بخـ
بخ

مـرزنآبـاد از شهرسـتان

مرزنآباد ،دهستان دوهزار از بخ

کوهستان و دهستان گليجان از بخ

نيـز هشـت

دالخـاني ،دهسـتان کوهسـتان از

مرکـزي بـهصـورت تصـادفي انتخـاب
1. Force Field Analysis

موانع و تسهیلکنندههای توسعة پایدار گردشگری کشاورزی
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شدند .دهستان جنت رودبار در جنوب غربي شهرستان رامسر در فاصلة 84کيلومتري اين شهرسـتان قـرار دارد کـه بـه
«سرزمين گل گاوزبان» شهرت دارد .اين محصول يکي از پردرآمدترين محصوالت منطقـه محسـوب مـيشـود کـه بـه
سراسر کشور و کشورهاي خاورميانه صادر ميشود .دهستان کوهستان ،دهستاني از توابع بخـ

مـرزنآبـاد شهرسـتان

چالوس به مرکزيت توهر است .روستاهاي اين دهستان به دليل برخورداري از شرايط اقليمـي و شـگفتيهـاي طةيعـي
بهمثابة روستاهاي اکوتوريسم مطر هستند که گونههاي متعدد گياهي و انوا محصوالت دامي دارند .در ايـن دهسـتان
بيشتر جمعيت به فعاليت هاي کشاورزي ،دامـداري و شـيالت مشـغول هسـتند کـه تمرکـز عمـده روي فعاليـتهـاي
کشاورزي است .دهستان دوهزار از توابع بخ

کوهستان شهرستان تنکابن است .روسـتاهاي ايـن دهسـتان از خـوش

آب وهواترين مناطق ييالقي در استان مازندران هستند که باغداري ،زراعت و دامپروري مهـمتـرين فعاليـت مـرد ايـن
روستاهاست .اين دهستان از شمال به دهستان گل يجان و دريـاي خـزر و از جنـوب بـه پوشـ
محدود ميشود .دهستان گليجان نيز دهستاني از توابع بخ

جنگلـي و ارتفاعـات

مرکزي شهرستان تنکابن با  31روستاست .در ايـن منطقـه

شاليزارهاي برنج و باغهاي مرکةات بهوفور به چشم ميخورد .پز از انتخاب اين دهسـتانهـا 54 ،درصـد روسـتاهاي
آنها ( 64روستا) انتخاب و بررسي شد (از دهستان جنت رودبار  11روستا ،از دهستان کوهستان  22روستا ،از دهسـتان
گليجان  35روستا و از دهستان دوهزار  12روستا) (شکل  )3و درنهايت تعداد  89دهيار در ايـن روسـتاها در تکميـل
پرس نامه همکاري کردند.

شکل  .8موقعیت استان مازندران ،شهرستانها ،دهستانها و روستاهای آن برای انجام پژوهش
Figure 3. Location of Mazandaran province, its townships, and villages for research

پز از تکميل پرس نامهها ،دادههاي بهدست آمده کدگـذاري و برمةنـاي روش تحليـل ميـدان نيـرو بـا اسـتفاده از
نر افزارهاي  SPSSWIN20و  Pathmakerver5.5توصيف و تحليل شد .به اين منظور مراحل زير دنةال شد کـه مرکـز
اروپايي توسعة سياستهاي مديريتي )2004( 1از آنها استفاده کرده است (نوروزي و همکاران:)51 :1399 ،
 .. .1تغيير مشکل يا وضعيتي که عوامل موافـق تغييـر (نيروهـاي تسـهيل کننـده) و مخـالف تغييـر (موانـع) بـر آن
تأثيرگذارند .در اين پژوه

وضعيت دربرگيرنده ،توسعة گردشگري کشاورزي در غرب استان مازندران است؛

 .2ليستکردن نيروهاي تسهيلکننده و موانع درمقابل يکديگر؛
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 .3تحليل ميزان اهميت نيروهاي تسهيلکننده و موانع که براسـاس امتيـازي حاصـل شـد کـه پاسـخگويان از طريـق
پرس نامه به هر نيرو داده بودند .براي محاسةة ميزان تعادل يا نقطة تعادل از رابطة  1استفاده شد.
رابطة ()1

̅

∑

̅

∑

=Eq

 =Eqنقطة تعادل
 = ̅ SDميانگين نيروهاي پي برنده

 = ̅ SRميانگين نيروهاي بازدارنده

 = nتعداد نيروهاي پي برنده يا بازدارنده
یافتههای پژوهش
پز از شناسايي شاخ

هـا (موانـع و تسـهيلکننـدههـا) ،پرسـ نامـه بـراي بررسـي وضـعيت موجـود موانـع و

تسهيلکنندهها در اختيار دهياران قرار گرفـت .جـدول  2وضـعيت موانـع و تسـهيلکننـدههـاي پايـداري گردشـگري
کشاورزي مرتةط با عامل اجتماعيفرهنگي مؤثر را نشان ميدهد .بيشترين امتياز عوامل تسهيلکنندة اجتمـاعيفرهنگـي
بــه شــاخ

«برخــورد مناســب جامعــة ميزبــان بــا گردشــگران» بــا نمــرة ميــانگين ( )3/38و بيشــترين امتيــاز موانــع

اجتماعيفرهنگي به شاخ

«تغيير شيوة زندگي ،آداب و رسو و فرهنـگ روسـتا» بـا نمـرة ميـانگين ( )0/83مربـوط

است .نقطة تعادل بين اين دسته از نيروهاي پي برنده و بازدارنده  14/68است که براسـاس رابطـة  1بـه دسـت آمـده
است؛ بنابراين براي رسيدن به تعادل ،الز است برآيند امتياز نيروهاي پي برنده و بازدارنده ،هر دو به  14/68برسد يـا
به نفع نيروهاي تسهيلکننده (برآيند اين نيروها بيشتر از مقدار تعادل باشد) و به ضرر نيروهاي بازدارنده باشد (برآينـد
اين نيروها کمتر از مقدار تعادل باشد).
جدول  .2نیروهای پیشبرنده و بازدارندة مرتبط با عامل اجتماعیفرهنگی
Table 2. Socio-cultural Facilitators and barriers
اجتماعيفرهنگي
5
1/23
3/38

نيروهاي پي برنده

نيروهاي بازدارنده

5

احيا و عرضة مراسم مذهةي و

برخورد نادرست مسنوالن با

1/23

فرهنگي محلي در مزار يا روستاها

گردشگران کشاورزي

برخورد مناسب جامعة ميزبان با

تعارض ميان فرهنگ گردشگران

گردشگران
1/30

**

و مرد منطقه
تغيير شيوة زندگي ،آداب و رسو

توسعة فرهنگ گردشگري کشاورزي

و فرهنگ روستا

نهادينهسازي مهمانپذيري و فرهنگ

افول صنايع دستي روستا

گردشگرپذيري در ميان کشاورزان و
روستاييان
جمع

0/83

**

در جامعه
1/30

3/22

6/11

-13/81

جمع

0/39
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*عالمت منفي نشاندهندة بازدارندگي عامل است.
وضعيت موجود موانع و تسهيلکنندههاي مرتةط با عامل فيزيکيکالةدي مؤثر بر پايداري گردشـگري کشـاورزي در
جدول  3ارائه شده است .بيشترين امتياز عوامل پـي برنـدة فيزيکـيکالةـدي بـه شـاخ

«مسـتعدبودن منطقـه بـراي

سرمايهگذاري و برنامهريـزي گردشـگري کشـاورزي» بـا نمـرة ميـانگين ( )0/92و بيشـترين امتيـاز عوامـل بازدارنـدة
فيزيکيکالةدي به شاخ

اغلب مرد به استفادة اختصاصي از فضاي روستا در قالب ويال و باغ خصوصي» با

« گراي

نمرة ميانگين ( )0/66مربوط است .نقطة تعادل بين اين دسته از نيروهاي پي برنده و بازدارنده  30/53اسـت؛ بنـابراين
براي رسيدن به تعادل الز است برآيند امتياز نيروهاي پي برنده و بازدارنده هر دو به  30/53برسد.
جدول  .8نیروهای پیشبرنده و بازدارندة مرتبط با عامل فیزیکیکالبدی
Table 3. Physical Facilitators and barriers
فيزيکيکالةدي
5

نيروهاي پي برنده

نيروهاي بازدارنده

5

1/38

طراحي و احداث معابر جديد در

پايينبودن کيفيت و

0/13

منطقه و مکانهاي گردشگري

استانداردنةودن بسياري از

براساس اصول فني

سايتها

مستعدبودن منطقه براي

سرمايهگذاري نامناسب و

سرمايهگذاري و برنامهريزي

اندک در بخ هاي زيربنايي

0/92

**

گردشگري کشاورزي
3/10

0/03

گردشگري کشاورزي
0/21

موقعيت منطقه ازنظر نزديکي و

کمةود زيرساختهاي

دسترسي به مراکز جمعيتي

گردشگري کشاورزي

0/91

مطر بودن بهمثابة قطب کشاورزي

فقر و بيکاري مرد روستا

0/52

0/08

وسعت زمينهاي کشاورزي و تنو

از بين رفتن اراضي کشاورزي

0/86

محصوالت کشاورزي و گياهان

و کوچکبودن آنها

دارويي
2/86

قابليت تةديل خانههاي روستايي به

فاصلة روستا تا شهرستان

2/88

اقامت بو گردي
کمةود تسهيالت و تجهيزات

0/53

بهةود خطوط ارتةاطي در روستا

1/13

تهية نقشة مزار گردشگري

1/83

توسعة آژانزهاي گردشگري و ارائة

نةود مکاني در روستا يا مزار

تورهاي گردشگري کشاورزي

براي برپايي جشنوارههاي

0/56

اقامتي در روستاها
نامناسببودن و کمةود

0/12

تسهيالت رفاهي در روستا
(رستوران و)...
0/33

فرهنگيتفريحي و پخت
غذاهاي محلي
1/11

بازسازي بناهاي تخريبشده براي

تعارض گردشگري کشاورزي

استفادة گردشگران

با فعاليتهاي اولية کشاورزي

3/60
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1/46

جمعآوري فضوالت دامي از محيط

نةود فضاي مناسب براي

روستا و مزرعه

پارک مناسب و مطمنن

3/53

اتومةيل
1/31

گراي
-

بيشتر مرد به استفادة

0/66

اختصاصي از فضاي روستا در
**

قالب ويال و باغ خصوصي
2/59

-

0/28

-

نةود فناوري پيشرفته در

3/30

فعاليتهاي کشاورزي
مواد غذايي و ساير

0/46

محصوالت مزرعه که بهخوبي
ترويج و سازماندهي نشدهاند
3/60
-

صاحةان متعدد يک مزرعه

0/09

نةود تسهيالت و امکانات

0/26

درماني
نةود شةکة امداد جادهاي
31/00

جمع

-89/43

2/01

جمع

جدول  0وضعيت موجود موانع و تسهيلکنندههاي مرتةط با عامل سياسـتيقـانوني مـؤثر بـر پايـداري گردشـگري
«ارائـة تـدابير مناسـب بـراي

کشاورزي را نشان ميدهد .بيشترين امتياز عوامل پي برندة سياستيقـانوني بـه شـاخ

جلوگيري از تغيير کاربري باغي و زراعي به مسکوني» بـا نمـرة ميـانگين ( )2/86و بيشـترين امتيـاز عوامـل بازدارنـدة
سياستيقانوني به شاخ

«مشکل در گرفتن مجوزها» با نمرة ميانگين ( )0/91مربوط است .نقطة تعادل بين اين دسـته

از نيروهاي پي برنده و بازدارنده  34/16است.
جدول  .0نیروهای پیشبرنده و بازدارندة مرتبط با عامل سیاستیقانونی
Table 4. Political-legal Facilitators and barriers
سياستيقانوني
5

نيروهاي پي برنده

نيروهاي بازدارنده

5

1

تصويب قوانين و مقررات گردشگري

قوانين محيطي سختگيرانه

1/80

کشاورزي
2/88

ارائة تدابير مناسب از طر

مسنوالن

ارائهنشدن تسهيالت براي

براي برقراري و حفظ نظم عمومي

احداث سايت گردشگري و

منطقه

سرمايهگذارينکردن دولت

0/89

در اين زمينه
1

1/43

وجود طر هاي دولتي براي تشويق و

نارسايي و ضعف قوانين و

پشتيةاني از اقدامات و ابتکارات

مقررات در حوزة

گردشگري کشاورزي

گردشگري کشاورزي

ايجاد کارگروه مشخ
کشاورزي

گردشگري

اجراي با تأخير اصالحات
ارضي

0/59

3/01

موانع و تسهیلکنندههای توسعة پایدار گردشگری کشاورزی
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ارائة تسهيالت و سياستهاي

03

مشکل در گرفتن مجوزها

**

0/91

تشويقي دولت براي جذب
سرمايهگذاري در زيرساختهاي
گردشگري کشاورزي
2/86

ارائة تدابير مناسب براي جلوگيري از

نةود برنامهريزي مدون و

تغيير کاربري باغي و زراعي به

چهارچوب نهادي و قانوني

**

مشخ

مسکوني

0/31

نظير تشکيالت

توانمند دولتي درزمينة
گردشگري کشاورزي
1/16

شناسايي فرصتهاي سرمايهگذاري

3/08

درآمد کم خانوارها

در گردشگري کشاورزي و معرفي
آنها به عالقهمندان
1

بهةود فرايند نظارت بر واحدهاي

بيتوجهي به گردشگري

ارائة خدمات گردشگري کشاورزي

کشاورزي در طر جامع

0/86

گردشگري استان
نداشتن احساس ضرورت
-

0/56

براي تنو بخشي به اقتصاد
تکمحصولي
دخالت دولت از سطح

-

0/88

کالن تا اجراي پروژه بدون
مشارکت رينفعان
نةود تعريفي مشخ

-

از

0/26

گردشگري کشاورزي در
قوانين و آييننامهها
جمع

بيثةاتي مديريتي
11/55

-06/62

3/21

جمع

*عالمت منفي نشاندهندة بازدارندگي عامل است.
وضعيت موجود موانع و تسهيلکنندههاي مرتةط با عامل مديريتي مؤثر بر پايداري گردشگري کشاورزي در جـدول
 5ارائه شده است .بيشترين امتياز عوامـل پـي برنـدة مـديريتي بـه شـاخ

«برگـزاري کارگاههـاي علمـيآموزشـي،

نشستهاي شخصي و کنفرانزهاي کشاورزي» با نمرة ميانگين ( )2/60و بيشترين امتياز عوامل بازدارندة مـديريتي بـه
شاخ

«دغدغه نداشتن مسنوالن شهرستان درزمينة گردشگري کشاورزي» بـا نمـرة ميـانگين ( )0/82مربـوط اسـت و

همان طور که عالمت پيکان مربوط به اين دو شاخ

نشان ميدهد ،نسةت به ساير شاخ

ها بـزرگتـر اسـت .نقطـة

تعادل بين اين دسته از نيروهاي پي برنده و بازدارنده  19/23است؛ بنابراين براي رسيدن به تعـادل الز اسـت برآينـد
امتياز نيروهاي پي برنده و بازدارنده هر دو به  19/23برسد.
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جدول  .4نیروهای پیشبرنده و بازدارندة مرتبط با عامل مدیریتی
Table 5. Managerial Facilitators and barriers
مديريتي
5
1/82
2/60

نيروهاي پي برنده

نيروهاي بازدارنده

5

نگرش مسنوالن منطقه به مزاياي

فقدان امنيت در بعضي مناطق و

3/16

اقتصادي گردشگري کشاورزي

نةود احساس امنيت در گردشگران

برگزاري کارگاههاي علميآموزشي،

ضعف نيروي انساني شاغل در
بخ

نشستهاي شخصي و کنفرانزهاي

0/22

گردشگري کشاورزي

**

کشاورزي
1/21

فقدان هماهنگي بين سازمانها و

تربيت و پشتيةاني از نيروي متخص
و آموزشديده درزمينة برنامهريزي و

3/21

وزارتخانههاي متصدي گردشگري

مديريت گردشگري کشاورزي
ضعف خدمات راهنمايي و مشاوره به
-

0/03

گردشگران کشاورزي
نةود برنامهريزي آموزشي براي آشنايي

-

3/56

گردشگران با خصوصيات فرهنگي و
اعتقادي مرد
تعدد نهادهاي تصميمگيري درزمينة

-

3/32

گردشگري و نةود وحدت رويه و
هماهنگي ميان نهادهاي تصميمگيرنده
فقدان مهارتهاي مديريتي در ميان افراد

-

3/38

درگير در پروژههاي گردشگري
کشاورزي

-

جمع

سنتيبودن مديريت ميراث فرهنگي

2/12

دغدغهنداشتن مسنوالن شهرستان

0/82

درزمينة گردشگري کشاورزي
5/83

-32/66

**

جمع

*عالمت منفي نشاندهندة بازدارندگي عامل است.
وضعيت موجود موانع و تسهيلکنندههاي مرتةط با عامل ارتةاطيتةليغي مـؤثر بـر پايـداري گردشـگري کشـاورزي
نشان ميدهد بيشترين امتياز عوامل پي برندة ارتةاطيتةليغي به شاخ

«اطال رساني بهموقـع در ارتةـاط بـا برگـزاري

نمايشگاههاي کشاورزي» با نمرة ميانگين ( )3/26و بيشترين امتياز عوامل بازدارندة ارتةاطيتةليغي به شاخ

«ضـعف

تةليغات درزمينة شناساندن توانمنديهاي گردشگري کشاورزي منطقه» با نمـرة ميـانگين ( )0/66مربـوط اسـت .نقطـة
تعادل بين اين دسته از نيروهاي پي برنده و بازدارنده  16/39است؛ بنابراين براي رسيدن به تعـادل الز اسـت برآينـد
امتياز نيروهاي پي برنده و بازدارنده هر دو به  16/39برسد (جدول .)8
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رضا سلیماننژاد و همکاران

جدول  .8نیروهای پیشبرنده و بازدارندة مرتبط با عامل ارتباطیتبلیغی
Table 6. Communication Facilitators and barriers
ارتةاطيتةليغي
5
1/00

نيروهاي پي برنده

نيروهاي بازدارنده

5

ايجاد بانک اطالعات گردشگري

ضعف تةليغات درزمينة

0/66

کشاورزي

شناساندن توانمنديهاي
**

گردشگري کشاورزي منطقه
1/86

تهية فيلم مستند درزمينة جاربههاي

کمةود اطالعات دربارة نيازها و

گردشگري کشاورزي

خواستههاي گردشگران

3/38

کشاورزي
1/10

سيستم اطال رساني ناق

چاپ و توزيع بروشورهاي

و

گردشگري کشاورزي ،تهية نشريات

روابط عمومي ضعيف در ارتةاط

محلي و کتابچههاي راهنماي

با گردشگري کشاورزي

3/38

گردشگري کشاورزي
1/23

ايجاد پايگاه و شةکة اطال رساني

آشنايي کم گردشگران با

درزمينة گردشگري کشاورزي

جاربههاي طةيعي و ظرفيتهاي

0/35

گردشگري کشاورزي منطقه
3/26

فقدان شةکة اطال رساني درست

اطال رساني بهموقع دربارة برگزاري
**

نمايشگاههاي کشاورزي

0/82

و بهموقع دربارة گردشگري
کشاورزي

2/16

-

ارائة اطالعات درست به گردشگران
کشاورزي

2/15

-

تةليغات در صداوسيماي استاني
دربارة گردشگري کشاورزي

2/50

حضور مسنوالن و مديران شهرستان
-

و استان در زمان برگزاري
نمايشگاههاي عرضة محصوالت
جمع

18/22

-21/33

جمع

*عالمت منفي نشاندهندة بازدارندگي عامل است.
جدول  3وضعيت موانع و تسهيلکننده هاي مرتةط با عامل زيرساخت فکري مؤثر بر پايداري گردشگري کشاورزي
را نشان ميدهد .بيشترين امتياز عوامل پي برندة زيرساخت فکري به شاخ

«توجه دانشگاهي به حوزة کشـاورزي و

وجود واحد دانشگاهي در استان» با نمرة ميانگين ( )3/28و بيشـترين امتيـاز عوامـل بازدارنـدة زيرسـاخت فکـري بـه
شاخ

«آموزشندادن مرد بومي در مناطق مختلف دربارة ظرفيتهاي گردشگري کشاورزي منطقه» با نمرة ميـانگين

( )0/62مربوط است .نقطة تعادل بين اين دسته از نيروهاي پي برنده و بازدارنده نيز  29/60است.
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جدول  .4نیروهای پیشبرنده و بازدارندة مرتبط با عامل زیرساخت فکری
Table 7. Mental Facilitators and barriers
زيرساخت فکري
5

1/52

نيروهاي پي برنده

نيروهاي بازدارنده

توسعة آموزش نيروي انساني در

فقدان تلقي مثةت دربارة گردشگري

گردشگري کشاورزي

فعاليتهاي بخ

5

کشاورزي در بين مرد و مسنوالن

2/50

بهمنظور ارائة خدمات کارآمد در اين
بخ
3/28

آموزشندادن مرد بومي در مناطق مختلف

توجه دانشگاهي به حوزة کشاورزي و
**

وجود واحد دانشگاهي در استان

0/62

دربارة ظرفيتهاي گردشگري کشاورزي
**

منطقه
1/01
1/31

آشنانةودن کشاورزان با مزايا و اثرهاي

پژوه هاي کافي و تقاضامحور در بخ
گردشگري کشاورزي

اقتصادي گردشگري کشاورزي

0/38

آگاهيبخشي و اطال رساني کشاورزان

انگيزة ناکافي روستاييان براي مشارکت در

2/38

درزمينة گردشگري کشاورزي و مديريت

فعاليتهاي گردشگري کشاورزي

سايت گردشگري
1/50

ارتقاي سطح دان

نةود نيروي متخص

کارکنان واحدهاي

خدماترساني به گردشگران کشاورزي در

و آموزشديده

0/12

درزمينة گردشگري کشاورزي در منطقه

همة امور
نداشتن تعريف جامع و کامل و
-

3/36

ناشناختهبودن مفهو گردشگري کشاورزي
آموزشنديدن مروج محلي درزمينة نحوة

-

0/26

مديريت محيطهاي گردشگري کشاورزي
پايينبودن سطح دان

-

گردشگري

کشاورزي مرد و وجود دان

گردشگري

3/31

کشاورزي بهصورت بومي و سنتي
-

ناآگاهي کشاورزان از نحوة کسب درآمد از

0/06

انجا طر هاي گردشگري کشاورزي به

0/28

گردشگري کشاورزي
نحوي که با اصول و مةاني گردشگري
کشاورزي پايدار مغاير است و صرفاً به

-

کاربري سرگرمي و تفريحي توجه دارد
نارضايتي از مشاغل کشاورزي

0/16

نارضايتي از شرايط زندگي و زيست
-

اقتصادي
ضعف آموزش و ناآگاهي روستاييان و
مسنوالن محلي (شوراها و دهيار) درزمينة

جمع

0/36

عاليق و خواستههاي گردشگران
9/00

*عالمت منفي نشاندهندة بازدارندگي عامل است.

-54/25

جمع

3/36
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جدول  6وضعيت موجود موانع و تسهيلکننده هاي مرتةط با عامل مشـارکتي مـؤثر بـر توسـعة پايـدار گردشـگري
کشاورزي را نشان ميدهد .بيشترين امتياز عوامل پي برندة مشارکتي به شاخ

«مشارکت روسـتاييان و مـرد بـومي

درزمينة راهنمايي گردشگران» با نمرة ميانگين ( )2/00و بيشترين امتياز عوامل بازدارندة زيرساخت فکري بـه شـاخ
«مشارکت ضعيف آژانزهاي گردشگري درزمينة گردشگري کشاورزي» با نمرة ميانگين ( )0/33مربـوط اسـت .نقطـة
تعادل بين اين دسته از نيروهاي پي برنده و بازدارنده  13/42است؛ بنابراين براي رسيدن به تعـادل الز اسـت برآينـد
امتياز نيروهاي پي برنده و بازدارنده هر دو به  13/42برسد.
جدول  .3نیروهای پیشبرنده و بازدارندة مرتبط با عامل مشارکتی
Table 8. Participatory Facilitators and barriers
مشارکتي
5

نيروهاي بازدارنده

نيروهاي پي برنده
بسترسازي مناسب بهمنظور

1/06

افزاي

مشارکت سرمايهگذاري بخ

حجم کاري اعضاي

5
3/01

خانواده

خصوصي در فعاليتهاي
گردشگري کشاورزي
1/60

تشکيل تعاوني و همکاري شوراها

لزو حضور هميشگي اعضاي

و دهياريها براي جذب گردشگر

خانواده در مزرعه

0/12

کشاورزي
2/16
2/00

مشارکت مرد بومي درزمينة

همکاري ضعيف تعاونيهاي

گردشگري کشاورزي

روستايي در فعاليتهاي گردشگري

مشارکت روستاييان و مرد بومي

مشارکت ضعيف آژانزهاي

**

در راهنمايي گردشگران

0/26
0/33

گردشگري در گردشگري
**

کشاورزي
1/36

مشارکت روستاييان براي انتخاب

بيرغةتي جوانان به اشتغال در

روستا بهمثابة منطقة گردشگري

روستا

-

بياعتمادي به زنان در راهاندازي

0/23
0/32

کسب و کار
جمع

9/32

-20/33

جمع

*عالمت منفي نشاندهندة بازدارندگي عامل است.
جدول  9وضعيت موانع و تسهيلکننده هاي مرتةط با عامل بازاريابي مؤثر بر توسعة پايدار گردشگري کشـاورزي را
نشان مي دهد .بيشترين امتياز عوامل پي برندة بازاريابي به شـاخ

«تقاضـاي گردشـگران بـراي مقاصـد گردشـگري

کشاورزي و محصوالت ارگانيک محلي» با نمـرة ميـانگين ( )3/31و بيشـترين امتيـاز عوامـل بازدارنـدة بازاريـابي بـه
شاخ

«نشناختن بازار و قابليت هاي آن توسط مرد محلي و گردشگران» با نمرة ميانگين ( )0/26مربوط است .نقطـة

تعادل بين اين دسته از نيروهاي پي

برنده و بازدارنده  13/93است؛ بنابراين براي رسيدن به تعـادل الز اسـت برآينـد

امتياز نيروهاي پي برنده و بازدارنده هر دو به  13/93برسد.
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جدول  .3نیروهای پیشبرنده و بازدارندة مرتبط با عامل بازاریابی
Table 9. Facilitators and barriers related to marketing
بازاريابي
5

3/31

نيروهاي پي برنده

نيروهاي بازدارنده

5

تقاضاي گردشگران براي مقاصد

بازاريابي نامناسب

0/12

گردشگري کشاورزي و محصوالت
**

ارگانيک محلي
1/38

خلق و ايجاد محصول جديد يا نو

نامناسببودن بازار محصوالت

کشت جديد

کشاورزي و دامي منطقه

1/28

برندسازي براي محصوالت کشاورزي

ناآگاهي مرد محلي و گردشگران

2/21

استفاده از فناوريهاي مدرن براي

کمةود بازارچههاي کوچک براي

فعاليتهاي کشاورزي

فروش محصوالت توليدي

از بازار و قابليتهاي آن

**

0/46

0/26
0/14

روستاييان و کشاورزان
2/40
1/14

برگزاري نمايشگاههايي از محصوالت
محلي و کشاورزي منطقه

-

تثةيت نرخ محصوالت کشاورزي

11/26

جمع

جمع

-18/56

*عالمت منفي نشاندهندة بازدارندگي عامل است.
مقايسة موانع و تسهيلکننده هاي مؤثر بر پايداري گردشگري کشاورزي در هشت بعد و به صورت کلي در جـدول
 14ارائه شده است .همانطور که برآيند امتيازها نشان مي دهد از هشت عامل پي برنـده و بازدارنـده در تمـامي ابعـاد
برآيند امتياز بازدارنده ها بيشتر است و اين امر نشان مي دهد که بازدارنده ها در وضعيت موجود قويترند .همان گونه که
مجمو برآيند امتياز پي برندهها و بازدارندهها در وضع موجود نيز نشان ميدهد ،برآيند نيروها در سمت بازدارنـدههـا
( )233/31قويتر از پي برندهها ( )143/43است و اين نشان ميدهد که بهطورکلي پايداري گردشگري کشـاورزي در
وضع موجود در غرب مازندران با موانع بيشتر و بازدارندگي بيشتري همراه است.
جدول  .14مقایسة نیروهای مرتبط با عوامل پیشبرنده و بازدارنده
Table 10. Comparison of facilitators and barriers
برآيند

نيروهاي پي برنده

نيروهاي بازدارنده

برآيند

6/11

اجتماعيفرهنگي

اجتماعيفرهنگي

-13/81

31/00

فيزيکيکالةدي

فيزيکيکالةدي

-89/43

11/55

سياستيقانوني

سياستيقانوني

-06/62

5/83

مديريتي

مديريتي

-32/66

18/22

ارتةاطيتةليغي

ارتةاطيتةليغي

-21/33

9/00

زيرساخت فکري

زيرساخت فکري

-54/25

9/32

مشارکتي

مشارکتي

-20/33

11/26

بازاريابي

بازاريابي

-18/56

143/43

جمع

جمع

233/31

*عالمت منفي نشاندهندة بازدارندگي عامل است.
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نتیجهگیری
موانع و تسهيلکننده هاي توسعة پايـدار گردشـگري کشـاورزي در غـرب اسـتان مازنـدران از طريـق مصـاحةه بـا
کارشناسان شناسايي و در هشت عامل طةقه بندي شد .از نظر کارشناسان در عامل اجتماعيفرهنگـي بـهمنظـور توسـعة
پايدار گردشگري کشاورزي الز است به شاخ

هايي مانند احياي مراسم مذهةي و سنتي منطقه در کنار مزار توجـه

شود .با توجه به ناشناخته بودن گردشگري کشاورزي در بين کشاورزان و گردشگران ،الز است فرهنگسازي در ايـن
زمينه و آموزش جامعة ميزبان درزمينة استقةال از گردشگران و برخورد مناسب با آنها مدنظر قرار گيرد.
موانع موجود در عامل اجتماعيفرهنگي از نظر کارشناسان ،افول صـنايع دسـتي و تضـعيف فرهنـگ سـنتي مـرد
روستا به ويژه کشاورزان است که سةب شده است روستاها جذابيتي براي گردشگران نداشته باشـند .تعـارض و تضـاد
ميان فرهنگ گردشگران و جوامع محلي نيز مانعي در مسير توسعة پايدار گردشگري کشـاورزي اسـت کـه الز اسـت
براي رفع آن تالش شود.
عامل فيزيکيکالةدي  11شاخ
شاخ

بهمثابة تسهيلکننده و  13شاخ

بهمثابة مـانع دارد .از نظـر پاسـخگويان وجـود

هايي چون مستعدبودن منطقه براي سرمايهگذاري ،مطر بودن بهعنوان قطـب کشـاورزي ،وسـعت زمـينهـاي

کشاورزي و تنو محصوالت کشاورزي در آن ،توسعة آژانزهاي گردشگري ،بازسازي بناهاي تخريبشـده و قابليـت
تةديل خانهها به اقامتگاه بو گردي و رفع موانعي مانند نةود زيرساختها و کمةود سرمايهگذاري کـافي در بخـ هـاي
زيربنايي ،کمةود تسهيالت و تجهيزات اقامتي ،نةـود پارکينـگ مناسـب در روسـتا ،تعـارض فعاليـتهـاي گردشـگري
کشاورزي با فعاليتهاي کشاورزي ،از بين رفتن زمينهاي کشاورزي ،نةود فناوري پيشرفته در فعاليتهـاي کشـاورزي
و ...به پايداري توسعة گردشگري کشاورزي کمک ميکند.
در عامل سياستيقانوني  6شاخ

بهمثابة تسهيلکننده و  12شاخ

بهمثابة مـانع معرفـي شـد .توجـه دولـت بـه

تسهيلکننده هايي مانند تصويب قانون گردشگري کشاورزي ،وضع قانوني بـراي جلـوگيري از تغييـر کـاربري اراضـي،
شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري و نظارت بهينه بر فرايند واحدهاي ارائـة خـدمات گردشـگري کشـاورزي و رفـع
بازدارندههايي مانند مشکل گرفتن مجوز ،بيتوجهي به گردشگري کشاورزي در طر جامع گردشگري استان ،نداشـتن
احساس ضرورت براي تنو بخشي به اقتصاد تکمحصـولي ،دخالـتنکـردن رينفعـان در توسـعة پايـدار گردشـگري
کشاورزي ،نةود تعريف مشخ
در عامل مديريتي  3شاخ
مديريتي تقويت بخ

از گردشگري کشاورزي و ...به توسعة پايدار گردشگري کشاورزي کمک ميکند.
بهمثابة تسهيلکننده و  9شاخ

بهمثابة مـانع معرفـي شـده اسـت .درواقـع در عامـل

مديريتي در حوزة گردشگري کشاورزي و اجراي اقدامات مختلف از سوي مديران و همچنـين

برطر کردن ضعفهاي مديران درزمينة گردشگري کشاورزي به توسعة آن کمک ميکند.
در عامل ارتةاطيتةليغي  6شاخ

بهمثابة تسهيلکننده و  5شـاخ

بـهمثابـة مـانع شناسـايي شـد .در ايـن عامـل

کارشناسان به تهيه و ارائة برنامههاي آموزشيتةليغي درزمينة ايجاد آگاهي و دان

دربارة گردشگري کشاورزي در بـين

کشاورزان و گردشگران بهمثابة تسهيلکننده اشاره و از نةود برنامههاي مناسب در اين زمينه بهمثابة مانع ياد کردند.
عامل زيرساخت فکري با  16شاخ

 ،يکي ديگر از عواملي بود که براي توسعة پايدار گردشگري کشاورزي مورد
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توجه کارشناسان قرار گرفت و به آن اشاره کردند .در اين عامل به رهنيت و ديـدگاه قشـرهاي مختلـف جامعـه ماننـد
مسنوالن ،گردشگران و کشاورزان درزمينة گردشگري کشاورزي اشاره شده و همچنين بيان ايـن نکتـه کـه الز اسـت
توسعة آموزش ها ،ارتقاي سطح دان

و توجه دانشگاهي به گردشگري کشاورزي مدنظر قـرار گيـرد .نةـود تخصـ

،

مهارت ،آموزش و انگيزة کافي در ميان کشاورزان از موانع عمدة توسعة پايدار گردشـگري کشـاورزي برشـمرده شـده
است .به منظور توسعة پايدار گردشگري کشاورزي الز است مشارکت و همکاري بخـ

خصوصـي ،دولتـي و مـرد

محلي مدنظر قرار گيرد و بسترهاي الز براي اين مشارکت و رفع موانع آن مورد توجه باشد .کارشناسان به اين عامـل
نيز اشاره کردهاند .از نظر کارشناسان درزمينة توسعة پايدار گردشـگري کشـاورزي ،عامـل بازاريـابي بـهويـژه درزمينـة
محصوالت کشاورزي بسيار مهم بوده و الز است که موانع اين حوزه رفع و تسـهيل شـود و کشـاورزان نيـز در ايـن
زمينه توانمند شوند.
پز از شناسايي موانع و تسهيلکنندهها ،وضعيت موجود غرب استان مازنـدران ازلحـاظ موانـع و تسـهيلکننـدههـا
بررسي شد .نتايج نشان داد در عامل پي برندة اجتماعيفرهنگي ،قويترين شاخ

با بيشـترين ميـانگين در وضـعيت

موجود ،برخورد مناسب جامعة ميزبان با گردشگران است .ميتوان گفت که برخـورد مناسـب ميزبـان و کشـاورزان در
رويارويي با گردشگران و پـذيرايي از آنهـا در جـذب و جلـب عالقـة گردشـگران و همچنـين پايـداري گردشـگري
کشاورزي تأثير بسزايي دارد که در اين عامل و در وضعيت موجود در رتةة نخست قـرار گرفتـه اسـت .در ايـن زمينـه
نتيجة پژوه

غفوري ( )1393نيز اين مطلب را تأييد ميکند که برخورد مناسـب جامعـة ميزبـان در جـذب گردشـگر

مؤثر است.
در بخ

مربوط به عوامل بازدارندة اجتماعيفرهنگي ،شاخ

تغيير شيوة زندگي ،آداب و رسو و فرهنگ روسـتا در

وضعيت موجود ،مانعي در راه توسعة گردشگري کشاورزي است .تغيير نحوة زندگي روسـتاييان در سـالهـاي گذشـته و
الگوگرفتن از زندگي شهري در بسياري از جنةههاي کشاورزي ،دامداري ،نحوة زندگي و حتـي فرهنـگ و آداب و رسـو
سةب کاه

جذابيت بعد فرهنگي زنـدگي آنهـا بـراي بسـياري از افـراد و درنتيجـه تـأثير منفـي بـر پايـداري و توسـعة

گردشگري بهويژه گردشگري کشاورزي شده است .نتيجة پژوه

( Kisi )2019نيز اين مطلب را تأييد ميکند.

عامل فيزيکيکالةدي بهمثابة دومين عامل پي برنده و بازدارندة پايداري گردشـگري کشـاورزي شناسـايي شـد .در
عامل پي برندة فيزيکيکالةدي ،قويترين شاخ
کشاورزي و قويترين مانع يا بازدارنده ،گراي

 ،مستعدبودن منطقه براي سرمايهگذاري و برنامـهريـزي گردشـگري
بيشتر مرد به استفادة اختصاصي از فضاي روستا در قالب ويال و بـاغ

خصوصي است .همانطور که اشاره شد ،استان مازندران بهويژه غرب آن ازلحاظ جاربههاي گونـاگون و ظرفيـتهـاي
کشاورزي در کشور جايگاه بااليي دارد؛ درواقع مطر بودن بهمثابة قطب کشاورزي کشور و نخستين استان مسـافرپذير
در کشور ،ظرفيت و قابليت مناسةي براي توسعة گردشگري کشاورزي است که دهيـاران نيـز بـه آن اشـاره کـردهانـد؛
بنابراين الز است براي توسعة پايدار گردشگري کشاورزي بهمثابة يک ظرفيت مدنظر قرار گيرد.
در بخ

موانع همانگونه که مشاهده ميشود ،کشاورزان بيشتر به تةديل مزار و کشتزارهاي خود بـه ويـال و بـاغ

شخصي تمايل دارند که اين نشان از ناآگاهي و خطرپذيري کم آنها دارد .در اين زمينه الز است با تدوين برنامـههـاي
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رضا سلیماننژاد و همکاران

آموزشي و واقعي کردن نتايج اقتصادي گردشگري کشاورزي براي کشاورزان ،اين رهنيت و ديدگاه را در آنها کـمرنـگ
کرد .بر اين اساس بذرافشان و ساماني ( Kisi )2019( ،)1396و ( Parkar )2015در پژوه هاي خود همسو با نتيجـة
اين پژوه

بر اين موضو تأکيد کردند که فراهمکـردن زيرسـاختهـاي مناسـب و فـراهمبـودن آنهـا بـراي توسـعة

گردشگري مؤثر است؛ به طوري که نةود آنها يک مانع و بازدارنده است.
در عامل سياستيقانوني قويترين شاخ

در پي برندهها ،ارائة تدابير مناسب بـراي جلـوگيري از تغييـر کـاربري

باغي و زراعي به مسکوني و قويترين بازدارنده ،مشکل در گرفتن مجوزهاست.
همانطور که در بخ

فيزيکي کالةدي نيز اشاره شد ،کشاورزان بيشتر تمايل دارند زمين زراعي خوي

تةديل کنند .با توجه به از بين رفتن و کاه
زمينه دولت و مسنوالن واکن

را بـه ويـال

زمينهاي زراعي در سالهاي گذشته ،دهياران ارعـان کردنـد کـه در ايـن

نشان داده و براي ويالسازي قوانين سختگيرانه تصويب کردهاند که در شـرايط موجـود

تصميم شايسته و درستي است؛ اما در بخ

بازدارندهها بيشتر پاسخگويان همنظر بودند که گرفتن مجـوز گردشـگري

کشاورزي کار سادهاي نيست و طيکردن پروسة طوالني سةب بيانگيزگي کشاورزان ميشود .اين مهم بـهجـد نيازمنـد
برنامهريزي کارشناسانه است که تصويب قوانين تةديل نکردن اراضي به ويال مغايرتي بـا صـدور مجـوز ايجـاد سـايت
گردشگري کشاورزي نداشته باشد .مطالعـات بذرافشـان و سـاماني ( Giaccio et al. )2018( ،Kisi )2019( ،)1396و
( Calina et al. )2017درزمينة قوانين سختگيرانة محيطزيستي بهمثابة پي برنده و طوالنيبودن پروسة دريافـت مجـوز
و کاغذبازي اين نتيجه را تأييد ميکند.
در عامل مديريتي براساس ديدگاه پاسخگويان قويترين پـي برنـده در وضـعيت موجـود ،برگـزاري کارگاههـاي
علميآموزشي ،نشستهاي شخصي و کنفرانزهاي کشاورزي و نيرومندترين مانع ،دغدغهمندنةودن مسنوالن شهرستان
درزمينة گردشگري کشاورزي است .درواقع در بخ

پي برندهها وضعيت موجود تمامي شاخ

ها در سـطح پـاييني

است که به برنامه هاي کارشناسي دقيق نياز دارد؛ اما پاسخگويان بيان کردند که در سالهـاي گذشـته تعـداد محـدودي
کالس درزمينة گردشگري کشاورزي برگزار شد که متوقف شـد و ادامـهدار نةـود؛ بنـابراين بـا توجـه بـه پيگيرنةـودن
مسنوالن ،کشاورزان نيز از آنها استقةال نکردند و اين شاخ
بيشتري را کسب کرد .نتايج پژوه

نسةت به شاخ

هاي ديگـر در ايـن بعـد امتيـاز نسـةتاً

محمودي چناري و همکاران ( ،)1399بذرافشان و سـاماني ( )1396و رضـواني و

همکاران ( )1395در برگزاري کالسها و کارگاههاي آموزشي و دربارة دغدغهمندنةودن مسنوالن درزمينـة گردشـگري
کشاورزي مهر تأييدي بر اين نتيجه گيري است .درواقع زماني که مسنوالن دربارة گردشـگري ،اهميـت آن و همچنـين
مزاياي آن از جنةه هاي مختلف اطالعات داشته باشند و به اين باور دست يابند که گردشگري کشاورزي مـيتوانـد بـه
توسعه و پيشرفت کشاورزي و مناطق روستايي کمک کند ،براي برنامهريزي ،تصويب قانون و انجا فعاليتهـاي مـؤثر
اقدا ميکنند.
در عامل ارتةاطيتةليغي در بخ

پي برندهها ،قويترين و تأثيرگذارترين شاخ

از نظر پاسخگويان اطال رسـاني

بهموقع دربارة برگزاري نمايشگاههاي کشاورزي و قـويتـرين بازدارنـده ،اطـال رسـاني و تةليغـات ضـعيف درزمينـة
شناساندن توانمنديهاي گردشگري کشاورزي منطقه است که با نتيجة مطالعة عنابستاني و مرادي ( )1398همسوسـت.
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آنها بر لزو تةليغ و اطال رساني درزمينة گردشگري کشاورزي تأکيد کردند .درواقع توسعه ،پيشرفت و همگـانيشـدن
هر عاملي نيازمند تةليغ و اطال رساني است .گردشگري کشاورزي نيز بـا توجـه بـه نوپـابودن آن در کشـور و ضـعف
برنامههاي تةليغي و اطال رساني توسعة آن ازلحاظ تةليغي و آموزشي نيازمند برنامهريـزي و کـار برنامـهريـزيشـده و
فرهنگي است که الز است مدنظر قرار گيرد.
در بخ

پي برندههاي مرتةط با عامل زيرساخت فکري ،قويترين شاخ

و وجود واحد دانشگاهي در استان است و در بخ

 ،توجه دانشگاهي به حوزة کشـاورزي

بازدارندهها ،نيرومندترين شاخ

به آموزشندادن مرد بـومي در

مناطق مختلف درزمينة ظرفيتهاي گردشگري کشاورزي مربوط است .همانطـور کـه بارهـا اشـاره شـد ،گردشـگري
کشاورزي پديده اي جديد است که اطالعات و دانشي دربارة آن در بين کشاورزان و گردشگران وجود ندارد .بسـياري
از کشاورزان از ظرفيتها و پتانسيلهاي اين بخ

اطالعي ندارند و از نحوة کسب درآمد از گردشـگري کشـاورزي و

مديريت آن بياطال هستند .اين مطلب را بذرافشان و ساماني ( )1396و رضواني و همکاران ( )1395نيـز در مطالعـة
خود بيان و آن را تأييد کردند.
همان گونه که در بخ

پيشينه و مةاني نظري اشاره شده ،اين صنعت در کشورهاي توسعهيافته بسـيار مـورد توجـه

قرار گرفته است ،اما در کشور ما با توجه به بديع و نوبودن آن پژوه هايي انجا شـده و در حـال انجـا اسـت؛ امـا
اينکه چقدر نتايج پژوه ها مدنظر قرار گيرد و عملياتي شود ،خود جاي بررسي و مطالعه دارد.
در بخ

از نظر دهياران مشـارکت روسـتاييان و مـرد

پي برنده مربوط به عامل مشارکتي ،نيرومندترين شاخ

بومي در راهنمايي گردشگران و نيرومندترين بازدارنده در عامل مشارکتي ،مشارکت ضعيف آژانزهاي گردشـگري در
گردشگري کشاورزي است .همةستگي و مشارکت مرد محلي نشان از فرهنگ غني ميهماننوازي در آنهـا دارد کـه در
غرب استان مازندران نيز بهمثابة يک ظرفيت در وضعيت موجـود شـناخته شـده اسـت .ايـن همکـاري در کمـک بـه
گردشگران و راهنمايي آنها در زمينههاي مختلف پتانسيلي براي توسعة گردشگري کشاورزي است کـه مـيتـوان از آن
استفاده کرد؛ اما فعاليت ضعيف آژانزهاي گردشگري کشاورزي درزمينة معرفي جاربههاي گردشگري مـانعي در ايـن
و نحوة بهرهگيري از آنهـا و ناآگـاهي از ايـن مسـنله

مسير است که اين نشان از ناآشنايي آنها با ظرفيتهاي اين بخ

دارد و نيازمند آموزش است .مطالعات غفوري ( )1393و ( Kisi )2019دربارة مشارکت و همکاري جامعـة ميزبـان در
کمک و راهنمايي گردشگران و فعاليت ضعيف آژانزها و تورهاي گردشگري در راستاي نتيجة پژوه
در عامل بازاريابي و در بخ

پي برندهها ،نيرومندترين شاخ

کشاورزي و محصوالت ارگانيک محلي و نيرومندترين شاخ

پي

روست.

به تقاضاي گردشگران بـراي مقاصـد گردشـگري

در بخ

بازدارندهها ،به نشناختن بازار و قابليتهـاي

آن توسط مرد محلي و گردشگران مربوط است .درواقع بـا کشـت محصـوالت جديـد و متنـو بـا الگوهـاي کشـت
متفاوت ميتوان سةب جلب نظر گردشگران و جذب آنها به سوي گردشگري کشاورزي شد؛ امـا بازاريـابي و توانـايي
بازاريابي يک هنر و تخص

است که الز است کشاورزان اين مهارت و قابليت را در خود تقويت کننـد .الز اسـت

بهمنظور بازاريابي درست ،برنامههاي آموزشي براي کشاورزان ارائه شود و واسطهها حذ
محصوالت کشاورزي ،مزاياي مصار

شوند و گردشگران دربـارة

و اهميت خريد آنها در مزرعه و بهصورت مستقيم توجيـه شـوند .پاسـخگويان
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رضا سلیماننژاد و همکاران

بيان داشتند که گردشگران و مسافران ورودي به اين منطقه استقةال خـوبي از محصـوالت کشـاورزي و محلـي منطقـه
دارند که ظرفيت و عامل مؤثري در وضعيت موجود است؛ اما شناخت کشاورزان و گردشگران از قابليتهـاي بـازار و
پتانسيل هاي آن کم است و در اين زمينه به آموزش و ارتقاي آگاهي نياز است .رضواني و همکاران ( )1395و ()2010

 Icoz et al.نيز در پژوه

خود بر اهميت بازاريابي و لزو شناخت گردشگران از بازار و قابليتهاي آن تأکيد کردند.

براساس مطالب يادشده پيشنهادهاي زير ارائه ميشود:
 انجا اقداماتي بـراي تقويـت فرهنـگ گردشـگري کشـاورزي؛ ازجملـه برگـزاري جشـنواره هـاي روسـتايي وکشاورزي و احيا و عرضة مراسم مذهةي و فرهنگي محلي در مزار يا روستاها که سةب مي شود عـالوه بـر معرفـي و
بيان جاربههاي روستايي و کشاورزي ،ارزشهاي فرهنگي نيز احيا و تقويت شوند.
 ساخت جاربه هاي جديد گردشگري در کنار سايت هاي گردشگري کشاورزي که سةب جلـب توجـه و عالقـةگردشگران و فرهنگسازي با هد

توسعة گردشگري کشاورزي ميشود.

 بهةود کيفيت جادهها و مسيرهاي دسترسي به سايتهاي گردشگري کشاورزي ،تهية نقشة مـزار گردشـگري وتوزيع آن در بين گردشگران و همچنين توسعة تورهاي گردشگري و معرفي جاربه هاي گردشگري کشـاورزي کـه بـه
توسعة گردشگري کشاورزي و پايداري آن کمک ميکند.
 تصويب قانون جدي درزمينة گردشگري کشاورزي ،برنامه ريزي و اقدا عملي و کاربردي دولت در اين زمينه.تسهيل صدور مجوز ،حذ

کاغذبازي و ارائة تسهيالت و مشوق هايي به کشاورزان کـه در تضـعيف موانـع و تقويـت

پي برندههاي فيزيکيکالةدي مؤثر است.
 ارائة اطالعات به گردشگران و راهنمايي آنها درزمينة گردشگري کشاورزي از طريق گوشـي همـراه؛ تربيـت وپشتيةاني از نيروي متخص

و آموزشديده درزمينة برنامه ريزي و مـديريت گردشـگري ،ارائـة آمـوزش هـاي الز بـه

کارشناسان و کارکنان تورها درزمينة گردشگري کشاورزي و مهـارت هـاي مـديريتي بـه افـراد درگيـر در پـروژه هـاي
گردشگري کشاورزي.
 ساخت برنامههاي مستند ،فرهنگي ،آموزشي و تةليغي در رسانههاي مختلف دربـارة سـايتهـاي گردشـگري ومعرفي جاربه هاي گردشگري کشاورزي به کل کشور از طريق رسانة ملي و ساير رسانه ها ،چاپ و توزيع بروشـورهاي
گردشگري کشاورزي ،تهية نشريات محلي و کتابچه هاي راهنما درزمينة گردشـگري کشـاورزي و توزيـع آن در ميـان
گردشگران منطقه ،راه اندازي سايت گردشگري کشاورزي و ارائة اطالعات از اين راه براي تقويت نيروهاي پي

برنـده

و تضعيف بازدارندهها.
 -انجا پژوه

هاي کاربردي و تقاضامحور و توجه دانشگاهي به مةحر گردشگري کشاورزي ،افزاي

دانـ

و

اطال رساني کشاورزان درزمينة گردشگري کشاورزي و نحوة راه اندازي و مديريت يک سايت گردشگري با برگـزاري
کالسهاي آموزشي و آموزش از طريق رسانهها ،ارائة آموزش به کارکنان واحدهاي خدماترسان گردشگري با توجـه
به ضعيفبودن دان

و آگاهي اين کارکنان واحدهاي خدماترسان گردشگري دربارة گردشگري کشاورزي.

 -آموزش دهيارها ،شوراها و تعاوني ها دربارة گردشگري کشاورزي و مشـارکت آنهـا در ايـن زمينـه ،آمـوزش و
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مشارکت مرد بومي دربارة گردشگري کشاورزي و مشارکت آنها در تصـميمات مـرتةط بـا گردشـگري کشـاورزي و
همچنين مشارکت در راهنمايي و جذب گردشگر کشاورزي ،توجيه ،آمـوزش و جلـب نظـر آژانـز هـاي گردشـگري
درزمينة راهنمايي و ترغيب گردشگران به بازديد از جاربههاي گردشگري کشاورزي منطقه براي تقويت ايـن نيروهـا و
توسعة گردشگري کشاورزي.
 توسعة کشت محصوالت جديد و متنو و با الگوهاي متنو کشت که سةب جلب نظـر گردشـگران بـه سـمتمزار و توسعة گردشگري کشاورزي ميشود.
 برگزاري نمايشگاهها و ايجاد بازارچههاي کوچـک محلـي از محصـوالت کشـاورزي و دامـي محلـي و حتـيمحصوالت فراوريشده در مکانهاي گردشگرپذير که عالوه بـر بهةـود بازاريـابي ،سـةب جلـب نظـر گردشـگران بـه
گردشگري کشاورزي ميشود.
الز است با عملياتيکردن راهکارها و پيشـنهادها درصـدد برطـر کـردن موانـع و نيروهـاي بازدارنـده و تقويـت
پي برندهها برآمد.
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