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سنجش رفتار مشارکتی جامعه محلی در توسعه گردشگری
کشاورزی (مطالعه موردی شهر سیسخت)
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حسن اسماعیلی زاده
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دکتر نازنین تبریزی
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دکتر مهدی رمضانزاده لسبویی
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تاریخ پذیرش1398/06/25 :

چکیده
به دلیل اهمیت باالی کشاورزی ،در سال های اخیر بسیاری از کشورهای جهان اقدام به ایجاد و
توسعه گردشگری کشاورزی کردهاند که میتواند بهعنوان مکمل فعالیتهای کشاورزی ،به بهبود
وضعیت این بخش ،افزایش اشتغال و در پی آن ارتقا سطح اقتصادی جامعه محلی و کاهش بیکاری
بیانجامد .در همین راستا هدف از این پژوهش سنجش رفتار مشارکتی و نقش آندر توسعه
گردشگری کشاورزی در شهر سی سخت میباشد .روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی ،روش
نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه میباشد .جامعه آماری پژوهش
شامل شاغالن بخش کشاورزی شهر سی سخت بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 362
بدست آمد .نتایج به دست آمده نشان میدهد ،بین متغیرهای مکنون تحقیق رابطهی علی برقرار
میباشد و شدت این رابطه در تمایل به مشارکت منجر به رفتار ( )0/538در مقایسه با سایر
متغیرهای مکنون بیشتر است .همچنین در بین متغیرهای مستقل ،متغیر "آگاهی" با ضریب
 0/429دارای بیشترین تأثیر است و در میان سه ویژگی ،گرایشی -انگیزهای با  0/09کمترین تأثیر و
ویژگی اقتصادی با  0/142بیشترین تأثیر را داشته است.
کلمات کلیدی :رفتار مشارکتی ،جامعه محلی ،گردشگری کشاورزی ،سی سخت.
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دانشجوی کارشناسی ارشد جهانگردی ،دانشگاه مازندران
استادیار گروه جهانگردی ،دانشگاه مازندران
دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران
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 -1بیان مسأله
گردشگری در هزاره سوم میالدی بهعنوان یکی از عوامل توسعه و یکی از سه صنعت درآمدزای
جهان (در کنار صنعت نفت و خودرو) مطرح است (صالحی .)2 :1390،چنانکه صنعت گردشگری
خوب هدایت و برنامهریزی شود یکی از درآمدزاترین صنعتها و سهم بسزایی در ایجاد فرصتهای
شغلی با توجه به ابعاد گسترده بیکاری ،رفع بیتعادلیهای منطقهای ،کاهش فقر ،ارتقا سطح زندگی
و تعامالت مثبت فرهنگی ایفا میکند .این صنعت دارای شاخههای متعددی است (تبریزی:1395 ،
 .)278در این میان بسیاری از گردشگران باهدف آشنایی با سنتهایمحلی (مارسدن،19991،
 ،)507مناظر فرهنگی (الکو ویدیو ،)485 :1997 2،طبیعی و سرگرمی (النبرگ و باکلی:2007 3،
 ،)445آموزش (النبرگ ،)52 :2006 4،دیدن مزارع (نسرس )1 :2009 5،و چه بهصورت ارتباط
مستقیم ،غیرمستقیم و مجهول در مزارع در حال استفاده و بالاستفاده که در محیطهای کشاورزی
صورت میگیرد (فلیپ و همکاران )756 ،2010 6،سفر میکنند که خود زمینهساز نوعی از
گردشگری به نام گردشگری کشاورزی است .گردشگری کشاورزی ،پدیده جدیدی است که از اوایل
قرن بیستم به رسمیت شناخته شد (همان .)755 :اکثر صاحبنظران ،گردشگری کشاورزی را عمل
بازدید از یک مزرعه که در آن مشغول بهکارند یا هرگونه عملیات کشاورزی ،باغبانی ،بهرهبرداری از
محصوالت کشاورزی بهمنظور لذتبردن ،آموزش یا مشارکت در فعالیتهای کشاورزی ،بهرهبرداری
از مزارع ،اقامت در مزرعه ،تفریح ،تماشای پرندگان ،ماهیگیری ،سوارکاری ،تماشای فعالیتهای
کشاورزی ،میوهچینی و ...میدانند (چسکی .)88 :2009 7،جزء جداییناپذیر گردشگری (بخصوص
گردشگری کشاورزی) جامعه محلی است .بهگونهای توسعه گردشگری بهصورت چشمگیری به حسن
نیت جامعه میزبان بستگی دارد و حمایت آنها در توسعه و عملکرد موفقیتآمیز گردشگری ،امری
ضروری محسوب میشود (لنگرودی و همکاران .)44 :1391 ،بنابراین در همین راستا مشارکت
جامعهمحلی در برنامهریزی و توسعه گردشگری به دلیل اینکه اثرات گردشگری در منطقه مقصد
بهشدت احساس میشود و این ساکنان محلی هستند که بهعنوان عنصر اساسی در فضای
مهماننوازی از یک مقصد به رسمیت شناختهشده و منابع گردشگری و ساکنان مناطق بهعنوان
هسته محصوالت گردشگری محسوب میشوند اهمیت زیادی دارد (حیدری و همکاران .)7:1392،در
سال های اخیر ،کشاورزی در بیشتر نواحی کشور با مشکالت بسیار مواجه شده که دیگر پاسخگوی
مسائل اقتصادی کشاورزان نیست .از اینرو با توجه به ظرفیتهای کشاورزی موجود برخی نواحی
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برای ایجاد و توسعه فعالیت های گردشگری کشاورزی و حضور گردشگران در منطقه ،میتوان
بهعنوان فعالیتها مکمل بخش کشاورزی یاری جست ،اما نکته حائز اهمیت ،رفتار مشارکتی جامعه
محلی از گردشگری کشاورزی و تأثیر متغییرهای فرهنگی – ارزشی ،اقتصادی و گرایشی– انگیزهای
بر تمایل به مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری کشاورزی است .اگر بدون آگاهی و تمایل
جامعه محلی صورت گیرد پیامدهای منفی بسیاری را در پی خواهد داشت .شهرسیسخت با توجه
به گردشگر پذیر بودن منطقه ،نوع معیشت و اشتغال آنها که بیشتر کشاورزی است ،پتانسیل ایجاد
و توسعه فعالیتهای گردشگری کشاورزی را دارا میباشد؛ اما بدون خواست و مشارکت جامعهمحلی،
عدم آگاهی جامعهمحلی در این زمینه ،ایجاد ،توسعه و پایداری گردشگری ممکن نخواهد بود .لذا
این پژوهش قصد دارد نقش رفتار مشارکتی شهروندان شهر سی سخت در توسعه گردشگری
کشاورزی را مورد بررسی قرار دهد.
 -2مبانی نظری
 -2-1گردشگری کشاورزی
گردشگری کشاورزی پدیده جدیدی است که در بیست پنج سال آخر قرن بیستم ظاهر شد
(اسکریم گئو و همکاران .)20091،گیل آریو2و همکاران گردشگری کشاورزی را بازدید از محیطهای
کشاورزی ،سرگرمی ،زراعت کردن و آموزش میداند؛ که این تعریف ،پیوندی بین سفر ،محصوالت،
خدمات و تجارت کشاورزی است (منینتر و تران .)534 :2014 3،باربری و مشنگا ،گردشگری
کشاورزی را به فعالیت در بخش کشاورزی باهدف جذب بازدید کنند .بنابراین ،گردشگری کشاورزی
شامل طیف وسیعی از فعالیتها (بهعنوانمثال ،تور ،اقامت ،برنامههای ویژه و جشنوارهها ،فروشگاهها
در مزرعه ،ماهیگیری و شکار ،تماشای پرندگان ،پیادهروی ،اسکی ،دانهدانه کردن غله ،اسبسواری،
برداشت) است (باربیری و مشنگا .) 168 :2008 4،مرکز بازاریابی کشاورزی دانشگاه آیووا5،
گردشگری کشاورزی را ،بازدید از یک مزرعه کار یا هر مکان کشاورزی ،باغبانی یا بهرهبرداری از
محصوالت کشاورزی برای لذت بردن میداند (نسرس .)1 :2009 6،تعاریف گردشگری کشاورزی در
ادبیات فراوان است؛ که منعکسکننده ابهامات در معانی آن است .تناقضات در معانی موجود
گردشگری کشاورزی به سه موضوع  -1نوع تنظیم (بهعنوانمثال ،مزرعه و هر محیط کشاورزی)،

1scrimgeour

arroyo

2gil

3Tran&manitry

& Mshenga
Center, University of Iowa

4.Barbieri,

5Agricultural Marketing
6Nesers

 ...............................130مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،سال ششم ،شمارهی بیستم ،پاییز 1398

 -2صحت امکانات کشاورزی یا تجربه و  -3 ...انواع فعالیتهای درگیر (بهعنوانمثال مسکن،
آموزشوپرورش) مربوط میباشد (باربیری ،آریو ،40 :2013 ،آریو .)17 :2012 ،تناقضات مربوط به
گردشگری سبب شد تا فلیپ و همکارانش یک چارچوب نظری برای تعریف و طبقهبندی گردشگری
کشاورزی با ترکیب تناقضات رایج موجود در ادبیات پیشنهاد کنند؛ که بر اساس تعاریف متعدد ،پنج
نوع از عملیات گردشگری کشاورزی وجود دارد .که در شکل  1نشان داده شده است (باربیری،
.)40 :2013

شکل  -1عملیات گردشگری کشاورزی ،باربیری2013 ،

 -2-2مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری
مشارکت به معنای درگیری و تجمع برای منظور خاصی است (سیفالدینی و همکاران :1394
 .)3از حیث مفهومی ،این واژه به معنای شراکت و همکاری در کاری ،امری یا فعالیتی و حضور در
جمعی ،گروهی و سازمان جهت بحث و تصمیمگیری چه بهصورت فعال و چه بهصورت غیرفعال می
باشد (حیدری و همکاران .)6 :1392 ،به عبارت دیگر ،قبول آگاهانه انجام امری یا بخشی از امور در
شکل معاونت ،همیاری و همکاری از روی میل ،رغبت و نیاز باهدف بهبود زندگی اجتماعی (صفری
شالی.)169 ،1380 ،
1
جامعه محلی شامل ساکنان بومی مقاصد گردشگری است که ممکن است فرهنگ ،محیط
زیست2و ارزشهای آنها تحت تأثیر گردشگران قرار گیرد (هم به شکل بد و هم مطلوب) (ملکی،
 .)10 :1390کوک از طرفداران سرسخت رویکرد اجتماع محلی ،معتقد است که توسعه گردشگری
باید بیشتر از نظر جامعه محلی قابل قبول باشد .وی ضمن تاکید بسیار بر توسعه اجتماعی محلی تا
1Culture
2Environment
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آنجا پیش میرود که بیان میکند جاذبههای محلی گردشگری در یک منطقه را تنها در صورتی
میتوان تجهیز و فعال کرد که جامعه ی محلی بر آن صحه گذارد .براساس رویکرد اجتماعی محلی،
جامعه محلی و نه گردشگران به عنوان نقطه کانونی در برنامه ریزی توسعهی گردشگری مورد توجه
قرار داد (خسروی و هاشمی .)124 :94،مشارکت جامعه محلی به آنها اجازه میدهد که در مقاصد
گردشگری در مراحل مختلف توسعه و فرایند تصمیمگیری مشارکت داشته باشند که شامل سهیم
شدن در منافع توسعه گردشگری و مشخص کردن نوع و مقیاس توسعه در منطقه آنها میشود
(تاسون .)2005 ،هر تصمیم در زمینه گردشگری باید مورد حمایت کلیه اقشار و عناصر یک جامعه
واقع شود ،یعنی شهروندانی که متأثر از یک فعالیت گردشگری میباشند باید با توجه به منافع و
هزینههای مربوط آن را تأیید نمایند ،تقسیم مسئولیتها باید به گونه انجام شود که به
مسئولیتپذیری کلیه افراد و ساکنین همان منطقه منجر شود (حاج غالم سریزی.)26 ،1392 ،
جورسکی 1معتقد است ازآنجاییکه موفقیت گردشگری بهصورت چشمگیری به حسن نیت جامعه
میزبان بستگی دارد ،حمایت آنها برای توسعه و عملکرد موفقیتآمیز و پایدار گردشگری ،امری
ضروری است .موفقیت هر طرح گردشگری در راستای برنامهریزی و توسعه پایدار 2،بدون شناخت و
حمایت از اجتماع میزبان مورد تهدید قرار میگیرد ،درحالیکه موفقیت در این فعالیت به جاذبههای
خدمات وابسته است .عالوه بر آن ،نیازمند میهماننوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز هست.
بهطوریکه عصبانیت ،بیعالقگی و سو ظن جامعه میزبان درنهایت به گردشگران منتقل خواهد شد
و شاید منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مکانها شود که آنها احساس ناخوشایندی از
آن دارند (همان).
مشارکت خودجوش فرم ایدهال مشارکت محسوب میشود .تفویض قدرت و اختیار در حد عالی
در آن صورت میگیرد .مسئولیتپذیری در مدیریت و قدرت به جامعه محلی داده میشود (تاسون،
 ،2006ص .)493
 -3 -2عوامل مؤثر بر مشارکت جامعه در توسعه گردشگری کشاورزی
نتایج حاصل از مطالعات نشان میدهد که شیوههای مشارکت مرتبط با تمهیدات مربوط به
حقوق مالکیت منابع سطح توسعه گردشگری و نیز محدودیتهای آموزشی و فرهنگی میباشد (حاج
غالم سریزی .)26 ،1392 ،از سوی دیگر ،مشارکت خودجوش که نوع ایدهآل مشارکت محسوب
میگردد ،با مسئولیتپذیری در مدیریت و تفویض قدرت و اختیار به جامعه محلی صورت میپذیرد.
(تاسون ،2006 ،ص .)493
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ورنون 1و همکاران موانع اصلی مشارکت را فقدان اطالعات ،سرمایه ،مهارت و خودباوری معرفی
میکنند .زیرا دانش در ارتباط با فرایند تصمیمگیری و سیستم گردشگری ضروری است ،مخصوصاً
اگر ساکنان محلی بخواهند در برنامهریزی گردشگری و مدیریت آن نقش فعالتری داشته باشند .لذا
بهمنظور دستیابی به توسعه بهتر صنعت گردشگری از طریق مشارکت جامعه محلی باید ساختار
اطالعاتی از جوامع محلی و دادههای مربوط به گردشگران بینالمللی ،ملی و محلی بهصورت
منسجمی آوری شده و در اختیار جوامع و سازمانهای محلی گذاشته شود (فاضل بخشی:1387 ،
.)54
بر اساس دیدگاه ها و نظریات مختلف عوامل متنوعی بر مشارکت جامعه محلی در فرایند توسعه
گردشگری تأثیرگذار است که پژوهش حاضر بر مبنای هدف و مطالعات خود از این عوامل ارایه شده
استفاده میکند:
الف -ویژگیهای فرهنگی – ارزشی :تیلور فرهنگ را کلیت درهم تافتهای شاملِ دانش ،دین ،هنر،
اخالقیات ،آدابورسوم و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی از جامعه بهدست میآورد .درجایی دیگر
فرهنگ را مجموعه ی کاملی از دانش ،عقاید ،هنر ،اخالقیات ،قوانین ،رسوم و هرگونه تواناییها،
ظرفیتها و عاداتی که توسط انسان بهعنوان عنصری از جامعه کسب میگردد میداند( .عامریان،
 .)1396عوامل فرهنگی مختلفی بر مشارکت تأثیرگذار است ،عواملی همچون مذهب ،آدابورسوم و
سنتها ،امنیت ،منزلت و جایگاه اجتماعی ،انسجام و یکپارچی و اشتراکات فرهنگی (زبان،
آدابورسوم) و...
ب -ویژگیهای اقتصادی :شامل ویژگیهایی هستند که در رفتار مشارکتی افراد تأثیر میگذارند.
مانند :پایگاه اجتماعی ،درآمد ،توان مالی ،اشتغالزایی ،دارایی منقول و غیرمنقول و...
پ -ویژگیهای گرایشی  -انگیزهای :به مجموعه عواملی اطالق می شود که مردم را وا میدارد به
روش خاص رفتار و تالش کنند تا به هدفهای موردنظر دست یابند .این ویژگیها بر سیستم
اعتقادات ،باورها ،گرایشها ،انگیزهها و اندیشههای فرد تأکید دارد (علوی تبار .)12 :1387 ،در رابطه
با ویژگیهای گرایشی-انگیزهای تقسیمبندیهای مختلفی صورت گرفته که از معروفترین این
تقسیمبندیها می توان به تقسیم بندی مک لند ( نیاز به کسب موفقیت ،نیاز به تعلق و نیاز به
قدرت) و الدرفر ( نیاز هستی با وجود ،نیاز به دانش و ارتباط و نیاز به رشد) اشاره نمود.
 -4 -2پیشینه و سابقه موضوعی
در سالهای اخیر ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته
است .اما ارتباط آن با مبحث مشارکت جامعه محلی ،موضوعی است که به تازگی توجه محققان را به
خود جلب کرده است .موضوع مور د بحث در مطالعات بین المللی در ابعادی نظیر :توسعه کشاورزی،
ارتقاء و تنوع بخشی اقتصادی ،زنان و سیاست گذاری متمرکز شده است .از جامع ترین این مطالعات
1verneuil
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می توان به مقاالت :آمریاتو1و فلیتیتی 2012 2،با عنوان "پتانسیل گردشگری کشاورزی در احیای
جامعه محلی(کاالیر ایتالیا)" ،حمزا 3و همکاران 2013 ،با عنوان "مشارکت در فعالیتهای
گردشگری کشاورزی در میان جوامع روستایی (روستاهایی در سواحل شرقی مالزی)" و یبوه آه4و
همکاران 2017 ،با عنوان "عوامل مؤثر بر پذیرش گردشگری کشاورزی توسط کشاورزان (کارولنیا
شمالی)" اشاره نمود .در اکث ر پژوهش های ملی در زمینه مورد بحث ،ابعادی نظیر :نگرش جامعه
محلی ،تمایل به پرداخت ،مشارکت در کارآفرینی ،مشارکت اجتماعی و هوش فرهنگی مورد بررسی
قرار گرفته و عوامل زمینه ساز توسعه و آثار این فعالیت به تفصیل تبیین شده است .از جمله این
مطالعات میتوان به مقاالت :بدری و همکاران 1392 ،با عنوان "مشارکت اجتماع محلی در توسعه
گردشگری کشاورزی در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن)" و حیدری و همکاران،
 1395با عنوان "تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی محلی در برنامهریزی توسعه گردشگری
کشاورزی (نواحی روستایی بخش مرکزی تنکابن)" اشاره نمود.
 -3روش شناسی و محدوده پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و به لحاظ قابلیت اجرا ،کاربردی است .روش گردآوری دادههای
مورد استفاده در پژوهش حاضر کتابخانهای– میدانی بوده و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه
میباشد .جامعهی آماری این تحقیق شامل شاغالن بخش کشاورزی شهر سی سخت است .شهر سی
سخت با  7855نفر جمعیت در استان کهگلویه و بویراحمد واقع شده است .حدود  750هکتار این
شهر را باغات انگور ( 300هکتار) ،هلو ( 150هکتار) و سیب ( 200هکتار) و سایر محصوالت
پوشانیده که باعث رونق کشاورزی و متکی شدن اقتصاد این شهر به کشاورزی شده است .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران  362نفر برآورد گردید .در بخش تحلیل ،بهمنظور سنجش رفتار
مشارکتی جامعه محلی و نقش آن در توسعه گردشگری کشاورزی در شهر سیسخت ،فراخور نوع
داده و اهداف پژوهش ،از آزمونهای آماری در محیط  spssو  plsاستفاده گردید و نتایج مورد
بررسی قرار گرفت .شکل  2مدل مفهومی پژوهش و جدول شماره  1شاخص های پژوهش را نشان
میدهد.

1Ammirato

Felicetti

2

3hamza
4Yeboah
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شکل  -2مدل مفهومی پژوهش

جدول  -1شاخصهای پژوهش
متغیرهای وابسته

متغیر میانجی

رفتار مشارکتی

تمایل به مشارکت در
گردشگری کشاورزی

متغیرهای مستقل
ویژگیهای فرهنگی  -ارزشی
ویژگیهای اقتصادی
ویژگیهای گرایشی -انگیزهای

 -4یافتههای پژوهش:

 -4-1توصیف جمعیت شناختی نمونه
دادههای توصیفی حاصل از جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه به صورت خالصه حااکی از آن
است؛ که از  362پاسخدهنده (کشاورزان :شهر سیسخت) به این آزمون 8/1 :مجارد 91/1 ،متأهال،
 71/8مرد 28/2،زن 27/7 ،بایساواد 23/4 ،سایکل 25/1 ،دیاپلم و فاوقدیاپلم 16/8 ،کارشناسای،
 7/4درصد کارشناسی ارشد و باالتر 4/4 ،بین  20-30سال 15/1 ،بین  31تاا  41ساال 38/1 ،باین
 42تا  52سال 33/9 ،بین  53تا  63سال 64 ،8/2 ،سال به باال 100 .درصد مالاک ،درآماد ماهیاناه
 0/5درصد کشاورزان  500هزار تومان 3/5 ،درصد 1000-500 ،هازار توماان11/3 ،درصاد-1100 ،
 1600هزار تومان 48/3،درصد 2200-1700 ،هزار تومان و  35/6درصد 2200 ،هازار باه بااال مای
باشد.
 -4-2یافتههای استنباطی پژوهش
دادههای پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی( )PLSبا
نرمافزار  PLS3تحلیل گردیده اند .مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری
بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی1
General Linear Model

1GLM:
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است که به پژوهشگر این امکان را میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را همزمان مورد آزمون
قرار دهد .مدل یابی معادالت ساختاری یک رویکرد جامعه آماری برای آزمون فرضیههایی درباره
روابط بین متغیرهای مشاهدهذشده و مکنون است .بدین منظور ،فرایند زیر صورت پذیرفته است:
 -4-2-1اعتبار سنجی مدل اندازهگیری تحلیل
 آزمونهای پایایی1مدل اندازهگیریاین مدل به دلیل انجام معادالت پیچیده با حجم اندک و عدم حساسیت به نرمال بودن توزیع
می گردد .بر این اساس برای بررسی فرضیات و سؤاالت پژوهش از آزمونهای مورد نیاز استفاده
گردیید ،که گام اول عبارت است از :ترسیم مدل در نرمافزار و مشخص نمودن بار عاملی گویهها.
درصورتیکه بار عاملی گویهها کمتر از  0/4باشد از مدل تحقیق حذف میگردد 2.به دلیل اینکه
گویههای با بار عاملی کمتر از  0/4آن شاخص را کمتر تبیین مینماید در مرحله اول ضریب مسیر،
بار عاملی برخی گویهها ( A9و  F6و )A10کمتر از0/4شد که نشان از اهمیت کم این گویهها بود،
حذف گردید و مدل دوباره انجام گرفت .در مدل اصالح شده که در شکل  4نشان داده شده است بار
عاملی تمامی گویهها باالتر از  0/4میباشد ،سپس به ادامه تحلیلها پرداخته شد.
در بین گویهها ،آگاهی ( :A1اخبار و مسائل) با  0.44کمترین و ( A3حق رأی برابر) با  0/74از
بیشترین پایایی برخوردار میباشند .در بین گویههای اقتصادی  ( E3اشتغال در باغ) با 0/89
کمترین و ( E2توان مالی برای سرمایهگذاری) با  0/93از بیشترین پایایی برخوردار است .در بین
گویههای فرهنگی  -ارزشی  ( F3احساس امنیت) با  0.55کمترین و ( F5منزلت و جایگاه اجتماعی)
با  0/75از بیشترین پایایی برخوردار است .در بین گویههای گرایشی – انگیزهای ( G6نیازهای
زیستی) با  0/41کمترین و( G2تمایل به رشد فردی) با  0/64از بیشترین پایایی برخوردار است .در
بین گویههای تمایل ( T6فروش محصوالت) با  0/58کمترین و ( T1بازدید گردشگران از باغ) با
 0/801از بیشترین پایایی برخوردار است .در بین گویههای رفتار مشارکتی ( R5آمادگی برای
ساخت مکان مشترک) با  0/48کمترین و ( R3آمادگی اجاره خانهُ ویال) با  0/75از بیشترین پایایی
برخوردار است .بر اساس نتایج بهدستآمده همه اعداد باالتر از مقداره آماره آزمون ( )1.96بوده که
بازگو کننده ارتباطات بین گویهها ،شاخصها و ابعاد مدل پژوهش میباشد .سپس پایایی مدل
اندازهگیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب3و با استفاده از نرمافزار Smart pls 3
محاسبه شد .نتایج حاصل از آزمون پایایی در جدول  2آمده است .در مجموع مدل از پایایی خوبی

1Reliability
2Hulland

reliability

3Composite
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برخوردار است .نتایج پایایی مرکب استخراجشده از  plsنشانمیدهد .مدل از همسانی درونی باالیی
برخوردار است.

شکل -3ضریب مسیر اصالحی مرحله دوم
جدول -2الفای کرونباخ و پایایی مرکب
آلفای کرونباخ

پایای مرکب

متغیر
رفتار مشارکتی

.774

0.835

تمایل به مشارکت

.729

0.814

ویژگیهای اقتصادی

.898

0.936

ویژگیهایگرایش -انگیزهای

.701

0.739

ویژگیهای فرهنگی – ارزشی

.709

0.802

آگاهی

.732

0.811

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

رواییواگرا(آزمونفونلوالرکر–رواییتشخیص)طبق این معیار ،یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراکندگی بیشتری را
در بین متغیرهای مشاهده پذیر خود داشته باشد .با توجه به جدول  3مدل از روایی تشخیص خوبی
برخوردار است.
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جدول -3آزمون فونل و الرکر – روایی تشخیص
فرهنگی
ارزشی

گرایشی
انگیزهای

رفتار

تمایل

اقتصادی

آگاهی

0.911

اقتصادی
آگاهی
تمایل
رفتار
فرهنگی ارزشی
گرایشی  -انگیزهای

0.569

0.620

0.472

0.652

0.512

0.359

0.628

0.547

0.504

0.429

0.672

0.102

0.142

-0.039

-0.005

0.240

0.353

0.251

0.241

0.166

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

 -4-2-2آزمونهای مدلسازی
 -ضریب

مسیر1

ضریب مسیر بیانکنندهی وجود رابطه علی خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغیر
مکنون است .در حقیقت همان ضریب رگرسیون در حالت استاندارد است و عددی بین  -1تا 1+
است که اگر برابر با صفر شوند ،نشاندهندهی نبود رابطهی علی خطی بین دو متغیر پنهان است.
اکنون با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  4که نشان میدهد بین متغیرهای مکنون تحقیق
رابطهی علی برقرار میباشد و شدت این رابطهی میان متغیرهای وابسته تمایل به مشارکت
( ) 0.538در مقایسه با سایر متغیرهای مکنون بیشتر است .همچنین در بین متغیرهای مستقل،
متغیر آگاهی با 0/429دارای بیشترین تأثیر است و در میان سه ویژگی ،گرایشی -انگیزهای با ،0/09
کمترین تأثیر ،فرهنگی – ارزشی با  0/137و ویژگیهای اقتصادی با  0/142بیشترین تأثیر را داشته
است.
جدول -4آزمون ضریب مسیر
تمایل
ویژگی های اقتصادی

0/142

آگاهی

0/429

تمایل به مشارکت

-

ویژگی های فرهنگی – ارزشی

0/137

ویژگی های گرایشی – انگیزهای

0/09

رفتار

0/538

Coefficients

1Path
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 معناداری ضریب مسیرضرایب مسیر فردی از مدل ساختاری پیاِلاِس بهعنوان ضرایب بتا استانداردشده رگرسیون
)(OLSتفسیر می شوند .مسیرهای ساختاری ،که عالمت مطابق با عالمت جبری فرض شده قبلی
است ،اعتبار تجربی جزئی از روابط فرض شده نظری بین متغیرهای مکنون فرض میکند.
مسیرهایی که عالمت جبری برخالف انتظار را دارند از فرضهای پژوهشگر حمایت نمیکنند.
به منظور تعیین فاصله اطمینان از ضرایب مسیر و استنباط آماری روشهای نمونهگیری مجدد از
قبیل بوت استراپ یا جک نایف باید استفاده شود .در اینجا از روش بوت استراپ از دادههای خام،
برای هر ضریب مسیر بین هر یک از متغیرهای پنهان در مدل یک مقدار  Tبهدست میآید که
تحلیل این مقادیر بدینصورت است :در سطح اطمینان  90درصد 95 ،درصد و  99درصد این مقدار
به ترتیب با حداقل آمارهتی  1.96 ،1.64و  2.58مقایسه میشود؛ یعنی درصورتیکه مقدار T
مشاهدهشده بیشتر از  1.96باشد با بیش از  0.95درصد اطمینان رابطه بهدستآمده مربوط به مدل
را نشان میدهد .نتایج جدول 5نشان میدهد که بین متغیر تمایل به رفتار مشارکتی ،مقدار آماره
تی برابر با ( ) 9.653است و در نتیجه رابطه معناداری در سطح اطمینان  99درصد بین این دو
متغیر وجود دارد .مقدار مع ناداری ضریب مسیر بین متغیر آگاهی و متغیر تمایل به مشارکت
مقدار( )9.493میباشد که نشان دهنده رابطه معنادار میان این دو متغیر در سطح اطمینان 99
درصد است .رابطه بین متغیر ویژگی های اقتصادی و متغیر تمایل به مشارکت با عدد معناداری برابر
با ( )2.489نشاندهنده رابطه معنادار میان این دو متغیر در سطح اطمینان  95درصد است .ضریب
معناداری بین متغیرهای ویژگیهای فرهنگی و متغیر تمایل به مشارکت مقدار( )2.069میباشد که
نشاندهنده رابطه معنادار میان این دومتغیر در سطح اطمینان  95درصد است .رابطه بین
متغیرهای ویژگیهای گرایشی و تمایل به مشارکت در گردشگری کشاورزی با عدد معناداری
( )1.764نشاندهنده معناداری این متغیرها است.
جدول -5آزمون معناداری ضریب مسیر
مقدار آمار آزمون ( )T
اقتصادی> تمایل

2.489

آگاهی> تمایل

9.493

تمایل> رفتار مشارکتی

9.653

فرهنگ> تمایل

2.069

گرایشی – انگیزهای > تمایل

1.764

منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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 -معناداری اثرات ضریب مسیر غیرمستقیم

ویژه1

داده های خام ،برای هر ضریب مسیر بین هر یک از متغیرهای پنهان در مدل یک مقدار
بهدست میآید که تحلیل این مقادیر بدینصورت است :در سطح اطمینان  90درصد 95 ،درصد و
 99درصد این مقدار به ترتیب با حداقل آمارهتی  1.96 ،1.64و  2.58مقایسه میشود .با توجه به
نتایج حاصله از جدول  6که نشان میدهد بین متغیرها مقدار معناداری اثرات ضریب مسیر
غیرمستقیم ویژه متغیر آگاهی به تمایل به رفتارمشارکتی مقدار( )6.569میباشد که نشاندهندهی
رابطه معنادار میان این دو متغیر در سطح اطمینان  99درصد است .رابطه بین متغیر ویژگیهای
اقتصادی تمایل به رفتار مشارکتی با عدد معناداری برابر با ( )2.243نشاندهندهی رابطه معنادار
میان این دو متغیر در سطح اطمینان  95درصد است .ضریب معناداری بین متغیرهای ویژگیهای
فرهنگی  -ارزشی به تمایل به رفتار مشارکتی مقدار( )2 .071میباشد که نشاندهنده رابطه معنادار
میان این دو متغیر در سطح اطمینان  95درصد است .رابطه بین متغیرهای ویژگیهای گرایشی به
تمایل به رفتار مشارکتی در گردشگری کشاورزی با عدد معناداری ( )1.643نشاندهنده معناداری
این متغیرها با اطمینان  90درصد است.
T

جدول-6آزمون معناداری ضریب مسیر
مقدار آمار آزمون ( )T
اقتصادی> تمایل> رفتار مشارکتی

2.243

آگاهی> تمایل> رفتار مشارکتی

6.569

فرهنگی  -ارزشی> تمایل> رفتار مشارکتی

2.071

گرایشی – انگیزهای> تمایل> رفتار مشارکتی

1.643

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ضریب تعیینمقدار ضریب تعیین ( )r2نشاندهنده این مطلب است که چه مقدار از متغیر وابسته توسط متغیر
مستقل تعیین میشود .مقدار این ضریب از صفر تا یک متغیر بوده و مقادیر بزرگتر ،مطلوبتر
هستند .مقادیر  0.67مطلوب 0.33 ،معمولی و کمتر از  0.19را ضعیف ارزیابی میکنند (چین2،
 .)1998نتایج جدول  7نشان میدهد که مقدار قابل قبولی از متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل تعیین میشود.

Specific Indirect Effects

1.

2. chin
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جدول-7آزمون ضریب تعیین ()r 2
تمایل به مشارکت
رفتار مشارکتی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

0/313

0/288

0/290

0/305

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

 شاخصاندازهاثراین معیار نشان از مقدار پیشبینی رفتار یک متغیر درونزا توسط یک یا چند متغیر برونزا
دارد .هر چه مقدار این معیار برای متغیرهای درونزای مدل ساختاری بیشتر باشد نشان از انتخاب
مناسب متغیرهای انتخابشده در مدل دارد .برای هر اثر در مدل مسیری میتوان اندازه اثر را با
استفاده از  f squareکوهن ارزیابی کرد (کوهن برای تعیین شدت رابطه میان متغیرهای پنهان مدل،
این معیار را معرفی نمود) اندازه اثر  f2بهصورت نسبتی از تغییرات  R2به روی بخشی از واریانس
متغیر مکنون درونزا است که بهصورت تبییننشده در مدل باقی میماند .طبق نظر کوهن
مقادیر 0/02و  0/15و  0/35برای  f2به ترتیب بیانگر اثر کوچک ،متوسط و بزرگ است .برای
محاسبه این ضریب ابتدا مدل را بهصورت کامل اجرا کرده و مقادیر  R2یاداشت میگردد .در مرحله
بعد متغیر مستقل مسیری که باید  f2آن محاسبه شود را حذف کرده و مجدد مدل در نرمافزار اجرا
و از فرمول زیر استفاده میشود.
معادله شاخص اندازهگیری اثر

با توجه به جدول  ،8اثر متغیر تمایل به مشارکت با ( 0/408اثر بزرگ)  ،آگاهی (0/19اثر
متوسط) و فرهنگ  ،0/026اقتصادی (0/010 ،0/023کمترین اثر) دارای اثر ضعیف بر تمایل به
رفتار مشارکت دارا میباشد.
جدول - 8آزمون شاخص اندازه اثر
تمایل به مشارکت
0/023
0/19

ویژگی های اقتصادی
آگاهی
تمایل به مشارکت
ویژگی های فرهنگی – ارزشی
ویژگی های گرایشی – انگیزهای
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

رفتار مشارکتی

0/408
0/026
0/010
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 شاخص(1GOFمعیارقدرتکل)GOFیک شاخص کلی برای بررسی برازش مدل است .که از طریق فرمول زیر بهدست آورد.
البته باید توجه داشت که این شاخص مشخص میکند که آیا مدل آزمون شده در پیشبینی
متغیرهای پنهان درونزا موفق بوده است یا نه .مقادیر  0/25 ،0/01و  0/36را به ترتیب بهعنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند (وتزلس 2و همکاران .)187 :2009 ،با
توجه به فرمول زیر و نتایج بهدستآمده ،مدل آزمون شده در پیشبینی متغیرهای پنهان درونزا
موفق بوده و معیار قدرت کل  0/274قابل قبولی برای پیشبینی کلی مدل است.

 آزمون کیفیت مدل اندازهگیری متغیرهااین شاخص توانایی مدل را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان
متناظرشان میسنجد و مقادیر مثبت آن نشاندهنده کیفیت مناسب مدل ساختاری انعکاسی
میباشد .مقادیر باالی صفر نشان میدهد که مقادیر مشاهدهشده خوب بازسازیشدهاند و مدل
توانایی پیشبینی دارد .مقادیر  0/02توانایی ضعیف 0/15 ،متوسط و  0/35بیانگر اثر قوی است 3.با
توجه به جدول  ،9بیشترین توانایی پیشبینی را ویژگی اقتصادی با  ( 0/580اثر بسیار قوی)و
کمترین توانایی پیشبینی را ویژگی گرایشی – انگیزهای با ( 0/07اثر ضعیف) دارا میباشد و بقیه
متغیرها دارای اثر متوسطی می باشند .این مدل بر اساس این معیار دارای کیفیت اندازهگیری
متوسطی است .همچنین جدول  12نشان میدهد مدل توانایی پیشبینی دارد .مقدار توانایی
تمایل( )0/118و رفتار ( )0/09است ،که نشان میدهد مدل توانایی پیشبینی متوسطی دارد.

of fit

1. goodness

Wetzels

2.

Henseler

3.
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جدول - 9کیفیت مدل اندازهگیری متغیرها
)Q² (=1-SSE/SSO

گرایشی – انگیزهای
اقتصادی
آگاهی
تمایل به مشارکت
رفتار مشارکتی
فرهنگ – ارزشی
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

07.0
580.0
198.0
218.0
228.0
196.0

 :مجموع مجذور خطای
پیشبینیشده
2.002.185
557.456
423.032.2
514.697.1
832.235.2
035.455 .1

SSE

مجموع مجذورات SSO
مشاهدات برای هر بلوک:
000.172.2
000.086.1
2.534.000
000.172.2
000.896.2
000.810.1

جدول -10آزمون معناداری توانایی مدل
)Q² (=1-SSE/SSO

اقتصادی
آگاهی
تمایل به مشارکت
رفتار مشارکتی
فرهنگ
گرایشی – انگیزهای
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

0.118
0.099

SSE

1.086.000
2.534.000
1.915.665
2.608.353
1.810.000
2.172.000

SSO
1.086.000

2.534.000
2.172.000
2.896.000
1.810.000
2.172.000

 -5جمع بندی و نتیجهگیری
مطالعات میدانی محققان نشان میدهد که با توجه به نوع فعالیتهای کشاورزی ،تنوع
محصوالت باغی و همچنین وجود مراحل کاشت ،داشت و برداشت محصوالت در تمام فصول به
خصوص فصول رونق گردشگری (بهار و تابستان و پاییز) ،منطقه مورد مطالعه از ظرفیت زمینهای
الزم برای ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی برخوردار میباشد؛ از سوی دیگر ،یافتههای تحقیق
نشان می دهد ،آگاهی جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری کشاورزی نیز در وضعیت خوبی قرار
دارد .به طوری که جامعه محلی به خوبی به ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی از جمله عملیات
پنجگانه باربیری (شکل شماره  ) 1اشراف داشته و درصد قابل توجهی از آنها نیز به صورت خودجوش
و تجربی در بعضی از این زمینهها نظیر :برداشت محصول توسط گردشگران یا اسکان در مزرعه،
مشغول فعالیت میباشند.
بنابراین شاخص آگاهی همان طور که مطالعات ورنون و همکاران نیز تأکید مینماید ،یکی از
مهمترین شاخص های مؤثر بر تمایل به مشارکت در میان شهروندان سی سخت میباشد .از آنجا که
میزان موفقیت گردشگری بهصورت چشمگیری به حسن نیت جامعه میزبان بستگی دارد و حمایت
آنها برای توسعه و عملکرد موفقیتآمیز و پایدار گردشگری ،امری ضروری است ،میتوان اذعان
داشت با وجود آگاهی و حمایت شهروندان سی سخت ،امکان توسعه گردشگری کشاورزی در این

سنجش رفتار مشارکتی جامعه محلی در توسعه گردشگری کشاورزی143.........................................................

شهر وجود دارد .البته باید خاطر نشان نمود ،علیرغم وجود آگاهی و تمایل ،میزان رفتار مشارکتی
شهروندان با ویژگیهای اقتصادی آنها بیشترین معناداری را نشان داده و در این میان ویژگی
گرایشی – انگیزهای کمترین تأثیر را دارا میباشد.
در نهایت ،در راستای آموزش ،ارتقاء آگاهی و تقویت هر چه بیشتر مشارکت جامعه محلی در
فرآیند توسعه گردشگری کشاورز ی ،شهروندان مواردی نظیر :حفظ ماهیت اصیل و سنتی کشاورزی
در منطقه ،برگزاری کالس های آموزش گردشگری کشاورزی ،مشارکت در برنامهریزی گردشگری
کشاورزی و مشارکت در سرمایه گذاری اقتصادی گردشگری را خواستار شدهاند.
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