بررسي عوامل مؤثر بر نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي
(مطالعه موردي؛ كشاورزان شهرستان تنکابن)
3

چكيده
هدف تحقیق حاضر ،بررسي عوامل مؤثر بر نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي بود .روش شناسي اين پژوهش از نوع توصیفي-
همبستگي است و جامعه آماري تحقیق ،كلیه كشاورزان شهرستان تنكابن مي باشد ( .)N=044بر اساس فرمول كوكران  230نفر با روش
نمونهگیري طبقه اي متناسب انتخاب شدند .روايي پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و پايايي آن نیز با انجام پیشآزمون از طريق تكمیل
 34پرسشنامه مورد تأيید قرار گرفت كه ضرايب آلفاي كرونباخ براي بخشهاي مختلف بین  4/97تا  4/73محاسبه شد .تجزيه و تحلیل
دادهها از طريق نرم افزار  SPSS/18صورت گرفت .نتايج حاصل از تحلیل همبستگي پیرسون نشان داد كه بین عوامل اقتصادي،
اجتماعي -فرهنگي و آموزشي و اطالعاتي با نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي رابطه مثبت و معني داري در سطح  77درصد وجود
دارد .نتايج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد كه عوامل اقتصادي ،اجتماعي-فرهنگي و آموزشي -اطالعاتي  56درصد از

میزان واريانس متغیر وابسته (نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي) را تبیین مينمايد.
واژههاي كليدي :گردشگري كشاورزي ،اشتغالزايي ،كشاورزان ،شهرستان تنكابن ،كارآفريني كشاورزي.
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كامران الهوتي ،1سروه احمدی ،2محمدرضا سلیمانپور
 -1دانشجوي كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي ،واحد ورامین-پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ورامین ،ايران
2و -3استاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزي ،واحد ورامین-پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ورامین ،ايران
نويسنده مسئول :سروه احمدي
serveh_ahmadi_60@yahoo.com

مقدمه
با گسترش روزافزون مهاجرتهاي روستايي ،كاهش درآمد خانوارهاي روستايي و افول كشاورزي روستايي نیازي روزافزون
به فعالیتي جايگزين و در عین حال مكمل براي كشاورزي در نواحي روستايي احساس ميشود (شريف شهیدي و همكاران،

استراتژيهاي جديد ،از معضالت و مسائلي كه گريبانگیر نواحي روستايي است بكاهند و براي تنوعبخشي اقتصادي در توسعه
پايدار روستايي سیاستهايي را تدوين نمايند (ركنالدين افتخاري و مهدوي1316 ،؛  .)De Oloveira, 2003يكي از
راهبردهايي كه در اغلب كشورها ي جهان مورد توجه قرار گرفته است و نتايج مثبتي هم به همراه داشته ،توسعه و گسترش
گردشگري در نواحي روستايي ميباشد (ركنالدين افتخاري و مهدوي .)1316 ،گردشگري عبارت است از تمامي فعالیتهاي
شخصي كه مسافرت كرده و در يك مكاني خارج از محیط معمول به مدت كمتر از يك سال متوالي ،به منظور استراحت،
تجارت يا اهداف ديگر اقامت كند .گردشگري ممكن است شامل تعطیالت ،سفرهاي تجاري ،ديدار از دوستان و آشنايان،
مسافرت آموزشي (سفر علمي) ،ورزشي ،درمان و سالمتي يا سفر مذهبي باشد ( .)Lordkipanidze, 2005گردشگري در
روستا با گردشگراني سروكار دارد كه عالقمندي خاصي به محیط و فرهنگ روستايي دارند ( Molera and Albaladejo,

.)2007
اين در حالي است كه گردشكري و كشاورزي پتانسیل زيادي براي همكاري با يكديگر در قالب يك رابطه نزديك دارند.
كمك گردشگري به كشاورزي ميتواند از طريق تحريك و افزايش تقاضا براي تولیدات محلي صورت گیرد .بنابراين گردشگري
كشاورزي مجموعه اي از خدمات و تسهیالت رفاهي و سكونتگاهي براي گردشگران به وسیله كشاورزان ميباشد (قدمي و
صالحي .)1371 ،توسعه گردشگري روستايي و كشاورزي مي بايست به گونهاي باشد كه ضمن پاسخ دادن به نیازهاي اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي ،حفظ محیط زيست ،تعادل اقتصادي و رفاه مردم محلي را تأمین نمايد (فیروزآبادي و قاسمي .)1311 ،با
توجه به جايگاه صنعت گردشگري در توسعه روستايي و كشاورزي از آن جهت مهم است كه ميتوان با بهرهگیري مناسب از
منابع طبیعي و انساني ،عاله بر امكان رشد اقتصاد ي به ترويج بخش كشاورزي و تولید صنايع دستي محلي و غیره پرداخت و
گامي در راستايي بهبود شرايط زيست محیطي و پاسداشت مواريث فرهنگي بومي و آداب رسوم محلي در روستاها برداشت
(گودرزي مهدي .)1374 ،گردشگران براي تنوع بیشتر و كیفیت باالتر غذا ،كشاورزان محلي را به افزايش و متنوع نمودن تولید
محصوالت كشاورزي تشويق مينمايد ( .)Harrison and Maharaj, 2013ويژگي اصلي گردشگري كشاورزي تماس
بازديدكنندگان با محیط طبیعي يا فیزيكي روستا مي باشد و اين امر باعث مشاركت آنها در فعالیتها ،سنن و سبك زندگي
مردم محلي ميگردد ( .)Petric, 2003گردشگري ميتواند فعالیتهاي اقتصادي و متنوعي را در مناطق روستايي به وجود
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 .)1311اين مسائل باعث شده است كه نظريهپردازان ،برنامهريزان و مجريان حكومتي درصدد برآيند تا با ارائه راهكارها و

آورد .اين كاركرد گردشگري مي تواند به حل معضل بیكاري ،كاهش نرخ مهاجرت جمعیت روستايي به كالن شهرها و كنترل
گسترش حاشیه نشیني بینجامد (صدائي و دهقان .)1317 ،ركنالدين افتخاري ( )1311معتقد است گردشگري نیز منبع شغل
و درآمد به حساب ميآيد .همچنین منشيزاده ( )1312چنین بیان ميكند كه گردشگري منبع بسیار مهمي است براي اشتغال

و روستايي در راستاي تحقیق حاضر انجام شده است به شرح ذيل ميباشد؛
 )2011( Kunasekaran et alدر پژوهشي در خصوص درك كشاورزان از گردشگري كشاورزي در مالزي به اين نتیجه
رسیدند كه شرايط محیطي ،میزان دسترسي ،منافع اقتصادي ،دانش كارآفريني ،منافع اقتصادي-فرهنگي ،ازدحام ،آگاهي،
محدوديت ها و مسائل مربوط به اراضي بر ادراك كشاورزان در خصوص گردشگري كشاورزي تأثیرگذار است .همچنین Haldar
( )2007به اين نتیجه رسید كه به منظور توسعه گردشگري روستايي نیاز به درك ويژگيهاي محیط زيست روستايي،
ويژگيهاي دموگرافیك ،اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي و سیاسي ،مشاركت مردم روستايي و شناسايي نیازها و خواستهاي
گردشگري ميباشد.
 )2013( Esmailzadeدر تحقیق خود تحت عنوان «عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري روستايي از ديدگاه روستايیان در
استان چهارمحال و بختیاري» به اين نتیجه رسید كه عوامل مديريتي ،آموزشي ،تحقیقاتي و برنامهريزي در توسعه گردشگري
روستايي مؤثر ميباشد )2012( Shemshad and Malek Mohammadi .نیز در تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند كه
ارائه دهندگان خدمات سازماني و آموزش افراد محلي اثر مثبتي در توسعه اكوتوريسم دارند و در مجموع  64درصد تغییرات
متغیر وابسته را تبیین مينمايند.
ممقاني نسب و امیري ( )1371در مطالعهاي دريافت كه شهرداري و سیاستهاي میراث فرهنگي ،اطالعرساني در خصوص
جاذبه هاي توريستي ،حمل و نقل ،فضاي سبز و امنیت از عوامل مؤثر در جذب گردشگري محسوب ميشود .همچنین
عبدالمنافي و ازكیا ( )1374نشان داد عوامل كا لبدي و بوم شناختي ،اقتصادي ،نهادي و اجتماعي بر صنعت گردشگري در
روستا مؤثر است .مدهوشي و ناصرپور ( )1312در مطالعهاي تحت عنوان «ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان
لرستان» به اين نتیجه رسیدند كه بین تعدد مراكز تصمیمگیري و توسعه نیافتگي صنعت گردشگري ،صنعت امكانات زيربنايي
و خدمات گردشگري ،ضعف بازاريابي و فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر با توسعه نیافتگي صنعت گردشگري استان لرستان يك
رابطه مستقیم وجود دارد .كرمي دهكردي و همكاران ( )1371نیز به اين نتیجه رسیدند كه برنامهريزي دولتي ،مشاركت،
عوامل فرهنگي-اجتماعي ،ب هداشتي و زيست محیطي ،امنیت و آرامش و تبلیغات سودمند از عواملي هستند كه بر توسعه
گردشگري در استان چهارمحال و بختیاري تأثیر گذارند .خسروي دانش و همكاران ( )1371در مطالعهاي تحت عنوان «نقش
گردشگري كشاورزي در توسعه پايدار مناطق روستايي» به اين نتیجه رسیدند كه شرايط طبیعي ،فعالیت هاي جذاب كشاورزي
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نیروي كار غیرماهر و كساني كه كارهاي پارهوقت را ترجیح ميدهند .تعدادي از تحقیقاتي كه در خصوص گردشگري كشاورزي

در منطقه ،شرايط فرهنگي و همگني قومیتي و مذهبي و برقراري ارتباط صمیمانه با افراد غیرساكن از عواملي است كه سرمايه
گذاري در گردشگري كشاورزي را موفقیت آمیز نشان ميدهند.
با توجه به مرور ادبیات نظري و پیشینه تحقیق چنین به نظر مي رسد كه بررسي گردشگري كشاورزي در شهرستان تنكابن

افزايش اشتغال ،رشد زيرساختهاي روستايي ،تشويق سرمايه اجتماعي ،تهیه تسهیالت اجتماعي ،افزايش بازار براي محصوالت
كشاورزي محلي ،بهبود كیفیت زندگي ،بهبود امكانات آموزش و تقويت محیط زيست طبیعي ،بهبود نما و ظاهر جامعه ،فرصت-
سازي براي ساكنان محلي ،بهبود اقتصاد محلي و غیره در شهرستان مذكور باشد (امیري و همكاران1376 ،؛ ترابي و همكاران،
1370؛ ياوريفر و حسني1370 ،؛ ورمزياري و همكاران1373 ،؛ Rogerson, and Rogerson, 2014; Ghasemi and
 .)Hamzah, 2014; Harrison and Maharaj, 2013; Barbieri and Mshenga, 2008اين در حالي است كه
شهرستان تنكابن در استان مازندران با داشتن جاذبهها و چشماندازهاي بي نظیر و متنوع و همچنین زمینهاي كشاورزي
مستعد و نیز جاذبه هاي فرهنگي ،تاريخي ،علمي ،زيارتي و تفريحي از مناطق جذب گردشگر در اين استان محسوب ميگردد،
اما از پتانسیل هاي گردشگري اين شهرستان در جهت توسعه كشاورزي و روستايي تاكنون هیچ استفادهاي نشده است .از سويي
ديگر امروزه اتكا صرف به منابع كشاورزي جهت توسعه اجتماعي-اقتصادي روستاها كافي نیست ،بنابراين يكي از مهمترين
راهكارهاي تسهیل كننده توسعه روستايي به ويژه در بخش اقتصادي استفاده از گردشگري كشاورزي ميباشد .بنابراين هدف
اصلي اين تحقیق بررسي عوامل مؤثر بر نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي شهرستان تنكابن ميباشد .بر اساس هدف
كلي مذكور اهداف اختصاصي ذيل قابل ذكر است؛


بررسي عوامل اقتصادي ،اجتماعي-فرهنگي و آموزشي-اطالعاتي در خصوص گردشگري كشاورزي در

شهرستان تنكابن


بررسي تأثیر متغرهاي مستقل تحقیق روي نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي در شهرستان تنكابن

روش پژوهش
تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع كاربردي ،از نظر رويكرد از نوع كمي و از منظر نحوه كنترل متغیرها غیر آزمايشي بوده،
همچنین به لحاظ روش از نوع توصیفي -همبستگي به شمار ميآيد .جامعه آماري اين تحقیق شامل  044نفر از كشاورزان
شهرستان تنكابن ميباشد ( )N=044كه از اين میان ،تعداد  230نفر به روش نمونهگیري طبقهاي متناسب به عنوان نمونه
آماري (احتساب دهستانهاي شهرستان به عنوان طبقات نمونهگیري) با استفاده از فرمول كوكران انتخاب شدند (جدول .)1
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بسیار حائز اهمیت ميباشد ،زيرا اين پديده ميتواند داراي اثرات مثبتي از قبیل افزايش درآمد افراد بومي ،كاهش مهاجرت،

جدول  -1حجم نمونه در طبقات جامعه آماری
حجم نمونه
P1=0.32
n1=74

n2=93

P3=0.28
n3=65

128
=0.32
400
n1=234  0.32=74

نشتارود ()1

160
=0.40
400
n2=234  0.40=93

سلیمان آباد ()2

112
=0.28
400
n3=234  0.28=65

بلده و مركزي ()3

=P1

=P2

=P3

N= 400

n=234

شهرستان تنكابن يكي از شهرستان هاي استان مازندران است كه از نظر جغرافیايي در  62درجه و  64دقیقه در ازاي
خاوري و  07درجه و  35دقیقه پهناي شمالي و  24متر پايین تر از سطح درياي آزاد قرار دارد .شهر تنكابن در مسیر راه
رشت–چالوس واقع شده و از شمال به درياي مازندران ،از خاور به چالوس ،از جنوب به سلسله جبال البرز و از باختر به
شهرستان رامسر محدود ميشود .براساس آخرين تقسیمات كشوري در سال  1371مساحت اين شهرستان بالغ بر 2104
كیلومتر مربع است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي شهرستان تنکابن در استان مازندران

در تحقیق حاضر متغیر وابسته شامل نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي و متغیرهاي مستقل نیز شامل ويژگيهاي
فردي كشاورزان ،عوامل اقتصادي ،اجتماعي-فرهنگي و آموزشي -اطالعاتي ميباشد .ابزار گردآوري دادههاي تحقیق ،پرسشنامه
اي مشتمل بر سه بخش به شرح ذيل ميباشد:
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P2=0.40

محاسبات

دهستان

در بخش اول با استفاده از  5گويه در قالب طیف لیكرت نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي مورد سنجش قرار
گرفت .در بخش دوم عوامل اقتصادي ( 5گويه) ،اجتماعي -فرهنگي ( 9گويه) و آموزشي-اطالعاتي ( 5گويه) مد نظر قرار گرفت
كه كلیه اين عوامل در قالب طیف لیكرت مورد ارزيابي قرار گرفتند و در بخش آخر ويژگيهاي فردي كشاورزان به صورت

كارشناسان ترويج و آموزش كشاورزي استفاده شد و پس از كسب نظرات ،اصالحات الزم اعمال و اطمینان حاصل شد كه
سؤاالت مطرح شده توانايي و قابلیت اندازهگیري متغیرهاي مورد نظر در تحقیق را دارا ميباشند .براي سنجیدن پايايي
پرسشنامه ،به وسیله يك پیش آزمون تعداد  34نسخه از آن در جامعهاي همگن با جامعه آماري تكمیل گرديد ،سپس آماره
آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت كه مقدار آن براي بخشهاي مختلف پرسشنامه بین  4/97تا  4/73به دست آمد كه
حاكي از پايايي مناسب ابزار تحقیق ميباشد .در اين تحقیق به منظور تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS/18
از آمار توصیفي و تحلیلي بهره گرفته شد .با استفاده از شاخصهاي آمار توصیفي مانند فراواني ،درصد فراواني ،میانگین ،انحراف
معیار و ضريب تغییرات اقدام به توصیف متغیرها شد .همچنین براي آزمون فرضیات ،از آزمون همبستگي پیرسون و رگرسیون
چندگانه نیز استفاده شد.

نتایج و یافتهها


ویژگيهای فردی

نتايج حاكي از آن است كه میانگین سن پاسخگويان  02/10سال با انحراف معیار  9/95سال ميباشد و اكثريت پاسخگويان
( 36/1درصد) در گروه سني  01-01سال قرار دارند .همچنین نتايج نشان داد كه  71درصد از پاسخگويان ( 242نفر) مرد و 7
درصد يا  24نفر از آنها زن هستند .بیشترين فراواني ( 07/3درصد يا  111نفر) در مورد میزان تحصیالت مربوط به كساني
است كه داراي مدرك ديپلم ميباشند.



نقش گردشگری كشاورزی در اشتغالزایي

به منظور اولويتبندي سنجههاي نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي از ضريب تغییرات استفاده شد .نتايج حاكي از آن
است كه گويه «افزايش بازارهاي محلي كشاورزي» اولويت اول و گويه «بهبود فرصت اشتغال براي زنان روستايي» اولويت آخر
اين متغیر ميباشند (جدول .)2
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سؤاالت كوتاه و بسته پاسخ مورد سنجش قرار گرفت .به منظور تعیین روايي پرسشنامه ،از نقطه نظرات متخصصان ،محققان و

جدول  -2اولویتبندی نقش گردشگری كشاورزی در اشتغالزایي
*

میانگین

نقش گردشگری كشاورزی در اشتغالزایي

0/17

4/92

19/11

1

 -ايجاد تنوع در اقتصاد محلي

0/30

4/13

17/12

2

 -افزايش تقاضا براي محصوالت كشاورزي و تولیدات محلي

0/12

4/12

17/74

3

 -بهبود درآمد كشاورزان

3/90

4/99

24/61

0

 -ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در زمینه كشاورزي

3/71

4/71

23/29

6

 -بهبود فرصت اشتغال براي زنان روستايي

3/63

4/75

29/17

5

 -افزايش بازارهاي محلي كشاورزي

* =1خیلي كم =2 ،كم =3 ،متوسط =0 ،زياد =6 ،خیلي زياد



عوامل اقتصادی

به منظور اولويتبندي سنجههاي عوامل اقتصادي تأثیرگذار بر نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي از ضريب تغییرات
استفاده شد .نتايج نشان داد كه گويه « امكان عرضه محصوالت كشاورزي به گردشگران بدون دخالت واسطهها» در اولويت اول
و گويه «میزان مستعد بودن منطقه براي سرمايهگذاري در زمینه جذب گردشگر كشاورزي» در اولويت آخر اين بررسي قرار
ميگیرد (جدول .)3

جدول  -3اولویتبندی عوامل اقتصادی
*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

میانگین

عوامل اقتصادی
 -امكان عرضه محصوالت كشاورزي به گردشگران بدون دخالت واسطهها

2/56

4/63

24/44

1

 -امكان خريد محصوالت كشاورزي توسط گردشگران در مزرعه

3/64

4/95

21/91

2

 -اجاره اقامتگاه براي گردشگران با قیمت مناسب

3/64

4/99

22/44

3

 وجود بستهبندي هاي مناسب براي محصوالت كشاورزي به منظور عرضه بهگردشگران

2/59

4/51

22/10

0

 -امكان راهاندازي بازارهاي محلي براي فروش محصوالت بومي زراعي و باغي

3/95

4/15

22/19

6

 میزان مستعد بودن منطقه براي سرمايهگذاري در زمینه جذب گردشگركشاورزي

0/34

4/56

61/11

5

* =1خیلي كم =2 ،كم =3 ،متوسط =0 ،زياد =6 ،خیلي زياد



عوامل اجتماعي-فرهنگي

براي سنجش و اولويتبندي عوامل اجتماعي -فرهنگي تأثیرگذار بر نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي از ضريب
تغییرات استفاده شد .مطابق نتايج به دست آمده ،گويه «میزان برخورد مناسب كشاورزان با گردشگران» به عنوان اولويت اول و
گويه «امكان مشاهده زندگي كشاورزان از نزديك توسط گردشگران» به عنوان اولويت آخر برآورد گرديد.
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انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

جدول  -4اولویتبندی عوامل اجتماعي-فرهنگي
*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

میانگین

عوامل اجتماعي-فرهنگي

2/12

4/64

19/93

1

 -میزان تعادل بین فرهنگ گردشگران و كشاورزان منطقه

2/61

4/51

29/47

2

 -میزان برخورد مناسب كشاورزان با گردشگران

2/66

4/93

21/52

3

 -میزان وجود جاذبههاي تاريخي و باستاني در منطقه

3/26

1/41

31/49

0

 -میزان وجود روحیه مشاركت و همكاري در بین كشاورزان منطقه

3/40

4/76

31/26

6

 -میزان وجود روحیه مهماننوازي در بین كشاورزان و خانوادههاي آنان

2/96

1/44

35/35

5

 -امكان مشاهده زندگي كشاورزان از نزديك توسط گردشگران

2/47

1/13

60/45

9

* =1خیلي كم =2 ،كم =3 ،متوسط =0 ،زياد =6 ،خیلي زياد



عوامل آموزشي و اطالعاتي

به منظور اولويتبندي سنجههاي عوامل آموزشي و اطالعاتي تأثیرگذار بر نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي از ضريب
تغییرات استفاده شد .نتايج نشان داد كه گويه «میزان وجود مزارع نمايشي براي معرفي كشاورزي منطقه به گردشگران» در
اولويت اول و گويه « میزان وجود تسهیلگران و مطلعان محلي در خصوص ارائه اطالعات تخصصي كشاورزي به گردشگران» در
اولويت آخر ميباشد (جدول .)6

جدول  -5اولویتبندی عوامل آموزشي و اطالعاتي
*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

میانگین

عوامل آموزشي و اطالعاتي
 -میزان وجود مزارع نمايشي براي معرفي كشاورزي منطقه به گردشگران

2/10

4/11

21/62

1

 -میزان تمايل ريش سفیدان به انتقال دانش بومي كشاورزي به گردشگران

2/94

4/19

32/22

2

 میزان برگزاري همايشها براي آگاهسازي اهالي بومي از صنعت گردشگريكشاورزي

2/66

4/73

35/09

3

 -امكان برگزاري تورهاي مزرعه اي براي گردشگران

2/05

4/77

04/20

0

 میزان اطالع رساني و تبلیغات براي جذب گردشگر از طريق پخش بروشور وعكسهاي مربوط به كشاورزي منطقه

2/61

1/17

05/12

6

 میزان وجود تسهیلگران و مطلعان محلي در خصوص ارائه اطالعات تخصصيكشاورزي به گردشگران

2/22

1/43

05/37

5

* =1خیلي كم =2 ،كم =3 ،متوسط =0 ،زياد =6 ،خیلي زياد



همبستگي بین متغیرهای تحقیق با نقش گردشگری كشاورزی در اشتغالزایي

نتايج تحلیل همبستگي نشان ميدهد كه بین عوامل اقتصادي ،اجتماعي-فرهنگي و آموزشي و اطالعاتي با نقش گردشگري
كشاورزي در اشتغالزايي رابطه مثبت و معنيداري با اطمینان  77درصد وجود دارد (جدول .)5
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 میزان آگاهي اهالي بومي نسبت به اهمیت و مزاياي گردشگري كشاورزي دراشتغالزايي

جدول  -6رابطهی بین متغیرهای تحقیق با نقش گردشگری كشاورزی در اشتغالزایي ()n=234

عوامل اقتصادي

نقش گردشگري كشاورزي در
اشتغالزايي

پیرسون

**4/575

4/444

عوامل اجتماعي-فرهنگي

نقش گردشگري كشاورزي در
اشتغالزايي

پیرسون

**4/652

4/444

عوامل آموزشي و اطالعاتي

نقش گردشگري كشاورزي در
اشتغالزايي

پیرسون

**4/503

4/444

**سطح معني داري  77درصد



نتایج حاصل از آزمون رگرسیون

در اين پژوهش ،براي تبیین و تعیین معادله خط رگرسیون نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي ( )Yبه عنوان متغیر
وابسته با متغیرهاي مستقل ( )Xمعنيدار از تجزيه و تحلیل رگرسیون چندگانه خطي به روش گام به گام بهره گرفته ميشود.
در اين روش ،قويترين متغیرها يك به يك به معادله وارد ميشوند تا هنگامي كه خطاي آزمون معنيداري به  6درصد برسد.
نتايج نشان ميدهد كه متغیر عوامل اقتصادي با ضريب تعیین  4/015مهمترين متغیر تأثیرگذار بر نقش گردشگري كشاورزي
در اشتغالزايي ميباشد .به طوري كه اين متغیر به تنهايي  %01از تغییرات متغیر وابسته (نقش گردشگري كشاورزي در
اشتغالزايي) را تبیین ميكند .در گام دوم با اضافه شدن عوامل آموزشي -اطالعاتي در معادله رگرسیون مقدار ضريب تعیین
 4/663به دست آمده است .همچنین در گام سوم عوامل اجتماعي -فرهنگي وارد معادله رگرسیون شده و مقدار ضريب تعیین
به  4/506رسیده است .بنابراين در مجموع اين متغیرها  )R2=4/563( %56از تغییرات متغیر وابسته را تبیین ميكنند.
همچنین مقدار بتا اهمیت نسبي متغیرهاي مستقل را در تبیین متغیر وابسته نشان ميدهد .در اين رگرسیون بر اساس بتاي
استاندارد به دست آمده عوامل اجتماعي -فرهنگي (P≥4/444؛ t=5/122؛  ،)β=4/347عوامل اقتصادي (P≥4/444؛ t=3/519؛
 )β=4/271و عوامل آموزشي و اطالعاتي (P≥4/444؛ t=0/704؛  )β=4/229به ترتیب به عنوان مهمترين متغیرهايي بودند كه
بیشترين سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته داشتند (جدول .)9

جدول  -7ضرایب رگرسیون چندگانه گام به گام؛ متغیر وابسته (نقش گردشگری كشاورزی در اشتغالزایي) ()n=234
متغیر مستقل

Adjusted
R Square
-----

t

Sig

-3/377

4/441

3/519

4/444
4/444
4/444

B

Beta

R square

Constant
عوامل اقتصادي ()X1

-1/224

-----

-----

4/4271

4/271

4/024

4/015

عوامل آموزشي و اطالعاتي ()X2

4/365

4/229

4/661

4/663

0/704

عوامل اجتماعي-فرهنگي ()X3

4/563

4/347

4/563

4/506

5/122
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متغیر اول

متغیر دوم

ضريب همبستگي

R

p

ميتوان نقش

با توجه به اطالعات به دست آمده و معنيدار بودن مدل نهايي رگرسیون در اين تحقیق ،با معادله ذيل
گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي را تخمین زد؛
Y = -1/224+4/4271X1+4/365X2 +4/563X3
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

هستند .تعداد زيادي از كشاورزان در دنیا به كسب درآمد از طريق گردشگراني كه به دنبال طبیعت گردي و كسب لذت
طبیعت هستند ،روي آوردهاند .طي سالهاي اخیر شاهد افزايش عالقه نسبت به فعالیتهاي توريسم كشاورزي در میان ملل
مختلف بودهايم .اين فعالیتها ممكن است نگهداري از حیوانات مزرعه ،ماستبندي و فراوري لبنیات ،قايق سواري و
ماهيگیري ،تماشاي پرندگان در مزرعه ،و يا فعالیتهايي از قبیل اردوهاي دانشآموزي ،تدارك مكانهاي اقامتي و گردشگاهها
براي سازمانهاي گوناگون باشد (ياوريفر و حسني.)1370 ،
محققان مختلف(امیري و همكاران1376 ،؛ ورمزياري و همكاران1373 ،؛ مطیعي لنگرودي و نصرتي1374 ،؛ Harrison
 )and Maharaj, 2013; Marlow, 2012; Brown & Reeder, 2007; Carpio et al., 2008تأيید كردهاند كه
توسعه زيرساختهاي گردشگري كشاورزي ميتواند منجر به افزايش فرصتهاي شغلي ،گسترش بهرهبرداري از مزرعه ،نوآوري
در كسب درآمد بیشتر ،افزايش آگاهي پیرامون محصوالت كشاورزي محلي ،توجه بیشتر به اهمیت نگهداري زمینهاي
كشاورزي ،كمك به احیاء و توسعه سنتها ،هنرها و صنايع محلي ،افزايش و احیاء نمادهاي محلي براي جلب توجه
بازديدكنندگان ،افزايش استفاده از محصوالت و خدمات محلي ،پیشرفت و بهبود فرهنگ ،ارتباط و درك درون منطقهاي،
تدارك فرصت براي مديريت بحرانهاي اقتصادي در زمینه كشاورزي و افزايش پايداري در طوالني مدت براي تجارت كشاورزي
گردد.
بر اساس نتايج تحقیق حاضر كه با هدف بررسي عوامل مؤثر بر نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي شهرستان تنكابن
انجام پذيرفت ،بین عوامل اقتصادي با نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي رابطه معنيداري وجود دارد .بدين ترتیب
انتظار مي رود با بهبود وضعیت عوامل اقتصادي ذكر شده در اين تحقیق ،گردشگري كشاورزي نقش پررنگتري در توسعه
اشتغال ايفا كند .عبدالمنافي و ازكیا ( ،)1374مدهوشي و ناصرپور ( )2011( Kunasekaran et al ،)1312و Haldar
( )2007در تحقیقات خود نتايج مشابهي به دست آوردند .متغیر عوامل اقتصادي بعد از بررسي ضريب همبستگي آن با متغیر
وابسته ،وارد دستگاه رگرسیون شد و بر اساس نتايج به دست آمده اين متغیر به عنوان اولین گام معادله رگرسیون ميباشد ،بر
اين اساس پیشنهاد ميشود؛
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فعاالن عرصه كشاورزي در جهان دائما به دنبال شیوههاي خالقانه و نوآورانه براي كسب درآمدهاي جانبي بیشتر بوده و



سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمینه كشاورزي و جذب هر چه بیشتر گردشگر كشاورزي توصیه نیز

ميگردد .به عنوان مثال استفاده از شركتهاي خدمات مشاوره اي و همكاري و مشاركت دولت با نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبیعي نیز ضروري به نظر ميرسد.

جلوگیري از اتراق شبانه گردشگران در حاشیه مزارع ،رودخانه و غیره ضروري است.


شناسايي نیازهاي بازار و هدايت كشاورزان براي تولید محصوالت بر اساس نیاز بازار و ايجاد غرفههاي محلي

و هفتگي به منظور فروش كاالها و محصوالت كشاورزي به گردشگران به صورت مستقیم و بدون دخالت واسطهها و
دالالن پیشنهاد ميگردد.
نتايج اين تحقیق نشان داد بین عوامل اجتماعي -فرهنگي با نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي رابطه معنيداري
وجود دارد .بر اين اساس ارتقاء سطح عوامل اجتماعي -فرهنگي در منطقه ،افزايش نقش گردشگري كشاورزي در اشتغالزايي را
به دنبال دارد .كرمي دهكردي و همكاران ( ،)1371خسروي دانش و همكاران ( ،)1371عبدالمنافي و ازكیا ( ،)1374مدهوشي
و ناصرپور ( )1312و  )2007( Haldarدر تحقیقات خود نیز به اين نتیجه رسیدند .متغیر عوامل اجتماعي -فرهنگي بعد از
بررسي ضريب همبستگي آن با متغیر وابسته ،وارد دستگاه رگرسیون شد و بر اساس نتايج به دست آمده اين متغیر به عنوان
سومین گام معادله رگرسیون ميباشد ،بر اين اساس پیشنهاد ميشود؛


مشاركت دادن كشاورزان و افراد محلي در طرحها و برنامهها به منظور ذينفع كردن آنها در برنامههاي

گردشگري و كسب حمايت آنها به منظور كاهش تأثیرات نامطلوب گردشگري بر فرهنگ بومي و محلي كشاورزان و
اهالي روستا ميبايست صورت پذيرد.


رواج فرهنگ گردشگري در منطق ه و معرفي گردشگري كشاورزي به عنوان يك صنعت و برشمردن اثرات

مثبت آن براي جامعه محلي بسیار مهم است.
در بخش ديگري از تحقیق حاضر ،نتايج نشان داد بین عوامل آموزشي و اطالعاتي با نقش گردشگري كشاورزي در
اشتغالزايي رابطه معنيداري وجود دارد .بدين ترتیب انتظار ميرود با بهبود وضعیت عوامل آموزشي و اطالعاتي ذكر شده در
اين تحقیق ،نقش گردشگري كشاورزي در توسعه اشتغال افزايش بیابد .ممقاني نسب و امیري (Kunasekaran et ،)1371
 )2013( Esmailzade ،)2011( alو  )2012( Shemshad and Malek Mohammadiنتیجه فوق را تأيید
مينمايند .متغیر عوامل آموزشي و اطالعاتي بعد از بررسي ضريب همبستگي آن با متغیر وابسته ،وارد دستگاه رگرسیون شد و
براساس نتايج به دست آمده اين متغیر به عنوان دومین گام معادله رگرسیون ميباشد ،بر اين اساس پیشنهاد ميشود؛
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ايجاد اقامتگاه و مهمانخانههاي ارزان قیمت روستايي و خانههاي اجارهاي جهت اقامت گردشگران و



استفاده از نیروهاي متخصص و باتجربه جهت ترويج و آموزش گردشگري كشاورزي از طريق نشستها،

جلسات و برگزاري كالسهاي آموزشي -ترويجي مختلف براي كشاورزان و اهالي بومي منطقه ضروري به نظر
ميرسد.

تورهاي مزرعهاي براي گردشگران و معرفي كشاورزي منطقه به آنها توصیه ميگردد.


انتشار كتابچه ،كاتالوگ و بروشور در مورد جاذبههاي كشاورزي و روستايي منطقه و توزيع آن در پايانههاي

مسافربري و فرودگاه هاي شهرهاي بزرگ كشور و همچنین تهیه مقاالت مختلف و انتشار آن در مطبوعات و مجالت
معتبر بسیار حائز اهمیت است.


ميبايست برنامه هاي تلويزيوني و راديويي در خصوص محصوالت كشاورزي منطقه و خواص آن تهیه گردد.

همچنین ميبايست جشنوارههاي داخلي و خارجي كشاورزي به صورت مستمر به منظور معرفي تواناييها و
قابلیتهاي كشاورزي منطقه برگزار گردد.
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Investigation of Factors Affecting Role of Agriculture Tourism in Job Creation
(Case Study; Tonkabon County)
Kamran Lahooti, Serveh Ahmadi, Mohammad Reza Soleimanpour
Department of Agricultural Extension and Education, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad
University, Varamin, Iran
Abstract
The purpose of current study was to examine factors affecting on role of agricultural tourism in job
creation. Methodology of this study is a descriptive-correlation type and the statistical population is all
the farmers in Tonkabon County (N=400). According to Cochran formula 234 subjects were selected
using stratified sampling. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of specialists and
reliability was also confirmed through a pilot test with 30 questionnaires, so that Cronbach's alpha
coefficients were calculated for different parts between 0.79 to 0.93. Data analysis was performed
using SPSS/18. The results of the Pearson correlation analysis showed that there is a positive and
significant relationship in 99% level between economic, socio-cultural, and educational-informational
factors with role of agricultural tourism in job creation. The results of stepwise multiple-regression
showed that economic, socio-cultural and educational-informational factors explain 65% of dependent
variable variance (role of agricultural tourism in job creation).
Key words: Agricultural tourism, Job creation, Farmers, Tonkabon County, Agricultural
entrepreneurship.
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