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 چکیده

یجاد و ام به به دلیل اهمیت باالی کشاورزی، در سال های اخیر بسیاری از کشورهای جهان اقدا

های کشاورزی، به بهبود عنوان مکمل فعالیتتواند بهاند که میتوسعه گردشگری کشاورزی کرده

اری بیک تصادی جامعه محلی و کاهشوضعیت این بخش، افزایش اشتغال و در پی آن ارتقا سطح اق

در توسعه بیانجامد. در همین راستا هدف از این پژوهش سنجش رفتار مشارکتی و نقش آن

 تحلیلی، روش -باشد. روش تحقیق از نوع توصیفیگردشگری کشاورزی در شهر سی سخت می

وهش ی پژآمار باشد. جامعهنمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه می

 362ران شامل شاغالن بخش کشاورزی شهر سی سخت بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوک

ی علی برقرار دهد، بین متغیرهای مکنون تحقیق رابطهبدست آمد. نتایج به دست آمده نشان می

با سایر  ( در مقایسه538/0در تمایل به مشارکت منجر به رفتار ) باشد و شدت این رابطهمی

ب با ضری "آگاهی"متغیرهای مکنون بیشتر است. همچنین در بین متغیرهای مستقل، متغیر 

 وکمترین تأثیر  09/0 ای بانگیزها -سه ویژگی، گرایشی دارای بیشترین تأثیر است و در میان 429/0

 .تأثیر را داشته است بیشترین 142/0اقتصادی با  ویژگی

 سی سخت. ، جامعه محلی، گردشگری کشاورزی،یرفتار مشارکت کلمات کلیدی:
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 بیان مسأله -1

 یزااز سه صنعت درآمد یکیاز عوامل توسعه و  یکیعنوان به یالدیدر هزاره سوم م یگردشگر

گردشگری  صنعت کهچنان .(2 :1390ی،و خودرو( مطرح است )صالح جهان )در کنار صنعت نفت

 یهافرصت جادیدر ا ییها و سهم بسزاصنعت نیآمدزاتردر از یکی شود یزیربرنامه و تیخوب هدا

 یارتقا سطح زندگ ، کاهش فقر،ایمنطقه یهایتعادلیرفع ب ،یکاریب دهبا توجه به ابعاد گستر یلشغ

: 1395تبریزی، است )ی متعددی هاشاخهاین صنعت دارای  .کندیم فایا یو تعامالت مثبت فرهنگ

، 1،1999مارسدن) یمحلهایآشنایی با سنت باهدفشگران (. در این میان بسیاری از گرد278

: 2007، 3النبرگ و باکلی) یسرگرم(، طبیعی و 485: 1997، 2(، مناظر فرهنگی )الکو ویدیو507

ارتباط  صورتبهچه  ( و1: 2009، 5نسرسمزارع )(، دیدن 52: 2006، 4النبرگآموزش )(، 445

های کشاورزی که در محیط بالاستفاده استفاده و و مجهول در مزارع در حال میرمستقیغمستقیم، 

نوعی از  سازنهیزمکنند که خود ( سفر می756، 2010، 6فلیپ و همکاران) ردیگصورت می

گردشگری به نام گردشگری کشاورزی است. گردشگری کشاورزی، پدیده جدیدی است که از اوایل 

را عمل  یکشاورز یگردشگر ،نظراناکثر صاحب (.755)همان:  قرن بیستم به رسمیت شناخته شد

از  یاربردبهره ،یباغبان ،یکشاورز اتیهرگونه عمل ایکارند مزرعه که در آن مشغول بهیک از  دیبازد

 برداریهای کشاورزی، بهرهتیمشارکت در فعال ایآموزش  بردن،منظور لذتبه یمحصوالت کشاورز

 یهاتیفعال یتماشا ،یسوارکار ،یریگیاهم ن،پرندگای تماشا ح،یتفر مزرعه،در  اقامت ،عاراز مز

)بخصوص  یگردشگر ریناپذییجدا ءجز. (88: 2009 ،7یچسک) دانندیم... و ینیچوهیم ،یکشاورز

چشمگیری به حسن  صورتبهتوسعه گردشگری ای گونهبه است. یجامعه محل (کشاورزی یگردشگر

گردشگری، امری  زیآمتیموفقو عملکرد  ها در توسعهنیت جامعه میزبان بستگی دارد و حمایت آن

راستا مشارکت  نیدر هم نیبنابرا (.44: 1391)لنگرودی و همکاران،  شودضروری محسوب می

در منطقه مقصد  یاثرات گردشگر کهنیا یلبه دل یتوسعه گردشگر و یزیردر برنامه یمحلجامعه

 یدر فضا یعنصر اساس عنوانهستند که به یساکنان محل این و شودیشدت احساس مبه

عنوان ساکنان مناطق به و یمنابع گردشگرو شده شناخته تیمقصد به رسم کیاز  ینوازمهمان

در  .(7:1392،همکاران وحیدری دارد )اهمیت زیادی  دنشویمحسوب م یهسته محصوالت گردشگر

یگر پاسخگوی های اخیر، کشاورزی در بیشتر نواحی کشور با مشکالت بسیار مواجه شده که دسال

های کشاورزی موجود برخی نواحی با توجه به ظرفیت رونیامسائل اقتصادی کشاورزان نیست. از 
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توان های گردشگری کشاورزی و حضور گردشگران در منطقه، میبرای ایجاد و توسعه فعالیت

تی جامعه مکمل بخش کشاورزی یاری جست، اما نکته حائز اهمیت، رفتار مشارک هافعالیت عنوانبه

ای انگیزه –ارزشی، اقتصادی و گرایشی –متغییرهای فرهنگی  ریتأثمحلی از گردشگری کشاورزی و 

ی و تمایل آگاهبر تمایل به مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری کشاورزی است. اگر بدون 

جه تو سخت بایشهرسجامعه محلی صورت گیرد پیامدهای منفی بسیاری را در پی خواهد داشت. 

 جادیا لیپتانس، است یکشاورز شتریها که باشتغال آن و شتیبودن منطقه، نوع مع ریبه گردشگر پذ

ی، محلمشارکت جامعه و باشد؛ اما بدون خواستیرا دارا م یکشاورز یگردشگر یهاتیتوسعه فعال و

لذا  .ودب ممکن نخواهد یگردشگر یداریپا و توسعه جاد،یا نه،یزم نیدر ا محلیی جامعهعدم آگاه

قصد دارد نقش رفتار مشارکتی شهروندان شهر سی سخت در توسعه گردشگری  پژوهش نیا

 کشاورزی را مورد بررسی قرار دهد.

 

 مبانی نظری -2

 ردشگری کشاورزیگ -2-1

شد گردشگری کشاورزی پدیده جدیدی است که در بیست پنج سال آخر قرن بیستم ظاهر 

های بازدید از محیط و همکاران گردشگری کشاورزی را 2یل آریوگ (.1،2009اسکریم گئو و همکاران)

این تعریف، پیوندی بین سفر، محصوالت،  ؛ کهداندکشاورزی، سرگرمی، زراعت کردن و آموزش می

و مشنگا، گردشگری  باربری. (534: 2014، 3)منینتر و تران و تجارت کشاورزی است خدمات

بنابراین، گردشگری کشاورزی  .کنندجذب بازدید  باهدفکشاورزی را به فعالیت در بخش کشاورزی 

ها ، فروشگاههاجشنوارهی ویژه و هابرنامه، تور، اقامت، مثالعنوان)بهها شامل طیف وسیعی از فعالیت

ی، سواراسبکردن غله،  دانهدانهی، اسکی، روادهیپدر مزرعه، ماهیگیری و شکار، تماشای پرندگان، 

، 5(. مرکز بازاریابی کشاورزی دانشگاه آیووا168: 2008، 4ی و مشنگاباربیر) استبرداشت( 

برداری از گردشگری کشاورزی را، بازدید از یک مزرعه کار یا هر مکان کشاورزی، باغبانی یا بهره

(. تعاریف گردشگری کشاورزی در 1: 2009، 6نسرسداند )محصوالت کشاورزی برای لذت بردن می

ابهامات در معانی آن است. تناقضات در معانی موجود  کنندهمنعکس ؛ کهادبیات فراوان است

   ، مزرعه و هر محیط کشاورزی(،مثالعنوان)به میتنظنوع  -1گردشگری کشاورزی به سه موضوع 
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مسکن،  مثالعنوان)به ریدرگهای انواع فعالیت -3صحت امکانات کشاورزی یا تجربه و ...  -2

. تناقضات مربوط به (17: 2012، آریو، 40: 2013آریو،  ،باربیرید )باش( مربوط میوپرورشآموزش

ی گردشگری بندطبقهیک چارچوب نظری برای تعریف و  گردشگری سبب شد تا فلیپ و همکارانش

تعاریف متعدد، پنج  بر اساس ؛ کهکشاورزی با ترکیب تناقضات رایج موجود در ادبیات پیشنهاد کنند

نشان داده شده است )باربیری،  1ورزی وجود دارد. که در شکل نوع از عملیات گردشگری کشا

2013 :40.) 

 
 2013عملیات گردشگری کشاورزی، باربیری،  -1شکل 

 

 مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری -2-2

: 1394ن ی و همکارانیالدفیاست )سمشارکت به معنای درگیری و تجمع برای منظور خاصی 

ور در ی و حضواژه به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیت(. از حیث مفهومی، این 3

می  رفعالیغ صورتبهفعال و چه  صورتبهی چه ریگمیتصمجهت بحث و  و سازمانی گروه جمعی،

ر خشی از امور دبانجام امری یا  آگاهانه(. به عبارت دیگر، قبول 6: 1392حیدری و همکاران، ) باشد

ی صفر) عیبهبود زندگی اجتما باهدفنیاز  و همکاری از روی میل، رغبت وشکل معاونت، همیاری 

 .(169، 1380شالی، 

، محیط 1بومی مقاصد گردشگری است که ممکن است فرهنگ جامعه محلی شامل ساکنان

ملکی، )هم به شکل بد و هم مطلوب( ) ردیگها تحت تأثیر گردشگران قرار های آنو ارزش 2زیست

طرفداران سرسخت رویکرد اجتماع محلی، معتقد است که توسعه گردشگری  کوک از (.10: 1390

باید بیشتر از نظر جامعه محلی قابل قبول باشد. وی ضمن تاکید بسیار بر توسعه اجتماعی محلی تا 
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محلی گردشگری در یک منطقه را تنها در صورتی  هایکند جاذبهرود که بیان میآنجا پیش می

ی محلی بر آن صحه گذارد. براساس رویکرد اجتماعی محلی، کرد که جامعهتوان تجهیز و فعال می

ی گردشگری مورد توجه جامعه محلی و نه گردشگران به عنوان نقطه کانونی در برنامه ریزی توسعه

در مقاصد دهد که به آنها اجازه میمشارکت جامعه محلی (. 124: 94خسروی و هاشمی،داد )قرار 

مشارکت داشته باشند که شامل سهیم  یریگمیفرایند تصم وتلف توسعه گردشگری در مراحل مخ

شود ها میشدن در منافع توسعه گردشگری و مشخص کردن نوع و مقیاس توسعه در منطقه آن

هر تصمیم در زمینه گردشگری باید مورد حمایت کلیه اقشار و عناصر یک جامعه  (.2005)تاسون، 

باشند باید با توجه به منافع و أثر از یک فعالیت گردشگری میواقع شود، یعنی شهروندانی که مت

ها باید به گونه انجام شود که به تقسیم مسئولیت ،نمایند دییمربوط آن را تأ یهانهیهز

 (.26، 1392حاج غالم سریزی، کلیه افراد و ساکنین همان منطقه منجر شود ) یریپذتیمسئول

به حسن نیت جامعه  یریگصورت چشمیت گردشگری بهموفق کهییمعتقد است ازآنجا 1جورسکی

و پایدار گردشگری، امری  زیآمتیها برای توسعه و عملکرد موفقمیزبان بستگی دارد، حمایت آن

، بدون شناخت و 2و توسعه پایدار یزیرموفقیت هر طرح گردشگری در راستای برنامه ضروری است.

 یهاموفقیت در این فعالیت به جاذبه کهیدرحال ،ردیگیحمایت از اجتماع میزبان مورد تهدید قرار م

و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز هست.  ینوازهمانیخدمات وابسته است. عالوه بر آن، نیازمند م

به گردشگران منتقل خواهد شد  تیو سو ظن جامعه میزبان درنها یعالقگیعصبانیت، ب کهیطوربه

ها احساس ناخوشایندی از ها شود که آندشگران به بازدید از مکانو شاید منجر به عدم تمایل گر

  آن دارند )همان(.

 یعالتفویض قدرت و اختیار در حد . شودال مشارکت محسوب میایدهفرم  جوشخود مشارکت

ن، )تاسو شودیداده م یو قدرت به جامعه محل تیریدر مد یریپذتی. مسئولردیگیدر آن صورت م

 . (493، ص 2006

 عه در توسعه گردشگری کشاورزیبر مشارکت جام مؤثرعوامل  -3 -2

های مشارکت مرتبط با تمهیدات مربوط به دهد که شیوهنتایج حاصل از مطالعات نشان می

اج ح) باشدهای آموزشی و فرهنگی میحقوق مالکیت منابع سطح توسعه گردشگری و نیز محدودیت

آل مشارکت محسوب ایده که نوع جوشخود مشارکت (. از سوی دیگر،26، 1392غالم سریزی، 

 پذیرد.صورت می یه محلبه جامعو اختیار قدرت تفویض و  تیریدر مد یریپذتیمسئولگردد، با می

 . (493، ص 2006)تاسون، 
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و همکاران موانع اصلی مشارکت را فقدان اطالعات، سرمایه، مهارت و خودباوری معرفی  1ورنون

 مخصوصاًی و سیستم گردشگری ضروری است، ریگمیتصمدر ارتباط با فرایند کنند. زیرا دانش می

تری داشته باشند. لذا گردشگری و مدیریت آن نقش فعال یزیربرنامهاگر ساکنان محلی بخواهند در 

دستیابی به توسعه بهتر صنعت گردشگری از طریق مشارکت جامعه محلی باید ساختار  منظوربه

 صورتبهی، ملی و محلی المللنیبی مربوط به گردشگران هادادهحلی و اطالعاتی از جوامع م

: 1387فاضل بخشی، )ی محلی گذاشته شود هاسازمانمنسجمی آوری شده و در اختیار جوامع و 

54 .) 

وسعه تها و نظریات مختلف عوامل متنوعی بر مشارکت جامعه محلی در فرایند دیدگاه بر اساس

 شده هیارا که پژوهش حاضر بر مبنای هدف و مطالعات خود از این عواملاست  رگذاریتأثگردشگری 

 کند:استفاده می

 ای شاملِ دانش، دین، هنر،درهم تافتهکلیت را ارزشی: تیلور فرهنگ  –ی فرهنگی هایژگیو -الف

 گریی دیدرجا .آورددست میورسوم و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی از جامعه بهاخالقیات، آداب

، هاییاتوان ی کاملی از دانش، عقاید، هنر، اخالقیات، قوانین، رسوم و هرگونهمجموعهفرهنگ را 

عامریان، ) .داندیم گرددیز جامعه کسب ماعنوان عنصری و عاداتی که توسط انسان به هاتیظرف

 و رسوموآداباست، عواملی همچون مذهب،  رگذاریتأث(. عوامل فرهنگی مختلفی بر مشارکت 1396

زبان، ) یفرهنگ، امنیت، منزلت و جایگاه اجتماعی، انسجام و یکپارچی و اشتراکات هاسنت

 ( و... ورسومآداب

گذارند. می ریتأث یی هستند که در رفتار مشارکتی افرادهایژگیوی اقتصادی: شامل هایژگیو -ب

  و... قولرمنیغقول و یی، دارایی منزااشتغالمانند: پایگاه اجتماعی، درآمد، توان مالی، 

دارد به می که مردم را وا واملی اطالق می شودبه مجموعه عای: انگیزه -ی گرایشی هایژگیو -پ

بر سیستم  هایژگیو نیموردنظر دست یابند. ا یهاروش خاص رفتار و تالش کنند تا به هدف

در رابطه  (.12: 1387علوی تبار، )دارد  دیتأکی فرد هاشهیاندها و ها، انگیزهاعتقادات، باورها، گرایش

این  نیترمعروفکه از  ی مختلفی صورت گرفتههایبندمیتقسی ازهیانگ-ی گرایشیهایژگیوبا 

یاز به تعلق و ن می توان به تقسیم بندی مک لند ) نیاز به کسب موفقیت، نیاز به هایبندمیتقس

 د.اره نمورتباط و نیاز به رشد( اش، نیاز به دانش و اوجود با) نیاز هستی  قدرت( و الدرفر

 بقه موضوعیپیشینه و سا -4 -2

پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته  توسط گردشگری کشاورزی ابعاد مختلف ریاخ یهادر سال

موضوعی است که به تازگی توجه محققان را به  مبحث مشارکت جامعه محلی، است. اما ارتباط آن با

د بحث در مطالعات بین المللی در ابعادی نظیر: توسعه کشاورزی، . موضوع موراست خود جلب کرده

ارتقاء و تنوع بخشی اقتصادی، زنان و سیاست گذاری متمرکز شده است. از جامع ترین این مطالعات 

                                           
1 verneuil  
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 یایدر اح یکشاورز یگردشگر لیپتانس"با عنوان  2012، 2و فلیتیتی1اتویمرمی توان به مقاالت: آ

های مشارکت در فعالیت"با عنوان  2013و همکاران،  3، حمزا"(ایلتایا ری)کاالیجامعه محل

و  4و یبوه آه "یی در سواحل شرقی مالزی(ها)روستا ییروستاجوامع گردشگری کشاورزی در میان 

بر پذیرش گردشگری کشاورزی توسط کشاورزان )کارولنیا  مؤثرعوامل "با عنوان  2017همکاران، 

ر پژوهش های ملی در زمینه مورد بحث، ابعادی نظیر: نگرش جامعه اشاره نمود. در اکث "شمالی(

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 

در توسعه  یمشارکت اجتماع محل"با عنوان  1392: بدری و همکاران، توان به مقاالتمطالعات می

و حیدری و همکاران،  "شهرستان تنکابن( یبخش مرکز ییروستا یدر نواحی کشاورز یگردشگر

ی توسعه گردشگری زیربرنامهبر مشارکت اجتماعی محلی در  مؤثرتحلیل عوامل "با عنوان  1395

 اشاره نمود. "تنکابن( کشاورزی )نواحی روستایی بخش مرکزی

 

 شروش شناسی و محدوده پژوه -3

های دهلحاظ قابلیت اجرا، کاربردی است. روش گردآوری دا تحلیلی و به -پژوهش حاضر توصیفی

    نامهات، پرسشمیدانی بوده و ابزار گردآوری اطالع –ایمورد استفاده در پژوهش حاضر کتابخانه

ر سی شامل شاغالن بخش کشاورزی شهر سی سخت است. شه ی آماری این تحقیقباشد. جامعهمی

این  ارهکت 750حدود  نفر جمعیت در استان کهگلویه و بویراحمد واقع شده است. 7855سخت با 

والت ( و سایر محصهکتار 200) بیس( و هکتار 150هلو )(، هکتار 300انگور )شهر را باغات 

جم ح. استصاد این شهر به کشاورزی شده پوشانیده که باعث رونق کشاورزی و متکی شدن اقت

منظور سنجش رفتار نفر برآورد گردید. در بخش تحلیل، به 362با استفاده از فرمول کوکران  نمونه

سخت، فراخور نوع مشارکتی جامعه محلی و نقش آن در توسعه گردشگری کشاورزی در شهر سی

تفاده گردید و نتایج مورد اس plsو   spssهای آماری در محیطداده و اهداف پژوهش، از آزمون

ان شاخص های پژوهش را نش 1مدل مفهومی پژوهش و جدول شماره  2بررسی قرار گرفت. شکل 

 دهد.می

 

                                           
1 Ammirato 

2 Felicetti 
3 hamza  

4 Yeboah 
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 مدل مفهومی پژوهش -2شکل 

 

 
 های پژوهششاخص -1جدول 

 متغیرهای مستقل متغیر میانجی متغیرهای وابسته

 رفتار مشارکتی
تمایل به مشارکت در 

 ی کشاورزیگردشگر

 رزشیا -فرهنگی های ویژگی

 های اقتصادیویژگی

 یازهیانگ -های گرایشیویژگی

 

 : پژوهش هاییافته -4

 نمونه شناختی جمعیت توصیف -4-1

صورت خالصه حااکی از آن  ها از طریق پرسشنامه بهآوری دادههای توصیفی حاصل از جمعداده

متأهال،   1/91مجارد،   1/8سخت( به این آزمون: ان: شهر سیدهنده )کشاورزپاسخ 362است؛ که از 

     ارشناسای، ک 8/16دیاپلم،  دیاپلم و فاوق   1/25سایکل،   4/23ساواد،  بای  7/27زن،  2/28مرد، 8/71

باین   1/38ساال،   41تاا   31بین  1/15سال،  20-30بین  4/4درصد کارشناسی ارشد و باالتر،  4/7

ماهیاناه   درصد مالاک، درآماد   100سال به باال.  64، 2/8ل، سا 63تا  53بین  9/33سال،  52تا  42

-1100درصاد،  3/11ماان،  هازار تو  1000-500درصد،  5/3هزار تومان،  500درصد کشاورزان  5/0

هازار باه بااال مای      2200درصد،  6/35مان و هزار تو 2200-1700درصد،  3/48هزار تومان، 1600

 باشد.

 

 پژوهش استنباطی هاییافته -4-2

( با PLSروش حداقل مربعات جزئی) های پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری وداده

اند. مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری تحلیل گردیده PLS3افزار نرم

 1تر بسط مدل خطی کلیبسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق

                                           
1 GLM: General Linear Model 



 135.........................................................سنجش رفتار مشارکتی جامعه محلی در توسعه گردشگری کشاورزی

 

 

 

زمان مورد آزمون ای از معادالت رگرسیون را همدهد مجموعهپژوهشگر این امکان را میاست که به 

هایی درباره قرار دهد. مدل یابی معادالت ساختاری یک رویکرد جامعه آماری برای آزمون فرضیه

 ذشده و مکنون است. بدین منظور، فرایند زیر صورت پذیرفته است:روابط بین متغیرهای مشاهده
 

 گیری  تحلیل دل اندازهماعتبار سنجی  -4-2-1

  گیریمدل اندازه 1های پایاییآزمون -

این مدل به دلیل انجام معادالت پیچیده با حجم اندک و عدم حساسیت به نرمال بودن توزیع 

های مورد نیاز استفاده گردد. بر این اساس برای  بررسی فرضیات و سؤاالت پژوهش از آزمونمی

ها. افزار و مشخص نمودن بار عاملی گویهم اول عبارت است از: ترسیم مدل در نرمگردیید، که گا

به دلیل اینکه  2گردد.باشد از مدل تحقیق حذف می 4/0ها کمتر از که بار عاملی گویهدرصورتی

نماید در مرحله اول ضریب مسیر، آن شاخص را کمتر تبیین می 4/0های با بار عاملی کمتر از گویه

ها بود، شد که نشان از اهمیت کم این گویه4/0(کمتر ازA10و  F6و  A9ها )املی برخی گویهبار ع

نشان داده شده است بار  4حذف گردید و مدل دوباره انجام گرفت. در مدل اصالح شده که در شکل 

 ها پرداخته شد. باشد، سپس به ادامه تحلیلمی 4/0ها باالتر از عاملی تمامی گویه

از  74/0)حق رأی برابر( با  A3کمترین و  44.0: اخبار و مسائل( با A1ها، آگاهی )یهدر بین گو

 89/0) اشتغال در باغ( با  E3های اقتصادی باشند. در بین گویهبیشترین پایایی برخوردار می

از بیشترین پایایی برخوردار است. در بین  93/0گذاری( با )توان مالی برای سرمایه E2کمترین و 

)منزلت و جایگاه اجتماعی( F5 کمترین و  55.0) احساس امنیت( با F3 ارزشی  -های فرهنگی یهگو

)نیازهای  G6ای انگیزه –های گرایشی از بیشترین پایایی برخوردار است. در بین گویه 75/0با 

. در از بیشترین پایایی برخوردار است 64/0تمایل به رشد فردی( با ) G2کمترین و 41/0زیستی( با 

)بازدید گردشگران از باغ( با  T1کمترین و  58/0)فروش محصوالت( با   T6های تمایلبین گویه

)آمادگی برای R5 های رفتار مشارکتی در بین گویه از بیشترین پایایی برخوردار است. 801/0

پایایی از بیشترین  75/0آمادگی اجاره خانهُ ویال( با ) R3کمترین و  48/0ساخت مکان مشترک( با 

( بوده که 96.1آمده همه اعداد باالتر از مقداره آماره آزمون )دستبرخوردار است. بر اساس نتایج به

باشد. سپس پایایی مدل ها و ابعاد مدل پژوهش میها، شاخصبازگو کننده ارتباطات بین گویه

 Smart pls 3افزار ه از نرمو با استفاد 3گیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکباندازه

دل از پایایی خوبی آمده است. در مجموع م 2محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون پایایی در جدول 

                                           
1 Reliability 

2 Hulland 

3 Composite reliability 
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دهد. مدل از همسانی درونی باالیی مینشانpls شده از نتایج پایایی مرکب استخراج برخوردار است.

 برخوردار است.

 
 ضریب مسیر اصالحی مرحله دوم -3شکل

 
 الفای کرونباخ و پایایی مرکب -2ولجد

 تحقیق حاضر منبع: محاسبات

 

 تشخیص(روایی–والرکرفونلواگرا)آزمونروایی-

طبق این معیار، یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان، باید پراکندگی بیشتری را 

مدل از روایی تشخیص خوبی  3در بین متغیرهای مشاهده پذیر خود داشته باشد. با توجه به جدول 

 برخوردار است.

 

 

 پایای مرکب آلفای کرونباخ متغیر

 835.0 .774 رفتار مشارکتی

 814.0 .729 تمایل به مشارکت

 936.0 .898 های اقتصادیویژگی

 739.0 .701 ایانگیزه-گرایش هایویژگی

 802.0 .709 ارزشی –های فرهنگی ویژگی

 811.0 .732 آگاهی
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 خیصروایی تش –آزمون فونل و الرکر  -3جدول

 رفتار تمایل آگاهی اقتصادی
فرهنگی 

 ارزشی

گرایشی  

 ایانگیزه
 

0.911 
     

 اقتصادی

0.472 0.620 
    

 آگاهی

0.359 0.512 0.652 
   

 تمایل

0.429 0.504 0.547 0.628 
  

 رفتار

-0.005 -0.039 0.142 0.102 0.672 
 

 فرهنگی ارزشی

 اینگیزها -گرایشی  0.569 0.240 0.353 0.251 0.241 0.166

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 سازی های مدلآزمون -4-2-2

  1ضریب مسیر -

خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغیر  لیعی وجود رابطه کنندهضریب مسیر بیان

 1تا + -1عددی بین  مکنون است. در حقیقت همان ضریب رگرسیون در حالت استاندارد است و

. ی علی خطی بین دو متغیر پنهان استی نبود رابطهدهندهاست که اگر برابر با صفر شوند، نشان

حقیق دهد بین متغیرهای مکنون تکه نشان می 4آمده در جدول دستاکنون با توجه به نتایج به

مایل به مشارکت  ت ی میان متغیرهای وابستهرابطه باشد و شدت اینی علی برقرار میرابطه

ستقل، م( در مقایسه با سایر متغیرهای مکنون بیشتر است. همچنین در بین متغیرهای 538.0)

، 09/0ای با انگیزه -دارای بیشترین تأثیر است و در میان سه ویژگی، گرایشی429/0متغیر آگاهی با 

بیشترین تأثیر را داشته  142/0های اقتصادی با و ویژگی 137/0ارزشی با  –کمترین تأثیر، فرهنگی 

 است. 

 
 آزمون ضریب مسیر -4جدول

 رفتار تمایل 

  142/0 ویژگی های اقتصادی

  429/0 آگاهی

 538/0 - تمایل به مشارکت

  137/0 ارزشی –ویژگی های فرهنگی 

  09/0 ایانگیزه –ویژگی های گرایشی 

                                           
1 Path Coefficients 
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 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 معناداری ضریب مسیر -

 عنوان ضرایب بتا استانداردشده رگرسیوناِس بهاِلپی مسیر فردی از مدل ساختاریضرایب 

(OLS) شوند. مسیرهای ساختاری، که عالمت مطابق با عالمت جبری فرض شده قبلی تفسیر می

کند. است، اعتبار تجربی جزئی از روابط فرض شده نظری بین متغیرهای مکنون فرض می

کنند. های پژوهشگر حمایت نمیرخالف انتظار را دارند از فرضمسیرهایی که عالمت جبری ب

گیری مجدد از های نمونهمنظور تعیین فاصله اطمینان از ضرایب مسیر و استنباط آماری روشبه

های خام، قبیل بوت استراپ یا جک نایف باید استفاده شود. در اینجا از روش بوت استراپ از داده

آید که دست میبه Tیک از متغیرهای پنهان در مدل یک مقدار  برای هر ضریب مسیر بین هر

درصد این مقدار  99درصد و  95درصد،  90صورت است: در سطح اطمینان تحلیل این مقادیر بدین

 Tکه مقدار شود؛ یعنی درصورتیمقایسه می 58.2و  96.1، 64.1تی به ترتیب با حداقل آماره

آمده مربوط به مدل دستدرصد اطمینان رابطه به 95.0ا بیش از باشد ب 96.1شده بیشتر از مشاهده

دهد که بین متغیر تمایل به رفتار مشارکتی، مقدار آماره نشان می 5دهد. نتایج جدولرا نشان می

درصد بین این دو  99( است و در نتیجه رابطه معناداری در سطح اطمینان 653.9تی برابر با )

ناداری ضریب مسیر بین متغیر آگاهی و متغیر تمایل به مشارکت متغیر وجود دارد. مقدار مع

 99دهنده رابطه معنادار میان این دو متغیر در سطح اطمینان باشد که نشان( می493.9مقدار)

های اقتصادی و متغیر تمایل به مشارکت با عدد معناداری برابر درصد است. رابطه بین متغیر ویژگی

درصد است. ضریب  95بطه معنادار میان این دو متغیر در سطح اطمینان دهنده را( نشان489.2با )

باشد که ( می069.2های فرهنگی و متغیر تمایل به مشارکت مقدار)معناداری بین متغیرهای ویژگی

درصد است. رابطه بین  95دهنده رابطه معنادار میان این دومتغیر در سطح اطمینان نشان

و تمایل به مشارکت در گردشگری کشاورزی با عدد معناداری های گرایشی متغیرهای ویژگی

 دهنده معناداری این متغیرها است.( نشان764.1)
 

 آزمون معناداری ضریب مسیر -5جدول

 (T) مقدار آمار آزمون  

 489.2 تمایل <اقتصادی

 493.9 تمایل <آگاهی

 653.9 رفتار مشارکتی <تمایل

 069.2 تمایل <فرهنگ

 764.1 تمایل <ای گیزهان –گرایشی 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر
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 1ضریب مسیر غیرمستقیم ویژهمعناداری اثرات  -

 T های خام، برای هر ضریب مسیر بین هر یک از متغیرهای پنهان در مدل یک مقدارداده

درصد و  95درصد،  90اطمینان  صورت است: در سطحآید که تحلیل این مقادیر بدیندست میبه

با توجه به  شود.یمقایسه م 58.2و  96.1، 64.1تی درصد این مقدار به ترتیب با حداقل آماره 99

دهد بین متغیرها مقدار معناداری اثرات ضریب مسیر که نشان می 6نتایج حاصله از جدول 

ی دهندهباشد که نشان( می569.6غیرمستقیم ویژه متغیر آگاهی به تمایل به رفتارمشارکتی مقدار)

های ر ویژگیدرصد  است. رابطه بین متغی 99ابطه معنادار میان این دو متغیر در سطح اطمینان ر

ی رابطه معنادار دهنده( نشان243.2اقتصادی تمایل به رفتار مشارکتی با عدد معناداری برابر با )

های ژگیدرصد است. ضریب معناداری بین متغیرهای وی 95میان این دو متغیر در سطح اطمینان 

دهنده رابطه معنادار باشد که نشان( می2. 071ایل به رفتار مشارکتی مقدار)ارزشی به تم -فرهنگی 

های گرایشی به درصد است. رابطه بین متغیرهای ویژگی 95میان این دو متغیر در سطح اطمینان 

معناداری  دهنده( نشان643.1تمایل به رفتار مشارکتی در گردشگری کشاورزی با عدد معناداری )

 درصد است. 90این متغیرها با اطمینان 

 
 آزمون معناداری ضریب مسیر-6جدول

 (Tمقدار آمار آزمون )  

 243.2 رفتار مشارکتی <تمایل <اقتصادی

 569.6 رفتار مشارکتی <تمایل <آگاهی

 071.2 رفتار مشارکتی <لتمای <ارزشی -فرهنگی 

 643.1 تیرفتار مشارک <تمایل <ایانگیزه –گرایشی 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 ضریب تعیین-

 متغیر توسط وابسته متغیر از مقدار چه که است مطلب این دهنده( نشان2rتعیین ) مقدار ضریب

 ترمطلوب تر،بزرگ مقادیر و بوده متغیر یک تا صفر از ضریب این شود. مقدارتعیین می مستقل

، 2)چین کنندرا ضعیف ارزیابی می 19.0و کمتر از   معمولی 33.0مطلوب،  67.0 هستند. مقادیر

دهد که مقدار قابل قبولی از متغیر وابسته توسط متغیرهای نشان می 7(. نتایج جدول 1998

 شود.مستقل تعیین می

 
 

                                           
1 . Specific Indirect Effects  

2. chin 
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 (r  2آزمون ضریب تعیین )-7جدول

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

 اثر اندازهشاخص -

زا زا توسط یک یا چند متغیر برونبینی رفتار یک متغیر دروناین معیار نشان از مقدار پیش

ز انتخاب ازای مدل ساختاری بیشتر باشد نشان دارد. هر چه مقدار این معیار برای متغیرهای درون

ثر را با توان اندازه ابرای هر اثر در مدل مسیری می شده در مدل دارد.تغیرهای انتخابمناسب م

 ی پنهان مدل،کوهن برای تعیین شدت رابطه میان متغیرهاکوهن ارزیابی کرد ) f squareاستفاده از 

به روی بخشی از واریانس  2Rصورت نسبتی از تغییرات به 2fاندازه اثر این معیار را معرفی نمود( 

ماند. طبق نظر کوهن نشده در مدل باقی میصورت تبیینزا است که بهون درونمتغیر مکن

. برای به ترتیب بیانگر اثر کوچک، متوسط و بزرگ است 2fبرای  35/0و  15/0و  02/0مقادیر

گردد. در مرحله یاداشت می 2R کرده و مقادیر  صورت کامل اجرامحاسبه این ضریب ابتدا مدل را به

افزار اجرا مآن محاسبه شود را حذف کرده و مجدد مدل در نر 2fقل مسیری که باید بعد متغیر مست

 شود.و از فرمول زیر استفاده می

 

 گیری اثرمعادله شاخص اندازه

 
 

)اثر 19/0 )اثر بزرگ( ، آگاهی 408/0، اثر متغیر تمایل به مشارکت با 8با توجه به جدول 

ایل به )کمترین اثر( دارای اثر ضعیف بر تم010/0 ،023/0، اقتصادی 026/0متوسط( و فرهنگ 

 باشد. رفتار مشارکت دارا می
 

 آزمون شاخص اندازه اثر - 8جدول
 رفتار مشارکتی تمایل به مشارکت 

  023/0 ویژگی های اقتصادی
  19/0 آگاهی

 408/0  تمایل به مشارکت
  026/0 ارزشی –ویژگی های فرهنگی 
  010/0 ایزهانگی –ویژگی های گرایشی 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین 

 288/0 313/0 تمایل به مشارکت

 305/0 290/0 تیرفتار مشارک
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 کل()معیارقدرتGOF1شاخص -

 GOFدست آورد. از طریق فرمول زیر به برای بررسی برازش مدل است. که یک شاخص کلی

بینی کند که آیا مدل آزمون شده در پیشالبته باید توجه داشت که این شاخص مشخص می

عنوان را به ترتیب به 36/0و  25/0، 01/0ا نه. مقادیر زا موفق بوده است یمتغیرهای پنهان درون

با  (.187: 2009 و همکاران، 2اند )وتزلسمعرفی نموده GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 

زا بینی متغیرهای پنهان درونمدل آزمون شده در پیشآمده، دستتوجه به فرمول زیر و نتایج به

 .بینی کلی مدل استقابل قبولی برای پیش 274/0 معیار قدرت کلموفق بوده و 

 

 

 

 
 

 گیری متغیرهاآزمون کیفیت مدل اندازه -

پذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان بینی متغیرهای مشاهدهاین شاخص توانایی مدل را در پیش

دهنده کیفیت مناسب مدل ساختاری انعکاسی سنجد و مقادیر مثبت آن نشانمتناظرشان می

اند و مدل شدهشده خوب بازسازیدهد که مقادیر مشاهدهمقادیر باالی صفر نشان میباشد. می

با . 3بیانگر اثر قوی است 35/0متوسط و  15/0توانایی ضعیف،  02/0بینی دارد. مقادیر توانایی پیش

) اثر بسیار قوی(و  580/0بینی را ویژگی اقتصادی با یشترین توانایی پیش، ب9توجه به جدول 

باشد و بقیه )اثر ضعیف( دارا می  07/0ای با  انگیزه –بینی را ویژگی گرایشی ین توانایی پیشکمتر

گیری باشند. این مدل بر اساس این معیار دارای کیفیت اندازهمتغیرها دارای اثر متوسطی می

بینی دارد. مقدار توانایی دهد مدل توانایی پیشنشان می 12است. همچنین  جدول  متوسطی

 بینی متوسطی دارد.دهد مدل توانایی پیش( است، که نشان می09/0( و رفتار )118/0مایل)ت
 

 

 

 

 

 

                                           
1. goodness of fit 

2 . Wetzels  

3 . Henseler  
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 گیری متغیرهاکیفیت مدل اندازه- 9جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر
 

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

 000.086.1 000.086.1  اقتصادی
 000.534.2 000.534.2  آگاهی

 000.172.2 665.915.1 118.0 تمایل به مشارکت
 000.896.2 353.608.2 099.0 رفتار مشارکتی

 000.810.1 000.810.1  فرهنگ
 000.172.2 000.172.2  ایانگیزه –گرایشی 

 تحقیق حاضرمنبع: محاسبات 

 

 گیری جمع بندی و نتیجه -5

های کشاورزی، تنوع دهد که با توجه به نوع فعالیتمطالعات میدانی محققان نشان می

محصوالت باغی و همچنین وجود مراحل کاشت، داشت و برداشت محصوالت در تمام فصول به 

ای زمینه لعه از ظرفیترونق گردشگری )بهار و تابستان و پاییز(، منطقه مورد مطا خصوص فصول

های تحقیق باشد؛ از سوی دیگر، یافتهالزم برای ایجاد و توسعه گردشگری کشاورزی برخوردار می

دهد، آگاهی جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری کشاورزی نیز در وضعیت خوبی قرار نشان می

رزی از جمله عملیات دارد. به طوری که جامعه محلی به خوبی به ابعاد مختلف گردشگری کشاو

( اشراف داشته و درصد قابل توجهی از آنها نیز به صورت خودجوش 1پنجگانه باربیری )شکل شماره 

ها نظیر: برداشت محصول توسط گردشگران یا اسکان در مزرعه، و تجربی در بعضی از این زمینه

 باشند. مشغول فعالیت می

نماید، یکی از نون و همکاران نیز تأکید میبنابراین شاخص آگاهی همان طور که مطالعات ور

باشد. از آنجا که مهمترین شاخص های مؤثر بر تمایل به مشارکت در میان شهروندان سی سخت می

حمایت  و به حسن نیت جامعه میزبان بستگی دارد یریگصورت چشمموفقیت گردشگری بهمیزان 

توان اذعان ، میدشگری، امری ضروری استو پایدار گر زیآمتیها برای توسعه و عملکرد موفقآن

داشت با وجود آگاهی و حمایت شهروندان سی سخت، امکان توسعه گردشگری کشاورزی در این 

 Q² (=1-SSE/SSO) 
SSE مجموع مجذور خطای :

شدهبینیپیش  
SSO مجموع مجذورات  
 مشاهدات برای هر بلوک:

ایانگیزه –گرایشی   07.0 2.002.185 000.172.2 
یاقتصاد  580.0 557.456 000.086.1 

 2.534.000 423.032.2 198.0 آگاهی
 000.172.2 514.697.1 218.0 تمایل به مشارکت
 000.896.2 832.235.2 228.0 رفتار مشارکتی

ارزشی –فرهنگ   196.0 035.  455 .1 000.810.1 
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شهر وجود دارد. البته باید خاطر نشان نمود، علیرغم وجود آگاهی و تمایل، میزان رفتار مشارکتی 

را نشان داده و در این میان ویژگی  های اقتصادی آنها بیشترین معناداریشهروندان با ویژگی

 باشد. ای کمترین تأثیر را دارا میانگیزه –گرایشی 

در  یمحلجامعه مشارکت هر چه بیشتر  تیتقوآموزش، ارتقاء آگاهی و  یدر راستادر نهایت، 

ی، شهروندان مواردی نظیر: حفظ ماهیت اصیل و سنتی کشاورزی کشاورز یتوسعه گردشگر ندیفرآ

ریزی گردشگری های آموزش گردشگری کشاورزی، مشارکت در برنامهبرگزاری کالس در منطقه،

 اند.کشاورزی و مشارکت در سرمایه گذاری اقتصادی گردشگری را خواستار شده
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