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Abstract 
This study investigates some factors affecting agritourism development 
in the citrus gardens in the Caspian Sea coastal provinces. A 
questionnaire was used for collecting the data. The statistical population 
of this study was monofunctional and multifunctional citrus gardens in 
three provinces of Mazandaran, Gilan, and Golestan. Sampling and 
completing the questionnaire were performed using stratified random 
sampling and available sampling methods, respectively. The collected 
data were analyzed as descriptive and inferential statistics (logistic 
regression test) using SPSS software. In order to determine the predictor 
variables, the decision of citrus gardeners to provide agritourism 
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services, the results of the logistic regression test showed that the 
variables participation in entrepreneurship courses, the amount of 
knowledge and skills in the development of agritourism, 
entrepreneurial skills, and spirit of gardeners, and their attitude towards 
diversification of agricultural activities could predict 66.7% of the 
dependent variable changes (acceptance of agritourism). 

Introduction 
   As one of the multifunctional agricultural strategies, agritourism 
refers to farming-related activities carried out on a working farm or 
other agricultural settings for recreational, tourism, and educational 
purposes (Arroyo et al., 2013). In the Caspian Sea coastal provinces, 
despite the suitable conditions for developing this type of tourism, these 
activities have not developed much. So, the primary purpose of this 
research was to investigate and identify some factors affecting the 
provision and development of tourism services by gardeners of Caspian 
Sea coastal provinces (Golestan, Gilan, and Mazandaran provinces). 

Materials and Methods 
The statistical population of this research included all multifunctional 
and monofunctional gardeners in Golestan, Gilan, and Mazandaran 
provinces. Using Cochran's formula, the sample size of monofunctional 
gardeners was calculated to be 280 people (N=12004). Samples were 
selected using a stratified random sampling method. The estimation 
method was used since there was no valid data on the population size 
of gardeners providing agricultural tourism services (or multifunctional 
gardeners). In this section, after interviews with managers and officials 
and farmers and residents of villages, the statistical population of 
multifunctional gardeners in this study was estimated to be 240 people. 
Using the Morgan sampling table, the sample size was calculated to be 
148 people selected using the convenience sampling method. A 
questionnaire was used to collect data. In order to calculate the 
reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha method was used, 
using the results of completing 30 pre-test questionnaires in Roknkola 
village located in Ghaemshahr city, and Cronbach's alpha coefficient 
was calculated to be higher than 0.7 for all sections of the questionnaire. 
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The collected data were analyzed in the form of descriptive and 
inferential statistics (logistic regression test) using SPSS software. 

Discussion and Results 
This study showed that the attitude of multifunctional gardeners who 
provided agritourism services in their gardens toward agritourism 
development was relatively positive, while monofunctional gardeners 
showed a neutral perspective. Knowledge and skill of monofunctional 
and multifunctional gardeners in developing agritourism were moderate 
and high, respectively. Results also showed that attending the 
entrepreneurship training courses, level of knowledge and skill in 
developing agritourism, entrepreneurial spirit and skill, and gardeners' 
attitude toward agritourism explained 66.7 percent of the dependent 
variable (provision of agritourism). 

Conclusions 
In this study, the two variables of age and the amount of income did not 
significantly affect the prediction of the variable of acceptance and 
implementation of tourism businesses. In contrast, the farmers' 
entrepreneurial knowledge and skill are one of the variables affecting 
the acceptance and implementation of multifunctional agriculture and 
diversification of agricultural activities, including the provision of 
agritourism services. Hence, strengthening the entrepreneurial skills of 
farmers is recommended as a creative and innovative response to 
environmental changes, including agricultural multifunctionality.  
Some other recommendations in this regard are: 
Organizing appropriate training courses to strengthen farmers' skills 
and entrepreneurial spirit using a balanced combination of human and 
technical communication skills.  
Providing entrepreneurship education in schools, vocational schools, 
and agricultural colleges in order to introduce and strengthen the 
concept and spirit of entrepreneurship and training the entrepreneurial 
workforce in cooperation with the Ministry of Education, Ministry of 
Agricultural Jihad, and non-governmental organizations.  
Establish a system of incentives (especially financial) or subsidies for 
farmers who have a specific business management plan (for example, 

 



 1401بهار |  57شماره  | 17سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 82

supporting farmers who have a specific business strategy or providing 
incentives) and financial and monetary funding for projects with a 
prerequisite for entrepreneurship education). 

Keywords: Multifunctional Agriculture, Monofunctional 
Agriculture, Agritourism, Commodity and Non-commodity Outputs, 
Entrepreneurship. 
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در  يزکشاور ياز عوامل مؤثر بر توسعه گردشگر یبرخ نییتب
 خزر) يایدر هیحاش هايمرکبات (موردمطالعه: استان هايباغ

    مریم محمودي
نهال و بذر، سازمان  هیاصلاح و ته قاتیموسسه تحق استادیار

 رانیکرج، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق
  

 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب يورزدانشکده کشا استاد محمد چیذري
  

 خلیل کلانتري 
دانشگاه تهران، کرج،  یعیو منابع طب يکشاورز سیپرد استاد

 رانیا
  

 الدین افتخاريعبدالرضا رکن
 تیدانشگاه ترب ،ییروستا يزیرو برنامه ایاستاد، گروه جغراف

 رانیمدرس، تهران، ا

  چکیده
شگري ي خدمات مختلف گردبر ارائه و توسعه رگذاریتأثسی و شناسایی برخی از عوامل هدف اصلی پژوهش حاضر برر

لاعات آوري اطجمع منظوربه مورداستفادهابزار  .هستهاي حاشیه دریاي خزر کشاورزي توسط باغداران مرکبات استان
استان  ي در سهچند کارکردو  جامعه آماري این مطالعه باغداران مرکبات تک کارکرديدر این پژوهش پرسشنامه بود. 

متناسب و روش  اي تصادفی با انتسابگیري طبقهمازندران، گیلان و گلستان بود که به ترتیب با استفاده از روش نمونه
مار در قالب آ شدهيآورجمعهاي . تحلیل دادهگیري و تکمیل پرسشنامه شدگیري در دسترس اقدام به نمونهنمونه

نتایج آزمون رگرسیون انجام شد.  SPSSافزار آزمون رگرسیون لجستیک) با استفاده از نرمتوصیفی و استنباطی (
ي تصمیم به ورود باغداران مرکبات به ارائه خدمات گردشگر کننده ینیبشیپتعیین متغیرهاي  منظوربهلجستیک 

در توسعه گردشگري  هاي کارآفرینی، میزان دانش و مهارتکشاورزي نشان داد که متغیرهاي؛ شرکت در دوره
بینی شسازي فعالیت کشاورزي قادر به پینسبت به متنوع هاآنو نگرش  کشاورزي، مهارت و روحیه کارآفرینی باغداران

  .انددرصد از تغییرات متغیر وابسته (پذیرش گردشگري کشاورزي) بوده 7/66

کالایی و غیرکالایی،  بروندادهاي ،کارکرديتک يکشاورز ،يچندکارکرد يکشاورزها: کلیدواژه
   .ینیکارآفر ،يکشاورز يگردشگر

  :نویسنده مسئولm.mahmoudi@areeo.ac.ir  
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 مقدمه 
ر مسیر در حال تغیی سرعتبهروستایی  يتوسعه ينهیدرزم شدهارائههاي اخیر نظریات طی دهه

 هايالیتفع کارکرديبعدي و چندهاي چندویژگی يسوبهرف به افزایش تولید از توجه صِ
طی دو دهه گذشته  ژهیوبهمفهوم نظري که  نیترمهمدر این راستا،  .اندبودهکشاورزي 

این است  ،شدهمطرح توسعهدرحالیافته و توسعهخط سیر کشاورزي در کشورهاي  ينهیدرزم
توانا اءحرکت کرده است (ضی »فراتولیدگرایی«به  »ییگرا دیتول« يکه کشاورزي از عرصه

 ).1386و امیرانتخابی، 
با افزایش  کند کهاست و فعالیت کشاورزي اشاره میدوره تولیدگرایی به سبکی از سی

بر حداکثر کردن تولید محصولات  دیتأکهاي شیمیایی نهاده ژهیوبهها مصرف نهاده
نی استفاده از فنو عمدتاً باشد و غالب بالا به پایین می يگذاراستیسکشاورزي دارد، ساختار 

، 1ورزي شده است (ویلسونزیست در مناطق کشاکند که باعث تخریب شدید محیطمی
دنبال کردن چنین  يجهیدرنت جادشدهیاهاي اما بحران؛ )2006، 2؛ برتون و ویلسون2007

موجب شد که تدابیري براي جبران اثرات منفی سبک تولیدگرایی  1980الگویی در دهه 
ه سبک گذار از تولیدگرایی ب منجر به ظهور دوره جیتدربهاندیشیده شود. این قبیل اصلاحات 

 ). 2007شود (ویلسون، جدیدي شد که فراتولیدگرایی نامیده می
 »لیدتو«به اقتصاد روستایی، حرکت از  یبخشتنوععملیات زراعی،  شدتر دکاهش 

 بلکه مصرف ،مصرف غذا و الیاف تنهانه( »مصرف«صِرف محصولات کشاورزي به سمت 
نداز ازیستی، مناظر و چشمتنوع ازجملهتوسط کشاورزي،  جادشدهیاهاي غیرکالایی خروجی

حش) وهاي حیوانات و حیاتگاهو سکونت زیستتوسط کشاورزي، حفظ محیط جادشدهیا
کاهش نقش دولت در  )،2008، 3؛ برخاگا و ریچاردز1388(رفیعی و امیرنژاد، 

-اده از تکنیکگیري و استفو درگیري تولیدکنندگان در مرکز فرایند تصمیم يگذاراستیس
هاي ویژگی ازجمله) 2009و همکاران،  4(تودورویک ستیزطیمحاعی سازگار با هاي زر

 باشد.دوره فراتولیدگرایی می

1 Wilson 
2 Burton &Wilson 
3 Bjørkhauga & Richards 
4 Todorović 
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زي ویژه اراضی کشاورکشاورزي چندکارکردي که در حقیقت بر استفاده از منابع به
ند، در این کمی دیتأکهاي غیرتولیدي در کنار هدف تولیدي کشاورزي براي سایر فعالیت

اصل بر به  ،گیرد. در این رهیافتگرایی قرار میگرایی به فراتولیدضی از تولیدگذار فر
محیطی و اجتماعی در جهت رسیدن به توسعه ابعاد اقتصادي، زیست يخدمت گرفتن کلیه

، ون 2008و همکاران،  2پارالوپز، 29؛ 2012و همکاران،  1باشد (لیانگپایدار می
  .)2008؛ ویلسون، 2003، 3هویلنبروك

شاورزي زمانی ) ک2008) و ویلسون (2008)، مارسدن و سانینو (2006( 4به اعتقاد هولمز
الیاف  اش که تولید غذا وچندکارکردي است که یک یا چندین کارکرد علاوه بر نقش اصلی

البته نوع و شدت این کارکردها با توجه به وزن نسبی هریک از این اجزاء است، داشته باشد. 
 ). 2004، 5باشد (وینتر و موریسر منطقه متفاوت میو عناصر در ه

بروندادهاي غیرکالایی در رهیافت کشاورزي چندکارکردي مصادیق متعددي دارد که 
ولید ت ازجملههایی چون افزودن ارزش بیشتر به محصولات توان به فعالیتمی هاآن ازجمله

انداز و استفاده و چشم اي محصول، طراحی منظرمحصول ارگانیک و فرآوري درون مزرعه
-تولید انرژي منظوربهارائه خدمات گردشگري در مزارع، کشت گیاهان خاص  جهتازآن

براي کودکان، برگزاري تورهاي  ژهیوبههاي زیستی، طراحی و اجراي مزارع آموزشی 
 کنندگان با فرایند تولید کشاورزي، مدیریتآشنایی مصرف منظوربهآموزشی و تفریحی 

 ).2008منظر و فضاي سبز اشاره کرد (ویلسون، طبیعت، 
نوعی پیکربندي مجدد منابع، از طریق کشاورزي چندکارکردي،  در حقیقت در فرایند

مدیریت  شود. از طریقتقاضاها و کنشگران جدید ایجاد میوجود ها به دلیل تغییر در فعالیت
ازي سازهاي بالاتري از متنوعاجراي ف منظوربهو اجراي چنین فرایندهایی برخی از خانوارها 

سرمایه (پول، دانش و مهارت لازم، سرمایه فیزیکی، ارتباطات کاري و  يآورجمعاقدام به 
براي تفهیم بهتر این  )2002و همکاران ( ٦). بلتی2003کنند (وندرپلاگ، اجتماعی) می

 وعه فعالیت مختلفمجم موضوع نگاره زیر را ارائه دادند. در این نگاره هر اقدام زراعی از سه

1 Liang 
2 Parra-López 
3 Van Huylenbroek 
4 Holmes 
5 Winter & Morris 
6 Belletti 
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لع گیرد. ضلع اول یا ضاست که هر فعالیت در یک ضلع این مثلث قرار می شدهلیتشک
دهد که حول تولیدات اي از روابط تجاري را نشان میغذا، مجموعه -هاي کشاورزيشبکه

ر تعامل گروستایی است که بیان ي؛ ضلع دوم، زمینهاندجادشدهیاکالایی و محصولات غذایی 
ع داخلی مناب یدهسازمانباشد؛ و در ضلع سوم، می غیرکالایینداد کالایی با بروندادهاي برو

 است. موردتوجهآلات مانند دانش، نیروي کار، زمین، آب، سرمایه و ماشین

 )2002ي کشاورزي چندکارکردي (بلتی و همکاران، گانه. اضلاع سه1شکل 

 

استفاده  1کردناورز از اصل تخصصیزمانی که کشاورزي متعارف جریان دارد، کش  

ارجی هاي قوي با یک مشتري خکند که هدفش افزایش میزان تولید کالایی و ایجاد پیوندمی

تایی، ي روسغذا). در ضلع زمینه -باشد (ضلع کشاورزيفروش) می(یک تعاونی یا یک عمده

هاده اخلی جایگزین نهدف کشاورز افزایش اندازه زمین است و در ضلع منابع داخلی، منابع د

کند تا سطح شود. با این روش، کشاورز تلاش میشده از بازار نهاده میخارجی خریداري

ایجاد  رمنظوبهاما ؛ درآمدش را از طریق کاهش میزان نسبت نیروي کار به سرمایه حفظ کند

ی یچندکارکردي که از طریق آن بتوان بروندادهاي مختلف کالایی و غیرکالا يیک مزرعه

اده زیر استف سازوکاررا عرضه نمود، کشاورزان یا مولدان بخش کشاورزي بایستی از دو 

 کنند:

1 Specialization 

زمینه روستایی شبکه هاي
غذا-کشاورزي

منابع داخلی

کشاورزي
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غذا: در این  -هاي کشاورزيهاي موجود در ضلع شبکهبخشی به فعالیتعمق -الف
یري گسازي محصولات مانند بهرهحالت هدف کشاورزان، کسب سود بیشتر از طریق متنوع

 است. وش مستقیم به مشتریان و فرآوري درون مزرعهاز کشاورزي ارگانیک، فر
 بخشی به این معناست که کشاورزانروستایی: وسعت بخشی در ضلع زمینهوسعت -ب

 هاي جدیدي را به کشاورزيهاي روستایی و اساساً در سطح ناحیه، فعالیتدر قالب شبکه
-اي درونهتوسعه فعالیتگیري از گردشگري کشاورزي، بهره مثالعنوانبهکنند. اضافه می

 انداز.و مدیریت منظر و چشم اي جدیدمزرعه

 )2002ي (بلتی و همکاران، چندکارکردي کشاورز به متداولي کشاورز از گذار .2 شکل

 
 توسعه اصلییکی از ارکان  عنوانبهرا  گردشگري يتوسعه گذاراناستیس وریزان برنامه

اه و بهبود رف تیدرنهاسبب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و  هچراککنند، قلمداد می پایدار
منظر  نیتأم ).1397سورشجانی و همکاران، معیشت خانوارهاي روستایی خواهد شد (حیدري

انداز و ارائه خدمات و محیطی جهت گذران اوقات تفریحی درون مزرعه که به آن و چشم
یکی از  عنوانبهشود گفته می 1سماي یا اگروتوریگردشگري کشاورزي، گردشگري مزرعه

زاده (عبدالله است شدهگرفتهمعیشت پایدار روستاییان در نظر  بهبود براي اصلی هايرهیافت
 ). 2004، 2؛ سابوتینا2005؛ مارسدن و سونینو، 1394و همکاران، 

هاي تفریحی، گردشگري و آموزشی فعالیت يتوان کلیهگردشگري کشاورزي را می
ورزي، کشا برداران زراعی و دامی بر پایهوستایی تعریف کرد که توسط بهرهدر مناطق ر

زراعی محلی، معماري بومی و منظر زراعی، شکار و...  ورسومآدابدامداري، ماهیگیري، 

1 agroturism  
2 Soubbotina 

زمینه روستایی
شبکه هاي

غذا-کشاورزي

منابع داخلی

کشاورزي
متداول

برونی سازي

افزایش اندازه تخصصی کردن

زمینه روستایی
شبکه هاي

غذا-کشاورزي

منابع داخلی

کشاورزي
چندکارکردي

سازمان بخشی

وسعت بخشیعمق بخشی
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). علاوه بر این گردشگري کشاورزي در بسیاري از 2009و همکاران،  1گیرد (بلاکامیانجام 
هاي تفریحی، اقامت گردشگران در مزارع، ، خوراك، فعالیتنقاط دنیا، بازدیدهاي آموزشی

ل یا دستی، برداشت محصوها یا چادرزدن، خرید مستقیم محصولات روستایی یا صنایعاتاق
اندازي و توسعه این نوع از شود. راهچیدن میوه و حتی تجربه غذا دادن به دام را نیز شامل می

کند که درآمد خود را به طرق متنوعی ان فراهم میبردارگردشگري این امکان را براي بهره
هاي مربوط به برداشت محصول، تورهاي آموزشی اي یا باغی، جشنوارهچون تورهاي مزرعه

کنندگان و خدمات متنوعی از ها، مازهاي ذرت، برداشت محصول توسط مصرفبراي بچه
 ).2005، 2این قبیل افزایش دهند (پاتر و تیزلی

ر هاي کشور بیشتدر قوانین و برنامه گردشگري کشاورزي اي اخیرهاگرچه طی سال
 شرایط متنوع اقلیمی ایران و امکان باوجوداست، اما صنعت گردشگري  شدهواقع موردتوجه

-کشت محصولات متنوع، سهم بسیار ناچیزي را در کشور به خود اختصاص داده است، به
درصد بوده  3/7ناخالص دولتی کشور سهم گردشگري در تولید  1396اي که در سال گونه

ر، باشد (کریمی و کیاسسهم گردشگري کشاورزي در این زمینه بسیار ناچیز می مسلماًو 
هاي طبیعی، تاریخی، با توجه به اینکه روستاهاي ایران داراي جاذبه کهیدرحال). 1397

 گر را دارندشهاي جذب گردشدن به کانونفرهنگی و هنري متنوعی هستند و قابلیت تبدیل
هاي راهبردي توسعه پایدار گیري برنامه، لزوم بهره)1390؛ رستمی و زارع، 1385(سقایی، 

ي توجه به گردشگري پایدار کشاورز چراکه شود.اي احساس میفزاینده طوربهاز این صنعت 
ن مچنیاي افزایش داده و هتواند سهم این بخش را در اقتصاد ملی و منطقهدر ایران نیز می

 ).1391هاي روستایی شود (هزارجریبی و نجفی، باعث رونق و توسعه کشاورزي و سکونتگاه
حاشیه در  لومترمربعیک 58904با مساحت  درمجموع، مازندران و گلستان استان گیلانسه 

 هاياما طی دو دهه اخیر نقاط روستایی استان؛ ندادر شمال ایران جاي گرفتهدریاي خزر 
اند. ظهور چنین مشکلاتی باعث تغییر در ساختار خزر با رشد منفی مواجه بودهحاشیه دریاي 

فضایی، جمعیتی، اقتصادي و اجتماعی این مناطق از طریق مهاجرت روستاییان به شهرها و 
ظر و دگرگونی من تیدرنهاتبدیل مراکز روستایی به شهرهاي کوچک نیز شده است که 

ضیاء توانا ( اراضی در این مناطق را به دنبال داشته استانداز روستایی و تغییر کاربري چشم

1 Blacka 
2 Potter & Tilzey 
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زیست این مناطق در ایران به دلیل برخورداري از محیط کهیدرحال. )1386و امیرانتخابی، 
ه دریاي هاي استثنایی حاشینظیر، جنگلهاي گیاهی و جانوري کم، داشتن گونهفردمنحصربه

. اکولوژیکی بالایی برخوردار است-اقتصاديهاي گردشگري از اهمیت و داشتن جاذبه خزر
ر برداران دبه عمل آمد، برخی از بهره موردمطالعهطی مشاهداتی که توسط محقق از منطقه 

ند. امزارع و باغات خود طی سه سال اخیر، اقدام به ارائه برخی از خدمات گردشگري کرده
هاي نیمروزي در باغ يهااقامتگاهتجهیز  صورتبهعمده این خدمات در استان مازندران 

 ، برداشت محصول توسط گردشگران از مزارعيریپذمهمانمرکبات و ارائه خدمات اقامتی و 
در مزارع و باغات بود. در استان  شدهسیتأسو فروش ماهی در استخرهاي پرورش ماهی 

 يهاغذاگردشگري در مزارع و باغات مرکبات و تهیه و سرو  يهااقامتگاهگلستان ارائه 
ري هاي گردشگترین نوع از فعالیتمتداولراي ارائه به گردشگران محلی در این مزارع ب

به  عمدتاًن برداراکشاورزي بود. در استان گیلان نیز همانند دو استان گلستان و مازندران بهره
و تعداد محدودي از این مزارع  گردشگري در باغات و مزارع خود پرداخته يهااقامتگاهارائه 

 پردازند.ه ارائه امکانات ماهیگیري در مزارع براي گردشگران نیز میب
هاي اخیر برخی از مزارع در این سه استان در حال ارائه خدمات هرچند طی سال

با توجه به جوان بودن گردشگري اند، اما گردشگري کشاورزي به گردشگران بوده
ر توسعه اقتصادي، اجتماعی و کشاورزي در منطقه، مزایاي کامل این نوع از گردشگري د

سط ي توبرنده توسعه گردشگري کشاورزهاي پیشفرهنگی و همچنین تدوین راهبرد
 نیترهممیکی از  عنوانبهها و سازمان ترویج ریزان و همچنین برنامهو برنامه گذاراناستیس

ه است قرار نگرفت موردتوجهو حتی افراد محلی چندان  ارکان توسعه کشاورزي و روستایی
هدف اصلی این پژوهش شناسایی برخی عوامل  رونیازا. )2012، 1(قادري و هندرسن

-بر ارائه خدمات مختلف گردشگري کشاورزي توسط باغداران مرکبات در استان رگذاریتأث
 از: اندعبارتباشد. اهداف اختصاصی این مطالعه هاي حاشیه دریاي خزر می

 کارکردي و چندکارکرديغداران تکاي باهاي فردي و حرفهبررسی ویژگی -
 شناخت و تبیین نگرش پاسخگویان نسبت به توسعه گردشگري کشاورزي -
 توسعه گردشگري کشاورزي ينهیدرزمبررسی میزان دانش و مهارت پاسخگویان  -
 بررسی میزان مهارت کارآفرینی دو گروه پاسخگویان -

1 Ghaderi & Henderson 
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 .دشگري کشاورزيبا اجراي راهبرد گر شدهیبررستبیین رابطه بین متغیرهاي  -
لازم به ذکر است در این پژوهش منظور از کشاورزي چندکارکردي، توسعه گردشگري 

-برونداد غیرکالایی کشاورزي در کنار کارکرد تولیدي و کالایی آن می عنوانبهکشاورزي 
 باشد.

ز بر توسعه گردشگري کشاورزي، ا رگذاریتأثشناسایی عوامل  منظوربهدر این مطالعه 
توسعه کشاورزي چندکارکردي و  ينهیدرزم) 2011و همکاران ( 1بی که مورگانمدل تجر

ی، هاي حمایتاند، استفاده شد. در این مدل سیاستهاي زراعی ارائه دادهسازي فعالیتمتنوع
نی و منابع انسا عوامل سازمانی عنوانبه یسازمان نیبمشی سازمان و توسعه ارتباطات خط

هاي کارآفرینی و نوع نگرش نسبت به چندکارکردي نمودن رتدیده، دانش و مهاآموزش
سازي فعالیت کشاورزي در نظر بر متنوع رگذاریتأثعوامل فردي  عنوانبهکشاورزي 

 است. شدهگرفته

برگرفته از مورگان و همکاران، ( يکشاورز يهاتیفعال سازيمتنوعبر  رگذاریتأثعوامل  .3شکل 
2011( 

 
 

1 Morgan 

 ایجاد و ارزیابی
یک استراتژي 

 شغلی

و يسازشبکه  
استفاده از روابط   

 تشخیص و
هادرك فرصت  

-مهارت
هاي 

کارآفري
 نی

سازي متنوع
 فعالیت

 کشاورزي
هاي حمایتی سیاست

 دولت

 

 سازمانی یمشخط

 

 توسعه ارتباطات سازمانی
وامل سازمانیع  

 

 هدیدآموزشمنابع انسانی 

نگرش مثبت به 
 چندکارکردي

 عوامل فردي
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 يهنیدرزم ژهیوبههاي مهارتی و دانشی جدیدي را اورزي حوزهچندکارکردي نمودن کش
ابی و بندي، بازاریجدید و بروندادهاي غیرکالایی کشاورزي، بودجه يوکارهاکسبتوسعه 

بنابراین توسعه منابع انسانی ؛ )2010، 1(سوانسون و راجالاتی ردیگیبرممدیریت مزرعه در 
مودن کشاورزي است. این نهاد باید کارشناسان نیازهاي اساسی چندکارکردي نیکی از پیش

، بازاریابی و یدهسازمانهاي جدید مدیریتی، و کشاورزان را قادر سازد دانش و مهارت
د و بازاریابی تولی ينهیدرزمپا، رهبري را بیاموزند و با تمرکز بیشتر بر روي کشاورزان خرده

کنندگان زنجیره ارزش براي مصرف یا مؤثررا براي عرضه  هاآنکالاها و خدمات جدید، 
علاوه  ).2006و همکاران،  3و دي زوتر 2006و همکاران،  2کنند (آبارو یدهسازمانشهري 

هاي زراعی است، مسلم است که کردن نظامبر این، در چنین سیستمی که هدف متنوع
محور -راي براي معرفی محصولات یا خدمات جدید بازاکشاورزان نوآور نقش مهم و پیوسته

هاي کارآفرینی و روحیه کنند. در حقیقت چنین گذاري بر توسعه مهارتبازي می
توسعه  اکهچرکند. می دیتأککارآفرینی کنشگران و منابع انسانی درگیر در این فرایند 

است، زیرا  هشدشناختهنیروي مرکزي جهت توسعه اقتصادي  عنوانبهکارآفرینی در روستاها 
و شمس و همکاران،  2000، ٤انجامد (نیکل و رنتینگآوري و تغییر میبه رشد، نو تیدرنها
1395.( 

 پیشینه تحقیق
دانی در چن بر توسعه گردشگري کشاورزي مطالعات تجربی رگذاریتأثعوامل  ينهیدرزم

ایی گردشگري روست ينهیدرزم شدهانجامهاي است. در ادامه نتایج پژوهش نشدهانجامکشور 
 .اندقرارگرفته یبررسموردمختصر  طوربه

 بر توسعه گردشگري مؤثرتحلیل موانع  باهدفاي که ) در مطالعه1391حیدري ساربان (
روستاي سردابه شهرستان اردبیل با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام داد، 

 يهاوکارکسبچگونگی توسعه  ينهیدرزمنشان داد که دانش و مهارت ناکافی روستاییان 
 ست.ا شدهییشناسایکی از موانع توسعه گردشگري روستایی  عنوانبهکارآفرینانه 

1 Swanson and and Rajalahti 
2 Abaru 
3 de Zutter 
4 Knickel & Renting 
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) در سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در 1395نتایج پژوهش حسام و همکاران (
گردشگري روستایی روستاهاي بخش لاریجان شهرستان آمل حاکی از این است که 

هاي دسترسی به لحاظ شاخصهاي گردشگري منطقه به کنندگان در فعالیتشرکت
وستاهاي ، مطلوبیت بالایی در رنفساعتمادبههاي فیزیکی، فضاي اجتماعی و میزان زیرساخت

هاي کارآفرینی، میزان دارند، اما به لحاظ شاخص دسترسی به آموزش و مشاوره موردمطالعه
 اند.مهارت و دانش کارآفرینانه در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار نداشته

) در بررسی سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در 1396ی و همکاران (لطف
گردي در منطقه کویري خور و بیابانک نشان دادند که بین نوع نگرش نسبت به تمایل به بوم

اندازي کارآفرینی و همچنین میزان آموزش و آگاهی از گردشگري بومی و راه
 99ن اطمینات و معناداري در سطح این نوع از گردشگري همبستگی مثب يوکارهاکسب

 درصد وجود دارد.
هاي انسانی توسعه اي با عنوان پیشران) در مطالعه1397بیرانوند و همکاران (پیرداده

ان دادند که آباد نشکارآفرینی در حوزه گردشگري در روستاي ایستگاه بیشه شهرستان خرم
 يوکارهابکسان این منطقه با توسعه بین میزان آموزش، مهارت و دانش کارآفرینانه روستایی

 داري وجود دارد.کارآفرینانه رابطه معنی
هاي مؤثر بر رفتار کارآفرینانه ) در بررسی سازه1397نتایج مطالعه رحمانی و همکاران (

متغیرهاي سن، سطح در مناطق گردشگري شهرستان همدان حاکی از این است که 
 خلاقیت یادارا بودن شغل فرعی، داشتن ي، تحصیلات، درآمد خانوار از بخش کشاورز

و قصد و نیت  یطلب قیتوفطلبی و ، استقلالنفساعتمادبهپذیري، ، ریسکيرینو پذروحیه 
ییان در حوزه کارآفرینانه روستادرصد از تغییرات متغیر رفتار  67حدود کارآفرینانه 

 اند.گردشگري روستایی را تبیین کرده
ارائه الگوي توسعه گردشگري  باهدف) که 1398و همکاران ( نتایج مطالعه مرادجو نمین

هاي ارزشی در استان اردبیل انجام شد، حاکی از این است که توسعه مبتنی بر زنجیره
توسعه نظام  وبر توسعه گردشگري است  رگذاریتأثاساسی  يهامؤلفهکارآفرینی یکی از 

ر بر توسعه گردشگري د رگذاریتأثي هاسازه نیترمهمهاي کارآفرینانه از آموزش و مهارت
 این منطقه شناخته شد.
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بر توسعه گردشگري  مؤثربا عنوان عوامل  يامطالعه) در 1398بذرافشان و سامانی (
 5بر توسعه گردشگري کشاورزي را در  رگذاریتأثکشاورزي در شهرستان جهرم عوامل 

 عوامل نهادي، عواملکالبدي، -هاي فیزیکیهاي فکري، زیرساختدسته شامل زیرساخت
 بندي کردند.پذیري دستهو عوامل رقابت ترویج و توسعه

توانمندسازي جوامع محلی جهت دستیابی به  باهدف) که 2012( 1نتایج مطالعه استرزلکا
توسعه پایدار گردشگري در لهستان انجام شد، نشان داد که نوع نگرش روستاییان نسبت به 

اندازي در راه هاآنین میزان دانش و مهارت توسعه گردشگري در منطقه و همچن
 داري بر مشارکت درمعنی ریتأثنوآورانه در حوزه گردشگري کشاورزي  يوکارهاکسب

 توسعه گردشگري در مناطق روستایی این کشور داشته است.
هاي کارآفرینانه براي مهارت ریتأث باهدفاي که ) در مطالعه2014( 2شریف و لونیک

روستایی نشان دادند که بین نوع نگرش نسبت به کارآفرینی و میزان دانش  توسعه گردشگري
 ود دارد.داري وجو مهارت کارآفرینانه با توسعه کارهاي گردشگري روستایی ارتباط معنی

جهت  ازیموردن) دارا بودن مهارت کارآفرینی، دانش و مهارت 2018( 3بورك و هوگز
عه ، عقیده و نگرش مثبت روستاییان را نسبت به توسو باور هاي گردشگرياندازي فعالیتراه

ي گردشگري هابر توسعه فعالیت رگذاریتأثعوامل  نیترمهم عنوانبهگردشگري در روستا را 
 اند.روستایی شناسایی کرده

 شناسیروش
 ينهیدرزمهایی که اولیه میدانی محقق نشان داد که اغلب خدمات و فعالیت هايبررسی

و  شدهسیتأسشود، در باغات تحقیق ارائه می موردمطالعهزي در منطقه گردشگري کشاور
باغدارانی که به کشت مرکبات و سایر درختان دائمی مثمر اشتغال داشتند، به ارائه این  عمدتاً

اند. بدین دلیل جامعه آماري این بخش از پژوهش شامل کلیه باغدارانی قبیل خدمات پرداخته
 ند.اهاي گیلان، مازندران و گلستان اشتغال داشتهکبات در استانباشد که به پرورش مرمی

تقسیم شدند؛ باغدارانی که به ارائه خدمات گردشگري  دوطبقهبه  موردمطالعهباغداران 
هاي مرکبات و ارائه خدمات اقامتی و نیمروزي در باغ يهااقامتگاهکشاورزي (شامل تجهیز 

1 Strzelecka 
2 Sharif & Lonik 
3 Burke & Hughes 
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ها، فروش ماهی در استخرهاي گران از باغ، برداشت محصول توسط گردشيریپذمهمان
 ،راي گردشگراني محلی در مزارع بغذاهادر باغات، تهیه و سرو  شدهسیتأسپرورش ماهی 

داران پرداختند (باغبسیار محدود بود)) می هاآنها (که تعداد ارائه امکانات ماهیگیري در باغ
یرکالایی گونه کارکرد غخته و هیچچندکارکردي) و باغدارانی که تنها به تولید محصول پردا

-حجم جامعه آماري باغداران تک کارکردي).دادند (باغداران تکارائه نمی در مزارع
هاي جهاد کشاورزي استان مازندران، گیلان و از سازمان اخذشدهکارکردي، بر اساس آمار 

کران حجم . با استفاده از فرمول کو=N)12004نفر محاسبه شد ( 12004 )،1391گلستان (
گیري نفر محاسبه شد. روش نمونه 280در این بخش از پژوهش  یموردبررسنمونه 

ب اي تصادفی با انتساب متناسگیري طبقهدر این بخش از مطالعه روش نمونه مورداستفاده
گیلان، گلستان و مازندران تعداد دو  هايبوده است. این ترتیب که از هر یک از استان

انتخاب  تصادفی طوربههرستان تعداد دو دهستان و از هر دهستان دو روستا شهرستان و از هر ش
هاي و از استان مازندران شهرستان سرا و بندرانزلیهاي صومعهشدند. از استان گیلان شهرستان

آباد و بندرگز انتخاب شدند و هاي علیو از استان گلستان شهرستانشهر قائمساري و 
 د.گیري و توزیع پرسشنامه بین این باغداران گردیاقدام به نمونهتصادفی  صورتبه تیدرنها

تعداد باغدارانی که به ارائه خدمات گردشگري  يینهدرزمگونه آماري هیچ ازآنجاکه
برآورد حجم  منظوربهپردازند، وجود نداشت، از روش برآورد استفاده شد. کشاورزي می

اي هبا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مصاحبه جهیدرنتجامعه این دسته از باغداران 
-نبرداران و ساکنان روستاهاي رکو بندرانزلی و همچنین مصاحبه با بهره ، بندرگزشهرقائم

 طوربه العهموردمطتپه و خمیران چنین برآورد شد که در روستاهاي منطقه کلا، تنبلا، بنفش
ري کشاورزي اشتغال درصد جمعیت باغداران به ارائه خدمات گردشگ 2متوسط حدود 

نفر برآورد گردید.  240جمعیت آماري باغداران چندکارکردي این مطالعه  رونیازادارند. 
نفر محاسبه شد و با استفاده از روش  148گیري مورگان حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه

 .گیري و تکمیل پرسشنامه گردیدگیري در دسترس اقدام به نمونهنمونه
ر دآوري اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است. جمع منظوربه رداستفادهموابزار 

محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ، با  منظوربهاین بخش از پژوهش 
کلا واقع در آزمون در روستاي رکنپیشپرسشنامه  30استفاده از نتایج حاصل از تکمیل 

 70/0ا بالاتر از هاست و ضریب آلفا کرونباخ براي کلیه بخش شدهاستفاده شهرقائمشهرستان 

 



 95 |محمودي و همکاران 

در قالب آمار توصیفی و استنباطی (آزمون  شدهيآورجمعهاي تحلیل دادهبرآورد شد. 
 انجام شد. SPSS افزاررگرسیون لجستیک) با استفاده از نرم

 هایافته
درصد از  93ست که حدود پاسخگویان حاکی از آن ا ايهاي فردي و حرفهارزیابی ویژگی

ین اند. میانگکارکردي مرد بودهپاسخگویان در هر دو گروه باغداران چندکارکردي و تک
) و میانگین سنی پاسخگویان 32/1سال (انحراف معیار  02/43 کارکرديتکسنی باغداران 

-درصد باغداران تک 26) بوده است. حدود 89/0سال (انحراف معیار  6/30چندکارکردي 
درصد پاسخگویان چندکارکردي داراي  35ارکردي داراي تحصیلات دیپلم و حدود ک

درصد از  87کارکردي و درصد از پاسخگویان تک 81اند. سطح تحصیلات کارشناسی بوده
-اند. میانگین سابقه کار کشاورزي باغداران تکپاسخگویان چندکارکردي مالک زمین بوده

سال (انحراف  3/18) و پاسخگویان چندکارکردي 25/1سال (انحراف معیار  7/21کارکردي 
-) بوده است. میانگین درآمد سالانه حاصل از کشاورزي براي باغداران تک1/1معیار 

ریال بوده است.  69432000ریال و براي باغداران چندکارکردي  85957000کارکردي 
 ارکرديمیانگین درآمد سالانه حاصل از گردشگري کشاورزي توسط باغداران چندک

میلیون  110و  9ریال بوده است. کمترین و بیشترین میزان این درآمد به ترتیب  57892540
کارکردي و ریال بوده است. میزان ارتباط حدود نیمی از هر دو گروه باغداران تک
درصد از  58چندکارکردي با مراکز خدمات کشاورزي در حد متوسط بوده است. حدود 

هاي مربوط به کارکردي در دورهدرصد از باغداران تک 42 کارکردي وباغداران چند
 کارآفرینی در کشاورزي شرکت کرده بودند.

هایی که به سنجش نگرش باغداران نسبت به توسعه گردشگري کشاورزي میانگین گویه
به  81/3و  27/3پرداخت به ترتیب کارکردي و چندکارکردي میاز دیدگاه باغداران تک

بودن نگرش باغداران چندکارکردي نسبت به توسعه  دهنده مثبتآمد که نشان دست
 باشد.کارکردي میگردشگري در بخش کشاورزي در مقایسه با باغداران تک
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 . نگرش پاسخگویان نسبت به توسعه گردشگري کشاورزي1جدول 

 نگرش نسبت به توسعه گردشگري کشاورزي

 باغداران چندکارکردي کارکرديباغداران تک

می
ین

انگ
* یار 
 مع

ف
حرا

ان
ت 

یرا
تغی

ب 
ضری

 

ین
انگ

می
* یار 
 مع

ف
حرا

ان
ت 

یرا
تغی

ب 
ضری

 

ارائه خدمات گردشگري کشاورزي باعث 
 خواهد شد. افزایش درآمد

31/3 06/1 32/0 45/3 91/0 26/0 

هاي شیمیایی کاهش استفاده از سموم و نهاده
یکی از مزایاي توسعه گردشگري کشاورزي 

 است.
70/3 86/0 23/0 67/3 79/0 22/0 

گردشگري کشاورزي باعث آشنایی گردشگران 
 شود.ی میعیمنابع طببا کشاورزي و 

73/3 83/0 22/0 19/4 76/0 18/0 

بهبود ارتباط بین روستا و شهر یکی از مزایاي 
 توسعه گردشگري است.

62/3 01/1 28/0 98/3 59/0 15/0 

ري وارائه گردشگري کشاورزي به افزایش بهره
 کند.اورزي کمک میمنابع کش

83/3 86/0 22/0 71/3 91/0 24/0 

توسعه گردشگري کشاورزي باعث کاهش 
 مهاجرت روستائیان به شهرها خواهد شد.

72/3 95/0 29/0 90/3 85/0 22/0 

گسترش گردشگري کشاورزي در روستا 
ي شغلی براي ساکنان ایجاد خواهد هافرصت

 کرد.
31/3 91/0 27/0 68/3 87/0 24/0 

عه گردشگري کشاورزي باعث بهبود توس
 شود.می هارساختیز

78/3 04/1 27/0 91/3 94/0 24/0 

توسعه گردشگري کشاورزي باعث رونق 
 شود.فروش محصولات محلی روستائیان می

69/3 71/0 19/0 81/3 60/0 16/0 

  موافق کاملاً= 5مخالف،  کاملاً= 1*
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

ی چگونگ ينهیدرزمکارکردي و چندکارکردي ارت باغداران تکمیانگین دانش و مه
) به 96/2) و زیاد (میانگین=60/2توسعه گردشگري کشاورزي به ترتیب متوسط (میانگین=

 است. شدهدادهدست آمد. نتایج در جدول زیر نشان 
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 ي توسعه گردشگري کشاورزينهیدرزم. دانش و مهارت پاسخگویان 2جدول 

ي توسعه گردشگري نهیمدرزدانش و مهارت 
 کشاورزي

 باغداران چندکارکردي باغداران تک کارکردي

ن 
گی

میان
یار *
 مع

ف
حرا

ان
ت 

یرا
تغی

ب 
ضری

 

ن 
گی

میان
یار *
 مع

ف
حرا

ان
ت 

یرا
تغی

ب 
ضری

 

 39/0 24/1 15/3 41/0 00/1 45/2 اصول کارآفرینی در بخش کشاورزي
ي نهیدرزمهاي بازار چگونگی تشخیص فرصت

 زيگردشگري کشاور
48/2 93/0 37/0 08/3 88/0 28/0 

تعیین میزان تخصیص منابع موجود هم به تولید 
محصول و هم به توسعه خدمات گردشگري 

 کشاورزي در مزرعه
10/3 86/0 27/0 85/2 04/1 36/0 

انداز مطلوب مزارع طراحی منظر و چشم
 کشاورزي جهت توسعه گردشگري

76/2 90/0 33/0 90/2 96/0 33/0 

ابی خدمات مربوط به گردشگري بازاری
 کشاورزي

00/3 03/1 34/0 13/3 99/0 32/0 

ي کوچک و وکارهاکسبي اندازراهچگونگی 
 متوسط مربوط به گردشگري کشاورزي

56/2 87/0 34/0 06/3 05/1 34/0 

ي مربوط به گردشگري وکارهاکسبمدیریت 
 کشاورزي

96/2 86/0 40/0 86/2 92/0 32/0 

توسعه  وکارکسبهاي چگونگی تهیه طرح
 برداريگردشگري کشاورزي در سطح واحد بهره

01/2 19/1 59/0 81/2 14/1 40/0 

ي توسعه نهیدرزمهاي دولت آگاهی از سیاست
 گردشگري در روستا

23/2 00/1 45/0 79/2 93/0 33/0 

   = خیلی زیاد5= خیلی کم، 1 *
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

دي به کارکردهنده مهارت کارآفرینی براي باغداران تکتشکیل يهامؤلفهمیانگین 
)، تحمل 17/3)، کنترل درونی و عدم تقدیرگرایی (87/2طلبی (باشد: توفیقشرح زیر می

)% درك و 71/2پذیري ()، ریسک73/2)، استقلال (86/2)، نوآوري و خلاقیت (73/2ابهام (
میانگین کل حاصل از  تیدرنها) و 62/2و نیاز به موفقیت ( )65/2ها (شناسایی فرصت

 آمد. به دست 81/2کارکردي سنجش مهارت کارآفرینی باغداران تک
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دهنده آن براي تشکیل يهامؤلفهمیانگین حاصل از سنجش مهارت کارآفرینی و 
)، کنترل درونی و عدم 18/3طلبی (توفیق باشند:باغداران چندکارکردي به شرح زیر می

)، 76/2)، استقلال (97/2)، نوآوري و خلاقیت (22/3ابهام ()، تحمل 21/3تقدیرگرایی (
) و میانگین 98/2)، نیاز به موفقیت (28/3ها ()، درك و شناسایی فرصت15/3پذیري (ریسک

 بوده است. 53/3کارکردي کل حاصل از سنجش مهارت کارآفرینی باغداران تک

 . مهارت کارآفرینی پاسخگویان3جدول 

 

 باغداران چندکارکردي داران تک کارکرديباغ مهارت کارآفرینی

 

ین
انگ

می
* یار 
 مع

ف
حرا

ان
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یرا
تغی

ب 
ضری

 

ین
انگ

می
* یار 
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یرا
تغی
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ضری

 

بی
 طل

یق
توف

زه 
گی

ان
 

دهم درآمد تولیدي که انجام می اگر کار
مناسبی داشته باشد، راضی هستم و به دنبال 

 .1رومایجاد یک فعالیت جدید زراعی نمی
06/2 27/1 62/0 00/3 92/0 31/0 

هاي مرا کارهایی را دوست دارم که توانایی
ل ی قابآسانبهیی که هاآندهند نه افزایش می

 .انجام هستند
23/3 81/0 25/0 29/3 79/0 24/0 

 قدمشیپدر کسب اطلاعات حوزه کشاورزي 
 هستم.

97/2 17/1 39/0 17/3 19/1 37/0 

 شخصی که داراي عنوانبهبین اطرافیان 
 .امشدهشناختهپشتکار است 

45/2 39/1 57/0 71/2 25/1 46/0 

ام را حتی کنم کار توسعه مزرعهسعی می
 .موانع زیاد ادامه دهم باوجود

90/2 08/1 37/0 98/2 98/0 33/0 

وقتی شیوه خاصی براي حل مشکلی در 
 حلراهتوانم ام کارساز نباشد، میمزرعه

 .دیگري پیدا کنم
68/2 20/1 45/0 97/2 22/1 41/0 

، امبراي رسیدن به اهدافی که تعیین کرده
 .حاضرم آسایشم را فدا کنم

34/2 26/1 54/0 08/2 33/1 64/0 
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 . 3جدول ادامه 

 باغداران چندکارکردي باغداران تک کارکردي مهارت کارآفرینی 

یی
گرا

دیر
 تق

دم
و ع

ی 
رون

ل د
نتر

ک
 

-ام میوظایف و کارهایم را از روي اشتیاق انج

 دهم.
12/3 09/1 34/0 96/2 25/1 42/0 

کوشی و تلاش است و موفقیت حاصل سخت
 ارتباطی به شانس ندارد.

06/3 21/1 39/0 00/3 33/1 44/0 

 رگذاریتأثتواند در سرنوشت خود انسان می
 باشد.

38/3 97/0 28/0 25/3 21/1 34/0 

در صورت داشتن تمرکز فکري توان آموختن 
 دارم. هر چیزي را

37/3 87/0 25/0 50/3 01/1 29/0 

ام هرچه را بخواهم مزرعه وکارکسبدر مورد 
رسیدن به آن  درراهآورم زیرا می به دست

 .کنمسخت کار می
06/3 91/0 29/0 13/3 06/1 34/0 

پس از هر شکست، هدفم را از طریق دیگري 
 .کنمدنبال می

16/1 43/0 37/0 41/3 96/0 28/0 

ل اب
حم

ت
 هام

 27/0 91/0 33/3 34/0 09/1 16/3 1م.کنهاي سخت، فرار میاز قرار گرفتن در موقعیت
ها و طرز به معاشرت با افرادي که داراي ایده

 فکرهاي متفاوتی هستند علاقه دارم.
13/3 93/0 29/0 33/3 75/0 22/0 

قبل از انجام هر تصمیمی در مورد مزرعه، 
حتی اگر مدت مایلم تمام حقایق را بدانم، 

 .1زیادي طول بکشد
09/2 12/1 53/0 79/2 24/1 44/0 

زندگی معمولی و کار یکنواخت را بر زندگی 
 1.دهمپر از تغییر ترجیح می

46/2 54/1 62/0 55/2 79/1 70/0 

یک شغل خوب، شغلی است که مکان، نوع 
 .1ي انجام آن روشن باشدکار و نحوه

76/3 90/0 24/0 33/3 75/0 22/0 

ت
اقی

خل
 و 

ري
وآو

ن
 

هاي جدید و ابتکاري به دنبال روش معمولاً
 براي انجام کارها یا حل یک مشکل هستم.

14/3 81/0 26/0 29/3 62/0 18/0 

دهم کارها را به روش معمول انجام دهم ترجیح می
 .1هاي جدید را تجربه کنمها و روشتا اینکه راه

54/2 95/0 37/0 50/2 97/0 39/0 

 25/0 78/0 13/3 32/0 98/0 99/2 به فکر شروع کارهاي جدیدي هستم.همیشه 
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 . 3جدول ادامه 

 باغداران چندکارکردي باغداران تک کارکردي مهارت کارآفرینی 

ال
تقل

اس
 

توانایی انجام وظایف مربوط به شغل خودم را 
 دارم.

34/3 95/0 28/0 52/3 92/0 26/0 

م صلاح دوست دارم کارها را به طریقی که خود
دانم انجام دهم و اهمیتی به تفکر دیگران می

 .دهمنمی
12/2 01/1 47/0 00/2 17/1 58/0 

هاي خودم در انجام وظایفم اعتماد به توانمندي
 دارم.

67/2 85/0 32/0 98/2 87/0 29/0 

ک
یس

ر
ري

پذی
 

از شکست خوردن در توسعه فعالیت کشاورزي 
 شوم.ناامید نمی

91/2 13/1 39/0 17/3 03/1 33/0 

هاي سنتی (قدیمی و هاي نو را به روشروش
 دهم.مطمئن) ترجیح می

12/3 01/1 32/0 83/2 11/1 39/0 

 42/0 23/1 94/2 34/0 05/1 06/3 قدم بودن در کارم ترسی ندارم.از ابتکار و پیش
اگر نتیجه انجام کاري به خطر کردنش بیرزد 

-م میمخالفت دیگران آن را انجا باوجودحتی 

 .دهم
47/2 17/1 47/0 15/3 32/1 61/0 

ي خوبی داشته باشم حاضرم کار و اگر ایده
 .شغل فعلی خود را رها کنم

97/1 20/1 61/0 54/2 16/1 45/0 
ت

رص
ی ف

سای
شنا

 و 
ك

در
 ها

هاي زیادي براي در فعالیت کشاورزي زمینه
 گذاري وجود دارد.سرمایه

78/2 21/1 43/0 96/2 29/1 43/0 

توان در کشاورزي و ي مختلفی میوکارهابکس
 در روستا ایجاد کرد.

97/2 09/1 37/0 04/3 15/1 38/0 

ام جدیدي را در مزرعه وکارکسبتوانم می
 ها).خانهفراهم کنم (مثل سفره

19/2 14/1 52/0 73/3 31/1 35/0 

  است. شدهانجاممعکوس  يکدگذار 1 موافق کاملاً= 5مخالف،  کاملاً= 1 *

 )منبع: محاسبات تحقیق حاضر(

بر ارائه خدمات گردشگري کشاورزي توسط  رگذاریتأثتعیین متغیرهاي  منظوربه
استفاده شد. متغیرهاي  Enterروش از رگرسیون لجستیک به  موردمطالعهباغداران منطقه 

به مدل شامل سن، سطح تحصیلات، نوع مالکیت زمین، سابقه کار  واردشدهمستقل 
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هاي کارآفرینی، میزان یزان درآمد حاصل از کشاورزي، شرکت در دورهکشاورزي، م
مهارت در توسعه گردشگري کشاورزي، مهارت کارآفرینی باغداران، ارتباط با مراکز 

در خصوص توسعه گردشگري کشاورزي بودند. با توجه  هاآنو نگرش  خدمات کشاورزي
ارزیابی کل مدل رگرسیونی لجستیک  دهندهکه نشان 1بوسنیداري آزمون اومبه سطح معنی

است. مقادیر  بوده قبولقابلباشد، برازش مدل و بیانگر میزان قدرت تبیین و کارایی مدل می
و ضریب  3شامل ضریب تعیین کاکس و نل 2هر دو آماره مربوط به ضریب تعیین پزودو

درصد از  7/66ند امتغیر مستقل این تحقیق توانسته 8، نیز نشان داد که 4تعیین نیجل کرك
 تغییرات متغیر وابسته یا تصمیم به پذیرش گردشگري کشاورزي را تبیین کنند.

غیر بینی تغییرات متنیز نشان داد برازش میزان پیش 5نتیجه حاصل از آزمون هاسمر و لمشو
دار است. بدین معنی که مدل تحقیق مناسب بوده و از برازش لازم معنی 05/0وابسته در سطح 

وابسته  بینی نسبت بالایی از تغییرات متغیردار است و متغیرهاي مستقل قادر به پیشبرخور
ندي که ابعاد باند. بر اساس نتایج جدول طبقه(تصمیم به پذیرش گردشگري کشاورزي) بوده

دهد، حساسیت مدل در تفکیک باغداران بندي را نشان میمتغیر طبقه یدووجه
 درصد بوده است. 1/90دیگر کارکردي و چندکارکردي از یکتک

شود که از بین در جدول زیر مشخص می Waldداري آماره با توجه به نتایج سطح معنی
در تحلیل رگرسیونی، متغیرهاي سطح تحصیلات (با تغییر به  واردشدهبین متغیرهاي پیش

 هاي کارآفرینی، میزان دانش و مهارت دردیپلم و کارشناسی)، شرکت در دورهسطوح فوق
 در هاآنو نگرش  کارآفرینی باغداران مهارت و روحیهتوسعه گردشگري کشاورزي، 

بینی تغییرات متغیر وابسته (پذیرش خصوص کشاورزي چندکارکردي قادر به پیش
 05/0ز تر ادر سطح خطاي کوچک هاآنبینی گردشگري کشاورزي) بوده و توانایی پیش

 دار بوده است. معنی
  

1 Omnibus 
2 Pseudo r-square 
3 Cox & Snell R-square  
4 Nagelkerke R-square 
5 Hosmer and Lemeshow Test 
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 به معادله واردشدهبین پیش. متغیرهاي 4جدول 
Exp(B) Sig. Wald B  

 سن -084/0 104/4 063/0 568/0
 سطح تحصیلات  595/13 059/0 
 (1)سطح تحصیلات  561/13 000/0 999/0 000/0
 (2)سطح تحصیلات  775/3 016/4 055/0 481/7
 (3)سطح تحصیلات  892/4 860/5 065/0 201/3
 (4)تحصیلات  سطح 266/20 000/0 998/0 203/0
 (5)سطح تحصیلات  019/6 831/9 002/0 029/1
 (6)سطح تحصیلات  060/5 550/8 003/0 551/1
 (7)سطح تحصیلات  033/0 000/0 983/0 847/0
 نوع مالکیت زمین 659/1 757/2 097/0 765/5
 سابقه کار کشاورزي -075/0 107/3 078/0 951/0
 ل از کشاورزيدرآمد حاص -092/0 890/0 055/0 824/0
 دانش و مهارت در گردشگري 785/0 342/1 047/0 327/2
 هاي کارآفرینیشرکت در دوره 151/5 123/16 000/0 590/4
 مهارت کارآفرینی 599/1 204/2 038/0 632/3
 ارتباط با مراکز خدمات 201/1 015/2 071/0 854/1
 نگرش در رابطه با چندکارکردي 334/2 457/8 004/0 184/1
000/0 000/0 214/13 115/22 Constant 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

شود. این می ها استفادهها از شانس یا نسبت بختدر رگرسیون لجستیک براي تفسیر داده
 طورهبشاخص نسبت بین احتمال وقوع بر احتمال عدم وقوع است و این نسبت شانسی را که 

-پیش بردار معینشگري کشاورزي را براي هر بهرهپذیرش و ارائه خدمات گرد زیآمتیموفق
در  شدهبهمحاسبر اساس مقدار برتري لگاریتمی  گریدانیببهدهد. کند، نشان میبینی می

میزان پذیرش و ارائه خدمات گردشگري کشاورزي توسط باغداران  تواندیممعادله موردنظر 
 مقاله به شکل زیر است: را تبیین کرد. مدل برآورد شده رگرسیون لجستیک در این

115/22+ 019/6 X1+033/0 X2 + 785/0 X3+ 151/5X4 + 599/1 X5 + 

334/2 X6 
 = برتري لگاریتمی
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سطح تحصیلات بالاتر از  =X2 ، )1سطح تحصیلات کارشناسی (ضریب  =X1  که در آن:
شرکت در صورت  =X4 ، دانش و مهارت در گردشگرينمره  = X3 )، 1کارشناسی (ضریب 

نگرش در نمره  =X6 ، مهارت کارآفرینیمیزان  =X5 )، 1(ضریب  هاي کارآفرینیر دورهد
 .رابطه با چندکارکردي

هاي دار باقیمانده در معادله، متغیر شرکت در دورهدر میان مجموعه متغیرهاي معنی
ته و بینی احتمال پذیرش گردشگري کشاورزي داشکارآفرینی بیشترین توانایی را در پیش

 رین توانایی نیز مربوط به متغیر سن بوده است.کمت

 گیرينتیجهبحث و 
ن هاي دولت و همچنیکاهش وابستگی کشاورزان به حمایت ينهیدرزم جادشدهیاتغییرات 

-ه خودشده و چتغییر تقاضاها و بازار در بخش کشاورزي کشور، این انگیزه را (چه تحمیل
 قششاننتر بوده، هویت و واهد کرد که کارآفرینبرداران ایجاد کرده و خانگیخته) در بهره

 مجدداً و بازارهاي جدید و مشاغل جدیدي را  قرار داده يموردبازنگرکشاورز  عنوانبهرا 
هاي صتفر گونهنیاباید سازوکارهایی وجود داشته باشد که  رونیازاپیکربندي کنند. 

روي بهاي روهمقابله با چالش ورمنظبهکارآفرینی را تقویت کرده و باعث شود که کشاورزان 
هاي گیري و پیکربندي کرده و مهارتجهت مجدداًرا  زراعی يوکارهاکسبخود 

 خود را توسعه دهند. کارآفرینی
درآمد ) در این مطالعه دو متغیر سن و میزان 1397برخلاف مطالعه رحمانی و همکاران (

 يوکارهاکسبغیر پذیرش و اجراي بینی متداري بر پیشمعنی ریتأث حاصل از کشاورزي
ساربان  توسط حیدري شدهانجامبا نتایج مطالعات  راستاهم کهیدرحالاند. گردشگري نداشته

بیرانوند و همکاران )، پیرداده1396)، لطفی و همکاران (1395)، حسام و همکاران (1391(
ورك و هوگز ) و ب2014)، شریف و لونیک (1398)، مرادجو نمین و همکاران (1397(
داران یکی برکند که دانش و مهارت کارآفرینی بهرهمی دیتائ)، نتایج این مطالعه نیز 2018(

ازي سبر پذیرش و اجراي چندکارکردي نمودن کشاورزي و متنوع رگذاریتأثاز متغیرهاي 
تقویت  رونیازاارائه خدمات گردشگري کشاورزي است.  ازجملهفعالیت کشاورزي 

 زجملهانسبت به تغییرات محیط  یک پاسخ خلاق و نوآورانه عنوانبهآفرینی هاي کارمهارت
اي کارآفرینی نیرویی است که سایر منابع را بر چراکهگرایی کشاورزي است. چندکارکردي

 کند. هرچند که مقولهبرآورده کردن تقاضاهاي پاسخ داده نشده بازار بسیج می
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ادار هاي کشاورزي ورا به اصلاح در سیاست گذارانچندکارکردي بودن کشاورزي، سیاست
گونه اقدامات بایستی انتظار داشت در رفتار کشاورزان نیز تغییراتی سازد، اما در برابر اینمی

بایست کشاورزان را به سمت رفتارهاي کارآفرینانه در ایجاد شود. نظام ترویج کشاورزي می
کشاورز در  عنوانبهو نقش خود را  یتکند که هورا تشویق  هاآندهد و کشاورزي سوق 

و  هاي کارآفرینیپارادایم جدید مورد بازبینی قرار دهند. یکی از راهکارهاي توسعه مهارت
 ریأثتباشد که هاي کارآفرینی میزراعی، ارائه آموزش يوکارهاکسبسازي همچنین متنوع

 دار تشخیص داده شد. بااین متغیر در اجرا و ارائه خدمات گردشگري کشاورزي نیز معنی
 چگونگی برانگیختن و تشویق کشاورزان به این منظور که ينهیدرزمتوجه به مطالب مذکور 

ی کارآفرینی در کشاورزي و چگونگ ينهیدرزمفعالانه به دنبال افزایش دانش و آگاهی خود 
ه شرح ب ییهاشنهادیپغیرکالایی در مزارع چندکارکردي باشند،  يوکارهاکسباندازي راه

 شود؛زیر ارائه می
-هاي آموزشی مناسب جهت تقویت مهارت و روحیه کارآفرینی بهرهدوره یدهسازمان

 مثالعنوانهبهاي ارتباطی انسانی و تکنیکی. برداران با استفاده از ترکیب متوازنی از مهارت
 ينهیدرزمهاي آموزشی که با همکاري کارآفرینان موفق برگزاري سمینارها و دوره

عه برداران با چگونگی توسکشاورزي و کارشناسان کارآفرینی در جهت آشنا نمودن بهره
جدید و متنوع سازي فعالیت کشاورزي اقدام نمایند. راه دیگر برانگیختن  يوکارهاکسب

د معرفی موضوع کارآفرینی که کارآفرینی از تولی باهدفکشاورزان برگزاري جلسات بحث 
 ود.شتا خدمات را شامل می

-ها، دانشکدهها، آموزشکدهفراهم کردن زمینه آموزش کارآفرینی در مدارس، هنرستان
معرفی و تقویت مفهوم و روحیه کارآفرینی و تربیت نیروي انسانی  منظوربههاي کشاورزي 

هاي ، وزارت جهاد کشاورزي و سازمانوپرورشآموزشکارآفرین با همکاري وزارت 
 غیردولتی.

ایجاد  براي هاآننان بخش کشاورزي و تشویق و تقدیر از عملکرد شناسایی کارآفری
 انگیزه در دیگر شاغلان بخش.

 به کارآفرینان بخش در مورد موقعبهرسانی در نظر گرفتن سازوکارهایی براي اطلاع
 .هاآنو مناسب خدمات تولیدي  موقعبهبازارها و عرضه 
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اداري، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در برداران به لحاظ شناخت موانع کارآفرینی بهره
 .هاآنریزي جهت رفع کشور و برنامه

ی که در آن به هاي تلویزیوننمایش مثلاًهاي تبلیغاتی براي کارآفرینی، استفاده از فعالیت
 شود.هاي برتر کارآفرینی پاداش داده میایده

فرینی دیدگاه کارآ یطورکلبهاي دوستدار کارآفرینی. ایجاد یک فرهنگ ملی و منطقه
 يوکارهاکسبهاي توسعه کشاورزي قرار گیرد تا توسعه ها و راهبردباید در مرکز سیاست

 و تنوع و گوناگونی) را تشویق کند. زراعی (رشد، تخصص
بردارانی که برنامه ها براي بهرهمالی) و یا یارانه ژهیوبهها (ایجاد سیستمی از مشوق

حمایت از کشاورزانی که استراتژي  مثلاً( خوددارند وکارکسبمشخصی براي مدیریت 
ایی ههاي مالی و پولی براي طرحو یا ارائه مشوق مشخص دارند وکارکسبمشخصی براي 

 نیاز آموزش کارآفرینی).با پیش
نی هاي جدیدي از کارآفریتمرکز بر روي مسائل و مشکلات کشاورزان و معرفی دیدگاه

 تولیدي و غیرتولیدي در مزارع. يهاتیفعالو هماهنگی بین آموزش مدیریت ارتباط  مثلاً
 هاي خاص کارآفرینی.تخصیص اعتبار براي ارائه آموزش
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 .تهران: انتشارات سمت، چاپ اول. ماهیت و مفاهیم: گردشگري .)1385(هدي. سقایی، م
). تحلیل و ارزیابی کاربرد روش 1395الدین؛ حسینی، ابوالحسن و خورشیدیان، رادمان. (شمس، شهاب

 :يمطالعه مورد(ي سناریوهاي توسعه گردشگري روستایی بندتیاولوتحلیل سلسله مراتبی فازي در 
 .158-178): 18(5 ،ریزي و توسعه گردشگريبرنامه. )استان مازندران

). روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهاي آن در 1386توانا، محمدحسن و امیر انتخابی، شهرام. (ضیاء
 .107-128): 10(5، جغرافیا و توسعهشهرستان تالش. 

علیرضا.  دشریف و خواجه شاهکوهی،خدیجه؛ شریف زاده، محم زاده، غلامحسین؛ صالحی،عبدالله
ریزي و توسعه نامهبر). بررسی تأثیر گردشگري بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان. 1394(

 .111-163): 15(4 گردشگري،
و آثار آن بر اقتصاد.  2017). بخش سفر و گردشگري ایران در سال 1397کریمی، فروغ و کیاسر، امیر. (

 دسترسقابل. 1398آبان  2ع، معادن و کشاورزي تهران. بازیابی شده در تاریخ اتاق بازرگانی، صنای
 http://tccim.ir/images/Docs/TCCIMirBizReport_631.pdfدر 
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سنجش نگرش مردم نسبت به ). 1396لطفی، صدیقه؛ رمضان زاده لسبوئی، مهدي و ابراهیمیان، مهناز. (
گردي (مطالعه موردي: منطقه کویري و بیابانی خور و نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم

 . 54-76): 21(6، ي و توسعه گردشگريزیربرنامه. )بیابانک
سعه ). ارائه الگوي تو1398زاده، علی؛ حیدرزاده، کامبیز و سیدین، حسام. (مرادجو نمین، مهدي؛ بدیع

جله پزشکی ماستان اردبیل.  موردمطالعهي ارزشی در ایران: هارهیزنجکارآفرینی گردشگري مبتنی بر 
 .514-526): 62(6، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عوامل مؤثر بر توسعه  یشناختبررسی جامعه). 1391هزارجریبی، جعفر و نجفی، ملک محمد. (
): 3(23 ،ریزي محیطیجغرافیا و برنامه). خارجی گردشگري در ایران (با رویکرد جذب گردشگران

146-133. 
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