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People’s increasing demand for outdoor recreation, particularly those who live in metropolis and indus�
trial cities, has created appropriate opportunity for income generation through agritourism by villagers. 
However, it may cause problems regarding the change of agricultural land use, should poor management 
practices be applied. One of the most important factors affecting income generation through agritourism 
is the recognition of tourism market and motivations of tourists. This study analyzed motives of tourists 
affecting the choice of agritourism destination. This study was a descriptive-analytical type of quanti�
tative research conducted by a survey. The study population consisted of 18 years and older tourists 
visited the East Alamut region in summer. The sample size (n=255) was determined based on tourists’ 
motives and factor analysis perquisites. Convenience sampling method was employed because of lack 
of appropriate sampling frame. Respondents determined their highest priorities and motivations such 
as benefit from clean air, contact with nature, relaxation, and having a good time with family in a calm 
atmosphere. Also this study indicated that factors such as “being with family”, “learning and spending 
less”, and “self-actualization and change” were the most important factors in the choice of agritourism 
destination by tourists.
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Extended Abstract

1. Introduction

urrently Iranian small farms lack viable 
situations. Usually small villagers did 
not look at agriculture as a remunerative 
profession. Holistic and systemic look at 
various functions of a rural system, such 

as conservation, recreation activities, and non-use values 
and avoidance from reducing its functions to mere pro-
duction, is one of the most important policies for comple-
mentary income generation and value adding in a farming 
system and improving its competitiveness. Establishing 
connection between agricultural sector and other sectors 
can create ample benefits for the communities, through 
developing backward and forward linkages. Tourism is 
one of the most important sectors that can contribute in 
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fair and suitable agricultural marketing formation and re-
verse rural-urban outflow. 

Regarding rapid growth of urbanization particularly 
in metropoles of Iran, dominance of small landholdings 
and existence of globally important agricultural heritag-
es, sustainable agritourism is one of the most important 
strategies which could increase farmers’ income and slow 
down agricultural land use change in Iran. In fact, the in-
creasing demands of people, particularly in metropoles 
and industrial cities, for outdoor recreation has created 
appropriate opportunity for income generation through 
agritourism development. Of course it may cause prob-
lems regarding the change of agricultural land use, if good 
management practices do not be applied.

Recognition of tourism market and motivations of 
tourists strongly influences tourist attraction. Indeed un-
derstanding of customer motivation is a perquisite for 
achievement of tourism enterprises, especially agritour-
ism enterprises (Goeldner & Ritche, 2009). Motivations of 
tourists determine their decision about destination. Re-
searchers should consider that the motivators of the in-
dividuals are different from each other (Castan, Moreno, 

Garcı´a, & Crego, 2003). Study of travel motivation is start 
point of psychological inquiries of tourist behavior. The 
best method of understanding favorite services of tourists 
and determining effective motivators is asking questions 
from themselves (Ranjbarian & Zahedi, 2013). Nonetheless, 
motivations of Iranian tourists in the choice of agritour-
ism destination have not studied yet. Thus this study has 
investigated these motivations. 

2. Methodology

The necessary data for the study were collected through 
a survey conducted in Alamut County, Qazvin. After pro-
viding necessary explanations, respondents were asked to 
fill a 28-item questionnaire. In other words, the respon-
dents were subject to 28 probable motivations which 
would influence agritourism destination choice. 

Face-to-face interviews were conducted for comple-
tion of questionnaires, because citizens were not familiar 
with the term of agritourism. In other words, agritourism 
has not been publicly and formally initiated in the Iran. 
Respondents were provided with a brief introduction and 
explanation about the agritourism. After explaining the 
purpose of the study and agritourism, participants were 
asked to fill out the questionnaire on-site. On the basis 
of their importance in destination selection, respondents 
rated motivations from 1 to 10. Some of these motivations 

were derived from the previous studies such as pleasure 
travel market survey and agritourism activities and others 
were provided in this study. These motivations were pri-
oritized by CV . Then principal component factor analysis 
and Varimax rotation were employed to determine the ef-
fective components in agritourism destination choice. 

3. Results 

According to the findings, the average age of the respon-
dents was 35 years and their average family size was 3 
persons. The visitors were planning to spend on average 
22 hours in Alamut. Only 18% of the visitors reported that 
they have resided in rural houses and pay money for it. 
Others have not paid any money for their residency, be-
cause they had resided in tents or in the open air and under 
trees shadow and houses of their relatives. On the other 
hand, about 74% of the respondents had gotten familiar 
with the rural areas of Alamut by face to face communica-
tion and word of mouth and only 4% of them had gotten 
familiar via the internet.

This study analyzed motives of tourists affecting the 
choice of agritourism destination. Respondents assigned 
the most priority to motivations such as benefit from clean 
air, contact with nature, relaxation, having a good time 
with family in calm atmosphere. Also this study indicated 
that factors, including “being with family,” “learning and 
spending less cost,” and “self-actualization and change” 
were the most important factors in the choice of agritour-
ism destination by tourists.

4. Discussion 

Iran is considered as a center of evolution of world agri-
culture and hosts several agricultural heritages. Unfeigned 
customs and traditions, traditional farming practices, in-
digenous knowledge, being as origin of many genetic re-
sources, natural beauty and unique architecture have given 
competitive advantage for rural areas of Iran with respect 
to agritourism. Thus, Iran can open up new opportunities 
for agritourism development in the world. Nonetheless, 
agritourism has been not benefited from long and inten-
sive research tradition, especially in Iran which is in turn 
necessitated more focused and organized research. The 
current study aims to fill this gap via motivation analysis 
for tourists’ choice of agritourism destination.

5. Conclusion

The respondents of this study belonged to small and 
young families. It can be concluded that there is an ap-
propriate opportunity for local community to formulate 
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suitable plans and consequently job and income creation 
through tourism, because the visitors were planning 
to spend on average 22 hours in Alamut. The findings 
showed that tourism income derived from residency 
would decrease. On the other hand, there was dominance 
of conventional channels in marketing of agritourism des-
tinations among the citizens. Finally this study presented 
some solutions to improve income generation via agri-
tourism, as follows: 1) Emphasizing on small and young 
households; 2) Informing, educating, and trust-building 
among urban dwellers about residence at houses of ru-
ral people; 3) Providing better services for tourists to im-
prove their royalty and use them as a part of marketing 
strategy; 4) Providing appropriate environment for visi-
tors to spend a great time with their families in calm at-
mosphere; 5) Developing secure and convenient cites and 
facilities in rural areas for children enjoyment; 6) Catering 
local and safe food.
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نیاز روزافزون مردم به تفریح در خارج از فضاهای شهری، به ویژه در کالن شهرها و شهرهای صنعتی کشور، فرصت مناسبی را برای 
درآمدزایی از محل گردشگری کشاورزی، برای کشاورزان ایجاد کرده است. البته در صورت مدیریت نادرست، این نیاز سبب تشدید تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی می شود. یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در درآمدزایی از محل گردشگری کشاورزی، شناخت بازار گردشگری 
و انگیزه های گردشگران است. پژوهش حاضر انگیزه های گردشگران را در انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی بررسی کرده است. این 
پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی و با راهبرد کمی انجام شد. جامعه آماری شامل گردشگران باالی 18 سال 
بود که در تابستان اقدام به بازدید از بخش الموت شرقی کرده بودند. حجم نمونه بر اساس تعداد انگیزه های بررسی شده و شرایط تحلیل 
عاملی تعیین شد. نمونه مطالعه شده این تحقیق شامل 255 نفر گردشگر بود که به دلیل نبود چهارچوب نمونه گیری مناسب به صورت 
در دسترس انتخاب شدند. از دیدگاه گردشگران انگیزه هایی مانند بهره مندشدن از هوای پاکیزه، تماس با طبیعت، استراحت، تمدد اعصاب 
و لذت بردن از تعطیالت خانوادگی در فضایی آرام بیشترین اولویت را داشتند. همچنین تحلیل مؤلفه های اثرگذار و انگیزشی در انتخاب 
مقصد گردشگری کشاورزی نشان داد همراهی با خانواده در طبیعت، یادگیری و صرف هزینه کمتر و خودشکوفایی و تغییر از مهم ترین 

عوامل در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی بوده اند.

کلیدواژه ها: 
انتخاب مقصد، گردشگری 

کشاورزی، انگیزه، 
بازاریابی، الموت
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1. مقدمه

پایداری  واحدهای کشاورزی کشور وضعیت  در حال حاضر 
ندارد و کشاورزان از دید مطلوب و بلندمدت به کشاورزی، به 
عنوان منبع و حرفه ای درآمدزا بی بهره اند. داشتن دیدگاه جامع 
به ویژه  واحد کشاورزی،  به  کارکردهای مختلف هر  نظام مند  و 
توجه به مفاهیمی مانند حفاظت، فعالیت های تفریحی، ارزش های 
غیرمصرفی و پرهیز از نگرش تک بُعدی که فقط کارکرد مزرعه 
را تولید می داند، یکی از مهم ترین خط مشی های مناسب برای 
رقابتی  قدرت  بهبود  و  کشاورزی  واحد  افزوده  ارزش  افزایش 

کاربری کشاورزی اراضی است.

برقراری ارتباط بین بخش کشاورزی و دیگر بخش ها می تواند 
از طریق ایجاد و تقویت پیوندهای پسین و پیشین، منافع فراوانی 
برای جامعه داشته باشد. هیرشمن پیوندهای پسین و پیشین را 
در چهارچوب »نظریه رشد نامتوازن« مطرح کرد که در اصل به 
مفهوم استفاده از محصول بخشی به عنوان نهاده در بخش دیگر 
است. گردشگری کشاورزی از بخش های مهمی است که می تواند 
در بازاریابی عادالنه تر و بهینه تر محصول کشاورزی، نقش آفرینی و 
(Liu, 2006; Southern Mary�  جریان روستاشهری را معکوس کند
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تحلیل انگیزه های  گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی )مطالعه موردی: بخش الموت  شرقی(
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.land Resources Conversation and Development Board, 2004)

در سال 2013، مجموع سهم صنعت مسافرت و گردشگری از 
اقتصاد دنیا، به 9/5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی )7 تریلیون 
دالر آمریکا( افزایش یافت. درمجموع در همین سال، این صنعت 
حدود 266 میلیون شغل )یک شغل از هر یازده شغل( را ایجاد 
کرد (World Travel & Tourism Council, 2014). گردشگری چه در 
توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، در  کشورهای 
راستای توسعه مداوم اقتصادی در نواحی دورافتاده یا روستاهایی 
که در آن ها صنایع سنتی رو به افول است، بارها به عنوان گزینه 

.(Tianyu & Yongguang, 2007) جایگزین مدنظر قرار گرفته است

که  است  گردشگری  مهم  اشکال  از  کشاورزی  گردشگری 
می تواند در مسیر توسعه روستایی و کشاورزی نقش ایفا کند. 
گردشگری کشاورزی نوعی از کسب وکارهای روستایی است که 
محیط مزرعه در  حال  فعالیت را با مؤلفه های گردشگری تجاری 
ادغام می کند (Weaver & Fennell, 1997). البته تعاریف فراوانی در 
زمینه گردشگری کشاورزی ارائه شده است و واژگان و انواع زیادی 
از گردشگری مرتبط با کشاورزی وجود دارد که شبیه گردشگری 
 Agritourism کشاورزی است. برای نمونه، معادل اروپایی واژه
که در آمریکای شمالی مصطلح است، گردشگری مزرعه1 است 

.(Busby & Rendle, 2000; Getz & Carlsen, 2000)

گردشگری کشاورزی در آمریکا بیش از دو دهه است که به 
عنوان یکی از اشکال تنوع بخشی منابع درآمدی مدنظر قرار گرفته 
 (Evans & Ilbery, 1989; Embacher, 1994; Lobo, et al., 1999; است
آخرین  اساس  بر   .Oppermann, 1997; Pizam & Poleka, 1980)

این  در   ،2011 سال  اواخر  تا  چین  کشاورزی  توسعه  گزارش 
کشور 85 هزار روستا و درمجموع 1/7 میلیون نفر در کشاورزی 
تفریحی2 )گردشگری کشاورزی( و گردشگری روستایی فعالیت 
داشته اند. کشاورزی تفریحی، شیوه نوینی از کشاورزی است که 
گردشگران را تشویق می کند تا در فعالیت های مختلف کشاورزی 
مشارکت کنند. از این میان 1/5 میلیون نفر به طور مشخص در 

گردشگری کشاورزی به فعالیت مشغول بوده اند.

به طورکلی در سال 2011، از نواحی روستایی چین 720 میلیون 
نفر بازدید کرده اند که حاصل آن، فروش 216 میلیارد یوانی بوده است 
)وزارت کشاورزی چین3، 2013(. در سال 2013، صنعت گردشگری 
روستایی تایوان ارزش ساالنه 10 میلیارد دالر جدید تایوان و تعداد 
20 میلیون بازدید داشته است. این ارقام نسبت به سال 2012، به 
ترتیب رشد 17/5 )هفده و نیم( و 8 درصدی داشته اند. جالب توجه 
اینکه 260000 بازدید توسط گردشگران خارجی صورت گرفته است 

 .(Council of Agriculture, 2014) شورای کشاورزی تایوان(

1. Farm tourism
2. Leisure agriculture
3. Ministry of Agriculture of People’s Republic of China

با توجه به رشد سریع شهرنشینی، به ویژه در کالن شهرهای 
ایران و نیز ُخرده مالک بودن اراضی کشاورزی و برخورداری کشور 
از میراث های کشاورزی دارای اهمیت جهانی، گردشگری پایدار 
کشاورزی4 از راهبردهای مهمی است که می تواند میزان درآمد 
کشاورزان را ارتقا دهد و روند تغییر کاربری اراضی را در کشور ُکند 
سازد. البته الزمه موفقیت در تمامی کسب وکارهای گردشگری، 
به ویژه در گردشگری کشاورزی آن است که کارگزاران گردشگری 
انگیزه مشتری را درک کنند (Goeldner & Ritche, 2009). انگیزه 
می کند.  تعیین  را  مسافرت  زمینه  در  او  تصمیم  نوع  مشتری، 
قرار دهند که  را مدنظر  این موضوع  باید همیشه  پژوهشگران 
است  متفاوت  یکدیگر  با  مسافرت،  برای  افراد  انگیزش  عوامل 
پژوهش های  در   .(Castan, Moreno, Garcı´a, & Crego, 2003)

روان شناسانه رفتار گردشگر، مطالعه انگیزه مسافرت نقطه شروع 
اساسی محسوب می شود. بدیهی است که بهترین روش برای 
شناخت دقیق آنچه گردشگران به دنبال آن هستند و تعیین 
عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد گردشگر، پرسیدن پرسش از خود 

.(Ranjbarian & Zahedi, 2013) آن هاست

مقاصد  انتخاب  در  گردشگران  انگیزه های  این  وجود  با 
منطقه  در  و  عام  صورت  به  کشور  در  کشاورزی  گردشگری 
الموت به صورت خاص، به عنوان یکی از بازارهای گردشگری 
کشاورزی و روستایی مهم کشور، تاکنون مطالعه نشده است تا 
بر اساس آن بتوان رهنمودهایی برای برنامه ریزان توسعه مقاصد 
مرتبط پیشنهاد داد. در حال حاضر در اثر مسائل مختلف، به ویژه 
نبود  و  الموت  منطقه  گردشگران  انگیزه های  شناسایی نکردن 
برنامه ریزی مناسب به منظور پاسخ گویی به آن ها، درآمد مناسب 
و فراگیری از محل گردشگری برای کشاورزان و روستاییان منطقه 
حاصل نمی شود. ازاین رو مطالعه حاضر برای اولین بار در کشور 
انگیزه های گردشگران در انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی را 

بررسی کرده است. 

2. مروری بر ادبیات موضوع

انگیزش به فرامفهوم تبدیل شده است و به  در حال حاضر 
این  و  می کند  عمل  مسافرتی  رفتار  برای  اسلحه  ماشه  عنوان 
از: دالیل  جنبه های مختلف فعالیت گردشگری را که عبارتند 
مسافرت یا چرایی آن؛ مقصد خاص یا کجایی؛ نتایج تأمین شده 
 .(Castan et al., 2003)  یا رضایت مندی کلی از سفر تعیین می کند
هدف الگوهای متفاوت پژوهشگران در زمینه درک انگیزه گردشگر، 
پاسخ گویی به پرسش ها بر اساس دو عامل کلی انگیزشی و جذب 
بوده است. مروری بر ادبیات پیشین در زمینه انگیزه گردشگری 

4. گردشگری پایدار کشاورزی، جانشینی برای گردشگری سنتی است که نیازهای 
نسل کنونی را بدون به خطرانداختن توان نسل های آتی برای تأمین نیازهای خود 

.(Mansury & Hara، 2007) برآورده می سازد
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نشان می دهد افراد متأثر از دو گروه عوامل انگیزشی یا رانشی5 
)عوامل یا دالیل درونی( و جذب کننده یا کششی6 )ویژگی های 
 (Crompton, 1979; تصمیم می گیرند که مسافرت کنند )مقصد

.Dann, 1977; 1981; Uysal & Jurowski, 1994)

عوامل رانشی بیشتر به جنبه های داخلی یا احساسی، همچون 
تمایل به گریز، استراحت، راحتی و تمدد اعصاب، ماجراجویی 
یا تعامل اجتماعی مربوط می شود. عوامل کششی به جنبه های 
مقصد  ویژگی های  مانند  شناختی،  یا  وضعیتی  و  بیرونی 
انتخاب شده و زیرساخت های اوقات فراغت و ویژگی های طبیعی 
مرتبط می شود. به بیان دیگر عوامل انگیزشی، نیروهایی است 
که در محتوای اجتماعی فرد سبب حرکت او می شود. عوامل 
جذب ویژگی های مقصدی است که مسافر تصور می کند می تواند 
با استفاده از آن ها نیازهای روحی خود را تأمین کند و همین 
ویژگی ها او را به مقصدی خاص می کشاند. عوامل جذب همان 
برای نمونه ماجراجویی، عامل  ویژگی های مقصد مسافر است. 
انگیزشی و برخورداری مقصد از آب های نیلگون، عامل جذب یا 
ویژگی مقصد است. درحقیقت عوامل انگیزشی همان نیت هایی 
است که رفتار افراد را شکل می دهد. عوامل جذب، جزء انگیزه 
می تواند  مقصد  ویژگی های  ولی  نیست،  انگیزشی  عوامل  و 

.(Yoon & Uysal, 2005) انگیزش های رانشی را تقویت کند

ارائه  خصیصه   34 از  فهرستی   )2009( ریتچیه7  و  گلدنر 
کرده اند که در چهارده مطالعه کلیدی مرتبط با تصویر مقصد 
گردشگری، استفاده شده  است. این فهرست بیشتر ترکیبی از 
گویه ها،  این  است.  مسافران  انگیزه های  و  مقصد  و یژگی های 
این گزینه ها  بازار مسافرت تفریحی8 و شامل  حاصل پیمایش 
می شود: بازدید از مکان های جدید و مناظر استثنایی، مالقات 
با افراد جدید و متفاوت، فرصت افزایش آگاهی و دانش فردی، 
ایمنی شخصی، جاذبه های هنری و فرهنگی، امکانات حمل ونقل 
عمومی مانند هواپیما، تجربه سبک زندگی جدید، داشتن اوقات 
خوش و سرگرم شدن، استانداردهای بهداشتی و پاکیزگی، دیدار 
با دوستان و بستگان، استراحت، گریز از یکنواختی های زندگی 
معمول، همراهی با خانواده، سفر ارزان قیمت به کشور مقصد، 
ارتباط  برقراری  توانایی  از سفر،  قبل  اطالعات  دردسترس بودن 
با زبان خارجی، آب وهوای خوب، چشیدن طعم غذاهای جدید، 
فرصت خرید، سهولت دریافت روادید، زیبایی های طبیعی مقصد، 
مالقات با افراد هم عقیده، رهایی از مشغله کاری، سهولت تبدیل 
ارز، جست وجوی هیجان و هراس، آشنایی با محیط های مرموز 

5. Push factors
6. Pull factors
7. Goeldner & Ritche

 ،)Pleasure Travel Market Survey( تفریحی  مسافرت  بازار  پیمایش   .8
پیمایش عمده ای است که در طول دهه های 1980 و 1990، متولیان گردشگری 

آمریکا و کانادا آن را انجام داده  اند.

و عجیب و غریب، سهولت رانندگی با وسیله شخصی در مقصد، 
کسب تجربه زندگی اشرافی، بازدید از سرزمین آبا و اجدادی، 
زندگی  اعضای خانواده، تجربه  تمام  برای  فعالیت  ایجاد زمینه 

ساده تر، فرصت بی خیالی، فرصت ورزش کردن و غیره.

بررسی ها حاکی از آن است که تاکنون فقط نتایج یک مطالعه 
بین المللی در زمینه انگیزه های گردشگری کشاورزی انتشار یافته 
و در این زمینه هنوز نتایج مطالعه ای داخلی منتشر نشده است. 
بنابراین در پیشینه تجربی تحقیق حاضر، پژوهش های مربوط به 

انگیزه های گردشگری روستایی نیز بررسی شده است.

کمیسیون حومه9 )1995( در مطالعه انگیزه گردشگران روستایی، 
چهار بخش مبتنی  بر انگیزه را تعیین کرد که عبارتند از: آسودگی 
و بهروزی، هوای تازه، صلح و آرامش، تناسب اندام و سالمتی. در 
مطالعه ای در کره جنوبی، افرادی که حداقل یک شب در روستا اقامت 
کرده بودند در چهار بخش تقسیم شدند: دورهم بودن با خانواده، 
 (Park گردشگران منفعل، روستاگردان تنوع طلب، یادگیری و هیجان
(Yoon, 2009 &. در تحقیق دیگری درباره بخش بندی بازار گردشگری 

روستایی در اسپانیا بر اساس انگیزه ها، چهار بخش شناسایی شد: 
استراحت  آرامش10،  آسودگی،  جست وجوی  در  بازدیدکنندگان  
از  بازدیدکنندگان  فرهنگی؛  بازدیدکنندگان  طبیعت؛  با  تماس  و 
آشپزی11؛  سبک های  به  عالقه مند  و  نزدیک  مسافت  با  طبیعت 

.(Devesa, Laguna, & Palacios, 2010) گردشگری بازگشتی

اُه و اسکوئت12 )2010( در مطالعه ای ساختار انگیزه گردشگران 
این  کردند.  بررسی  عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  را  روستایی 
تحقیق 27 متغیر را در قالب چهار عامل انگیزشی دسته بندی 
کرد: تجربه طبیعت و انجام فعالیت های هیجانی؛ تمدد اعصاب؛ 
گریز از وضعیت موجود؛ بودن درکنار خانواده. این چهار عامل 
62/9 درصد از واریانس مرتبط را تبیین کرد. همچنین آرتوگر و 
کندیر13 )2013( با استفاده از تحلیل عاملی نشان دادند که سه 
عامل تجربه عملیات کشاورزی و بهبود کیفیت زندگی و آرامش و 
تمدد اعصاب، درمجموع 67 درصد از انگیزه گردشگران کشاورزی 
ترکیه را تبیین کرده است. مطالعه پسونن14 )2015( بر اساس 
را  روستایی  گردشگری  بخش  چهار  فنالندی،  مسافران  انگیزه 
مشخص کرد: گردشگران خانواده محور و طبیعت گرا؛ گردشگران 
طبیعت گرا؛ گردشگران خانوادگی )زن وشوهر(؛ گردشگران جویای 

آرامش و تمدد اعصاب. 

در ایران نیز فقط نتایج یک مطالعه درباره انگیزه گردشگران 

9. Countryside Commission
10. Tranquillity
11. Proximity-gastronomic and nature visitor
12. Oh & Schuett
13. Artuger & Kendir
14. Pesonen

تحلیل انگیزه های  گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی )مطالعه موردی: بخش الموت  شرقی(
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روستایی در انتخاب مقاصد، آن هم درباره انتخاب مقاصد بیابانی 
و کویری روستاهای شهرستان خور و بیابانک منتشر شده است. 
نتایج مطالعه علیقلی زاده و همکاران )2016( با استفاده از تحلیل 
مسیر نشان داد جاذبه های اجتماعی و فرهنگی، بیشترین تأثیر و 
جاذبه های علمی و آموزشی، کمترین تأثیر را بر انگیزه گردشگران 

در انتخاب مقصد گردشگری داشته است.

3. روش شناسی تحقیق

روش  به  که  بود  توصیفی تحلیلی  نوع  از  پژوهش  این  روش 
پیمایشی و با راهبرد کّمی انجام شد. ابزار جمع آوری اطالعات، 
پرسش نامه 28 مقوله ای بود که افراد پس از ارائه توضیح الزم، آن 
را تکمیل کردند. درحقیقت پس از تأیید روایی صوری، کارشناسان 
28 نوع انگیزه ممکن در انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی را 
به پاسخ دهندگان ارائه کردند تا به آن ها بر اساس میزان اهمیتی 
یک  بین  داشتند،  کشاورزی  گردشگری  مقصد  انتخاب  در  که 
از  انگیزه ها،  این  از  برخی  امتیاز دهند )جدول شماره 5(.  تا ده 
پژوهش های پیشین  ازجمله پیمایش بازار مسافرت تفریحی و نیز 
انواع فعالیت های گردشگری کشاورزی استخراج شد و برخی نیز 
مخصوص این مطالعه بود. اولویت 28 نوع انگیزه از طریق محاسبه 
ضریب تغییر تعیین شد. در ادامه به منظور شناسایی مؤلفه های 
انگیزشی افراد در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی، شیوه تحلیل 

عاملی مؤلفه های اصلی و چرخش از نوع واریماکس به کار رفت. 

جامعه مطالعه شده این تحقیق شامل گردشگران بیش از 18 سال 
بودند که در فصل تابستان از الموت شرقی )روستاهای گازرخان و 
اوان و زرآباد( بازدید کرده بودند. نمونه های مطالعه شده این تحقیق 
255 نفر گردشگر بودند که به دلیل نبود چهارچوب نمونه گیری 
مناسب، به صورت دردسترس انتخاب شدند. حجم نمونه توصیه شده 
در بررسی های مبتنی بر تحلیل عاملی، 10 تا 20 نفر به  ازای هر 

متغیر تعیین شد (Thompson, 2004). ُگرساچ15 )1983( حداقل 
مطلق را پنج نفر به  ازای هر متغیر پیشنهاد کرده است، با این شرط 
که حجم نمونه در هیچ حالتی کمتر از صد نفر نشود. پرسش نامه ها 

در مکان های مختلف و در ساعات مختلف روز تکمیل شدند. 

منطقه مطالعه شده

منطقه مطالعه شده، بخش الموت شرقی بود که از نظر جغرافیایی 
در استان قزوین واقع شده است و بخش درحال رشد و منبع بسیار 
ارزشمندی برای بازار گردشگری روستایی و کشاورزی ایران به 
شمار می آید )تصویر شماره 1(. عمده شهرت این بخش به دلیل 
وجود دریاچه اوان و دژ تاریخی الموت و درخت خون بار آن است. 
به طورکلی منطقه الموت اقلیم متنوعی دارد، به گونه ای که هم 
از شالیزارهای برنج در مناطق حاشیه رودخانه شاهرود، به ویژه 
باغ های سردسیری گیالس، فندق،  بهره می برد و هم  رازمیان 

گردو و غیره، در آن جای گرفته است.

است.  فندق  الموت  کشاورزی  عمده  محصول های  از  یکی 
استان قزوین پس از استان گیالن، رتبه دوم کشور را در تولید 
این محصول دارد و تقریباً تمامی فندق استان قزوین در الموت 
تولید می شود. گیالس تک دانه، گردو، زغال اخته و لوبیای مرغوب 
از دیگر محصول های کشاورزی متمایز الموت به شمار می رود. 
از جاذبه هایی که بر مزیت رقابتی این منطقه در جذب گردشگر 
کشاورزی می افزاید عبارت است از: ابزارآالت سنتی کشاورزی، 
جشنواره های فندق و گیالس، باغ های چندسطحی و زیبای فندق 
و زغال اخته، چشم اندازهای زیبا، آسیاب آبی، زندگی عشایری، 
حیوانات کمیاب، درخت چنار خون بار، چشمه آب معدنی، درختان 
گردوی کهن سال ثبت ملی شده با پهنای 12/5 متر، بافت تاریخی، 
گیاهان دارویی متنوع، آبشار و غار. به طورکلی وجود جاذبه های 

15. Gorsuch

تصویر 1. نقشه منطقه مطالعه شده.
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گردشگری مختلف در الموت، زمینه مناسبی برای ایجاد خوشه   
گردشگری و هم افزایی بین جاذبه ها فراهم کرده است. 

4. یافته ها

یافته های تحقیق حاکی از آن است که افراد مطالعه شده در 
رده سنی 18 تا 64 سال قرار داشته اند و میانگین سنی نیز حدود 
35 بوده است. متوسط درآمد ماهانه و بُعد هر خانوار، به ترتیب 
1  میلیون و 741 هزار تومان و سه نفر بوده است. گردشگران 
مطالعه شده به طور متوسط قصد داشتند 22 ساعت را در الموت 

سپری کنند )جدول شماره 1(. 

حدود 70 درصد از گردشگران مطالعه شده بیان کرده اند که 
کشاورزی  گردشگری  مقاصد  در  کمتر  و  شبانه روز  دو  معموالً 
اقامت می کنند. در این زمینه، 21 درصد و 9 درصد از گردشگران 
نیز به ترتیب مدت سه تا چهار شبانه روز و بیش از پنج شبانه روز 

را اعالم کرده اند )جدول شماره 2(.

آنان  اقامت  که محل  کرده اند  بیان  از گردشگران  29 درصد 
در مقاصد گردشگری کشاورزی در زیر سایه درختان است. 27 
و منازل  از گردشگران چادر سفری و 15 درصد ویالها  درصد 
کرایه ای )به صورت واحد مجزا از خانه میزبان( را به عنوان محل 
اقامت خود بر گزیده اند. اقامت در محل هایی مانند منزل دوم خود، 
منزل دوستان و اقوام و منزل روستاییان )بدون نسبت و آشنایی با 

میزبان(، به ترتیب 13/5 و 13 و 3 درصد اقامت شهروندان را در 
مقاصد گردشگری کشاورزی تشکیل داده است )جدول شماره 3(.

حدود 74 درصد از شهروندان نحوه آشنایی اولیه و کسب آگاهی 
درباره مناطق روستایی الموت را از طریق صحبت های مستقیم و 
ارتباط چهره به چهره با دیگر افراد ذکر کرده اند. 11/5 درصد افراد از 
طریق رسانه های جمعی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه، هفته نامه 
درصد  شده اند. حدود 4  آشنا  منطقه  با  تبلیغاتی  آگهی های  و 
شهروندان از طریق اینترنت و 11 درصد هم از طریق ترکیبی از 
روش ها )ارتباط چهره به چهره و رسانه جمعی و اینترنت( با منطقه 

الموت آشنایی اولیه پیدا کرده اند )جدول شماره 4(.

انگیزه های شهروندان در گردشگری کشاورزی

در این مطالعه 28 نوع انگیزه به پاسخ دهندگان ارائه شد تا 
آن ها بر اساس اهمیتی که انتخاب یک مکان به عنوان مقصد 
گردشگری کشاورزی دارد، بین یک تا ده امتیاز دهند. یافته های 
تحقیق حاکی از آن است که بهره مندی از هوای پاکیزه، تماس 
با طبیعت، استراحت و تمدد اعصاب و لذت بردن از تعطیالت 
انگیزه های  مهم ترین  ترتیب  به  آرام،  فضایی  در  خانوادگی 
مالقات  مانند  انگیزه هایی  همچنین  است.  بوده  گردشگران 
روزمره  فعالیت های  در  مشارکت  دوستان،  و  خویشاوندان  با 
روستاییان، انجام فعالیت اقتصادی در روستا و تغییر در شرایط 

جدول 1. آمار توصیفی برخی متغیرهای مطالعه.

انحراف معیارحداقلحداکثرمیانگینعنوان متغیر

34/85641810/98سن

1740/88200001002340692درآمد ماهانه خانوار )هزار تومان(

3/37711/08بُعد خانوار

2272119مدت اقامت در الموت )ساعت(

جدول 2. توزیع فراوانی افراد بر اساس مدت زمان سپری شده در مقاصد گردشگری کشاورزی.

 درصد تجمعی درصد معتبر درصدفراوانیمدت زمان 

5822/723/123/1کمتر از یک روز 

11745/946/669/7یک تا دو روز

5320/821/190/8سه تا چهار روز

2399/2100بیشتر از پنج روز

--41/6بدون پاسخ

-255100100مجموع

تحلیل انگیزه های  گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی )مطالعه موردی: بخش الموت  شرقی(
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شخصی مانند مرگ عضوی از خانواده، شکست در عشق، طالق 
یا جدایی، از دیدگاه گردشگران بالقوه کشاورزی کم  اهمیت  ترین 

انگیزه ها بوده  است )جدول شماره 5(.

مقصد  انتخاب  در  شهروندان  انگیزشی  مؤلفه های  تبیین 
گردشگری کشاورزی

برای تبیین مؤلفه های انگیزشی شهروندان در انتخاب مقصد 
گردشگری کشاورزی، 28 متغیر مرتبط با شیوه تحلیل عاملی 
مؤلفه های اصلی و چرخش از نوع واریماکس تحلیل شد. از بین 
28 متغیر، پنج متغیر به دلیل اینکه بار عاملی درخورتوجهی بر 
هیچ یک از مؤلفه ها نداشت، از تحلیل حذف شد و تنها متغیرهایی 
باقی ماند که بار عاملی آن ها بیشتر از 0/5 بود. پس از حذف 
متغیرهایی با بار عاملی اندک، دوباره تحلیل عاملی مؤلفه های 
اصلی به  کار گرفته شد. مقدار ضریب KMO، 0/84 بود و آزمون 

بارتلت نیز در سطح 99 درصد معنی دار شد )جدول شماره 6( که 
.(Kalantari, 2012) حاکی از مناسب بودن متغیرهاست

درصد  درمجموع 67/03  مؤلفه  که هفت  داد  نشان  یافته ها 
مقصد  انتخاب  در  شهروندان  انگیزشی  »مؤلفه های  واریانس 
 .)7 شماره  )جدول  کرده اند  تبیین  را  کشاورزی«  گردشگری 
درصد(،   11/69( طبیعت  در  خانواده  با  همراهی  مؤلفه های 
یادگیری و صرف هزینه کمتر )11/446 درصد(، خودشکوفایی 
و تغییر )9/872 درصد(، احساسات نوستالژیک )9/853 درصد(، 
کنجکاوی )9/008 درصد(، تمدد اعصاب و تنوع )8/109 درصد( 
و کسب لذت و هیجان )7/050 درصد( به ترتیب بیشترین نقش 

را در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی افراد داشته است.

مؤلفه اول پنج متغیر را شامل می شود: لذت بردن از تعطیالت 
طبیعت،  با  تماس  کودکان،  تفریح  آرام،  فضایی  در  خانوادگی 

جدول 3. توزیع فراوانی افراد بر اساس مکان سکونت در مقصد گردشگری کشاورزی.

 درصد تجمعی درصد معتبر درصدفراوانیمکان سکونت در فضای روستا

6726/326/726/7چادر سفری

7328/629/155/8زیر سایه درختان

3413/313/569/3منزل دوم خودم

3212/512/782/1منزل دوم دوستان و اقوام

83/13/285/3منزل روستاییان

3714/514/7100ویال و منازل کرایه ای

--41/6بدون پاسخ

-255100100مجموع

جدول 4. توزیع فراوانی افراد بر اساس نحوه آشنایی با الموت.

 درصد تجمعی درصد معتبر درصدفراوانیطریقه آشنایی با روستاهای منطقه

18672/973/873/8ارتباط چهره به چهره

2911/411/585/3رسانه های جمعی

103/94100اینترنت

135/15/290/5رسانه های جمعی و ارتباط چهره به چهره

114/34/494/8اینترنت و ارتباط چهره به چهره

31/21/296اینترنت و رسانه های جمعی

--31/2بدون پاسخ

-255100100مجموع
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جدول 5. اولویت بندی انگیزه های مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی.

ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینتعدادکد

2548/861/9950/225بهره مندشدن از هوای پاکیزه1

2548/572/1780/254ارتباط با طبیعت2

2548/292/3480/283استراحت و تمدد اعصاب3

2548/332/4430/293لذت بردن از تعطیالت خانوادگی در فضایی آرام4

2547/982/5580/321خوش بودن با دوستان5

2547/722/5640/332گریز از یکنواختی زندگی6

2547/952/6620/335گریز از فشارهای زندگی شهری7

2547/42/9570/4گذراندن اوقات شاد و تخلیه هیجان ها8

2546/853/160/461آشنایی و کشف مکان های جدید9

2546/483/1240/482آشنایی با بناهای جدید10

2546/133/0940/505خوردن غذاهای محلی و سالم تر11

2546/593/3310/505تفریح کودکان12

2546/373/3030/519مشاهده حیوانات وحشی13

2545/63/1010/554آشنایی با زندگی روستایی اصیل14

2545/633/3020/587ایجاد زمینه فعالیت برای تمام اعضای خانواده15

2545/253/1520/6نشان دادن توانایی های شخصی16

2545/253/1620/602تجربه سبک زندگی روستایی17

2545/333/2650/613نشان دادن اعتمادبه نفس18

2545/43/3380/618کم هزینه بودن گذراندن تعطیالت در نواحی روستایی و کشاورزی19

2544/723/0320/642آشنایی با کشاورزی20

2545/373/6230/675بازدید از سرزمین آبا و اجدادی21

2544/623/1210/676مالقات با افراد جدید و متفاوت22

2545/043/5680/708زنده شدن خاطره های دوران کودکی23

2544/483/1840/711شکوفایی خالقیت24

2544/793/4830/727مالقات با خویشاوندان و دوستان25

2543/722/8380/763مشارکت در فعالیت های روزمره روستاییان26

2543/683/0770/836انجام فعالیت اقتصادی در روستا27

2543/493/1040/889تغییر در شرایط شخصی مانند مرگ عضوی از خانواده، شکست در عشق، طالق یا جدایی28

تحلیل انگیزه های  گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی )مطالعه موردی: بخش الموت  شرقی(
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جدول 7. تحلیل مؤلفه های اثرگذار و انگیزشی شهروندان در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی.

بار متغیرهانام عامل
عاملی

مقدار 
ویژه

 درصد از 
واریانس 

کل

واریانس 
تجمعی

همراهی با خانواده 
در طبیعت

0/717لذت بردن از تعطیالت خانوادگی در فضایی آرام

2/68911/6911/69

0/692تفریح کودکان

0/683تماس با طبیعت

0/671بهره مندشدن از هوای پاکیزه

0/464ایجاد زمینه فعالیت برای تمام اعضای خانواده

یادگیری و صرف 
هزینه کمتر

0/722آشنایی با فعالیت های کشاورزی

2/63311/44623/136
0/706خوردن غذاهای محلی و سالم تر

0/705انجام فعالیت اقتصادی در روستا

0/589کم هزینه بودن گذراندن تعطیالت در نواحی روستایی و کشاورزی

خودشکوفایی و 
تغییر

0/763نشان دادن اعتمادبه نفس

2/279/87233/008 0/759نشان دادن توانایی های شخصی

0/431تغییر در شرایط شخصی مانند مرگ عضوی از خانواده، شکست در عشق، طالق یا جدایی

احساس های 
نوستالژیک

0/835مالقات با خویشاوندان و دوستان

2/2669/85342/861 0/774بازدید از سرزمین آبا و اجدادی

0/669زنده شدن خاطره های دوران کودکی

کنجکاوی

0/799آشنایی با بناهای جدید

2/0729/00851/868 0/743آشنایی و کشف مکان های جدید

0/592تجربه سبک زندگی روستایی

تمدد اعصاب و 
تنوع

0/809گریز از فشارهای زندگی شهری

1/8658/10959/977 0/777استراحت و تمدد اعصاب

0/543گریز از یکنواختی زندگی

کسب لذت و 
هیجان

0/81خوش بودن با دوستان
1/6227/0567/027

0/806گذراندن اوقات خوش و تخلیه هیجان ها

جدول 6. مقدار KMO و آزمون بارتلت.

KMOسطح معنی داریبارتلت

0/842227/970/000
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بهره مندشدن از هوای پاکیزه و ایجاد زمینه فعالیت برای تمام 
می دهد:  تشکیل  را  دوم  مؤلفه  متغیر،  چهار  خانواده.  اعضای 
انجام  سالم،  و  محلی  غذاهای  خوردن  کشاورزی،  با  آشنایی 
فعالیت اقتصادی در روستا و کم هزینه بودن گذراندن تعطیالت در 
نواحی روستایی و کشاورزی. مؤلفه سوم شامل سه متغیر است: 
نشان دادن اعتمادبه نفس و نشان دادن توانایی های شخصی و تغییر 
در شرایط شخصی مانند مرگ عضوی از خانواده، شکست در 
عشق، طالق یا جدایی. مؤلفه چهارم نیز از سه متغیر تشکیل شده 
است: مالقات با خویشاوندان و دوستان و بازدید از سرزمین آبا و 

اجدادی و زنده شدن خاطره های دوران کودکی. 

مؤلفه پنجم که کنجکاوی نام گذاری شده است سه متغیر را دربر 
دارد: آشنایی با بناهای جدید و آشنایی و کشف مکان های جدید 
و تجربه سبک زندگی روستایی. مؤلفه ششم نیز شامل سه متغیر 
است: گریز از فشارهای زندگی شهری و استراحت و تمدد اعصاب و 
گریز از یکنواختی زندگی. مؤلفه آخر از دو متغیر تشکیل شده است: 
خوش گذرانی با دوستان و گذراندن اوقات شاد و تخلیه هیجانات 

)جدول شماره 7(. 

5. بحث و نتیجه گیری 

امروزه ترکیب جمعیتی کشور از نظر شهرنشینی کاماًل در حال  
سال 1410،  تا  برآوردها  اساس  بر  به گونه ای که  است،  دگرگونی 
(Ka� ایران شهرنشین خواهند شد  از جمعیت  درصد   78  حدود

پدیده  این   .lantari, Varmazyari, & Askari Nodoushan, 2013)

جدا از دالیل و عوامل خود، در صورت نبود برنامه ریزی و تغییر 
رویکردهای توسعه کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را 
تشدید و درنتیجه امنیت غذایی را تهدید خواهد کرد. گسترش 
از  ناشی  بیماری های  و  عوارض  و  شهری  رشد جمعیت  شهرها، 
زندگی ماشینی، نیاز شدیدی برای تفریح در حومه شهرها )فضاهای 
روستایی و کشاورزی( ایجاد کرده است. چنانچه نظام های کشاورزی 
و اقتصاد روستایی کشور، با اتخاذ راهبردهای مناسب نتوانند به این 
نیاز روزافزون پاسخ شایسته  و به موقع بدهند، این تقاضا از طریق 
اشکال ناپایدار، ازجمله خرید اراضی کشاورزی توسط شهرنشینان 
و تغییر کاربری و احداث باغ ویال برطرف خواهد شد. در این حالت، 
تولید تجاری با هدف تأمین امنیت غذایی، معموالً جای خود را به 
تولید تفریحی و خودمصرفی خواهد داد. تشکیل باغ ویالها در اطراف 

شهرهای صنعتی و بزرگ کشور نیز گواهی بر این مدعاست. 

گردشگری کشاورزی، یکی از مهم ترین راهبردهای بُردبُرد در این 
زمینه به شمار می رود که می تواند هم زمان با تأمین نیاز روزافزون 
شهروندان به تفریح در حومه شهر، کاربری تجاری اراضی کشاورزی 
را نیز حفظ کند. گردشگری کشاورزی، پیوند سریع و مستقیمی 
بین کشاورزان به عنوان فراهم کنندگان خدمات محیط زیستی و 
برقرار  مذکور  از خدمات  استفاده کنندگان  عنوان  به  گردشگران 
و  شناخته شدن  رسمیت  به   سبب  یک سو  از  بنابراین  می کند؛ 

درآمدزایی خدمات محیط زیستی برای کشاورز و درنتیجه بهبود 
وضعیت معیشتی او و از  سوی  دیگر موجب تداوم ارائه این خدمات 
خواهد شد. این امر بهره مندی شهروندان )گردشگران کشاورزی( از 

طبیعت پاک و محصول سالم تر را نیز تداوم می بخشد. 

نتایج مطالعه حاضر که ویژگی ها و انگیزه های گردشگران را 
در انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی بررسی کرده است نشان 
داد میانگین سنی افراد مطالعه شده حدود 35 و بُعد هر خانوار به 
طور متوسط سه نفر بوده است. این امر حاکی از تعلق شهروندان 
بازدیدکننده از الموت به خانوارهای کم جمعیت و جوان است. 
همچنین شهروندان مطالعه شده به طور متوسط قصد داشتند 22 
ساعت را در الموت سپری کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که از این طریق فرصت نسبتاً مناسبی برای جامعه محلی وجود 
دارد تا برنامه های مناسب به منظور ارائه خدمات گردشگری و 
 18 فقط  چند  هر  کنند.  تدوین  اشتغال آفرینی  و  درآمدزایی 
درصد از افراد محل اقامت خود در مقاصد گردشگری کشاورزی 
را منزل روستاییان و ویال و منازل کرایه ای بیان کرده اند و بر 
اساس یافته ها، بقیه در چادر سفری و زیر سایه درختان و منازل 
فامیل اقامت گزیده اند. این امر بخشی از درآمدزایی گردشگری 
کشاورزی را کاهش می دهد که از محل اقامت گردشگر حاصل 

می شود و به  نوعی باید مدنظر قرار گیرد. 

آشنایی  نحوه  شهروندان،  از  درصد  این حدود 74  بر  افزون 
اولیه و کسب آگاهی درباره مناطق روستایی الموت را از طریق 
صحبت های مستقیم و ارتباط چهره به چهره با دیگر افراد ذکر 
کرده اند. تنها 4 درصد شهروندان از طریق اینترنت با این منطقه 
آشنا شده اند. این یافته ها می تواند حاکی از غلبه کانال های سنتی 

بازاریابی مقاصد گردشگری کشاورزی در بین شهروندان باشد. 

یافته های این تحقیق نشان داد که بهره مندی از هوای پاکیزه، 
از  لذت بردن  و  اعصاب  تمدد  و  استراحت  طبیعت،  با  تماس 
تعطیالت خانوادگی در فضایی آرام، به ترتیب مهم ترین مؤلفه های 
انگیزشی برای شهروندان در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی 
بوده است. متغیرهای مؤلفه همراهی با خانواده در طبیعت به 
گذراندن اوقات در فضای آرام طبیعت همراه  با خانواده مربوط  
است. در مؤلفه دوم نیز آشنایی با کشاورزی و خوردن غذاهای 

محلی و سالم تر از متغیرهای مهم به شمار آمد.

از هوای  بهره  مندشدن  مانند  انگیزه هایی  در پژوهش حاضر، 
و  استراحت  آرام،  فضایی  در  تعطیالت  از  لذت بردن  پاکیزه، 
تمدد اعصاب با انگیزه های گردشگری روستایی در پژوهش های 
کمیسیون حومه )1995( مطابقت دارد. همچنین یافته های این 
پژوهش با تحقیق پارک و یون16 )2009( از نظر انگیزه هایی مانند 
دورهم بودن با خانواده تطابق دارد. نتیجه مطالعه پسونن )2015( 
طبیعت گرایی،  و  خانواده محوری  همچون  انگیزشی  عوامل  از 

16. Park & Yoon

تحلیل انگیزه های  گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی )مطالعه موردی: بخش الموت  شرقی(
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در  موجود  وضعیت  از  گریز  و  اعصاب  تمدد  و  آرامش جویی 
گردشگری روستایی حکایت دارد و از این نظر با یافته های مطالعه 

کنونی هم راستا است.

البته به طورکلی یافته های این مطالعه، ساختار عاملی متنوع تری 
را در مقایسه  با یافته های بررسی های پیشین در زمینه برشمردن 
مؤلفه های انگیزشی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری نشان 
داد. برای نمونه در پژوهش حاضر هفت مؤلفه حدود 67 درصد 
و در مطالعه اُه و اسکوئت )2010( چهار مؤلفه حدود 63 درصد 
و در تحقیق آرتوگر و کندیر )2013( سه مؤلفه 67 درصد از 
انگیزه گردشگران را تبیین کرد. این مطالعه و تحقیق اُه و اسکوئت 
)2010( در مهم ترین مؤلفه شناسایی شده مشابهت دارند، چرا 
که در هر دو، عنصر طبیعت دیده می شود. البته برخالف مطالعه 
مذکور، انجام فعالیت های هیجانی در تحقیق حاضر کمترین نقش 
تمدد  و  آرامش  مؤلفه  است.  داشته  گردشگران  انگیزش  در  را 
اعصاب نیز به نوعی در همه پژوهش های قبلی وجود داشته است.

پیشنهادها

به طورکلی با توجه به یافته های تحقیق، راهکارهای زیر برای 
جذب  برای  برنامه ریزی  در  دست اندرکاران  موفقیت  افزایش 

گردشگران کشاورزی پیشنهاد می شود:

توسط  جوان  و  کم جمعیت  خانوارهای  بر  بیشتر  تمرکز   .1
تشکل های بازاریاب مقاصد گردشگری کشاورزی؛

2. اطالع رسانی و فرهنگ سازی و اعتمادسازی بین شهروندان 
برای اقامت در منازل روستاییان؛ 

3. ارائه خدمات بهتر به گردشگران به منظور افزایش وفاداری 
آنان و استفاده از آن ها به عنوان مروج و بازاریاب؛ 

4. تأمین محیط مناسب برای گذراندن اوقات شهروندان در 
فضای آرام طبیعت همراه  با خانواده؛ 

5. فراهم سازی فضاها و امکانات مناسب با واحدهای کشاورزی 
برای تفریح کودکان؛

6. پخت و سرو غذاهای محلی و سالم.

با توجه به اینکه بخشی از درآمدزایی گردشگری کشاورزی از 
محل اقامت گردشگر حاصل می شود، نتایج این مطالعه از تمایل 
کم افراد به اقامت در منازل روستاییان و ویال و منازل کرایه ای 
حکایت داشت. بنابراین در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود 
دالیل و عوامل مؤثر بر این امر بررسی شود تا راهکارهای مناسب 

برای رفع این مشکل مشخص شود. 
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