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Sustainable development of Agri-tourism is a solution for the optimal use of the tourism industry. But 
one of the main reasons for the non-implementation of development policies is the lack of necessary 
mechanisms to identify and analyze the many stakeholders that should be in a participatory process for 
sustainable management of Agri-tourism development. The present mixed study was conducted with 
the aim of analyzing the stakeholders of sustainable development of Agri-tourism in the west of Mazan-
daran Province. In order to identify these stakeholders, the stakeholders’ information was collected from 
experts in the field of agricultural tourism. After interviewing 17 of them and during four Delphi stages, 
25 people were identified as stakeholders of sustainable development of Agri-tourism and using a semi-
structured interview with two representatives of each stakeholder group (50 interviews in total), it was 
determined how to exercise the power of the stakeholders according to the type of their benefit. Based 
on the results, the main stakeholders in the sustainable development of agricultural tourism were mostly 
government organization, including the Agriculture Jihad Organization, Cultural Heritage Organization, 
Natural Resources and Watershed Management Organization and Environment Protection Organization, 
which in terms of five types of legal power, knowledge power, economic power, political power and so-
cial power were in a higher position. The proposed classification can be used to create capacity, promote 
participation and interaction among stakeholders according to the type of power and benefit in the 
process of sustainable development of Agri-tourism.
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Extended Abstract

1. Introduction

ombining the tourism sector with the 
agricultural industry is a new type of 

tourism called agricultural tourism, an activity to attract 
tourists to a region in order to diversify agricultural ac-
tivities and receive tourists on the farm, which causes 
prosperity and development of income and economy. 
And migration from local communities is reversed. Sus-
tainable development of agricultural tourism is a solution C
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for the optimal use of this tourism industry. Sustainable 
tourism development is a balanced and comprehensive 
development in all sectors, and therefore it is necessary 
to identify stakeholders, define their role and plan from 
the bottom up with the participation and cooperation of 
all stakeholders. However, one of the main reasons for the 
non-implementation of development policies is the lack 
of necessary mechanisms for identifying, analyzing and 
Role-Playing various stakeholders which should have 
cooperation, coordination and synergy in a participatory 
process based on sustainability and resilience for sustain-
able management of agricultural tourism development.

2. Methodology

The present mixed study was conducted with the aim 
of analyzing the stakeholders of sustainable development 
of Agri-tourism in the west of Mazandaran Province. In 
order to identify the stakeholders, stakeholders’ informa-
tion was collected from experts in the field of agricultural 
tourism. After interviewing 17 of them and during four 
Delphi stages, 25 people were identified as stakehold-
ers of sustainable development of Agri-tourism and us-
ing a semi-structured interview with two representatives 
of each stakeholder group (50 interviews in total), it was 
determined how to exercise the power of the stakeholders 
according to the type of their benefit. 

3. Results 

Based on the results, the main stakeholders in the sus-
tainable development of agricultural tourism were mostly 
government organizations, including the Agriculture 
Jihad Organization, Cultural Heritage Organization, 
Natural Resources and Watershed Management Organi-
zation and Environment Protection Organization, which 
in terms of five types of legal power, knowledge power, 
economic power, political power and social power were 
in a higher position. The analysis of the interviews in the 
form of conventional content analysis resulted in the iden-
tification of 428 sentences in the form of 125 conceptual 
propositions in five dimensions.

4. Discussion 

Given that most of the stakeholders are government or-
ganizations and have been identified as the main stake-
holders (high power, high benefit) of sustainable develop-
ment of agricultural tourism, they can seek the support 
and opinion of high-ranking officials in order to provide 
facilities and remove obstacles and provide the neces-
sary conditions for sustainable development. It is nec-
essary for these stakeholders to participate in all stages 

of planning from design to evaluation of the process of 
sustainable development of agricultural tourism. Primary 
stakeholders (high power, low profit) can contribute to 
the success of the programs, especially its proper imple-
mentation, but since they do not benefit much from the 
sustainable development of agricultural tourism, unlike 
the first group (Main stakeholders), their presence for 
development cannot be expected. But their presence and 
participation can speed up the process and help improve 
the process. Tourists are also in this group, which as one 
of the important components of sustainable development 
of agricultural tourism, it is necessary to use their opin-
ions and advice. In the group of secondary stakeholders 
(low power, high benefit) of sustainable development of 
agricultural tourism, most of these individuals and organi-
zations do not have much power to influence the process 
and its implementation. Careful planning is also needed to 
get the group involved because the group do not cooper-
ate much until they are sure of the personal benefit they 
would earn. Farmers, who are the focus of all programs 
for the sustainable development of agricultural tourism, 
are in this group and do not have high risk-taking power, 
and attracting their attention requires expert planning and 
time. But the minor stakeholders (low power, low benefit) 
of sustainable development of agricultural tourism are not 
very effective in advancing the goals of the work and their 
elimination does not interfere with the work.

5. Conclusion 

This study provides a comprehensive view of identify-
ing the main factors involved in the sustainable devel-
opment of agricultural tourism by their importance and 
strength. In general planning, where detailed information 
about the stakeholders is not required, the results of this 
section can be used according to the type of planning from 
any of the stakeholder groups in this section.  Finally, the 
proposed classification, which allows the comparison of 
different stakeholders based on their type of power and 
benefit, can be a good tool for networking, capacity build-
ing and promoting participation and cooperation among 
different stakeholders in the sustainable development of 
the agricultural tourism process.
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توسعه پایدار گردشگری کشاورزی یک راهکار برای استفاده بهینه از صنعت گردشگری است. اما از علت های عمده عدم تحقق سیاست های 
توسعه ای نبود سازوکارهای الزم برای شناسایی، تحلیل و نقش آفرینی ذی نفعان متعددی است که می بایست در یک فرایند مشارکتی 
مبتنی بر پایداری و تاب آوری برای مدیریت پایدار توسعه گردشگری کشاورزی، همکاری، هماهنگی و هم افزایی داشته باشند. پژوهش 
حاضر با هدف تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران به صورت آمیخته انجام شد. به منظور شناسایی 
ذی نفعان اطالعات از کارشناسان حوزه گردشگری کشاورزی گردآوری شد که پس از مصاحبه با 17 نفر از آن ها و طی چهار مرحله دلفی 
ذی نفعان به تعداد 25 نفر شناسایی شدند و  با استفاده از ماتریس قدرت - منفعت میزان قدرت و نوع منفعت هر ذی نفع مشخص گردید. 
با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند از دو تن از نمایندگان هر ذی نفع )مجموعاً 50 مصاحبه( چگونگی اعمال قدرت ذی نفعان با توجه 
به نوع منفعتشان مشخص گردید. بر اساس نتایج، ذی نفعان اصلی توسعه پایدار گردشگری کشاورزی بیشتر از سازمان های دولتی بودند 
که در بین آن ها سازمان جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست 
از لحاظ پنج نوع قدرت اقتصادی، دانشی، اجتماعی، سیاسی و قانونی در جایگاه باالتری قرار داشتند. نتایج تحلیل مصاحبه ها به صورت 
تحلیل محتوای متعارف منتج به شناسایی 428 جمله در قالب 125 گزاره مفهومی شد. می توان از دسته بندی ارائه شده به منظور ایجاد 
ظرفیت، ارتقای مشارکت و تعامل بین ذی نفعان با توجه به نوع قدرت و منفعت در فرایند توسعه پایدار گردشگری کشاورزی استفاده نمود.

کلیدواژه ها: 
تحلیل ذی نفعان، قدرت 

و منفعت ذی نفعان، 
گردشگری کشاورزی، 

پایداری گردشگری، استان 
مازندران

تاریخ دریافت: 18 شهریور 1400
تاریخ پذیرش: 11 دی 1400

مقدمه

اگرچه کشاورزی بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور به شمار 
می رود، اما سطح زندگی و درآمد جوامع محلی وابسته به کشاورزی 
پایین است و کشاورزی به تنهایی قادر به برطرف نمودن نیازهای 
 (Bouzarjomhri et al., 2017; Bahmani مالی جوامع محلی نیست
باعث  موضوع  همین   .et al., 2021; Karimi, 2015; Yang, 2012)

مهاجرت برخی از روستائیان به شهرها جهت اشتغال و افزایش 
سطح درآمد شده است (Ghorbani et al., 2016). به منظور توسعه 
محصوالت کشاورزی، افزایش سطح زندگی روستائیان و بازگشت 
مهاجران بایستی به دنبال راهکارها و راهبردهای تأثیرگذار بود. 
کشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی مانند چین، آمریکا، ژاپن، 
هند و آلمان با ادغام بخش گردشگری با صنعت کشاورزی نوع 

جدیدی از گردشگری را با عنوان گردشگری کشاورزی1 ایجاد 
نموده اند که عالوه بر رونق و توسعه درآمد و اقتصاد جوامع محلی 
 (Haydari & Motieelangroodi, باعث مهاجرت معکوس شده اند 
 .2012; Ghorbani et al., 2016; Anabestani & Mozafari, 2018)

در واقع گردشگری کشاورزی فعالیتی برای جذب گردشگران به 
یک منطقه، به منظور تنوع بخشیدن به فعالیت های کشاورزی و 
پذیرایی از گردشگران در مزرعه است (Arachi, 2017). از طرفی 
توسعه  به  امروزه  انبوه گرایی  رویکرد  از  گردشگری  تحول  سیر 
پایدار گردشگری رسیده است (Altinay & Kashif, 2015). توسعه 
پایدار گردشگری توسعه ای است که در آن توازن و تعادل حفظ 
ارزش ها و کیفیت اخالقیات و اصول اقتصادی و نیز مزیت های 
تا  می شود  کوشش  و  شده  دیده  هم  همراه  به  همه  اقتصادی 
توسعه ای متعادل و همه جانبه جایگزین توسعه صرفاً اقتصادی 

1. Agri-tourism

1- دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3- استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. 

تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران
رضا سلیمان نژاد1، *امیرحسین علی بیگی2، الله صالحی3
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گردشگری  پایدار  توسعه  الزمه   .(Varmaziyari, 2016) گردد 
کشاورزی شناسایی ذی نفعان، مشخص شدن نقش و برنامه ریزی 
با مشارکت و همکاری تمامی ذی نفعان است  باال  به  پایین  از 
(Peroff et al., 2017; Martinsen & Amundsen, 2015). با توجه به 

پیچیدگی جامعه و اقتصاد دنیای امروز تقریباً همه محققان بر این 
امر واقف هستند که زمانی می توان به توسعه پایدار گردشگری 
رسید که همه ذی نفعان در آن دخالت داده شوند چرا که بدون 
 (Peroff et حمایت همه جانبه توسعه پایدار محقق نخواهد شد
شناخت  بدون  همچنین   .al., 2017; Mukson & Indah, 2019)

ذی نفعان هدف گذاری صحیح، شناسایی موضوعات، اولویت ها و 
 (Ian & میزان سهم هر یک در رسیدن به نتایج امکان پذیر نیست
(Keenan, 2003. به طوری که یکی از علت های عمده عدم تحقق 

شناسایی،  برای  الزم  سازوکارهای  نبود  توسعه ای  سیاست های 
می بایست  که  است  متعددی  ذی نفعان  نقش آفرینی  و  تحلیل 
برای  تاب آوری  و  پایداری  بر  مبتنی  مشارکتی  فرایند  یک  در 
مدیریت پایدار توسعه گردشگری کشاورزی، همکاری، هماهنگی 
و همافزایی داشته باشند (Jafarian et al., 2016). با توجه به اهمیت 
ذی نفعان در توسعه پایدار گردشگری کشاورزی و از آنجا که تا 
کنون پژوهش مرتبطی در کشور انجام نشده است؛ این تحقیق 
کشاورزی  گردشگری  پایدار  توسعه  ذی نفعان  تحلیل  هدف  با 
مناطق  از  مازندران  غرب  شد.  انجام  مازندران  استان  غرب  در 
مستعد و فعال بخش کشاورزی کشور است که به برکت قدمت 
و غنای فرهنگی خود و دارا بودن صدها آثار تاریخی هر ساله 
پذیرای خیل عظیمی از گردشگران است و در صورت توجه و 
برنامه ریزی های مناسب ظرفیت الزم را برای گسترش گردشگری 
کشاورزی و استفاده از مزایای آن را دارد، این در حالی است که 
نواحی روستایی این بخش از استان با مسائل ناشی از بیکاری، 
درآمد ناپایدار، مهاجرت و سایر مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
دست وپنجه نرم می کنند، بر اساس بررسی های میدانی محققان 
و انجام مصاحبه با کارشناسان نیز مشخص گردید که گردشگری 
کشاورزی در این منطقه پدیده ای نوپا است که به صورت جدی 
موردتوجه قرار نگرفته است. در صورت عدم توجه و برنامه ریزی 
به صورت  که  افرادی  از  تعداد محدود  این صنعت،  برای  خاص 
شخصی و غیررسمی مشغول فعالیت هستند نیز به علت مشکالت 
از ادامه فعالیت منصرف می گردند، با این وجود پذیرش و توسعه 
توسعه  زمینه  می تواند  منطقه  در  کشاورزی  گردشگری  پایدار 
اقتصادی را فراهم آورد و موجب افزایش کارکردهای اقتصادی 
در زمینه گردشگری کشاورزی و در نتیجه ارتقا سطح زندگی، 
اما  شود.  پایدار  به صورت  کشاورزان  اقتصادی  و  اجتماعی  رفاه 
موانع متعددی بر سر راه توسعه و پایداری گردشگری کشاورزی 
شناسایی و معرفی شده است از جمله تعدد نهادهای مسئول 
در  درگیر  سازمان های  و  نهادها  هماهنگی  و  همکاری  عدم  و 
 (Icoz et al., 2010; Ahmadi et al., 2016; Andayani & کشاورزی
(Nugraha, 2021; Mahmoodi et al., 2014، فقدان یک برنامه ریزی 

مشخص بلندمدت، نداشتن طرح های اجرایی مناسب، عدم وجود 
برنامه ریزی مدون و چهارچوب نهادی و قانونی مشخص، دخالت 
دولت از سطح کالن تا اجرای پروژه بدون مشارکت ذی نفعان 
میان  هماهنگی  و  رویه  وحدت  عدم  و   (Rezvani et al., 2016)

نهادهای تصمیم گیر به علت مشخص نبودن وظایف و مسئولیت ها 
(Veicy & Mehmandoost, 2015). با توجه به این موضوع پژوهش 

گردشگری  پایدار  توسعه  ذی نفعان  تحلیل  هدف  با  حاضر 
کشاورزی در غرب استان مازندران انجام شد. تحلیل ذی نفعان 
می شوند،  شناسایی  آن ذی نفعان  اساس  بر  که  است  فرایندی 
نقش و سهم آنان در برنامه ریزی پروژه مشخص می شود، نفوذ 
حقوق و رفتار آنان در تعامل با سایر ذی نفعان تحلیل می شود. 
تأثیرپذیری ذی نفع مشخص می گردد و  و  تأثیرگذاری  اولویت 
در نهایت راهبردهای توسعه و اجرای برنامه یا پروژه مبتنی بر 
یافته های تحلیل ذی نفعان تدوین و اجرا می گردد. تحلیل نقش و 
موقعیت هر یک از ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی 
یکی از مهم ترین پیش زمینه های طراحی برنامه های جامع مبتنی 
بر همکاری در راستای توسعه به شمار می رود، به این ترتیب 
سازمان متولی با بینش عمیق تری سیاست های متقابل خود را 
با ذی نفعان متعددی که در این شبکه قرار دارند تعریف نموده 
و آن ها را برای حرکت سیستمی به سوی همکاری، هماهنگی 
و هم افزایی توانمند می سازد (Jafarian et al., 2016) و در نهایت 
با آگاهی از نگرش و ویژگی های جمعیت شناختی هر زیرگروه 
فرایند شناسایی و مشارکت آن ها در توسعه پایدار گردشگری 

 .(Fattahizadeh et al., 2021) تسهیل خواهد شد

مروری بر ادبیات موضوع

با توجه به موضوع و اهمیت آن پژوهش هایی هرچند محدود 
در این زمینه انجام شده است که در ادامه به نتایج برخی از آن ها 

اشاره می شود: 

پژوهش موحد و همکاران )2020( در زمینه تحلیل ادراک 
ذی نفعان از پایداری اثرات گردشگری در شهر الهیجان نشان داد 
که سرمایه گذاران دارای ادراک باالتر از سطح متوسط اما ساکنان 
محلی، مدیران و گردشگران در سطح نامطلوب و متمایل به متوسط 
قرار داشتند. بررسی نقش ذی نفعان در توسعه گردشگری ورزشی 
طبیعت محور در استان لرستان توسط انصاری و همکاران )2020( 
نشان داد که مهم ترین ذی نفعان اثرگذار بر گردشگری ورزشی 
طبیعت محور در استان لرستان شامل اداره کل ورزش و جوانان، 
دفاتر گردشگری و آژانس های گردشگری، ساکنین جوامع محلی، 
میراث فرهنگی و گردشگری استان هستند. توکلی )2019( در 
پژوهشی با عنوان شناخت و تحلیل نقش قدرت ذی نفعان به عنوان 
یکی از مهم ترین چالش های توسعه روستایی به این نتیجه دست 
یافت که مهم ترین وجه مدیریت ذی نفعان ارزش آفرینی است که 
ضمانت کننده حیات است و در عرصه تحلیل قدرت، ذی نفعان 

»رضا سلیمان نژاد و همکاران. تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران«
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منابع قدرت متعددند که شامل دانش، مشروعیت، انگیزه، شهرت 
و ثروت است. ترسیم و تحلیل شبکه های ارتباطی میان ذی نفعان 
صیادی و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی توسط بهروزی 
خورگو و محمدی کنگرانی )2017( نشان داد علت عدم توسعه 
گردشگری روستایی با رویکرد صیادی عدم شناخت صیادان و 
ادارات مرتبط با فعالیت های صیادی در زمینه گردشگری روستایی 
و نیز به دلیل مشکالت اقتصادی صیادان است. پژوهش همتی 
آن ها  نگاه  نوع  و  زمینه ذی نفعان  در   )2016( رسولی  آمانج  و 
به اثرات گردشگری در اورامان تخت نشان داد که تعادل نسبی 
بین ویژگی های قدرت، مشروعیت و ضرورت وجود دارد. همچنین 
بین متغیرهای قدرت، مشروعیت، ضرورت و ادراک ذی نفعان از 
اثرات گردشگری در مردم محلی و گردشگران رابطه وجود دارد. اما 
رابطه بین قدرت و ادراک ذی نفعان از اثرات گردشگری در نمونه 

گردشگران تأیید نشد.  

 )2014( همکاران  و  کنگرانی  محمدی  پژوهش  نتیجه 
توسعه  در  ذی نفعان  میان  ارتباطی  شبکه  نقش  با  ارتباط  در 
گردشگری روستایی نشان داد که ارتباط کم اجتماع محلی با 
در جذب  مدیریت  عدم  و  محلی  مردم  نبودن  ذی نفع  ادارات، 
ذی نفعان محلی به عنوان نقص های شبکه ارتباطی ذی نفعان است. 
تحلیل ذی نفعان صنعت گردشگری پزشکی در مطالعه فردوسی 
و همکاران )2012( موردمطالعه قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان 
داد که این ذي نفعان شامل استانداري، اداره کل میراث فرهنگي، 
صنایع دستی و گردشگري، دانشگاه علوم پزشکي، نظام پزشکي، 
ارائه دهندگان  درمان،  و  بهداشت  بخش  خدمات  ارائه دهندگان 
سرمایه گذاران  صادرات،  توسعه  بانک  گردشگري،  خدمات 
بخش خصوصي و اتاق بازرگاني بودند. از نظر قدرت ذی نفعان، 
بیمارستان خصوصي، نظام پزشکي، سرمایه گذار و دانشگاه علوم 
پزشکي داراي قدرت زیاد بودند و دانشگاه علوم پزشکي، کلینیک، 
بیمارستان خصوصي و اداره کل میراث فرهنگي و صنایع دستی و 

گردشگري در موضع کاماًل موافق قرار داشتند.

لیهولتریا2 و همکاران )2021( به بررسی نقش ذی نفعان در 
توسعه اکوتوریسم در جزیره مارسگو در اندونزی پرداختند. بر 
اساس نتایج پژوهش اصلی ترین ذی نفعان شامل جامعه محلی، 

دولت، بخش خصوصی و دانشگاه هستند. 

عنوان  با   )2019( ایندا3  و  ماکسون  پژوهش  نتیجه 
تجزیه وتحلیل نقش ذی نفعان در توسعه گردشگری کشاورزی 
در باندونگان اندونزی منجر به شناسایی 11 ذی نفع در زمینه 
دولتی  بخش  چهار  در  کشاورزی  گردشگری  پایدار  توسعه 
)میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کشاورزی و زیر واحد منطقه 
)کشاورزان،  محلی  جامعه  )آژانس ها(؛  خصوصی  روستا(؛  در 
تشکل های روستا، گروه معامله گران گردشگری کشاورزی، جامعه 

2. Lelloltery
3. Mukson & Indah

نتیجه  راستا  دانشگاهیان شد. در همین  و  و مسافران(  محلی 
پژوهش آریاوان4 و همکاران )2019( در زمینه نقش ذی نفعان 
در توسعه گردشگری کشاورزی در دهکده یالی اندونزی نشان داد 
که مهم ترین ذی نفعان بخش گردشگری کشاورزی جوامع محلی، 
کشاورزان محلی، دولت، بخش خصوصی و مؤسسات گردشگری 
کشاورزی بودند که دولت ثروتمندترین و توانمندترین ذی نفع و 

آژانس های گردشگری وابسته ترین ذی نفع بودند.

تأثیر توانمندی ذی نفعان محلی در توسعه پایدار گردشگری 
ثابت  توسط شفیعی  ایران  در  شهرک های حاشیه ای روستایی 
و هراتی فر5 )2017( بررسی شد. نتیجه این پژوهش منجر به 
شناسایی شاخص های آموزش، افزایش آگاهی، دانش، مهارت ها، 
دسترسی به منابع مالی، شایستگی و اعتمادبه نفس و همکاری 
در توانمندسازی ذی نفعان شد. تی برد6 و همکاران )2009( به 
مقایسه ادراک ذی نفعان از اثرات گردشگری در مناطق روستایی 
شرق کارولینای شمالی پرداختند. بر اساس نتایج در ارتباط با درک 
اثرات گردشگری بین گروه های ذی نفع، تفاوت معنی داری وجود 
داشت و این تفاوت بین کارآفرینان و مقامات دولتی، ساکنان و 
مقامات دولتی، ساکنان و کارآفرینان، ساکنان و گردشگران آشکار 
آشکار می سازد.  را  بررسی مطالعات گذشته چند موضوع  بود. 
نخست اینکه در بیشتر مطالعات به بررسی مشارکت، ارتباطات 
و ادراک ذی نفعان پرداخته شده است و در کمتر مطالعه ای بحث 
نوع  این  که  به طوری  است.  شده  مطرح  کشاورزی  گردشگری 
گردشگری به مانند صنعتی است که با مشکل نبود اطالعات پایه 
در مورد اثرات اقتصادی آن در سطح منطقه ای و محلی مواجه 
است. این مسائل مانع گسترش و توسعه این نوع از گردشگری 
در مقایسه با سایر بخش های گردشگری شده است. به رغم وجود 
ظرفیت های گردشگری کشاورزی در بخش هایی از کشور و به 
خصوص غرب استان مازندران این صنعت ناشناخته مانده است 
و صنعت گردشگری کشاورزی نه تنها رشد و توسعه نداشته بلکه 
رو به افول نیز است. همچنین در مطالعات کمتر به شناسایی و 
بررسی نقش ذی نفعان گردشگری کشاورزی پرداخته شده است 
و در ایران نیز تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی ذی نفعان و 
بررسی نقش آن ها در توسعه پایدار گردشگری کشاورزی انجام 
نشده است. در مطالعات منابع خارجی نیز تنها یک پژوهش در 
پایدار گردشگری کشاورزی  با تحلیل ذی نفعان توسعه  ارتباط 
مشاهده شد که در این مقاله نیز تنها به شناسایی ذی نفعان و 
دسته بندی آن ها پرداخته شده است. بر این اساس در پژوهش 
حاضر تالش شد ضمن پوشش نواقص مطالعات پیشین ذی نفعان 
اصلی شناسایی شوند، قدرت و منفعت و نوع قدرت و منفعت 
ذی نفعان مشخص شود و بر اساس آن نقش هر یک از ذی نفعان 

موردبررسی قرار گیرد.

4. Aryawan
5. Shafiei sabet & Haratifard
6. T.Byrd
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روش شناسی تحقیق

به صورت  و  پراگماتیسمی  کلی  جهت گیری  با  پژوهش  این 
توصیفی - تحلیلی انجام گرفت. از نظر ماهیت از نوع پژوهش های 
آمیخته، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از 
نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. به طور کلی 
این هدف در دو مرحله انجام شد که مرحله نخست شناسایی 
ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی، بررسی میزان قدرت 
و منفعت و نوع قدرت و منفعت آن ها بود. این مرحله خود به صورت 
آمیخته کیفی - کمی از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه انجام 
پایدار  توسعه  ذی نفعان  شناسایی  به  منجر  نهایت  در  که  شد 
گردشگری کشاورزی، میزان قدرت و منفعت آن ها و نوع قدرت و 
منفعت آن ها شد. جامعه آماری این بخش کارشناسان مرتبط با 
مبحث گردشگری کشاورزی در ادارات و نهادهای مختلف بودند. 
نوع  به  توجه  با  اعمال قدرت  در مرحله دوم پژوهش چگونگی 
منفعت ذی نفعان مورد تحلیل قرار گرفت. این مرحله به صورت 
کیفی و از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با نمایندگان ذی نفعان 
شناسایی شده انجام گرفت که در نهایت چگونگی اعمال قدرت با 
توجه به نوع منفعت ذی نفعان مشخص گردید. در ادامه دو مرحله 

اشاره شده به طور مفصل و گام به گام توضیح داده می شود. 

به منظور شناسایی ذی نفعان با مراجعه به کارشناسان حوزه 
گردشگری و کشاورزی که در ادارات و نهادهای مختلف شامل 
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان  
استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  و  محیط زیست 
مازندران به نوعی مرتبط با مبحث گردشگری کشاورزی بودند، 
از طریق مصاحبه به شناسایی ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری 
کشاورزی پرداخته شد. اطالعات گردآوری شده با استفاده از روش 
تحلیل محتوای متعارف موردبررسی قرار گرفت. در گام بعدی بر 
اساس روش دلفی تعدیل یافته و با توزیع پرسشنامه ای که در آن 
لیست ذی نفعان ارائه شده بود از کارشناسان خواسته شد که به هر 
ذی نفع بر اساس اهمیت امتیازی بین صفر تا 10 اختصاص دهد. 
پس از گردآوری پرسشنامه ها میانگین نمره نظرات کارشناسان در 
ارتباط با هر ذی نفع محاسبه گردید. پس از محاسبه نمره ها در این 
مرحله مجدداً پرسشنامه ای که در آن لیست ذی نفعان قرار داشت 
در اختیار کارشناسان قرار گرفت. در این مرحله از کارشناسان 
آن  در  که  نخست  مرحله  تحلیل های  اساس  بر  شد  خواسته 
ذی نفعان حذف شده مشخص شده است مجدد به کل ذی نفعان 
امتیازی بین صفر تا ده بر اساس اهمیت اختصاص دهند. پس از 
گردآوری پرسشنامه های این بخش به بررسی میزان وحدت نظر 
بین کارشناسان پرداخته شد. برای توقف فرایند دلفی از ضریب 
همبستگی کندال استفاده شد. این ضریب مقیاسی جهت تعیین 
 n درجه هماهنگی و موافقت بین چندین دسته رتبه مربوط به
پدیده است و همبستگی رتبه ای بین m مجموعه رتبه را نشان 

می دهد. میزان این مقیاس هنگام هماهنگی با موافقت کامل برابر 
با یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر با صفر است. ثابت 
ماندن یا رشد ناچیز این ضریب در دو مرحله متوالی نشان می دهد 
که افزایشی در توافق صورت نگرفته است و فرایند نظرخواهی 
نهایی  راند  میانگین  و   (Dashti et al., 2020) متوقف گردد  باید 
را به عنوان وزن نهایی هر یک از ذی نفعان در نظر می گیریم. با 
توجه به اینکه از طیف ده درجه ای لیکرت استفاده شد چنانچه 
 .(Lin & Chuang, 2012) میانگین زیر 7 باشد عامل حذف می شود
بعد از تحلیل نتایج راندهای مختلف دلفی و مشخص شدن لیست 
ذی نفعان اصلی توسعه پایدار گردشگری کشاورزی، با استفاده از 
ماتریس قدرت - منفعت میزان قدرت و منفعت ذی نفعان مختلف 
لیست  منظور  این  برای  شد.  محاسبه  کشاورزی  گردشگری 
ذی نفعان تأییدشده در اختیار کارشناسان قرار داده شد و از آن ها 
خواسته شد که به هر ذی نفع برای میزان منفعت و میزان قدرت 
امتیازی بین 0 تا 10 اختصاص دهند. در اینجا منظور از واژه  
قدرت تأثیری است که ذی نفع در اجرای گردشگری کشاورزی 
دارد. این امر با توجه به کنترلی که ذی نفع به طور مستقیم یا  
که  می شود  ارزیابی  دارد،  تصمیم سازی  فرایند  بر  غیرمستقیم 
بر اساس هدف پژوهش به پنج دسته قدرت قانونی )اختیارات 
رسمی تأثیرگذاری(؛ قدرت اقتصادی )دارایی ها(؛ قدرت سیاسی 
)نفوذ داشتن و روابط(؛ قدرت دانشی )اطالعات، آگاهی، تخصص، 
مهارت( و قدرت اجتماعی )اعتبار، شهرت و مشروعیت( تقسیم 

 .(Dehghani et al., 2019) می شود

واژه منفعت حکایت از آن دارد که به چه میزانی درگیر شدن 
یک ذی نفع در اجرای گردشگری کشاورزی می تواند در دستیابی 
برای اجرای  باشد. ذی نفعانی که  اهداف آن مؤثر  از  به بخشی 
که  هستند  آنانی  می شوند،  تلقی  مهم  کشاورزی  گردشگری 
گردشگری کشاورزی به نوعی نیاز آنان را دنبال می کند و یا آنانی 
که عالیق و پیوندهای آنان با هدف های گردشگری کشاورزی 
همگرایی دارد. ممکن است یک گروه از ذی نفعان منفعت زیادی 
از گردشگری کشاورزی عاید آن ها گردد، اما تأثیر بسیار اندکی 
در آن داشته باشند )قدرت کم( (Pruitt & Thomas, 2006). در این 
پژوهش منفعت به چهار دسته منفعت مالی، اعتباری )مشروعیت 
و حمایت اجتماعی(؛ سیاسی )حمایت های باالدستان از لحاظ 
سیاسی( و عملکردی )از لحاظ هدف ها و مأموریت ها( تقسیم 

 .(Dehghani et al., 2019) می شود

ذی نفعان گردشگری کشاورزی با توجه به دو متغیر قدرت و 
منفعت به چهار دسته تقسیم شدند. 

1 . ذی نفعانی با سطح قدرت و منفعت زیاد باید در تمام مراحل 
درگیر شوند )ذی نفعان اصلی(.

اندک، گروه  ولی منفعت  زیاد  با سطح قدرت  2. ذی نفعانی 
هدف اصلی نیستند و حتی ممکن است بهتر باشد که در موضوع 

»رضا سلیمان نژاد و همکاران. تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران«



669

زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

دخالت مستقیم نداشته باشند. اما باید آنان را درباره فرایند اجرا 
و پیشرفت، مطلع نمود، به نقطه نظرات و دیدگاه های آنان توجه 
شده و از آنان سپاسگزاری شود و همچنین از بروز تضاد با آنان 

اجتناب شود )ذی نفعان اولیه(.

3. ذی نفعانی با سطح قدرت اندک و منفعت بسیار زیاد؛ درباره 
این گروه از ذی نفعان باید تالش زیاد صرف شود تا مطمئن شوند 
که نیازهای آنان موردتوجه قرار گرفته و مشارکت آنان معنی دار و 

هدفمند است )ذی نفعان ثانویه(.

این گروه در  اندک؛  با سطح قدرت و منفعت  4. ذی نفعانی 
برنامه ریزی ها چندان مداخله نخواهند داشت و تالش ویژه ای برای 

درگیر نمودن آنان صورت نمی گیرد )ذی نفعان کم اهمیت(.

و  قدرت  میزان  و مشخص شدن  از شناسایی ذی نفعان  پس 
منفعت آن ها برای جلب مشارکت ذی نفعان الزم است نوع قدرت 
پرسشنامه ای  منظور  این  برای  شود.  مشخص  آن ها  منفعت  و 
از آن ها خواسته شد که  و  قرار داده شد  اختیار کارشناسان  در 
در مورد نوع قدرت و نوع منفعت ذی نفعان مختلف امتیازی از 
1 تا 5 اختصاص دهند (Dehghani et al., 2019). پس از تحلیل 
پرسشنامه های این بخش ذی نفعان مختلف بر اساس نوع قدرت و 
نوع منفعت دسته بندی شدند. پس از تحلیل اطالعات این بخش 
تصویری از نوع قدرت و نوع منفعت هر یک از ذی نفعان توسعه 
پایدار گردشگری کشاورزی جهت انجام مصاحبه به دست آمد. 
تحلیل اطالعات این بخش از طریق برنامه SPSSwin22 و با استفاده 

از آماره های میانگین و همبستگی رتبه ای کندال انجام شد.

در مرحله دوم، چگونگی اعمال قدرت با توجه به نوع منفعت 
از  نفر  منظور 2  این  برای  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  ذی نفعان 
نمایندگان هر یک از ذی نفعان شناسایی شده جهت انجام مصاحبه 
نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. مصاحبه با طرح توضیحاتی در 
زمینه گردشگری کشاورزی، اهمیت آن، ناشناخته بودن آن و 
ضرورت توسعه و پایداری گردشگری کشاورزی در غرب استان 
باره  این  از مصاحبه شوندگان در  مازندران صحبت شد. سپس 
سؤال شد که سازمان شما یا خود شما چگونه می تواند از قدرتش 
در جهت توسعه و پایداری گردشگری کشاورزی استفاده نماید؟ 
با توسعه و پایداری گردشگری کشاورزی چه منفعت و مزیتی 
نصیب شما یا سازمان شما می گردد؟ مصاحبه های این بخش 
حداقل 35 و حداکثر 60 دقیقه به طول انجامید. پس از گردآوری 
متعارف  محتوای  تحلیل  روش  از  استفاده  با  مصاحبه ها  متن 
با توجه به نوع منفعت ذی نفعان مورد  چگونگی اعمال قدرت 

تحلیل قرار گرفت. 

یافته ها

کارشناس   17 به  مراجعه  از  پس  ذی نفعان  شناسایی  برای 
در استان مازندران )3 نفر پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه 

گرمسیری؛ 2 نفر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان؛ 
4 نفر سازمان جهاد کشاورزی؛ 2 نفر سازمان محیط زیست و 
نسبی در  اشباع  و گردشگری(  فرهنگی  میراث  نفر سازمان   6
کشاورزی  گردشگری  پایدار  توسعه  ذی نفعان  فهرست  تنظیم 
به دست آمد. پس از مشخص شدن ذی نفعان احتمالی جهت 
تأیید و مشخص شدن ذی نفعان اصلی و کلیدی از روش دلفی 
تعدیل یافته استفاده شد. مقدار ضریب کندال در راند دوم 0/921 
به دست آمد. بر این اساس پرسشنامه راند سوم دلفی طراحی و 
به همراه نتایج مرحله دوم در اختیار کارشناسان قرار گرفت و از 
آن ها خواسته شد بر اساس تحلیل های مرحله قبل و ذی نفعان 
حذف شده مجدد امتیازی بین صفر تا 10 به هر ذی نفع اختصاص 
دهند و چنانچه در مرحله قبل الزم بوده ذی نفعی امتیاز کمتر 
یا بیشتری کسب نباید و امتیازدهی واقعی نبوده در این مرحله 
با توجه به امتیاز اختصاص داده شده، اصالح گردد. مقدار ضریب 
هماهنگی کندال در این قسمت 0/970 به دست آمد. در پایان 
تحلیل مرحله سوم دلفی مشخص شد که افزایش چشمگیری 
در مقدار این ضریب صورت گرفت و بر این اساس نمی توان در 
پایان این مرحله فرایند دلفی را متوقف نمود لذا پرسشنامه راند 
چهارم تهیه و به همراه نتایج بخش سوم در اختیار کارشناسان 
قرار گرفت. پس از گردآوری و تحلیل پرسشنامه ها در پایان این 
مرحله مشخص شد که افزایش محسوسی در مقدار ضریب کندال 
ایجاد نشده است )مقدار ضریب کندال در پایان این مرحله 0/970 
به دست آمد( و با توجه به اینکه ضریب هماهنگی کندال در دو 
راند متوالی سوم و چهارم تقریباً ثابت مانده است، می توان فرایند 
را متوقف نمود. بر این اساس میانگین راند نهایی را به عنوان وزن 
نهایی هر یک از ذی نفعان در نظر می گیریم و عامل هایی که دارای 
 .(Lin & Chuang, 2012) میانگین زیر 7 هستند، حذف خواهد شد
در جدول شماره 1 میانگین حسابی نظرات کارشناسان در راند 
اول تا چهارم از روش دلفی، وضع نهایی و وضعیت رد و پذیرش 

هر یک از ذی نفعان ارائه شده است.

همان طور که جدول شماره 1 نشان می دهد اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری؛ آژانس های مسافرتی و تورهای گردشگری؛ 
کشاورزان؛ گردشگران؛ دهیاری؛ شورای اسالمی روستا؛ بخشداری؛ 
و گردشگری؛ سازمان  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  اداره کل 
جهاد کشاورزی؛ بانک کشاورزی؛ صداوسیما؛ سازمان فرهنگ و 
ارشاد اسالمی؛ بنیاد مسکن؛ راهنمایی و رانندگی؛ رستوران داران؛ 
هتلداران؛ سازمان های مردم نهاد زیست محیطی؛ نیروی انتظامی؛ 
فعاالن طرح های سالم سازی دریا؛ خانه بهداشت؛ سازمان حفاظت 
محیط زیست؛ شرکت مخابرات؛ کمیته امداد امام خمینی؛ اداره 
ورزش و جوانان؛ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ذی نفعان اصلی 
شناسایی  از  پس  هستند.  کشاورزی  گردشگری  پایدار  توسعه 
ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی بر اساس نظرخواهی 
از کارشناسان حوزه گردشگری کشاورزی، با استفاده از ماتریس 
قدرت - منفعت پرسشنامه تعیین میزان قدرت و منفعت هر یک 
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از ذی نفعان به طور کلی طراحی گردید و از کارشناسان خواسته 
شد که به هر ذی نفع بر اساس قدرت و منفعت وی در راستای 
 10 تا  صفر  بین  امتیازی  کشاورزی  گردشگری  پایدار  توسعه 

اختصاص دهند. بر اساس آن میانگین امتیاز قدرت و منفعت هر 
ذی نفع مشخص گردید )جدول شماره 2(. 

جدول 1. میانگین راندهای متوالی دلفی.

ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی
میانگین راندها

وضعیتوزن نهایی
چهارمسومدوماول

پذیرش7/387/367/347/317/31اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

پذیرش9/269/249/209/229/22آژانس های مسافرتی و تورهای گردشگری

پذیرش9/129/189/149/199/19کشاورزان

پذیرش9/789/799/689/669/66گردشگران

پذیرش7/247/187/217/237/23دهیاری

پذیرش7/127/097/127/147/14شورای اسالمی روستا

پذیرش7/047/107/117/127/12بخشداری

پذیرش9/289/319/329/339/33اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

پذیرش8/248/218/278/268/26سازمان جهاد کشاورزی

پذیرش7/277/317/337/307/30بانک کشاورزی

رد6/746/616/776/826/82سرمایه گذاران بخش خصوصی

رد5/145/245/375/325/32اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت

پذیرش8/388/318/348/318/31صداوسیما

رد3/383/363/383/413/41صاحبان مراکز خدماتی در روستا

رد3/413/373/423/433/43اداره راه و شهرسازی

رد3/243/213/263/233/23شاغالن مراکز خدماتی در روستا

رد2/172/122/142/162/16اداره بیمه

رد2/482/432/452/392/39سازمان برنامه وبودجه

رد2/212/172/222/282/28نمایندگان مجلس شورای اسالمی

پذیرش8/788/748/758/728/72سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی

رد3/273/173/213/193/19استانداری

رد3/213/193/243/223/22تعاونی های روستایی

رد5/645/585/415/315/31دانشگاه

رد6/126/216/196/266/26جامعه میزبان

رد6/346/316/266/376/37سازمان جنگل ها، مرتع و آبخیزداری

پذیرش7/117/147/107/157/15بنیاد مسکن

پذیرش7/687/647/617/637/63راهنمایی و رانندگی

پذیرش8/328/308/348/358/35رستوران داران

پذیرش8/698/678/668/648/64هتلداران

پذیرش7/187/127/167/177/17سازمان های مردم نهاد زیست محیطی

پذیرش7/647/667/627/697/69نیروی انتظامی

پذیرش7/397/437/457/447/44فعاالن طرح های سالم سازی دریا

پذیرش7/137/167/107/127/12خانه بهداشت

پذیرش8/248/268/318/338/33سازمان حفاظت محیط زیست
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جدول 2. وضعیت کلی ذی نفعان اصلی توسعه پایدار گردشگری کشاورزی بر اساس منفعت و قدرت.

میانگین امتیاز منفعت میانگین امتیاز قدرت ذی نفعردیف

8/36/8اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری1

9/49/2آژانس های مسافرتی و تورهای گردشگری2

2/510کشاورزان3

103/6گردشگران4

3/87/8دهیاری5

3/87/4شورای اسالمی روستا6

7/24/6بخشداری7

9/89/8اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری8

109/8سازمان جهاد کشاورزی9

7/43/8بانک کشاورزی10

103/6صداوسیما11

9/24/4سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی12

6/43/2بنیاد مسکن13

4/83/2راهنمایی و رانندگی14

4/28/6رستوران داران15

4/28/6هتلداران16

4/68/2سازمان های مردم نهاد زیست محیطی17

4/24/6نیروی انتظامی18

4/23/6فعاالن طرح های سالم سازی دریا19

4/23/8خانه بهداشت20

8/46/4سازمان حفاظت محیط زیست21

4/24/2شرکت مخابرات22

4/64/4کمیته امداد امام خمینی23

8/24/2اداره ورزش و جوانان24

8/64/2اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی25
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ادامه جدول 1. میانگین راندهای متوالی دلفی.

ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی
میانگین راندها

وضعیتوزن نهایی
چهارمسومدوماول

پذیرش7/187/167/217/237/23شرکت مخابرات

پذیرش7/097/147/107/127/12کمیته امداد امام خمینی

پذیرش7/217/177/157/147/14اداره ورزش و جوانان

رد4/374/284/314/254/25سازمان حمل ونقل عمومی

پذیرش7/477/417/387/367/36اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

رد6/206/186/216/156/15استارت آپ ها

رد6/276/166/226/346/34دانشگاه علم و فرهنگ

رد2/282/262/312/322/32شهرداری
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پایدار  توسعه  ذی نفعان  پراکندگی   1 شماره  تصویر  در 
ارائه  ماتریس قدرت - منفعت  اساس  بر  گردشگری کشاورزی 
شده است. همان طور که مشخص است سازمان جهاد کشاورزی، 
اداره  گردشگری،  تورهای  و  آژانس ها  فرهنگی،  میراث  سازمان 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست 
کشاورزی  گردشگری  پایدار  توسعه  اصلی  ذی نفعان  به عنوان 
مشخص شده اند. ذی نفعان اولیه شامل بخشداری، گردشگران، 
ارشاد اسالمی،  بانک کشاورزی، صداوسیما، سازمان فرهنگ و 
رفاه  و  کار  تعاون  اداره  و  جوانان  و  ورزش  اداره  مسکن،  بنیاد 
ثانویه  ذی نفعان  کارشناسان  نظر  اساس  بر  هستند.  اجتماعی 
شامل کشاورزان، دهیاری، شورای اسالمی روستا، رستوران داران، 
هستند.  زیست محیطی  مردم نهاد  سازمان های  و  هتلداران 
ذی نفعان کم اهمیت توسعه پایدار گردشگری کشاورزی نیز شامل 
راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، فعاالن طرح های سالم سازی 
دریا، خانه بهداشت، شرکت مخابرات و کمیته امداد امام خمینی 
هستند. همان طور که نمودار نشان می دهد ذی نفعان اصلی و اولیه 
بیشتر از سازمان های دولتی هستند و جوامع محلی جز ذی نفعان 

ثانویه )قدرت کم و منفعت باال( هستند.

پس از دسته بندی ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی 
به صورت کلی برای جلب مشارکت و مواجهه مناسب با هریک از 
ذی نفعان و نوع و چگونگی تعامل با آن ها در فرایند توسعه پایدار 
نوع منفعت  نوع قدرت و  گردشگری کشاورزی، الزم است که 
ذی نفعان مشخص شود . برای این منظور پرسشنامه ای با طیف 
5 قسمتی لیکرت در اختیار کارشناسان به منظور مشخص شدن 

ابعاد مختلف قدرت و منفعت ذی نفعان قرار گرفت. 

پس از شناسایی ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی 
در غرب استان مازندران، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته 
از نمایندگان هر یک از 25 ذی نفع )مجموعاً 50 مصاحبه( نحوه 
توجه  با  کشاورزی  گردشگری  توسعه  ذی نفعان  قدرت  اعمال 
به نوع منافعشان تحلیل شد. پس از تحلیل متن مصاحبه های 
گردآوری شده از هر یک از ذی نفعان در ارتباط با شیوه اعمال 
قدرت و نوع منفعتشان، مواردی که دارای همپوشانی بودند در 
قالب یک گزاره و ذیل یکی از مقوالت دسته بندی شده از انواع 
قدرت و منفعت ارائه گردید. در نهایت 428 جمله در قالب 125 
به  ادامه  در  که   )3 شماره  )جدول  تدوین شد  مفهومی  گزاره 
تعدادی از جمله های مرتبط با هر گزاره اشاره می گردد: به عنوان 
مثال در ارتباط با چگونگی اعمال قدرت ذی نفعان برای گزاره 
هماهنگی و همکاری سازمان ها در راستای توسعه گردشگری 
کشاورزی جمالتی چون »در این منطقه برنامه کاری مشخصی 
در راستای توسعه گردشگری کشاورزی وجود ندارد و هر بخشی 
با توجه به اطالعات و در راستای وظایف خود یک سری اقدامات 
یا »گردشگری کشاورزی در منطقه در  و  انجام داده«  محدود 
مراحل ابتدایی قرار دارد، هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت 
نگرفته، هیچ جلسه ای بین سازمان ها و نهادهای مسئول برگزار 
نشده، فقط یک تفاهم نامه امضا شد که هیچ خروجی هم از آن 
مشاهده نشد«. از سوی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 

مطرح شد. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. وضعیت کلی ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی بر اساس ماتریس قدرت-منفعت. منبع: یافته های تحقیق، 1400

»رضا سلیمان نژاد و همکاران. تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران«
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زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 3. چگونگی اعمال قدرت ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با توجه به نوع منافعشان.

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونیذی نفع

اداره کل منابع 
طبیعی و 
آبخیزداری

- رفع مشکل کشاورزان در 
اراضی ملی و اراضی که جز 

طرح های هادی هستند.
- واگذاری و صدور مجوز 
زمین های بایر با قابلیت و 

استعداد کشاورزی.

- آموزش کشاورزان در زمینه 
حفظ و احیا مراتع و منابع 
طبیعی به طرق مختلف.

- آموزش گردشگران با توزیع 
بسته های آموزشی در راستای 
حفظ محیط روستا، مزرعه و 
منابع طبیعی با ارائه راهکارها

- حفظ و احیای منابع طبیعی در 
مناطق مختلف و به خصوص در 
نواحی روستایی و حواشی مزارع.

- فرهنگ سازی در زمینه 
حفظ منابع طبیعی

- ایجاد محیط های بکر و طبیعی 
در روستا جهت توسعه گردشگری 

کشاورزی.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- ایجاد انگیزه در کشاورزان در راستای توسعه کشاورزی و ایجاد 
کسب و کارهای گردشگری کشاورزی.

- پایداری گردشگری کشاورزی از لحاظ زیست محیطی 

- حفظ سرمایه ملی و کاهش 
هدر رفت بودجه .

- توسعه گردشگری و رونقش 
اشتغال و درآمد

- افزایش مشارکت اقشار 
مختلف جامعه 

- افزایش شهرت و اعتبار منطقه 
در راستای توسعه بیش از پیش 

گردشگری و توسعه مشاغل مرتبط.
- رونق کسب و کار و توسعه و 

پیشرفت منطقه.

آژانسهای 
مسافرتی 
و تورهای 
گردشگری

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- افزایش تعداد تورهای 
گردشگری کشاورزی.

- آموزش اعضای تورها در 
زمینه گردشگری کشاورزی.

- آگاهی دادن به گردشگران 
در زمینه جاذبه های گردشگری 

کشاورزی.

-

- معرفی جاذبه های 
گردشگری کشاورزی، 
فرهنگی و تاریخی 

مناطق.

- معرفی سایت های گردشگری 
کشاورزی با کیفیت و امکانات 

مناسب به گردشگران.
- انجام فعالیت های تبلیغی و 

بازاریابی.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- افزایش تعداد گردشگران
- توسعه و پیشرفت مناطق روستایی و توسعه پایدار گردشگری 

کشاورزی

- رونق کسب و کار و افزایش 
درآمد

- افزایش تعداد آژانس ها 
و تورهای گردشگری

- افزایش اعتبار تورها در راستای 
استقبال گردشگران و رونق 

کسب و کار آن ها

کشاورزان

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

--

- ایجادسایت های گردشگری 
کشاورزی.

- عرضه غذاهای محلی و 
فرآورده های دامی.

- عرضه صنایع دستی و 
محصوالت معرف روستا.

-

- همکاری با کشاورزان و 
سازمان های مختلف در توسعه 

گردشگری کشاورزی.
- مهمان نوازی و برخورد مناسب با 

گردشگران.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- توسعه پایدار گردشگری کشاورزی.
- مهاجرت معکوس و کاهش بیکاری.

- توسعه کشاورزی.
- افزایش میزان ریسک پذیری و فعالیت کارآفرینی.

- رونق کسب و کار کشاورزی و 
افزایش درآمد کشاورزان.

- حمایت سازمان های 
مختلف از فعالیت 

کشاورزان

- کشاورزان و محصوالت 
کشاورزی و فرآورده های لبنی آن ها 

به عنوان یک برند شناخته شده 
در می آیند.

دهیاری

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- مشارکت با بخشداری در 
زمینه صدور مجوز مشاغل 

روستا در کمترین زمان ممکن.

- آموزش افراد محلی در 
راستای احیای خانه های قدیمی 

به واحدهای بومگردی.
- همکاری با جهاد کشاورزی 
در راستای آموزش کشاورزان 
به استفاده از فناوری های نوین 

کشاورزی.

- همکاری با تعاونی روستا در 
راستای ارائه وام های کم بهره 
بلند مدت به صاحبان هنر و 

کشاورزان در راستای ایجادسایت 
گردشگری.

- تشویق و ترغیب 
در خصوص گسترش 
سایت ها و واحدهای 

بومگردی.
- جلب مشارکت افراد 
بومی، صاحبان حرف 
و کارآفرینان به منظور 
فرهنگ سازی و ایجاد 

انگیزه در کشاورزان.

- همکاری در زمینه طرح های 
هادی روستا.

- نظارت بر نظافت روستا.
- جلب مشارکت عمومی جهت 
گسترش فعالیت های تولیدی و 

گردشگری.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- نظارت بهتر بر اجرا و روند انجام فعالیت ها.
- ترمیم بافت کهنه روستا و مرمت خانه های متروکه 

- احیای صنایع دستی و مشاغل 
روستا.

بهبود زیرساخت های توسعه 
گردشگری کشاورزی.

- تسهیل و بهبود 
فعالیت های کارآفرینی 
مرتبط با گردشگری 
کشاورزی در منطقه.

- باقی ماندن کارنامه درخشان 
از دهیاری ها و فعالیت های مثبت 

آن ها به عنوان مشوقی برای 
سایرین

»رضا سلیمان نژاد و همکاران. تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران«
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فصلنامه پژو  هش های روستایی زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4

ادامه جدول 3. چگونگی اعمال قدرت ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با توجه به نوع منافعشان.

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونیذی نفع

شورای 
اسالمی روستا

- هماهنگی در زمینه تسهیالت 
و سازماندهی امکانات 
گردشگری کشاورزی.

- مشارکت با بخشداری در 
زمینه صدور مجوز مشاغل 

روستا در کمترین زمان ممکن.

- آموزش افراد محلی در 
راستای احیای خانههای 

قدیمی به واحدهای 
بومگردی.

- همکاری با جهاد 
کشاورزی در راستای آموزش 

کشاورزان به استفاده از 
فناوری های نوین کشاورزی.

- همکاری با تعاونی 
روستا در راستای ارائه 
وام های کم بهره بلند 
مدت به صاحبان هنر 
و کشاورزان در راستای 
ایجادسایت گردشگری.

- تشویق و ترغیب در خصوص 
گسترش سایت ها و واحدهای 

بومگردی.
- جلب مشارکت افراد بومی، 
صاحبان حرف و کارآفرینان به 
منظور فرهنگ سازی و ایجاد 

انگیزه در کشاورزان.

- همکاری در زمینه طرح های هادی 
روستا.

- نظارت بر نظافت روستا.
- جلب مشارکت عمومی جهت 
گسترش فعالیت های تولیدی و 

گردشگری.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- نظارت بهتر بر اجرا و روند انجام فعالیت ها.
- ترمیم بافت کهنه روستا و مرمت خانه های متروکه 

- احیای صنایع دستی و 
مشاغل روستا.

بهبود زیرساخت های 
توسعه گردشگری 

کشاورزی.

- تسهیل و بهبود فعالیت های 
کارآفرینی مرتبط با گردشگری 

کشاورزی در منطقه.

- باقی ماندن کارنامه درخشان از 
شوراها و فعالیت های مثبت آن ها به 

عنوان مشوقی برای سایرین.

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

بخشداری

- پیگیری در برقراری حفظ 
نظم و امنیت منطقه. مرتبط با 
توسعه گردشگری کشاورزی

- پیگیری مصوبات مرتبط با 
توسعه گردشگری کشاورزی در 

کمترین زمان ممکن.
- نظارت بر حفظ و حراست 
منابع طبیعی و محیط زیست 

روستا.

- همکاری با سازمان های 
مختلف مانند جهاد 

کشاورزی، منابع طبیعی، 
سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری در راستای 

ارائه آموزش های مختلف و 
مرتبط با توسعه گردشگری 

کشاورزی.

-

- نظارت، هماهنگی و جلب نظر 
مقامات مسئول در زمینه فراهم 
نمودن زیرساخت ها، امکانات 
مورد نیاز و رفع موانع توسعه 

گردشگری کشاورزی.

- معرفی قطب های گردشگری و 
جذب گردشگر.

- حفاظت از میراث فرهنگی.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- ایجاد امنیت روانی در گردشگران در راستای استقبال بیشتر از 
منطقه و جاذبه های آن.
- احیا منابع طبیعی.

- توسعه پایدار گردشگری کشاورزی.

- تسهیل روند انجام 
اقدامات و کاهش 

هزینه های رفت و آمد و 
پیگیری بهتر امور

- به عنوان نهاد واسط بین 
کشاورزان و سازمان های ذی ربط 
سبب تسهیل امور و اقدامات و 
جلب نظر مسئولین می گردند.

- افزایش انسجام و همکاری بین 
سازمان ها و تسهیل روند امور.

- افزایش رضایت کشاورزان از 
سازمان ها و نهادهای ذی ربط.

اداره کل 
میراث 

فرهنگی، 
صنایع دستی 
و گردشگری

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- تسریع در صدور مجوز 
سایت ها و واحدهای بومگردی.

- تالش در جهت ثبت 
ملی و بین المللی روستا از 

لحاظ جاذبه های گردشگری 
کشاورزی.

- فعال نمودن کمیته 
بومگردی.

- تدوین کتابچه در قالب 
معرفی جاذبه های گردشگری 
کشاورزی منطقه جهت تبلیغ.
- آموزش دهیاران در زمینه 
حفظ هنرهای اصیل محلی.
- دعوت از دفاتر مسافرتی 
و تورگردان های فعال جهت 

توجیح و آموزش.

- ایجاد واحدهای 
بومگردی و سایت های 
گردشگری کشاورزی در 

روستاها و مزارع.

- ایجاد تقویم و ثبت رویدادهای 
فرهنگی، کشاورزی و دامداری 
منطقه در آن به منظور برگزاری 

هر ساله آن ها.
-توسعه و گسترش رویدادهای 
)جشنواره ها، همایش ها( علمی، 
فرهنگی و هنری در مناطق 

روستایی.

- همکاری با بنیاد مسکن در زمینه 
تدوین ضوابط ساخت و ساز.

- همکاری با جهاد کشاورزی در 
راستای توسعه کشاورزی و کشت 

محصوالت جدید.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- نهادینه شدن فرهنگ گردشگری کشاورزی.
- افزایش دانش و اطالعات افراد و سازمان های مختلف در 

زمینه گردشگری کشاورزی.
- ایجاد انگیزه در کشاورزان جهت توسعه گردشگری کشاورزی.

- افزایش اشتغال و 
کاهش بیکاری.

- توسعه و رونق روستا.
- کاهش مسائل و 
مشکالت شهرها.

- افزایش شهرت و اعتبار منطقه 
در راستای توسعه بیش از پیش 

گردشگری و توسعه مشاغل مرتبط.
- رونق کسب و کار و توسعه و پیشرفت 

منطقه.
- شهرت بیشتر منطقه از لحاظ 

گردشگری پذیری و جاذبه های آن.

»رضا سلیمان نژاد و همکاران. تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران«
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زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

ادامه جدول 3. چگونگی اعمال قدرت ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با توجه به نوع منافعشان.

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونیذی نفع

سازمان 
جهادکشاورزی

- مطالعه، بررسی و شناسایی 
روستاهای هدف توسعه 
گردشگری کشاورزی.

- پیگیری در راستای رفع 
مسائل و مشکالت کشاورزان 
در زمینه گردشگری کشاورزی.

- آموزش جوامع محلی 
در زمینه تولید محصوالت 

کشاورزی و دامی.

- ارائه تسهیالت در 
راستای کشت محصوالت 
کشاورزی و باغی جدید و 

گیاهان دارویی.
- خرید تضمینی و با 

قیمت مناسب محصوالت 
کشاورزی، باغی و گیاهان 

دارویی کشاورزان.

- احیا و فعال نمودن محصوالت 
و کاالهایی که زمینه تولید 

آن ها در روستا وجود دارد و در 
حال فراموشی یا کم رنگ شدن 

هستند.
- واگذاری اراضی مناسب جهت 
کشت محصوالت کشاورزی و 
همچنین سایت ها و واحدهای 
بومگردی به افراد واجد شرایط.

- همکاری با سازمان های مختلف 
مانند میراث فرهنگی و منابع 

طبیعی در راستای تسهیل صدور 
مجوزهای مورد نیاز گردشگری 
کشاورزی و حذف موارد غیرضرور.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- برنامه ریزی کارشناسانه و دقیق در راستای رفع مشکالت 
و موانع پیش رو.

- افزایش کارآفرینی و خالقیت در بین جوامع محلی.

- افزایش تولید و 
صادرات محصوالت 

کشاورزی.
- افزایش اعتبار -

بانک کشاورزی

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- ایجاد زمینه کارآفرینی  در 
بخش کشاورزی و حمایت 
از خالقیت، ایده آفرینی و 

توسعه کشاورزی و گردشگری 
کشاورزی

-

- ارائه آسان تسهیالت 
ارزان قیمت و طوالنی 
مدت به کشاورزان و 

افراد عالقه مند به توسعه 
گردشگری کشاورزی.

-

- همکاری با سازمان های مختلف 
در راستای تسهیل روند توسعه 
گردشگری کشاورزی از طریق 

افزایش اعتبارات، حذف کاغذبازی 
و سرعت در پرداخت.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- افزایش خالقیت، نوآوری و نوآفرینی در بین مردم محلی 
---و کشاورزان.

صدا و سیما

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- بازتاب گسترده رویدادهای 
علمی - فرهنگی و هنری 
منطقه مرتبط با گردشگری 

کشاورزی.

- فرهنگ سازی و تهیه 
فیلم های آموزشی در 

زمینه معرفی جاذبه های 
گردشگری کشاورزی.

- معرفی ظرفیت های -
گردشگری کشاورزی منطقه.

- به اشتراک گذاری پیوسته دانش 
و ایجاد شبکه های آموزشی در 

زمینه گردشگری کشاورزی.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- افزایش دانش آگاهی و فرهنگ سازی در بین عموم مردم در 
زمینه گردشگری کشاورزی.

- افزایش گردشگران کشاورزی.
---

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

سازمان فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

- معرفی و برجسته سازی 
فرهنگ کهن نواحی روستایی 
و احیای فرهنگهای کم رنگ 

شده یا از بین رفته.

- ارتقا دانش و بینش 
تورهای گردشگری، 
دهیارها، شوراها و 

بخشداری ها نسبت به 
موضوعات فرهنگی و 

گردشگری.
- استفاده از ظرفیت تورها، 

آژانس ها، دهیاری ها، 
شوراها و بخشداری ها در 
راستای معرفی و توسعه 

گردشگری کشاورزی.

-

- انجام فعالیت های 
فرهنگی-تبلیغی و بهره گیری 
از ابزار و امکانات جهت معرفی 
میراث فرهنگی و قابلیت های 
گردشگری کشاورزی منطقه.

- توسعه و گسترش رویدادهای 
)جشنواره ها، همایش ها( علمی، 
فرهنگی و هنری در مناطق 

روستایی.

- معرفی ظرفیت های مختلف و 
مرتبط با گردشگری کشاورزی 

در منطقه.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- رهبری در تولید فرهنگی.
- احیای فرهنگ های از بین رفته، کم رنگ شده و کهن 

مناطق روستایی.
- احیای فرهنگ گردشگری کشاورزی

- نهادینه شدن پایداری گردشگری کشاورزی.

- افزایش شهرت و اعتبار در --
راستای جذب  نیروی انسانی.

»رضا سلیمان نژاد و همکاران. تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران«
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فصلنامه پژو  هش های روستایی زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4

ادامه جدول 3. چگونگی اعمال قدرت ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با توجه به نوع منافعشان.

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونیذی نفع

بنیاد 
مسکن

- پیگیری طرح ها، تدوین 
ضوابط و مقررات ساخت و 

سازهای مرتبط با گردشگری 
کشاورزی با همکاری میراث 
فرهنگی و سازمان های مرتبط.

-

- اجرای طرح های هادی روستا.
- ارائه تسهیالت جهت بازسازی و 
مرمت خانه های قدیمی و فرسوده 
با واحدهای بومگردی یا سایت های 

گردشگری کشاورزی.

- فعال سازی کمیته بومگردی به عنوان -
زمینه توسعه گردشگری کشاورزی.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- نظارت بهتر بر ساخت و ساز و احداث مساکن.
- طراحی روستایی و معماری مناسب روستا.

- افزایش اعتماد به نفس در بین 
بخش خصوصی و کشاورزان به 

منظور سرمایه گذاری در گردشگری 
کشاورزی.

- افزایش وجه اجتماعی و جلب اعتماد -
مردم به این نهاد..

راهنمایی و 
رانندگی

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- شناسایی و معرفی نقاط 
حادثه خیز برای گردشگران 
و ارائه گزارش مربوطه به 
سازمان ها و نهادهای متولی.
- مدیریت مناسب جاده های 

اصلی و فرعی متناسب با ورود 
و خروج وسایل نقلیه به منظور 
جلوگیری از ترافیک سنگین.

- نصب عالئم وتابلوهای 
راهنمای گردشگری 

کشاورزی در مکان های 
مناسب.

- نصب تابلوهای آدرس 
سایت های گردشگری 
کشاورزی با هماهنگی 

بخشداری ها.

-

- همکاری با سازمان راه 
و شهرسازی در راستای 

بسترسازی و ایجاد 
زیرساخت های کاهش 

ترافیک و افزایش ایمنی 
مسیرها.

- همکاری با نیروی انتظامی به منظور 
فرهنگ سازی در راستای جلوگیری از 
آلودگی های صوتی )بوق زدن بی جا، 
بلند کردن ضبط ماشین و..(، سرعت 
غیرمجاز و ... در نواحی روستایی و 

جاده ها.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- کاهش بارترافیکی و مدیریت مناسب آن.
شناسایی دقیق نقاط حادثه خیز.

- کاهش حوادث جادهای.
- معرفی و شناخت دقیق روستاها و سایت های گردشگری 

کشاورزی.

---

رستوران 
داران

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

-

- ارائه اطالعات و دادن 
آگاهی در زمینه جاذبه های 
گردشگری و فرآورده های 
دامی و کشاورزی منطقه

--
- ایجاد رستوران های سنتی و ارائه 

غذاهای سنتی و فرآورده های محلی به 
گردشگران

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- افزایش آگاهی گردشگران در زمینه گردشگری کشاورزی.
- توسعه پایدار گردشگری کشاورزی.

- رونق کسب و کار و افزایش 
مشتری.

- افزایش شهرت و اعتبار 
در جذب مشتری.

- افزایش اعتماد شهروندان.
- افزایش رضایت شهروندان.

- شناخته شدن و پیدا کردن اعتبار در 
بین مردم و گردشگران

هتلداران

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

-

- ارائه اطالعات و دادن 
آگاهی در زمینه جاذبه های 
گردشگری و فرآورده های 
دامی و کشاورزی منطقه.

--
- ایجاد سایت ها و واحدهای بومگردی 
با چشم انداز محلی و سنتی در نواحی 

روستایی و مزارع.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- افزایش آگاهی گردشگران در زمینه گردشگری کشاورزی.
- توسعه پایدار گردشگری کشاورزی.

- رونق کسب و کار و افزایش 
مشتری.

- افزایش شهرت و اعتبار 
در جذب مشتری.

- افزایش اعتماد شهروندان.
- افزایش رضایت شهروندان.

- شناخته شدن و پیدا کردن اعتبار در 
بین مردم و گردشگران

»رضا سلیمان نژاد و همکاران. تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران«
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زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

ادامه جدول 3. چگونگی اعمال قدرت ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با توجه به نوع منافعشان.

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونیذی نفع

سازمان های 
مردم نهاد زیست 

محیطی

-

- آموزش، تبلیغ و 
اطالع رسانی به گردشگران 

در زمینه سایت های 
گردشگری کشاورزی و 
روستاهای دارای جاذبه 
گردشگری کشاورزی.

-

- برگزاری مراسم های مذهبی - فرهنگی و حفظ 
و احیای فرهنگ ها و سنن مناطق روستایی.

- برگزاری تورها، تهیه بروشور و کاتالوگ تبلیغی 
در راستای جاذبه های گردشگری کشاورزی.

- برگزاری مسابقات و جشنواره ها در روستاها.
- ساخت مستند در زمینه جاذبه های گردشگری 

کشاورزی.

- جلب مشارکت کشاورزان و 
همکاری با آن ها در راستای توسعه 

گردشگری کشاورزی.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

-- توسعه و پایداری فرهنگ گردشگری کشاورزی.
- افزایش مشارکت داوطلبانه مردم بومی و محلی 
در فعالیت گردشگری کشاورزی و فرهنگ سازی 

در این زمینه

- افزایش اعتبار و اعتماد مردم 
و دخیل نمودن بیشتر آن ها در 

فعالیت ها.
- همکاری و مشارکت با کشاورزان 

در فعالیت های گردشگری 
کشاورزی و مدیریت سایت ها.

نیروی انتظامی

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- تأمین امنیت 
گردشگران در 
مناطق روستایی.

- برقراری و تأمین 
امنیت جشنواره های 

مختلف در 
تأسیسات 

گردشگری دارای 
مجوز.

- برقراری امنیت و 
تسهیل تردد تورها 
مسیرها و نواحی 

روستایی.

- آموزش نیروهای خود 
در زمینه نحوه برخورد 
با گردشگران در مبادی 

ورودی و خروجی و اعمال 
کنترل نامحسوس در 
منطقه های گردشگری.

- آموزش نیروهای خود 
در زمینه ارائه خدمات به 

گردشگران.

- زمینه سازی برای فعالیت مطلوب تشکل های -
غیردولتی در زمینه توسعه گردشگری کشاورزی.

- استفاده از تمام توان و قدرت 
در زمینه برقرار امنیت عمومی و 

جلوگیری از هنجارشکنی در نواحی 
مختلف به خصوص روستاهای 
دارای جاذبه گردشگری و سایت 

گردشگری کشاورزی.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- ایجاد امنیت روانی در گردشگران.
- افزایش رضایت مردم بومی و --- توسعه گردشگری پایدار کشاورزی

گردشگران.

فعاالن طرح های 
سالم سازی دریا

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

-

- اطالع رسانی، 
فرهنگ سازی و دادن 
آگاهی به گردشگران 
در زمینه گردشگری 

کشاورزی و جاذبه های 
مختلف آن در مناطق 

مختلف.

--

- ارائه امکانات و خدمات ویژه به 
گردشگران کشاورزی.

- انجام فعالیت های فرهنگی 
و تبلیغی در زمینه گردشگری 

کشاورزی در سواحل.
- برپایی مسابقات، جشنواره ها و 
نمایشگاه های فرهنگی، غذاهای 

محلی و فروش محصوالت 
کشاورزی و دامی در سواحل.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- ایجاد امنیت جسمی در گردشگران.

- افزایش دانش و اگاهی گردشگران.
- افزایش تقاضای گردشگران کشاورزی.

-
- افزایش مشارکت داوطلبانه مردم بومی و محلی 
در فعالیت گردشگری کشاورزی و فرهنگ سازی 

در این زمینه

- افزایش اعتبار و اعتماد مردم 
و دخیل نمودن بیشتر آن ها در 

فعالیت ها.
- همکاری و مشارکت با کشاورزان 

در فعالیت های گردشگری 
کشاورزی و مدیریت سایت ها.

»رضا سلیمان نژاد و همکاران. تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران«
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فصلنامه پژو  هش های روستایی زمستان 1400 . دوره 12. شماره 4

ادامه جدول 3. چگونگی اعمال قدرت ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با توجه به نوع منافعشان.

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونیذی نفع

خانه بهداشت

- نظارت و کنترل بر واحدهای بومگردی 
و سایت های گردشگری کشاورزی از لحاظ 

رعایت موازین بهداشتی.

- آموزش واحدهای 
بومگردی در زمینه 

رعایت مسائل 
بهداشتی با نگاه 

به عرضه غذاهای 
سنتی، فرآورده های 

دامی، گیاهان 
دارویی و دمنوش ها.

--

- نظارت بر ساخت سایت های 
گردشگری و واحدهای 

بومگردی از لحاظ آشپزخانه، 
سرویس بهداشتی و واحد 

پذیرایی.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- افزایش کیفیت واحدهای بوم گردی و سایت های گردشگری 
کشاورزی.

-- ارتقا استاندارد واحدهای بوم گردی و سایت های گردشگری.

- جلب رضایت 
گردشگران و استقبال 
آن ها از واحدهای بوم 
گردی و سایت های 

گردشگری.

-

سازمان حفاظت 
محیط زیست

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- ضوابط ساخت سایت های کشاورزی و 
واحدهای بومگردی را جهت صدور مجوز و 

پروانه ساخت و بهره برداری اعالم نماید.
- تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
- دستورالعمل و ضوابط طبیعت گردی را 

تدوین نماید.
- ساماندهی فضوالت حیوانی روستا.

- برخورد جدی و قانونی با افراد خاطی 
محیط زیست در سریع ترین زمان ممکن.

- آموزش دهیاران 
در زمینه بهبود و 

حفظ محیط زیست 
روستا.

-توزیع پک ها و بسته های 
فرهنگی - بهداشتی در میان 

گردشگران در مسیرهای 
ورودی.

- ارائه نظر و پیشنهاد 
در زمینه بهسازی معابر 
بدون آسیب به بافت و 

معماری روستا.

- فرهنگ سازی در زمینه حفظ 
محیط زیست طبیعی.

- توسعه و ایجاد بسترها و 
زیرساخت های حفظ محیط 
زیست روستا مانند افزایش 

سیستم های جمع آوری زباله و 
دفع بهداشتی آن ها.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- حذف کاغذبازی.
- تسهیل روند صدور مجوز.

- توسعه پایدار گردشگری کشاورزی.
- کاهش مخاطرات و هنجارهای اجتماعی در محیط روستا.

-

- افزایش رضایت 
گردشگران و ایجاد انگیزه 
بیشتر درآن ها به منظور 
استقبال از گردشگری 

کشاورزی. 

-

گردشگران

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

--

- خرید صنایع دستی و 
محصوالت فرهنگی در نواحی 
روستایی به منظور ایجاد انگیزه 
در کشاورزان و توسعه اقتصادی 

آن ها
- استفاده از واحدهای بومگردی 

و سایت های گردشگری در 
مزارع به منظور اقامت .

- استفاده از غذاهای محلی و 
فرآورده های دامی کشاورزان در 

مناطق روستایی.

-

- حفظ محیط زیست و تالش 
در جهت حداقل آسیب رسیدن 

به آن هنگام ورود به منطقه.
- جلوگیری از هنجارشکنی در 

راستای احترام به میزبان.
- احترام به فرهنگ جامعه 

میزبان.
- جلوگیری از آسیب رسیدن به 

مزارع و باغ ها هنگام بازدید.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- افزایش تقاضا برای مقاصد گردشگری کشاورزی و محصوالت 
مختلف تولیدی مزرعه.

- خرید محصوالت کشاورزی 
و فرآورده های دامی به صورت 

مستقیم و بدون واسطه از 
تولیدکننده گان با قیمت پایین تر.

--
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ادامه جدول 3. چگونگی اعمال قدرت ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با توجه به نوع منافعشان.

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونیذی نفع

شرکت مخابرات

- توسعه زیرساخت های فناوری 
ارتباطات در مناطق روستایی.
- برطرف نمودن مشکالت 
آنتن دهی تلفن و اینترنت در 

مناطق روستایی.

- استفاده از دانش و 
فناوری روز در راستای ارتقا 
زیرساخت های تلفن همراه و 
اینترنت در مناطق روستایی.

- توسعه ابزارهای 
هوشمند و به روز در 

شبکه های تلفن همراه و 
اینترنت.

--

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- کاهش هزینه تأمین - افزایش بهره وری زیرساخت های روستایی
--خدمات مختلف.

کمیته امداد امام 
خمینی

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- حمایت از مددجویان تحت 
پوشش در زمینه توسعه گردشگری 

کشاورزی.

- آموزش مددجویان 
تحت پوشش در زمینه 
کسب و کارهای مرتبط با 

صنایع دستی و مشاغل خانی 
در راستای توسعه گردشگری 

کشاورزی.
- آموزش در حوزه تولید، 

فروش و بازاریابی محصوالت 
کشاورزی، دامی و صنایع 

دستی برای مددجویان.

- ایجادسایت های 
گردشگری کشاورزی.

- ایجادکارگاه های صنایع 
دستی و صنایع فرآوری 

در منطقه.

- توسعه زیرساخت ها 
امکانات و تجهیزات 

الزم در راستای توسعه 
گردشگری کشاورزی به 
مددجویان تحت پوشش

- هماهنگی و همکاری 
با واحدهای بوم گردی و 
سایت های گردشگری در 
راستای بازاریابی و فروش 
محصوالت با انگیزه حمایتی

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- ایجاد شغل با درآمد - افزایش کارآفرینی و مشاغل خانگی در نواحی روستایی.
--مناسب

اداره ورزش و جوانان

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

- جهت ارتقا آموزش و 
توانمندسازی ضوابط فنی، مراکز و 
سایت های گردشگری کشاورزی را 

تدوین نمایند.

-
- ایجاد زیرساخت های 

توسعه ورزش های مختلف 
در مناطق روستایی

- معرفی سازمان های مردم 
نهاد و جوانان عالقه مند به 
فعالیت و همکاری در حوزه 

گردشگری کشاورزی.

- احیا و توسعه ورزش های 
سنتی و بازی های محلی در 
نواحی روستایی و در جوار 

سایت های گردشگری.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- کاهش هزینه توسعه پایدار گردشگری کشاورزی و سایت های 
گردشگری کشاورزی.

- افزایش استقبال از 
امکانات ورزشی و ایجاد 

فرصت های شغلی 
--

اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی

قدرت اجتماعیقدرت سیاسیقدرت اقتصادیقدرت دانشیقدرت قانونی

-

- ارائه آموزش های گردشگری 
کشاورزی در سازمان 

فنی حرفه ای.
- فراخوان ارائه پژوهش هایی 
در زمینه گردشگری کشاورزی 

و تعاونی های گردشگری 
کشاورزی.

- ارائه بودجه و تسهیالت 
در راستای توسعه مشاغل 

روستایی و کشاورزی 
مرتبط با گردشگری 

کشاورزی.

- فراهم نمودن بسترها 
و زیرساخت های ایجاد 

مشاغل خانگی و 
فرآورده های کشاورزی و 
دامی خانگی در راستای 
اشتغال زایی و توسعه 
گردشگری کشاورزی.

- همکاری با سازمان های 
مختلف مانند جهادکشاورزی، 
میراث فرهنگی و منابع طبیعی 

در راستای توسعه مشاغل 
مرتبط و وابسته در بخش 

کشاورزی و روستایی.

منافع اعتباریمنافع سیاسیمنافع اقتصادیمنافع عملکردی

- افزایش دانش و آگاهی عموم مردم در زمینه گردشگری کشاورزی
- ارتقا فرهنگ گردشگری کشاورزی.
- توسعه پایدار گردشگری کشاورزی.

- ایجاد اقتصاد پایدارتر 
و تضمین شده در 

کسب و کارهای روستایی
--
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برای گزاره مفهومی ارائه آموزش از سوی گروه های منتخب 
با  مانند »ما در سازمان های مختلف  جهاد کشاورزی جمالتی 
کمبود شدید نیروی متخصص در زمینه گردشگری کشاورزی 
مواجه هستیم، شاید باور نکنید اما کشاورزی هم که دارای سایت 
گردشگری است اطالعات علمی چندانی در زمینه فعالیتش ندارد 
و شاید خیلی از آن ها حتی ندانند که دارند در زمینه گردشگری 
کشاورزی کار می کنند« و یا جمله »شاید مهم ترین مانع در زمینه 
توسعه گردشگری کشاورزی همین کمبود نیروی متخصص و 
عدم ارائه آموزش باشد. این آموزش ها از سطح روستا و کشاورز 
گرفته تا مراکز اقامتی و حتی گردشگران الزم که ارائه بشه، ما 
باید خیلی کار کنیم تا به استانداردها در این زمینه برسیم و تحقق 
مسئول  سازمان های  همه  همکاری جدی  به  نیاز  موضوع  این 
مختلف  سازمان های  با  همکاری  مفهومی  گزاره  برای  دارد«. 
در راستای تسهیل روند توسعه گردشگری کشاورزی از طریق 
افزایش اعتبارات، حذف کاغذ بازی و سرعت در پرداخت از سوی 
ارتباط  »در  مانند  جمالتی  کشاورزی  بانک  منتخب  گروه های 
گردشگری کشاورزی خیلی مسیر گم شده و هر کس راه خودش 
را می رود و حتی تشکل های مختلف هم نقشی نتوانستند ایفا 
کنند« و یا جمله »وقتی سازمان های دیگه که متولی هستن هیچ 
کمکی به کشاورز نمی کنند و حتی سنگ اندازی هم می کنند چه 
کاری از دست ما بر میاد، کار اداری فقط کاغذ بازی، هیچ اعتباری 
برای توسعه گردشگری کشاورزی تعریف نشده. اگر هم در آینده 
قوانین  خیلی  می گیرد،  صورت  برنامه ریزی  بدون  چون  بشود 
سختی را برایش لحاظ می کنند که کشاورز منصرف می شود«. 
در ارتباط با گزاره مفهومی حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی در 
این راستا جمالتی مانند »متأسفانه گردشگران رعایت نمی کنند 
و به محیط زیست و حتی کشتزارها و مزارع کشاورزان آسیب 
می زنند و محیط را آلوده می کنند« و یا »اآلن اگر شما بیاید 
مشاهده کنید خیلی از مناطق استان، روستا و شهر هم ندارد پر 
از زباله شده، هیچ رعایت نمی کنند گردشگران، می آیند آتش تو 
جنگل ها روشن می کنند و یا بروید سواحل را نگاه کنید بیشتر 
به مکان تجمع زباله شبیه تا ساحل دریا« از سوی گروه منتخب 
سازمان محیط زیست مطرح شد. برای گزاره مفهومی جلوگیری 
از هنجارشکنی در راستای احترام به میزبان جمالتی چون »واقعاً 
آخر هفته ها و تعطیالت خیلی شلوغ میشه منطقه، بنده خداها 
آرامششون تو روستا سلب میشه، بعضی از این گردشگران هم 
اصاًل رعایت نمی کنند تا نصف شب تو روستا و نزدیک خونه ها 
اصاًل  گردشگران  از  خیلی  »واقعاً  یا  و  می ندازند«  راه  سروصدا 
احترام به حقوق روستایی ها نمی گذارند. من خودم شاهد بودم 
که با چه سرعتی از تو روستا رد می شدند و یا چقدر صدای ضبط 
ماشین ها را بلند می کنند، دیگه بحث ترافیک و شلوغی شهر 

بماند« از سوی گردشگران و نیروی انتظامی مطرح گردید.

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری 
کشاورزی در غرب استان مازندران انجام شد. نتایج پژوهش منتج 
به شناسایی ذی نفعان کلیدی توسعه پایدار گردشگری کشاورزی 
به تعداد 25 نفر شد که بیشتر آن ها در گروه دولتی قرار داشتند. 
نوع  با  متناسب  و  بخش  این  نتایج  از  می توان  اساس  این  بر 
برنامه ریزی ها از هر دسته از ذی نفعان این بخش استفاده نمود. در 
این راستا در پژوهش های گذشته نیز دسته بندی های مختلفی از 
ذی نفعان سازمان های مختلف صورت گرفته است به عنوان مثال 
انصاری و همکاران )2020( به شناسایی ذی نفعان گردشگری 
تحلیل  پرداختند.  لرستان  استان  در  طبیعت محور  ورزشی 
و  فردوسی  مطالعه  در  پزشکی  گردشگری  صنعت  ذی نفعان 
همکاران )2012( موردبررسی قرار گرفت. لیهولتریا و همکاران7 
)2021(، ذی نفعان بخش اکوتوریسم را مورد شناسایی قرار دادند 
و ماکسون و ایندا8 )2019( ذی نفعان گردشگری کشاورزی در 
اندونزی معرفی نمودند. پس از دسته بندی ذی نفعان به طور کلی 
در مرحله بعد به منظور جلب مشارکت و مواجهه مناسب با هریک 
از ذی نفعان و نوع و چگونگی تعامل با آن ها در فرایند توسعه پایدار 
گردشگری کشاورزی بر اساس نوع منفعت )اقتصادی، اعتباری، 
سیاسی و عملکردی( و قدرت )قانونی، اقتصادی، سیاسی، دانشی، 
اجتماعی( و بر اساس نظرخواهی از کارشناسان به دسته بندی 
ذی نفعان پرداخته شد. بر اساس نتیجه این بخش مشخص شد 
که نوع قدرت و میزان منفعت ذی نفعان مختلف در ابعاد گوناگون 
تا چه اندازه است و هر سازمانی از لحاظ انواع مختلف قدرت و 
منفعت در چه جایگاهی قرار دارد. این نوع دسته بندی دقیق تر 
مبنای برنامه ریزی و انتخاب صحیح و درست ذی نفعان بر اساس 
نوع قدرت و منفعت آن ها خواهد بود. همچنین بر اساس این 
توانمندسازی  راستای  در  برنامه ریزی  به  می توان  دسته بندی 
ذی نفعان اصلی و کلیدی در راستای اثرگذاری بیشتر آن ها در 
دستیابی به اهداف پرداخت. متناسب با نتایج این بخش توکلی 
)2019( نیز در پژوهش خود به شناخت نوع قدرت ذی نفعان 
مختلف در توسعه روستایی پرداخت. پس از شناسایی ذی نفعان 
توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران، با 
استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته نحوه اعمال قدرت ذی نفعان 
توسعه گردشگری کشاورزی با توجه به نوع منافعشان بر اساس 
مصاحبه تحلیل شد. نتایج این بخش نشان داد که توسعه پایدار 
گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران منوط به پیگیری 
توسعه  راستای  در  کشاورزان  در  انگیزه  ایجاد  مانند  منافعی 
ایجاد کسب وکارهای گردشگری کشاورزی، حفظ  و  کشاورزی 
سرمایه ملی و کاهش هدر رفت بودجه، افزایش مشارکت اقشار 
معکوس  مهاجرت  گردشگران،  تعداد  افزایش  جامعه،  مختلف 
و کاهش بیکاری، نظارت بهتر بر اجرا و روند انجام فعالیت ها، 
احیای صنایع دستی و مشاغل روستا، بهبود زیرساخت های توسعه 

7. Lelloltery et al
8. Mukson & Indah
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کارآفرینی  فعالیت های  بهبود  و  تسهیل  گردشگری کشاورزی، 
مرتبط با گردشگری کشاورزی، برنامه ریزی کارشناسانه و دقیق در 
راستای رفع مشکالت و موانع پیش رو، رهبری در تولید فرهنگی، 
گردشگری  سایت های  و  بومگردی  واحدهای  کیفیت  افزایش 
و  پایدارتر  اقتصاد  ایجاد  مجوز،  روند صدور  تسهیل  کشاورزی، 
فرهنگ های  احیای  روستایی،  کسب وکارهای  در  تضمین شده 
از بین رفته، کم رنگ شده و کهن مناطق روستایی، ترمیم بافت 
کهنه روستا و مرمت خانه های متروکه، توسعه گردشگری و رونق 
اشتغال، درآمد و... است. با توجه به مشترک بودن بسیاری از 
گزاره ها در بین ذی نفعان می توان ابراز داشت که با همکاری و 
مشارکت تمامی ذی نفعان دستیابی به توسعه پایدار گردشگری 
کشاورزی تسهیل خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه قدرت 
سازمان های ذی نفع در ابعاد پنج گانه اقتصادی، دانشی، سیاسی، 
اجتماعی و قانونی به طور دقیق مشخص و ارائه شده است. می توان 
جهت بر طرف نمودن مسائل و مشکالت موجود در مسیر توسعه 
پایدار گردشگری کشاورزی بر اساس نوع مشکل از نوع قدرت 
سازمان های مختلف که معرفی و مشخص شده است، استفاده 
نمود. در نهایت با توجه به اینکه این دسته بندی امکان مقایسه 
فراهم  منفعتشان  و  قدرت  نوع  اساس  بر  را  مختلف  ذی نفعان 
می کند، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در راستای شبکه سازی، 
ظرفیت سازی و ارتقا مشارکت و همکاری بین ذی نفعان مختلف 
را در راستای توسعه پایدار گردشگری کشاورزی فراهم نماید. بر 

اساس نتیجه پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

- با توجه به اهمیت مشارکت ذی نفعان مختلف در راستای 
موازی کاری،  از  پرهیز  و  کشاورزی  گردشگری  پایدار  توسعه 
ذی نفعان  و  مرتبط  سازمان های  فعالیت  که  می شود  پیشنهاد 
شناسایی شده، هماهنگ گردیده و با ایجاد دانش و آگاهی در 
خصوص گردشگری کشاورزی در بین ذی نفعان و عموم مردم 
نسبت به توسعه پایدار گردشگری کشاورزی متناسب با قابلیت ها 

اقدام صورت پذیرد.

- به منظور تسریع فرایند توسعه پایدار گردشگری کشاورزی 
الزم است که شورای استانی گردشگری کشاورزی تشکیل و به 

منظور مشارکت و هم فکری تمامی ذی نفعان در آن عضو شوند.

- الزم است به منظور تسهیل و تسریع روند توسعه، اختیارات 
قانونی به سازمان ها و ذی نفعان شناسایی شده در راستای ایجاد 
انعطاف الزم در برنامه توسعه پایدار گردشگری کشاورزی، افزایش 

کارآمدی و فعالیت مناسب صورت پذیرد.

- با توجه به عدم نهادینه شدن فرهنگ گردشگری کشاورزی 
و بی اطالعی عموم نسبت به آن الزم است از ذی نفعان دارای 
قدرت زیاد مانند صداوسیما در راستای ارائه برنامه های آموزشی و 

فرهنگ سازی استفاده شود.

- با توجه به نبود سرمایه در بین کشاورزان جهت فراهم ساختن 

زیرساخت ها و عدم وجود برنامه ای جهت واگذاری تسهیالت به 
پایدار گردشگری کشاورزی الزم  توسعه  راستای  کشاورزان در 
است از قدرت باالی بانک کشاورزی به عنوان ذی نفع اولیه توسعه 
مشارکت  و  مشورت  با  و  استفاده  کشاورزی  گردشگری  پایدار 
مسئوالن این نهاد برنامه ریزی در راستای رفع این مانع و مشکل 

صورت پذیرد.

از  نیز  اداری و عدم واگذاری مجوز ساخت  - کاغذبازی های 
مشکالت کشاورزان در ایجاد سایت گردشگری کشاورزی است. 
همکاری و مشارکت ذی نفعان این بخش که اکثراً دولتی و از 
ذی نفعان اصلی توسعه پایدار گردشگری کشاورزی هستند در 
راستای تصمیم گیری و برنامه ریزی کارشناسانه جهت برداشتن 
غرب  در کشاورزان  انگیزه  ایجاد  می تواند سبب  نیز  موانع  این 
استان مازندران و توسعه پایدار گردشگری کشاورزی شود که 

الزم است موردتوجه قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

»رضا سلیمان نژاد و همکاران. تحلیل ذی نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران«
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