Winter 2017. Vol 7. Num 4

Research Paper
The Motivation Analysis for Tourists Choice of Agritourism Destination: A Case Study of East
Alamut, Iran
Hojat Varmazyari1, Alireza Rahimi2, Davoud Faghehi3, *Ali Asadi4
1. Assistant Professor, Department of Agricultural Management & Development, Faculty of Agricultural Economic and Development, College of Agriculture &
Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran.
2. PhD Student, Department of Agricultural Management & Development, Faculty of Agricultural Economic and Development, College of Agriculture & Natural
Resources, University of Tehran, Tehran, Iran.
3. MSc., Department of Agricultural Management & Development, Faculty of Agricultural Economic and Development, College of Agriculture & Natural Resources,
University of Tehran, Tehran, Iran.
4. Professor, Department of Agricultural Management & Development, Faculty of Agricultural Economic and Development, College of Agriculture & Natural Re�
sources, University of Tehran, Tehran, Iran.

Use your device to scan
and read the article online

Citation: Varmazyari, H., Rahimi, A., Faghehi, D., & Asadi, A. (2017). [The Motivation Analysis for Tourists Choice of

Agritourism Destination: A Case Study of East Alamut, Iran (Persian)]. Journal of Rural Research, 7(4), 644-657. http://dx.doi.
org/10.21859/jjr-07044
:

Received: 18 Aug. 2016
Accepted: 23 Nov. 2016

Keywords:

Destination choice,
Agritourism, Moti�
vation, Marketing,
Alamut

: http://dx.doi.org/10.21859/jjr-07044

ABSTRACT
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.

Extended Abstract

C

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 production, is one of the most important policies for complementary 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 reverse rural-urban outflow.
Regarding rapid growth of urbanization particularly
in metropoles of Iran, dominance of small landholdings
and existence of globally important agricultural heritages, 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 increasing 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 problems 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 understanding of customer motivation is a perquisite for
achievement of tourism enterprises, especially agritourism enterprises (Goeldner & Ritche, 2009). Motivations of
tourists determine their decision about destination. Researchers should consider that the motivators of the individuals 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 agritourism 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 providing necessary explanations, respondents were asked to
fill a 28-item questionnaire. In other words, the respondents were subject to 28 probable motivations which
would influence agritourism destination choice.
Face-to-face interviews were conducted for completion 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
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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 prioritized by CV . Then principal component factor analysis
and Varimax rotation were employed to determine the effective components in agritourism destination choice.

3. Results
According to the findings, the average age of the respondents 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, because 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 communication 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 agritourism destination by tourists.

4. Discussion
Iran is considered as a center of evolution of world agriculture and hosts several agricultural heritages. Unfeigned
customs and traditions, traditional farming practices, indigenous knowledge, being as origin of many genetic resources, 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 intensive 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 appropriate 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 destinations among the citizens. Finally this study presented
some solutions to improve income generation via agritourism, as follows: 1) Emphasizing on small and young
households; 2) Informing, educating, and trust-building
among urban dwellers about residence at houses of rural people; 3) Providing better services for tourists to improve their royalty and use them as a part of marketing
strategy; 4) Providing appropriate environment for visitors to spend a great time with their families in calm atmosphere; 5) Developing secure and convenient cites and
facilities in rural areas for children enjoyment; 6) Catering
local and safe food.
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ی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی :بخش الموتشرقی)
تحلیل انگیزهها 
حجت ورمزیاری ،1علیرضا رحیمی ،2داوود فاقعی* ،3علی اسدی
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 -1استادیار ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2دانشجوی دکترا ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3کارشناس ارشد ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4استاد ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

Citation: Varmazyari, H., Rahimi, A., Faghehi, D., & Asadi, A. (2017). [The Motivation Analysis for Tourists Choice of

Use your device to scan
and read the article online

Agritourism Destination: A Case Study of East Alamut, Iran (Persian)]. Journal of Rural Research, 7(4), 644-657. http://dx.doi.
org/10.21859/jjr-07044
: http://dx.doi.org/10.21859/jjr-07044

:

تاریخ دریافت 28 :مرداد 1395
تاریخ پذیرش 03 :آذر 1395

کلیدواژهها:

انتخاب مقصد ،گردشگری
کشاورزی ،انگیزه،
بازاریابی ،الموت

نیاز روزافزون مردم به تفریح در خارج از فضاهای شهری ،بهویژه در کالنشهرها 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 میشود .یکی از مهمترین عوامل موفقیت در درآمدزایی از محل گردشگری کشاورزی ،شناخت بازار گردشگری
و انگیزههای گردشگران است .پژوهش حاضر انگیزههای گردشگران را در انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی بررسی کرده است .این
پژوهش از نوع توصیفیتحلیلی است که به روش پیمایشی و با راهبرد کمی انجام شد .جامعه آماری شامل گردشگران باالی  18سال
بود که در تابستان اقدام به بازدید از بخش الموت شرقی کرده بودند .حجم نمونه بر اساس تعداد انگیزههای بررسیشده و شرایط تحلیل
عاملی تعیین شد .نمونه مطالعهشده این تحقیق شامل  255نفر گردشگر بود که به دلیل نبود چهارچوب نمونهگیری مناسب به صورت
در دسترس انتخاب شدند .از دیدگاه گردشگران انگیزههایی مانند بهرهمندشدن از هوای پاکیزه ،تماس با طبیعت ،استراحت ،تمدد اعصاب
و لذتبردن از تعطیالت خانوادگی در فضایی آرام بیشترین اولویت را داشتند .همچنین تحلیل مؤلفههای اثرگذار و انگیزشی در انتخاب
مقصد گردشگری کشاورزی نشان داد همراهی با خانواده در طبیعت ،یادگیری و صرف هزینه كمتر و خودشكوفایی و تغییر از مهمترین
عوامل در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی بودهاند.

 .1مقدمه

کاربری کشاورزی اراضی است.

در حال حاضر واحدهای کشاورزی کشور وضعیت پایداری
ندارد و کشاورزان از دید مطلوب و بلندمدت به کشاورزی ،به
عنوان منبع و حرفهای درآمدزا بیبهرهاند .داشتن دیدگاه جامع
و نظاممند به کارکردهای مختلف هر واحد کشاورزی ،بهویژه
توجه به مفاهیمی مانند حفاظت ،فعالیتهای تفریحی ،ارزشهای
کبُعدی که فقط کارکرد مزرعه
غیرمصرفی و پرهیز از نگرش ت 
را تولید میداند ،یکی از مهمترین خطمشیهای مناسب برای
افزایش ارزش افزوده واحد کشاورزی و بهبود قدرت رقابتی

برقراری ارتباط بین بخش کشاورزی و دیگر بخشها میتواند
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 بخشهای مهمی است که میتواند
در بازاریابی عادالنهتر و بهینهتر محصول کشاورزی ،نقشآفرینی و
جریان روستاشهری را معکوس کن د �(Liu, 2006; Southern Mary
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).land Resources Conversation and Development Board, 2004
در سال  ،2013مجموع سهم صنعت مسافرت و گردشگری از
اقتصاد دنیا ،به  9/5درصد از کل تولید ناخالص داخلی ( 7تریلیون
دالر آمریکا) افزایش یافت .درمجموع در همین سال ،این صنعت
حدود  266میلیون شغل (یک شغل از هر یازده شغل) را ایجاد
کرد ) .(World Travel & Tourism Council, 2014گردشگری چه در
کشورهای توسعهیافته و چه در کشورهای در حالتوسعه ،در
راستای توسعه مداوم اقتصادی در نواحی دورافتاده یا روستاهایی
که در آنها صنایع سنتی رو به افول است ،بارها به عنوان گزینه
جایگزین مدنظر قرار گرفته است ).(Tianyu & Yongguang, 2007
گردشگری کشاورزی از اشکال مهم گردشگری است که
میتواند در مسیر توسعه روستایی و کشاورزی نقش ایفا کند.
گردشگری کشاورزی نوعی از کسبوکارهای روستایی است که
محیط مزرعه درحالفعالیت را با مؤلفههای گردشگری تجاری
ادغام میکند ) .(Weaver & Fennell, 1997البته تعاریف فراوانی در
زمینه گردشگری كشاورزی ارائه شده است و واژگان و انواع زیادی
از گردشگری مرتبط با كشاورزی وجود دارد كه شبیه گردشگری
كشاورزی است .برای نمونه ،معادل اروپایی واژه Agritourism
که در آمریکایشمالی مصطلح است ،گردشگری مزرعه 1است
).(Busby & Rendle, 2000; Getz & Carlsen, 2000
گردشگری کشاورزی در آمریکا بیش از دو دهه است که به
عنوان یکی از اشکال تنوعبخشی منابع درآمدی مدنظر قرار گرفته
است ;(Evans & Ilbery, 1989; Embacher, 1994; Lobo, et al., 1999
) .Oppermann, 1997; Pizam & Poleka, 1980بر اساس آخرین
گزارش توسعه کشاورزی چین تا اواخر سال  ،2011در این
کشور  85هزار روستا و درمجموع  1/7میلیون نفر در کشاورزی
تفریحی( 2گردشگری کشاورزی) و گردشگری روستایی فعالیت
داشتهاند .كشاورزی تفریحی ،شیوه نوینی از كشاورزی است كه
گردشگران را تشویق میكند تا در فعالیتهای مختلف كشاورزی
مشاركت كنند .از این میان  1/5میلیون نفر به طور مشخص در
گردشگری کشاورزی به فعالیت مشغول بودهاند.
بهطورکلی در سال  ،2011از نواحی روستایی چین  720میلیون
نفر بازدید کردهاند که حاصل آن ،فروش  216میلیارد یوانی بوده است
(وزارت کشاورزی چین .)2013 ،3در سال  ،2013صنعت گردشگری
روستایی تایوان ارزش ساالنه  10میلیارد دالر جدید تایوان و تعداد
 20میلیون بازدید داشته است .این ارقام نسبت به سال  ،2012به
ترتیب رشد ( 17/5هفده و نیم) و  8درصدی داشتهاند .جالب توجه
اینکه  260000بازدید توسط گردشگران خارجی صورت گرفته است
(شورای کشاورزی تایوان ).(Council of Agriculture, 2014
1. Farm tourism
2. Leisure agriculture
3. Ministry of Agriculture of People’s Republic of China
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با توجه به رشد سریع شهرنشینی ،بهویژه در کالنشهرهای
ایران و نیز ُخردهمالکبودن اراضی کشاورزی و برخورداری کشور
از میراثهای کشاورزی دارای اهمیت جهانی ،گردشگری پایدار
کشاورزی 4از راهبردهای مهمی است که میتواند میزان درآمد
کشاورزان را ارتقا دهد و روند تغییر کاربری اراضی را در کشور ُکند
سازد .البته الزمه موفقیت در تمامی کسبوکارهای گردشگری،
بهویژه در گردشگری کشاورزی آن است که کارگزاران گردشگری
انگیزه مشتری را درک کنند ) .(Goeldner & Ritche, 2009انگیزه
مشتری ،نوع تصمیم او در زمینه مسافرت را تعیین میکند.
پژوهشگران باید همیشه این موضوع را مدنظر قرار دهند که
عوامل انگیزش افراد برای مسافرت ،با یکدیگر متفاوت است
) .(Castan, Moreno, Garcı´a, & Crego, 2003در پژوهشهای
روانشناسانه رفتار گردشگر ،مطالعه انگیزه مسافرت نقطه شروع
اساسی محسوب میشود .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
آنهاست ).(Ranjbarian & Zahedi, 2013
با وجود این انگیزههای گردشگران در انتخاب مقاصد
گردشگری کشاورزی در کشور به صورت عام و در منطقه
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 برنامهریزان توسعه مقاصد
مرتبط پیشنهاد داد .در حال حاضر در اثر مسائل مختلف ،بهویژه
شناسایینکردن انگیزههای گردشگران منطقه الموت و نبود
برنامهریزی مناسب به منظور پاسخگویی به آنها ،درآمد مناسب
و فراگیری از محل گردشگری برای کشاورزان و روستاییان منطقه
حاصل نمیشود .ازاینرو مطالعه حاضر برای اولینبار در کشور
انگیزههای گردشگران در انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی را
بررسی کرده است.

 .2مروری بر ادبیات موضوع
در حال حاضر انگیزش به فرامفهوم تبدیل شده است و به
عنوان ماشه اسلحه برای رفتار مسافرتی عمل میکند و این
جنبههای مختلف فعالیت گردشگری را که عبارتند از :دالیل
مسافرت یا چرایی آن؛ مقصد خاص یا کجایی؛ نتایج تأمینشده
یا رضایتمندی کلی از سفر تعیین میکند ).(Castan et al., 2003
هدف الگوهای متفاوت پژوهشگران در زمینه درک انگیزه گردشگر،
پاسخگویی به پرسشها بر اساس دو عامل کلی انگیزشی و جذب
بوده است .مروری بر ادبیات پیشین در زمینه انگیزه گردشگری

 44گردشگری پایدار کشاورزی ،جانشینی برای گردشگری سنتی است که نیازهای
نسل کنونی را بدون بهخطرانداختن توان نسلهای آتی برای تأمین نیازهای خود
برآورده میسازد ).(Mansury & Hara، 2007

ی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی :بخش الموتشرقی)
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نشان میدهد افراد متأثر از دو گروه عوامل انگیزشی یا رانشی
(عوامل یا دالیل درونی) و جذبکننده یا کششی( 6ویژگیهای
مقصد) تصمیم میگیرند که مسافرت کنند ;(Crompton, 1979
).Dann, 1977; 1981; Uysal & Jurowski, 1994

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

عوامل رانشی بیشتر به جنبههای داخلی یا احساسی ،همچون
تمایل به گریز ،استراحت ،راحتی و تمدد اعصاب ،ماجراجویی
یا تعامل اجتماعی مربوط میشود .عوامل کششی به جنبههای
بیرونی و وضعیتی یا شناختی ،مانند ویژگیهای مقصد
انتخابشده و زیرساختهای اوقاتفراغت و ویژگیهای طبیعی
مرتبط میشود .به بیان دیگر عوامل انگیزشی ،نیروهایی است
که در محتوای اجتماعی فرد سبب حرکت او میشود .عوامل
جذب ویژگیهای مقصدی است که مسافر تصور میکند میتواند
با استفاده از آنها نیازهای روحی خود را تأمین کند و همین
ویژگیها او را به مقصدی خاص میکشاند .عوامل جذب همان
ویژگیهای مقصد مسافر است .برای نمونه ماجراجویی ،عامل
انگیزشی و برخورداری مقصد از آبهای نیلگون ،عامل جذب یا
ویژگی مقصد است .درحقیقت عوامل انگیزشی همان نیتهایی
است که رفتار افراد را شکل میدهد .عوامل جذب ،جزء انگیزه
و عوامل انگیزشی نیست ،ولی ویژگیهای مقصد میتواند
انگیزشهای رانشی را تقویت کند ).(Yoon & Uysal, 2005

بررسیها حاکی از آن است که تاکنون فقط نتایج یک مطالعه
بینالمللی در زمینه انگیزههای گردشگری کشاورزی انتشار یافته
و در این زمینه هنوز نتایج مطالعهای داخلی منتشر نشده است.
بنابراین در پیشینه تجربی تحقیق حاضر ،پژوهشهای مربوط به
انگیزههای گردشگری روستایی نیز بررسی شده است.

5

کمیسیون حومه )1995( 9در مطالعه انگیزه گردشگران روستایی،
چهار بخش مبتنیبر انگیزه را تعیین کرد که عبارتند از :آسودگی
و بهروزی ،هوای تازه ،صلح و آرامش ،تناسب اندام و سالمتی .در
مطالعهای در کرهجنوبی ،افرادی که حداقل یک شب در روستا اقامت
کرده بودند در چهار بخش تقسیم شدند :دورهمبودن با خانواده،
گردشگران منفعل ،روستاگردان تنوعطلب ،یادگیری و هیجان (Park
) .& Yoon, 2009در تحقیق دیگری درباره بخشبندی بازار گردشگری
روستایی در اسپانیا بر اساس انگیزهها ،چهار بخش شناسایی شد:
ن در جستوجوی آسودگی ،آرامش ،10استراحت
بازدیدکنندگا 
و تماس با طبیعت؛ بازدیدکنندگان فرهنگی؛ بازدیدکنندگان از
طبیعت با مسافت نزدیک و عالقهمند به سبکهای آشپزی11؛
گردشگری بازگشتی ).(Devesa, Laguna, & Palacios, 2010

گلدنر و ریتچیه )2009( 7فهرستی از  34خصیصه ارائه
کردهاند که در چهارده مطالعه کلیدی مرتبط با تصویر مقصد
گردشگری ،استفاده شده است .این فهرست بیشتر ترکیبی از
ویژگیهای مقصد و انگیزههای مسافران است .این گویهها،
حاصل پیمایش بازار مسافرت تفریحی 8و شامل این گزینهها
میشود :بازدید از مکانهای جدید و مناظر استثنایی ،مالقات
با افراد جدید و متفاوت ،فرصت افزایش آگاهی و دانش فردی،
ایمنی شخصی ،جاذبههای هنری و فرهنگی ،امکانات حملونقل
عمومی مانند هواپیما ،تجربه سبک زندگی جدید ،داشتن اوقات
خوش و سرگرمشدن ،استانداردهای بهداشتی و پاکیزگی ،دیدار
با دوستان و بستگان ،استراحت ،گریز از یکنواختیهای زندگی
معمول ،همراهی با خانواده ،سفر ارزانقیمت به کشور مقصد،
دردسترسبودن اطالعات قبل از سفر ،توانایی برقراری ارتباط
با زبان خارجی ،آبوهوای خوب ،چشیدن طعم غذاهای جدید،
فرصت خرید ،سهولت دریافت روادید ،زیباییهای طبیعی مقصد،
مالقات با افراد همعقیده ،رهایی از مشغله کاری ،سهولت تبدیل
ارز ،جستوجوی هیجان و هراس ،آشنایی با محیطهای مرموز

در ایران نیز فقط نتایج یک مطالعه درباره انگیزه گردشگران

5. Push factors

9. Countryside Commission

6. Pull factors

10. Tranquillity

اُه و اسکوئت )2010( 12در مطالعهای ساختار انگیزه گردشگران
روستایی را با استفاده از تحلیل عاملی بررسی کردند .این
تحقیق  27متغیر را در قالب چهار عامل انگیزشی دستهبندی
کرد :تجربه طبیعت و انجام فعالیتهای هیجانی؛ تمدد اعصاب؛
گریز از وضعیت موجود؛ بودن درکنار خانواده .این چهار عامل
 62/9درصد از واریانس مرتبط را تبیین کرد .همچنین آرتوگر و
کندیر )2013( 13با استفاده از تحلیل عاملی نشان دادند که سه
عامل تجربه عملیات کشاورزی و بهبود کیفیت زندگی و آرامش و
تمدد اعصاب ،درمجموع  67درصد از انگیزه گردشگران کشاورزی
ترکیه را تبیین کرده است .مطالعه پسونن )2015( 14بر اساس
انگیزه مسافران فنالندی ،چهار بخش گردشگری روستایی را
مشخص کرد :گردشگران خانوادهمحور و طبیعتگرا؛ گردشگران
طبیعتگرا؛ گردشگران خانوادگی (زنوشوهر)؛ گردشگران جویای
آرامش و تمدد اعصاب.

7. Goeldner & Ritche

11. Proximity-gastronomic and nature visitor

 88پیمایش بازار مسافرت تفریحی (،)Pleasure Travel Market Survey
پیمایش عمدهای است که در طول دهههای  1980و  ،1990متولیان گردشگری
آمریکا و کانادا آن را انجام دادهاند.

12. Oh & Schuett
13. Artuger & Kendir
14. Pesonen
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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 علیقلیزاده و همکاران ( )2016با استفاده از تحلیل
مسیر نشان داد جاذبههای اجتماعی و فرهنگی ،بیشترین تأثیر و
جاذبههای علمی و آموزشی ،کمترین تأثیر را بر انگیزه گردشگران
در انتخاب مقصد گردشگری داشته است.

 .3روششناسی تحقیق
روش این پژوهش از نوع توصیفیتحلیلی بود که به روش
کمی انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات،
پیمایشی و با راهبرد ّ
پرسشنامه  28مقولهای بود که افراد پس از ارائه توضیح الزم ،آن
را تکمیل کردند .درحقیقت پس از تأیید روایی صوری ،کارشناسان
 28نوع انگیزه ممکن در انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی را
به پاسخدهندگان ارائه کردند تا به آنها بر اساس میزان اهمیتی
که در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی داشتند ،بین یک
تا ده امتیاز دهند (جدول شماره  .)5برخی از این انگیزهها ،از
ن ازجمله پیمایش بازار مسافرت تفریحی و نیز
پژوهشهای پیشی 
انواع فعالیتهای گردشگری کشاورزی استخراج شد و برخی نیز
مخصوص این مطالعه بود .اولویت  28نوع انگیزه از طریق محاسبه
ضریب تغییر تعیین شد .در ادامه به منظور شناسایی مؤلفههای
انگیزشی افراد در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی ،شیوه تحلیل
عاملی مؤلفههای اصلی و چرخش از نوع واریماكس بهکار رفت.
جامعه مطالعهشده این تحقیق شامل گردشگران بیش از  18سال
بودند که در فصل تابستان از الموت شرقی (روستاهای گازرخان و
اوان و زرآباد) بازدید کرده بودند .نمونههای مطالعهشده این تحقیق
 255نفر گردشگر بودند که به دلیل نبود چهارچوب نمونهگیری
مناسب ،به صورت دردسترس انتخاب شدند .حجم نمونه توصیهشده
در بررسیهای مبتنی بر تحلیل عاملی 10 ،تا  20نفر بهازای هر

متغیر تعیین شد )ُ .(Thompson, 2004گرساچ )1983( 15حداقل
مطلق را پنج نفر بهازای هر متغیر پیشنهاد کرده است ،با این شرط
که حجم نمونه در هیچ حالتی کمتر از صد نفر نشود .پرسشنامهها
در مکانهای مختلف و در ساعات مختلف روز تکمیل شدند.
منطقه مطالعهشده

منطقه مطالعهشده ،بخش الموت شرقی بود که از نظر جغرافیایی
در استان قزوین واقع شده است و بخش درحالرشد و منبع بسیار
ارزشمندی برای بازار گردشگری روستایی و کشاورزی ایران به
شمار میآید (تصویر شماره  .)1عمده شهرت این بخش به دلیل
وجود دریاچه اوان و دژ تاریخی الموت و درخت خونبار آن است.
بهطورکلی منطقه الموت اقلیم متنوعی دارد ،بهگونهایکه هم
از شالیزارهای برنج در مناطق حاشیه رودخانه شاهرود ،بهویژه
رازمیان بهره میبرد و هم باغهای سردسیری گیالس ،فندق،
گردو و غیره ،در آن جای گرفته است.
یکی از محصولهای عمده کشاورزی الموت فندق است.
استان قزوین پس از استان گیالن ،رتبه دوم کشور را در تولید
این محصول دارد و تقریباً تمامی فندق استان قزوین در الموت
تولید میشود .گیالس تکدانه ،گردو ،زغالاخته و لوبیای مرغوب
از دیگر محصولهای کشاورزی متمایز الموت به شمار میرود.
از جاذبههایی که بر مزیت رقابتی این منطقه در جذب گردشگر
کشاورزی میافزاید عبارت است از :ابزارآالت سنتی کشاورزی،
جشنوارههای فندق و گیالس ،باغهای چندسطحی و زیبای فندق
و زغالاخته ،چشماندازهای زیبا ،آسیاب آبی ،زندگی عشایری،
حیوانات کمیاب ،درخت چنار خونبار ،چشمه آبمعدنی ،درختان
گردوی کهنسال ثبتملیشده با پهنای  12/5متر ،بافت تاریخی،
گیاهان دارویی متنوع ،آبشار و غار .بهطورکلی وجود جاذبههای
15. Gorsuch

تصویر  .1نقشه منطقه مطالعهشده.
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ی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی :بخش الموتشرقی)
تحلیل انگیزهها 

گردشگری مختلف در الموت ،زمینه مناسبی برای ایجاد خوشه
گردشگری و همافزایی بین جاذبهها فراهم کرده است.

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

 .4یافتهها

حدود  74درصد از شهروندان نحوه آشنایی اولیه و کسب آگاهی
درباره مناطق روستایی الموت را از طریق صحبتهای مستقیم و
ارتباط چهرهبهچهره با دیگر افراد ذکر کردهاند 11/5 .درصد افراد از
طریق رسانههای جمعی مانند تلویزیون ،رادیو ،روزنامه ،هفتهنامه
و آگهیهای تبلیغاتی با منطقه آشنا شدهاند .حدود  4درصد
شهروندان از طریق اینترنت و  11درصد هم از طریق ترکیبی از
روشها (ارتباط چهرهبهچهره و رسانه جمعی و اینترنت) با منطقه
الموت آشنایی اولیه پیدا کردهاند (جدول شماره .)4

یافتههای تحقیق حاکی از آن است که افراد مطالعهشده در
رده سنی  18تا  64سال قرار داشتهاند و میانگین سنی نیز حدود
 35بوده است .متوسط درآمد ماهانه و بُعد هر خانوار ،به ترتیب
 1میلیون و  741هزار تومان و سه نفر بوده است .گردشگران
مطالعهشده به طور متوسط قصد داشتند  22ساعت را در الموت
سپری کنند (جدول شماره .)1
حدود  70درصد از گردشگران مطالعهشده بیان کردهاند که
معموالً دو شبانهروز و کمتر در مقاصد گردشگری کشاورزی
اقامت میکنند .در این زمینه 21 ،درصد و  9درصد از گردشگران
نیز به ترتیب مدت سه تا چهار شبانهروز و بیش از پنج شبانهروز
را اعالم کردهاند (جدول شماره .)2

انگیزههای شهروندان در گردشگری کشاورزی

در این مطالعه  28نوع انگیزه به پاسخدهندگان ارائه شد تا
آنها بر اساس اهمیتی که انتخاب یک مکان به عنوان مقصد
گردشگری کشاورزی دارد ،بین یک تا ده امتیاز دهند .یافتههای
تحقیق حاکی از آن است که بهرهمندی از هوای پاکیزه ،تماس
با طبیعت ،استراحت و تمدد اعصاب و لذتبردن از تعطیالت
خانوادگی در فضایی آرام ،به ترتیب مهمترین انگیزههای
گردشگران بوده است .همچنین انگیزههایی مانند مالقات
با خویشاوندان و دوستان ،مشارکت در فعالیتهای روزمره
روستاییان ،انجام فعالیت اقتصادی در روستا و تغییر در شرایط

 29درصد از گردشگران بیان کردهاند که محل اقامت آنان
در مقاصد گردشگری کشاورزی در زیر سایه درختان است27 .
درصد از گردشگران چادر سفری و  15درصد ویالها و منازل
کرایهای (به صورت واحد مجزا از خانه میزبان) را به عنوان محل
اقامت خود برگزیدهاند .اقامت در محلهایی مانند منزل دوم خود،
منزل دوستان و اقوام و منزل روستاییان (بدون نسبت و آشنایی با
جدول  .1آمار توصیفی برخی متغیرهای مطالعه.
عنوان متغیر

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

سن

34/85

64

18

10/98

درآمد ماهانه خانوار (هزار تومان)

1740/88

20000

100

2340692

بُعد خانوار

3/37

7

1

1/08

مدت اقامت در الموت (ساعت)

22

72

1

19

جدول  .2توزیع فراوانی افراد بر اساس مدتزمان سپریشده در مقاصد گردشگری کشاورزی.
مدتزمان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

کمتر از یک روز

58

22/7

23/1

23/1

یک تا دو روز

117

45/9

46/6

69/7

سه تا چهار روز

53

20/8

21/1

90/8

بیشتر از پنج روز

23

9

9/2

100

بدونپاسخ

4

1/6

-

-

مجموع

255

100

100

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

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

چادر سفری

67

26/3

26/7

26/7

زیر سایه درختان

73

28/6

29/1

55/8

منزل دوم خودم

34

13/3

13/5

69/3

منزل دوم دوستان و اقوام

32

12/5

12/7

82/1

منزل روستاییان

8

3/1

3/2

85/3

ویال و منازل کرایهای

37

14/5

14/7

100

بدونپاسخ

4

1/6

-

-

مجموع

255

100

100

-

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

طریقه آشنایی با روستاهای منطقه

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

ارتباط چهرهبهچهره

186

72/9

73/8

73/8

رسانههای جمعی

29

11/4

11/5

85/3

اینترنت

10

3/9

4

100

رسانههای جمعی و ارتباط چهرهبهچهره

13

5/1

5/2

90/5

اینترنت و ارتباط چهرهبهچهره

11

4/3

4/4

94/8

اینترنت و رسانههای جمعی

3

1/2

1/2

96

بدونپاسخ

3

1/2

-

-

مجموع

255

100

100

-

شخصی مانند مرگ عضوی از خانواده ،شکست در عشق ،طالق
یا جدایی ،از دیدگاه گردشگران بالقوه کشاورزی کماهمیتترین
انگیزهها بوده است (جدول شماره .)5
تبیین مؤلفههای انگیزشی شهروندان در انتخاب مقصد
گردشگری کشاورزی

برای تبیین مؤلفههای انگیزشی شهروندان در انتخاب مقصد
گردشگری کشاورزی 28 ،متغیر مرتبط با شیوه تحلیل عاملی
مؤلفههای اصلی و چرخش از نوع واریماکس تحلیل شد .از بین
 28متغیر ،پنج متغیر به دلیل اینکه بار عاملی درخورتوجهی بر
هیچیک از مؤلفهها نداشت ،از تحلیل حذف شد و تنها متغیرهایی
باقی ماند که بار عاملی آنها بیشتر از  0/5بود .پس از حذف
متغیرهایی با بار عاملی اندک ،دوباره تحلیل عاملی مؤلفههای
اصلی بهکار گرفته شد .مقدار ضریب  0/84 ،KMOبود و آزمون
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بارتلت نیز در سطح  99درصد معنیدار شد (جدول شماره  )6که
حاکی از مناسببودن متغیرهاست ).(Kalantari, 2012
یافتهها نشان داد که هفت مؤلفه درمجموع  67/03درصد
واریانس «مؤلفههای انگیزشی شهروندان در انتخاب مقصد
گردشگری کشاورزی» را تبیین کردهاند (جدول شماره .)7
مؤلفههای همراهی با خانواده در طبیعت ( 11/69درصد)،
یادگیری و صرف هزینه كمتر ( 11/446درصد) ،خودشكوفایی
و تغییر ( 9/872درصد) ،احساسات نوستالژیك ( 9/853درصد)،
كنجكاوی ( 9/008درصد) ،تمدد اعصاب و تنوع ( 8/109درصد)
و كسب لذت و هیجان ( 7/050درصد) به ترتیب بیشترین نقش
را در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی افراد داشته است.
مؤلفه اول پنج متغیر را شامل میشود :لذتبردن از تعطیالت
خانوادگی در فضایی آرام ،تفریح کودکان ،تماس با طبیعت،
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ی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی :بخش الموتشرقی)
تحلیل انگیزهها 

جدول  .5اولویتبندی انگیزههای مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی.
تعداد

میانگین

انحراف معیار

ضریبتغییرات

کد

1

بهرهمندشدن از هوای پاکیزه

254

8/86

1/995

0/225

2

ارتباط با طبیعت

254

8/57

2/178

0/254

3

استراحت و تمدد اعصاب

254

8/29

2/348

0/283

4

لذتبردن از تعطیالت خانوادگی در فضایی آرام

254

8/33

2/443

0/293

5

خوشبودن با دوستان

254

7/98

2/558

0/321

6

گریز از یکنواختی زندگی

254

7/72

2/564

0/332

7

گریز از فشارهای زندگی شهری

254

7/95

2/662

0/335

8

گذراندن اوقات شاد و تخلیه هیجانها

254

7/4

2/957

0/4

9

آشنایی و کشف مکانهای جدید

254

6/85

3/16

0/461

10

آشنایی با بناهای جدید

254

6/48

3/124

0/482

11

خوردن غذاهای محلی و سالمتر

254

6/13

3/094

0/505

12

تفریح کودکان

254

6/59

3/331

0/505

13

مشاهده حیوانات وحشی

254

6/37

3/303

0/519

14

آشنایی با زندگی روستایی اصیل

254

5/6

3/101

0/554

15

ایجاد زمینه فعالیت برای تمام اعضای خانواده

254

5/63

3/302

0/587

16

نشاندادن تواناییهای شخصی

254

5/25

3/152

0/6

17

تجربه سبک زندگی روستایی

254

5/25

3/162

0/602

18

نشاندادن اعتمادبهنفس

254

5/33

3/265

0/613

19

کمهزینهبودن گذراندن تعطیالت در نواحی روستایی و کشاورزی

254

5/4

3/338

0/618

20

آشنایی با کشاورزی

254

4/72

3/032

0/642

21

بازدید از سرزمین آبا و اجدادی

254

5/37

3/623

0/675

22

مالقات با افراد جدید و متفاوت

254

4/62

3/121

0/676

23

زندهشدن خاطرههای دوران کودکی

254

5/04

3/568

0/708

24

شکوفایی خالقیت

254

4/48

3/184

0/711

25

مالقات با خویشاوندان و دوستان

254

4/79

3/483

0/727

26

مشارکت در فعالیتهای روزمره روستاییان

254

3/72

2/838

0/763

27

انجام فعالیت اقتصادی در روستا

254

3/68

3/077

0/836

28

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

254

3/49

3/104

0/889
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جدول  .6مقدار  KMOو آزمون بارتلت.
KMO

بارتلت

سطح معنیداری

0/84

2227/97

0/000

جدول  .7تحلیل مؤلفههای اثرگذار و انگیزشی شهروندان در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی.
نام عامل

همراهی با خانواده
در طبیعت

یادگیری و صرف
هزینه كمتر

خودشكوفایی و
تغییر

احساسهای
نوستالژیك

كنجكاوی

تمدد اعصاب و
تنوع
كسب لذت و
هیجان

654

متغیرها

بار
عاملی

لذتبردن از تعطیالت خانوادگی در فضایی آرام

0/717

تفریح کودکان

0/692

تماس با طبیعت

0/683

بهرهمندشدن از هوای پاکیزه

0/671

ایجاد زمینه فعالیت برای تمام اعضای خانواده

0/464

آشنایی با فعالیتهای کشاورزی

0/722

خوردن غذاهای محلی و سالمتر

0/706

انجام فعالیت اقتصادی در روستا

0/705

کمهزینهبودن گذراندن تعطیالت در نواحی روستایی و کشاورزی

0/589

نشاندادن اعتمادبهنفس

0/763

نشاندادن تواناییهای شخصی

0/759

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

0/431

مالقات با خویشاوندان و دوستان

0/835

بازدید از سرزمین آبا و اجدادی

0/774

زندهشدن خاطرههای دوران کودکی

0/669

آشنایی با بناهای جدید

0/799

آشنایی و کشف مکانهای جدید

0/743

تجربه سبک زندگی روستایی

0/592

گریز از فشارهای زندگی شهری

0/809

استراحت و تمدد اعصاب

0/777

گریز از یکنواختی زندگی

0/543

خوشبودن با دوستان

0/81

گذراندن اوقات خوش و تخلیه هیجانها

0/806

مقدار
ویژه

2/689

2/633

2/27

2/266

2/072

1/865

1/622

درصد از
واریانس
کل

11/69

11/446

9/872

9/853

9/008

8/109

7/05

واریانس
تجمعی

11/69

23/136

33/008

42/861

51/868

59/977

67/027

ی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی :بخش الموتشرقی)
تحلیل انگیزهها 

بهرهمندشدن از هوای پاکیزه و ایجاد زمینه فعالیت برای تمام
اعضای خانواده .چهار متغیر ،مؤلفه دوم را تشکیل میدهد:
آشنایی با کشاورزی ،خوردن غذاهای محلی و سالم ،انجام
فعالیت اقتصادی در روستا و کمهزینهبودن گذراندن تعطیالت در
نواحی روستایی و کشاورزی .مؤلفه سوم شامل سه متغیر است:
نشاندادن اعتمادبهنفس و نشاندادن تواناییهای 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 زندهشدن خاطرههای دوران کودکی.
مؤلفه پنجم که كنجكاوی نامگذاری شده است سه متغیر را دربر
دارد :آشنایی با بناهای جدید و آشنایی و کشف مکانهای 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:
خوشگذرانی با دوستان و گذراندن اوقات شاد و تخلیه هیجانات
(جدول شماره .)7

 .5بحث و نتیجهگیری
امروزه ترکیب جمعیتی کشور از نظر شهرنشینی کام ً
ال در حا 
ل
دگرگونی است ،بهگونهایکه بر اساس برآوردها تا سال ،1410
حدو د  78درصد از جمعیت ایران شهرنشین خواهند شد �(Ka
) .lantari, Varmazyari, & Askari Nodoushan, 2013این پدیده
جدا از دالیل و عوامل خود ،در صورت نبود برنامهریزی و تغییر
رویکردهای توسعه کشاورزی ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی را
تشدید و درنتیجه امنیت غذایی را تهدید خواهد کرد .گسترش
شهرها ،رشد جمعیت شهری و عوارض و بیماریهای ناشی از
زندگی ماشینی ،نیاز شدیدی برای تفریح در حومه شهرها (فضاهای
روستایی و کشاورزی) ایجاد کرده است .چنانچه نظامهای کشاورزی
و اقتصاد روستایی کشور ،با اتخاذ راهبردهای مناسب نتوانند به این
نیاز روزافزون پاسخ شایست ه و بهموقع بدهند ،این تقاضا از طریق
اشکال ناپایدار ،ازجمله خرید اراضی کشاورزی توسط شهرنشینان
و تغییر کاربری و احداث باغویال 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 باغویالها در اطراف
شهرهای صنعتی و بزرگ کشور نیز گواهی بر این مدعاست.
گردشگری کشاورزی ،یکی از مهمترین راهبردهای بُردبُرد در این
زمینه به شمار میرود که میتواند همزمان 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 فراهمکنندگان خدمات محیطزیستی و
گردشگران به عنوان استفادهکنندگان از خدمات مذکور برقرار
میکند؛ بنابراین از یکسو سبب ب ه رسمیت شناختهشدن و
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درآمدزایی خدمات محیطزیستی برای کشاورز و درنتیجه بهبود
وضعیت معیشتی او و ازسویدیگر موجب تداوم ارائه این خدمات
خواهد شد .این امر بهرهمندی شهروندان (گردشگران کشاورزی) از
طبیعت پاک و محصول سالمتر را نیز تداوم میبخشد.
نتایج مطالعه حاضر که ویژگیها و انگیزههای گردشگران را
در انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی بررسی کرده است نشان
داد میانگین سنی افراد مطالعهشده حدود  35و بُعد هر خانوار به
طور متوسط سه نفر بوده است .این امر حاکی از تعلق شهروندان
بازدیدکننده از الموت به خانوارهای کمجمعیت و جوان است.
همچنین شهروندان مطالعهشده به طور متوسط قصد داشتند 22
ساعت را در الموت سپری کنند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که از این طریق فرصت نسبتاً مناسبی برای جامعه محلی وجود
دارد تا برنامههای مناسب به منظور ارائه خدمات گردشگری و
درآمدزایی و اشتغالآفرینی تدوین کنند .هر چند فقط 18
درصد از افراد محل اقامت خود در مقاصد گردشگری کشاورزی
را منزل روستاییان و ویال و منازل کرایهای بیان کردهاند و بر
اساس یافتهها ،بقیه در چادر سفری و زیر سایه درختان و منازل
فامیل اقامت گزیدهاند .این امر بخشی از درآمدزایی گردشگری
کشاورزی را کاهش میدهد که از محل اقامت گردشگر حاصل
میشود و ب ه نوعی باید مدنظر قرار گیرد.
افزون بر این حدود  74درصد از شهروندان ،نحوه آشنایی
اولیه و کسب آگاهی درباره مناطق روستایی الموت را از طریق
صحبتهای مستقیم و ارتباط چهرهبهچهره با دیگر افراد ذکر
کردهاند .تنها  4درصد شهروندان از طریق اینترنت با این منطقه
آشنا شدهاند .این یافتهها میتواند حاکی از غلبه کانالهای سنتی
بازاریابی مقاصد گردشگری کشاورزی در بین شهروندان باشد.
یافتههای این تحقیق نشان داد که بهرهمندی از هوای پاکیزه،
تماس با طبیعت ،استراحت و تمدد اعصاب و لذتبردن از
تعطیالت خانوادگی در فضایی آرام ،به ترتیب مهمترین مؤلفههای
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 سالمتر از متغیرهای مهم به شمار آمد.
در پژوهش حاضر ،انگیزههایی مانند بهرهمندشدن از هوای
پاکیزه ،لذتبردن از تعطیالت در فضایی آرام ،استراحت و
تمدد اعصاب با انگیزههای گردشگری روستایی در پژوهشهای
کمیسیون حومه ( )1995مطابقت دارد .همچنین یافتههای این
پژوهش با تحقیق پارک و یون )2009( 16از نظر انگیزههایی مانند
دورهمبودن با خانواده تطابق دارد .نتیجه مطالعه پسونن ()2015
از عوامل انگیزشی همچون خانوادهمحوری و طبیعتگرایی،
16. Park & Yoon
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آرامشجویی و تمدد اعصاب و گریز از وضعیت موجود در
گردشگری روستایی حکایت دارد و از این نظر با یافتههای مطالعه
.کنونی همراستا است
 ساختار عاملی متنوعتری،البته بهطورکلی یافتههای این مطالعه
را در مقایسهبا یافتههای بررسیهای پیشین در زمینه برشمردن
مؤلفههای انگیزشی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری نشان
 درصد67  برای نمونه در پژوهش حاضر هفت مؤلفه حدود.داد
 درصد63 ) چهار مؤلفه حدود2010( و در مطالعه اُه و اسکوئت
 درصد از67 ) سه مؤلفه2013( و در تحقیق آرتوگر و کندیر
 این مطالعه و تحقیق اُه و اسکوئت.انگیزه گردشگران را تبیین کرد
 چرا،) در مهمترین مؤلفه شناساییشده مشابهت دارند2010(
 البته برخالف مطالعه. عنصر طبیعت دیده میشود،که در هر دو
 انجام فعالیتهای هیجانی در تحقیق حاضر کمترین نقش،مذکور
 مؤلفه آرامش و تمدد.را در انگیزش گردشگران داشته است
.اعصاب نیز بهنوعی در همه پژوهشهای قبلی وجود داشته است
پیشنهادها

 راهکارهای زیر برای،بهطورکلی با توجه به یافتههای تحقیق
افزایش موفقیت دستاندرکاران در برنامهریزی برای جذب
:گردشگران کشاورزی پیشنهاد میشود
 تمرکز بیشتر بر خانوارهای کمجمعیت و جوان توسط.1
تشکلهای بازاریاب مقاصد گردشگری کشاورزی؛
 اطالعرسانی و فرهنگسازی و اعتمادسازی بین شهروندان.2
برای اقامت در منازل روستاییان؛
 ارائه خدمات بهتر به گردشگران به منظور افزایش وفاداری.3
آنان و استفاده از آنها به عنوان مروج و بازاریاب؛
 تأمین محیط مناسب برای گذراندن اوقات شهروندان در.4
فضای آرام طبیعت همراهبا خانواده؛
 فراهمسازی فضاها و امکانات مناسب با واحدهای کشاورزی.5
برای تفریح کودکان؛
. پخت و سرو غذاهای محلی و سالم.6
با توجه به اینکه بخشی از درآمدزایی گردشگری کشاورزی از
 نتایج این مطالعه از تمایل،محل اقامت گردشگر حاصل میشود
کم افراد به اقامت در منازل روستاییان و ویال و منازل کرایهای
 بنابراین در پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.حکایت داشت
دالیل و عوامل مؤثر بر این امر بررسی شود تا راهکارهای مناسب
.برای رفع این مشکل مشخص شود
تشکر و قدردانی
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