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طراحی الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی مبتنی بر مؤلفه های سازمانی 
مورد مطالعه: استان های حاشیۀ دریای خزر 

مریم محمودی1، محمد چیذری2، خلیل کالنتری3، عبدالرضا رکن الدین افتخاری4

چکیده
ــگری  ــدار گردش ــعۀ پای ــازمانی توس ــای س ــن مؤلفه ه ــه تبیی ــن مطالع ــی ای ــدف اصل ه

کشــاورزی در اســتان های حاشــیۀ دریــای خــزر اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــۀ 

ــکیل  ــتان تش ــدران و گلس ــالن، مازن ــتان های گی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــان س کارشناس

دادنــد )N=288(. به منظــور جمــع آوری  داده هــا از  پرســش نامه  اســتفاده شــد. تحلیــل 

ــزار  ــری از  نرم اف ــا  بهره گی ــاختاری  ب ــادالت  س ــازی  مع ــتفاده  از روش  مدل س ــا اس ــا ب  داده ه

لیــزرل )LISREL(  نســخۀ 8.5  و نرم افــزار ِاس پــی ِاس ِاس )SPSS( نســخۀ 22 انجــام شــد. 

ــده از  ــازمانی استخراج ش ــای س ــن مؤلفه ه ــی دار بی ــت و معن ــر مثب ــه تأثی ــن مطالع ــج ای  نتای

مبانــی نظــری تحقیــق را در توســعۀ پایــدار گردشــگری کشــاورزی به منزلــۀ یکــی از مصادیــق 

ــن پژوهــش، اتخــاذ رویکــردی  ــج ای ــد. براســاس نتای ــد می کن کشــاورزی چندکارکــردی تأیی

کارآفرینانــه به منظــور خلــق و ایجــاد ارزش هــای جدیــد بــرای ذی نفعــان بخــش کشــاورزی، 

چندکارکــردی،  کشــاورزی  بــه  تک کارکــردی  کشــاورزی  از  ســازمانی  راهبــرد  تغییــر 

ــواع  ــعۀ ان ــد توس ــر در فراین ــای درگی ــۀ نهاده ــا کلی ــازمانی ب ــات س ــا و ارتباط ــت پیونده تقوی

ــانی  ــع انس ــارت مناب ــش و مه ــعۀ دان ــوزش و توس ــاورزی و آم ــی کش ــای غیرکاالی برونده

ــد  ــب وکارهای جدی ــدازی کس ــی راه ان ــۀ چگونگ ــرداران( در زمین ــان و بهره ب ــامل کارشناس )ش

ــردن  ــوی اجرایی ک ــت به س ــرای حرک ــی ب ــزام مهم ــاورزی ال ــی کش ــای غیرکاالی و برونداده

ــی رود.  ــمار م ــاورزی به ش ــگری کش گردش
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مقدمه 
ــۀ  ــمگیر در کلی ــرات چش ــی تغیی ــر، در پ ــۀ اخی ــی دو ده ط

دگرگون شــدن  و  جهــان  فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی،  ابعــاد 

از مجامــع  اقتصــاد روســتایی، بســیاری  و  کشــاورزی جهانــی 

کــه  کرده انــد  کیــد  تأ ایــن  بــر  بین المللــی  ســازمان های  و 

مفهــوم توســعۀ پایــدار زمانــی اهمیــت می یابــد کــه اهمیــت 

کشــاورزی فراتــر از تولیــد ِصــرف محصــوالت غذایــی درنظــر 

اواخــر دهــۀ 1990  از  کیــد،  تأ ایــن  دنبــال  بــه  گرفتــه شــود. 

تک کارکــردی کشــاورزی  از  حرکــت  ســوم،  هــزارۀ  آغــاز   و 

ــاورزی  ــوی کش ــری به س ــا جهت گی ــره وری ب ــای به ــمت ارتق  به س

 .)Marsden, 2003: 185( چندکارکــردی در ســطح دنیا آغــاز شــد

ــد  ــه فراین ــت ک ــن اس ــردی ای ــاورزی چندکارک ــی کش ــق اصل منط

ــود،  ــر نمی ش ــاف منج ــذا و الی ــد غ ــه تولی ــا ب ــاورزی تنه ــد کش تولی

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــا، ب ــی ی ــف غیرکاالی ــای مختل ــه خروجی ه بلک

بروندادهــای غیرکاالیــی را نیــز فراهــم می کنــد. به طــور کلــی، 

ایــن بروندادهــای غیرکاالیــی کشــاورزی چندکارکــردی شــامل تغییــر 

ــر  ــت منظ ــتایی، مطلوبی ــق روس ــت محیطی مناط ــت  زیس در وضعی

ــگری  ــعۀ گردش ــتی، توس ــوع  زیس ــظ تن ــتایی، حف ــم انداز روس و چش

زراعــی، مدیریــت پایــدار منابــع  طبیعــی، دوام و زیســت پذیری 

اقتصــادی روســتا، اشــتغال روســتایی، کیفیــت و  اجتماعــی و 

ســالمت غذایــی، رفــاه حیوانــات، ارتقــای ارزش علمــی و آموزشــی 

ــتا  ــاورزی و روس ــی کش ــی و فرهنگ ــراث تاریخ ــظ می ــزارع و حف م

 .)Moon et al., 2017; Arovuori & Kola, 2005( هســتند

چندکارکــردی  کشــاورزی  اساســی  ویژگی هــای  از  یکــی 

ــاورزی و  ــف کش ــای مختل ــاد و کارکرده ــن ابع ــزا بی ــت هم اف ماهی

اشــتراک مســاعی میــان آن هاســت. شــواهد نشــان می دهــد کارکــرد 

تولیــدی فعالیتــی در انــزوا و جــدا از ســایر فعالیت هــا نیســت و رابطۀ 

تعاملــی بــا ســایر کارکردهــای کشــاورزی دارد، امــا برخــی کارکردهــا 

هم افزایــی بیشــتری بــا ســایر کارکردهــا دارنــد. بــرای مثــال، 

.M.mahmoudi@areeo.ac.ir 1 . عضو هیئت علمی مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران )نویسندۀ مسئول(؛
2 . عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 . عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
4 . عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
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یکــی از مطلوبیت هــا و بروندادهــای غیرکاالیــی، کــه فعالیــت 

تولیــد کشــاورزی ارائــه می دهــد، تأمیــن منظــر و چشــم انداز 

و ارائــۀ خدمــات و محیطــی بــرای تفریــح و گــذران اوقــات 

ــاورزی ــگری کش ــه آن گردش ــه ب ــت ک ــه اس ــت درون مزرع  فراغ

ــه  ــاورزی، ک ــگری کش ــر، گردش ــان دیگ ــه بی ــود. ب ــه می ش  گفت

یکــی از انــواع گردشــگری روســتایی اســت، بــه کلیــۀ فعالیت هــای 

ــالق  ــتایی اط ــق روس ــی در مناط ــگری و آموزش ــی، گردش تفریح

ــاورزی،  ــۀ  کش ــر پای ــی ب ــی و دام ــرداران زراع ــه بهره ب ــود ک می ش

دام داری، ماهیگیــری، آداب و رســوم زراعــی محلــی، معمــاری 

ــد  ــام می دهن ــا انج ــد آن ه ــکار و مانن ــی، ش ــر زراع ــی و منظ بوم

نــوع  ایــن  توســعۀ  و  راه انــدازی   .)Phillip et al., 2010(

ــه  ــد ک ــم می کن ــرداران فراه ــرای بهره ب ــکان را ب ــن ام ــگری ای گردش

 Punyawadee( درآمــد خــود را بــه طــرق مختلــف افزایــش دهنــد

از  حاضــر  حــال  در  گردشــگری  نــوع  ایــن   .)et al., 2016

ــروزه  ــه ام ــت ک ــتایی اس ــعۀ روس ــد در توس  جدی
ً
ــبتا ــای نس حوزه ه

ــه  ــی رو ب ــا، هــم از نظــر عرضــه هــم تقاضــا، صنعت در ســطح دنی

ــت.  ــده اس ــی ش ــد ارزیاب رش

اگرچــه ایــن صنعــت نوپــا در جهــان بــا رشــد شــتابنده ای رو 

بــه گســترش اســت، در مناطــق روســتایی ایــران، بــا وجــود شــرایط 

متنــوع اقلیمــی و امــکان کشــت محصــوالت متنــوع، ســهم بســیار 

ــگری  ــهم گردش ــال 1396 س ــه در س ــه ای ک ــزی دارد، به گون ناچی

 
ً
ــلما ــوده و مس ــد ب ــور 7/3 درص ــی کش ــص دولت ــد ناخال در تولی

ــز اســت  ــه بســیار ناچی ســهم گردشــگری کشــاورزی در ایــن زمین

)کریمــی و کیاســر، 1397(. درحالی کــه بــا توجــه بــه این کــه 

روســتاهای ایــران دارای جاذبه هــای طبیعــی، تاریخی، فرهنگــی و هنری 

متنوعی انــد و قابلیــت تبدیل شــدن بــه کانون هــای جــذب گردشــگر را 

دارنــد )ســقایی، 1385؛ رســتمی و زارع، 1390(، لــزوم بهره  گیــری 

 احســاس 
ً
برنامه هــای راهبــردی توســعۀ پایــدار از ایــن صنعــت شــدیدا

می  شــود؛ چراکــه توجــه بــه گردشــگری پایــدار کشــاورزی در ایــران نیــز 

ــش  ــه ای افزای ــی و منطق ــاد مل ــش را در اقتص ــن بخ ــهم ای ــد س می توان

دهــد و همچنیــن باعــث رونــق و توســعۀ کشــاورزی و ســکونتگاه های 

روســتایی شــود )هزارجریبــی و نجفــی، 1391(. 

اســتان های واقــع در حاشــیۀ دریــای خــزر، به دلیــل داشــتن 

ــۀ گردشــگری  ــژۀ اقلیمــی، ظرفیت هــای فراوانــی در زمین وضــع وی

ــز کشــاورزی، آب وهــوای  ــد. زمین هــای حاصلخی کشــاورزی دارن

مناســب، خــاک حاصلخیــز، شــالیکاری، تولیــدات جنبــی متنــوع، 

زمینــۀ دام پــروری در بیــن کشــاورزان، وجــود شــبکه های ارتباطــی و 

نزدیکــی بــه مراکــز جمعیتــی زمینــۀ توســعه و گســترش کشــاورزی، 

ــی  ــد ط ــد. هرچن ــم آورده ان ــاغ داری را فراه ــیالت، دام داری و ب ش

ســال های اخیــر برخــی از مــزارع در ایــن اســتان ها در حــال 

ــری در  ــه ماهیگی ــاورزی از جمل ــگری کش ــات گردش ــۀ خدم ارائ

مــزارع، خدمــات اقامتــی و مهمان پذیــری، ارائــۀ غذاهــای محلــی، 

اقامت هــای شــبانه در ســطح مــزارع و برداشــت میــوه توســط 

ــائل  ــود مس ــکاران، 1392(، وج ــودی و هم ــگران اند )محم گردش

ــل  ــای دخی ــازمان ها و نهاده ــی س ــون کم توجه ــکالتی همچ و مش

در توســعۀ ایــن نــوع گردشــگری بــه تغییــرات محیطــی ایجادشــده 

ــه  ــخ گویی ب ــای پاس ــور ارتق ــالش به منظ ــی و ت ــاس جهان در مقی

ایــن تغییــرات و ســازگاری بــا ایــن تحــوالت، ناکافی بــودن نیــروی 

متخصــص در زمینــۀ چگونگــی پیکربنــدی منابــع  طبیعــی، زراعــی 

ــده  ــب ش ــی موج ــاد زراع ــازی اقتص ــرای متنوع س ــگری ب و گردش

اســت بــه مزایــای کامــل ایــن نــوع گردشــگری در توســعۀ اقتصادی، 

 Ghaderi( ــود ــه نش ــدان توج ــور چن ــی کش ــی و فرهنگ اجتماع

ــا  ــر، ب ــال حاض ــه در ح ــه ای ک Henderson, 2012 &(. به گون

ــا  ــر و تحــوالت بســیاری کــه در بیشــتر کشــورهای دنی وجــود تغیی

ــده  ــد آم ــاورزی پدی ــش کش ــردی در بخ ــاختاری و کارک ــر س از نظ

کیــد بــر ســبک تولیدگرایــی و توســعۀ نظام هــای  اســت، در ایــران تأ

 تک کارکــردی، تغییرنــدادن و اصالح نکــردن 
ً
بهره بــرداری صرفــا

مأموریــت و اهــداف و راهبردهــای ســازمان، بی توجهــی بــه تغییــر 

ــرای  ــدک ب ــالش ان ــانی و ت ــروی انس ــوزش نی ــوای آم روش و محت

ــده  ــرات ایجادش ــه تغیی ــه ب ــا توج ــازمانی ب ــی س ــعۀ کارآفرین توس

ــاورزی  ــاد کش ــازمان های جه ــان در س ــی همچن ــاس جهان در مقی

ــن بی توجهــی باعــث شــده اســت  کشــور قابل مشــاهده اســت. ای

پیش برنــدۀ  راهبرد هــای  برنامه ریــزان  و  سیاســت گذاران  کــه 

توســعۀ گردشــگری کشــاورزی را تدویــن نکننــد و همچنیــن 

ــن  ــه از مهم تری ــاورزی، ک ــعۀ کش ــی های توس ــا و خط مش برنامه ه

نشــوند  اصــالح  می رونــد،  به شــمار  روســتایی  توســعۀ  ارکان 

)Asadi & Daryaei, 2012(. ازایــن رو، هــدف اصلــی ایــن 

ــگری  ــدار گردش ــعۀ پای ــازمانی توس ــای س ــن مؤلفه ه ــه تبیی مطالع

ــن  ــدار ای ــن مؤلفه هــا در توســعۀ پای ــر ای کشــاورزی و بررســی تأثی

نــوع گردشــگری در اســتان های حاشــیۀ دریــای خــزر اســت. گفتنی 

اســت منظــور از مؤلفه هــای ســازمانی کلیــۀ شــرایط و زمینه هایــی 

ــک  ــی  ی ــداف و خط مش ــت، اه ــم انداز، مأموری ــه چش ــت ک اس

ــی  ــرات محیط ــه تغیی ــخ گویی ب ــرای پاس ــرکت را ب ــا ش ــازمان ی س

ــده،  ــی ایجادش ــط رقابت ــازمان در محی ــای س ــوان بق ــش ت و افزای

همســو می کنــد )قلی پــور و همــکاران، 1390(. 

مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
گردشگری پایدار کشاورزی 

پایــدار  توســعۀ  زمینــۀ  در  ارائــه  شــده  مدل هــای 
ــاد1 ــی اقتص ــن جهان ــدل انجم ــه م ــاورزی از جمل ــگری کش  گردش

ــا )1387(  ــدار بصیرنی ــگری پای ــعۀ گردش ــدل توس  )2009( و م

بــه شــاخص های مشــترکی چــون ظرفیــت نهــادی، مشــارکت 

و  کالبــدی،  توســعۀ  زیســت محیطی،  پایــداری  اجتماعــی، 

شــاخص های  مهم تریــن  به منزلــۀ  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 

ــۀ  ــد. خالص ــه کرده ان ــاورزی توج ــگری کش ــدار گردش ــعۀ پای توس

1 . World Economic Forum
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ــی  ــن جهان ــط انجم ــده توس ــاخص های ارائه ش ــت ش فهرس

اقتصــاد )2009( در زمینــۀ گردشــگری پایــدار کشــاورزی در شــکل 

زیــر نشــان داده شــده اســت. 

)Wef, 2009( شکل 1: خالصۀ فهرست شاخص های گردشگری پایدار کشاورزی

بصیرنیا )1387( نیز شاخص های گردشگری پایدار کشاورزی را در نمودار زیر نشان داده است. 

شکل 2: شاخص های گردشگری پایدار کشاورزی )بصیرنیا، 1387(

ــترک در  ــاخص های مش ــر ش ــی مختص ــه بررس ــه، ب در ادام

ــم. ــدل می پردازی ــن دو م ای

مدیریــت و برنامه ریــزی: بــا توجــه بــه ماهیــت متمرکــز 

نظــام مدیریتــی در کشــور، یکــی از ارکان اساســی  در بخــش 

ــه توســعۀ گردشــگری  ــه ب ــزی اســت ک ــت و برنامه ری ــی مدیری دولت

در بخــش کشــاورزی منجــر می شــود. دولــت بــا حمایت هــا، 

طراحــی برنامه هــا و وضــع قوانیــن و مقــررات می توانــد تأثیــر 

چشــمگیری در توســعۀ ایــن بخــش داشــته باشــد )علی یــاری 

ــه  ــه ب ــت ک ــان اس ــل چن ــن عام ــت ای ــکاران، 1398(. اهمی و هم

ــگری در  ــعۀ گردش ــه توس ــی ک ــا زمان ــت، ت ــوان گف ــت می ت جرئ

ــمیت  ــی به رس ــن دولت ــا و قوانی ــط برنامه ه ــاورزی توس ــش کش بخ

شــناخته نشــود، توســعۀ فراگیــر ایــن نــوع گردشــگری دســترس پذیر 

 .)Veal, 2003( نخواهــد بــود

بحــث  در  کــه  محلــی،  جامعــۀ  اجتماعــی:  مشــارکت 

ــی رود،  ــمار م ــده به ش ــا عرضه کنن ــان ی ــۀ میزب ــگری، جامع گردش

ــۀ  ــا جامع ــاط ب ــازوکارها و ارتب ــه دارد و س ــان رابط ــۀ میهم ــا جامع ب
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مبــدأ بــه آن هــا واگــذار خواهــد شــد. آمادگــی جامعــۀ محلــی بــرای 

پذیــرش و مشــارکت در توســعه یکــی از زیربناهــای توســعۀ پایــدار 

گردشــگری کشــاورزی را تشــکیل می دهــد. از ســوی دیگــر، اگــر 

ــعه  ــل از توس ــع حاص ــه در مناف ــد ک ــاس کن ــی احس ــۀ محل جامع

ــعۀ  ــای توس ــرای برنامه ه ــتری در اج ــکاری بیش ــت، هم ــهیم اس س

 .)Manson et al., 2016( ــت ــد داش ــگری خواه ــدار گردش پای

ــی  ــارکت نهادهای ــری و مش ــزان درگی ــادی: می ــت نه ظرفی

ــث  ــد، در مباح ــت می کنن ــی مدیری ــۀ محل ــان و جامع ــه بومی ک

توســعۀ گردشــگری  برنامه ریــزی  و  و روندهــای تصمیم گیــری 

ــعه،  ــد توس ــع در فراین ــن جوام ــری ای ــا درگی ــد. ب ــیار تأثیرگذارن بس

حفــظ فرهنــگ و آداب و رســوم محلــی بــه میــزان بیشــتری تضمیــن 

ــتراک  ــدگاه اش ــی 1)1998(، در دی ــاد ِکل ــه اعتق ــد. ب ــد ش خواه

مســاعی اســت کــه برآینــد کل بیــش از مجمــوع  برآینــد اجزاســت 

 .)Ohe & Ciani, 2011(

توســعۀ کالبــدی: فراهم بــودن و کیفیــت زیرســاخت های 

ــه کیفیــت جاده هــا، خطــوط راه آهــن و وجــود  حمل ونقــل از جمل

ــا،  ــزارع و باغ ه ــتاها، م ــه روس ــی ب ــب در دسترس ــای مناس جاده ه

در توســعۀ گردشــگری کشــاورزی اهمیــت بســزایی دارد. عــالوه بــر 

ــون  ــگری چ ــاخت های گردش ــل، زیرس ــاخت های حمل ونق زیرس

وجــود اقامتگاه هــای مناســب و کافــی، کیفیــت خدمــات اســکان، 

امکانــات الزم بــرای بازدیدکننــدگان و کیفیــت زیرســاخت های 

ICT نیــز در جــذب گردشــگران بــه منطقــه بســیار مهم انــد 

 .)Lovelock, 2012(

پایــداری زیســت محیطی: محافظــت از محیــط  طبیعــی 

در  گردشــگری  پایــدار  توســعۀ  برنامه  ریــزی  اصلــی  گرانیــگاه  

بخــش کشــاورزی اســت؛ چراکــه، بــا توجــه بــه رویارویــی کشــور 

بــا بحران هــای زیســت محیطی و کمبــود منابــع  طبیعــی و زراعــی، 

بــا جــذب گردشــگران کیفــی به جــای انبــوه گردشــگران و بــا 

مدیریــت جریان  هــای گردشــگری در ناحیــه می تــوان بــه پایــداری 

 .)Tseng et al., 2019( ــت ــت یاف ــه دس ــگری در منطق گردش

ــازه های  ــۀ س ــه در زمین ــی ک ــا و نظریه های ــی مدل ه از بررس

ســاختاری و کارکــردی توســعۀ کشــاورزی چندکارکــردی ارائــه 

شــده اند مهم تریــن پیش نیازهــا و عوامــل تأثیرگــذار در پیشــبرد 

کشــاورزی چندکارکــردی اســتخراج و به اجمــال دربــارۀ آن هــا 

بحــث می شــود. 

عوامل سازمانی پشتیبانی کنندۀ ارائۀ خدمات 
گردشگری کشاورزی

ــی  ــاورزی یک ــگری کش ــد، گردش ــان ش ــه بی ــور ک همان ط

ــی رود.  ــمار م ــردی به ش ــاورزی چندکارک ــعۀ کش ــق توس از مصادی

ازایــن رو، در ایــن مطالعــه، بــرای شناســایی الزامــات و پیش نیازهای 

ــدل  ــاورزی، از م ــگری کش ــعۀ گردش ــذار در توس ــازمانی تأثیرگ س

تجربــی مــورگان و همــکاران )2010( در زمینــۀ توســعۀ کشــاورزی 

ــی  ــدل، کارآفرین ــن م ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــردی اس چندکارک

ــن  ــعۀ ای ــذار در توس ــل تأثیرگ ــن عوام ــی از مهم تری ــازمانی یک س

رهیافــت درنظــر گرفتــه شــده اســت. کارآفرینــی ســازمانی تالشــی 

ــه  ــه و البت ــای کارآفرینان ــت و مهارت ه ــاد ذهنی ــرای ایج ــت ب اس

منتقل کــردن ایــن ویژگی هــا و ذهنیت هــا بــه درون فرهنــگ و 

فعالیت هــای ســازمان. سیاســت کنونــی توســعۀ روســتایی نیــز بــه 

ــاز  ــی نی ــت از کارآفرین ــوزش و حمای ــرای آم ــمگیری ب ــالش چش ت

دارد )علم بیگــی و همــکاران، 1388(. 

Kelly . 1

)Morgan et al., 2010( شکل 3: عوامل تأثیرگذار در متنوع سازی فعالیت های کشاورزی
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عــالوه بــر پــرورش و تقویــت ظرفیــت نــوآوری و کارآفرینــی 

ــۀ  ــز به منزل ــازمانی نی ــرد س ــر راهب ــدل تغیی ــن م ــازمان، در ای در س

یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در پیشــبرد رهیافــت جدیــد توســعۀ 

ــه معنــی  ــه شــده اســت. راهبــرد ســازمانی ب روســتایی درنظــر گرفت

ــا  ــازمان ب ــازگاری س ــهیل س ــرای تس ــرا ب ــه ای قابل اج ــن برنام تدوی

 Ahmetoglu et al.,( ــت ــان اس ــذر زم ــی در گ ــرات محیط تغیی

ــل در  ــازمان های دخی ــذار، س ــن گ ــاد ای ــن رو، در ایج 2018(. ازای

ــا،  ــداف، کارکرده ــد اه ــاورزی بای ــگری کش ــات گردش ــۀ خدم ارائ

روش هــای آموزشــی و انتقــال دانــش و فّنــاوری، راهبــرد و ســاختار 

ــن  ــم نوی ــن پارادای ــه ای ــخ گویی ب ــور پاس ــود را به منظ ــی  خ مدیریت

 .)Ovwigho, 2009( ــد ــگ کنن ــازگار و هماهن ــعۀ س توس

و  مهارتــی  حوزه هــای  کشــاورزی  کــردن  چندکارکــردی 

دانشــی جدیــدی را به ویــژه در زمینــۀ توســعۀ کســب وکارهای جدیــد 

و بروندادهــای غیرکاالیــی کشــاورزی، بودجه بنــدی، بازاریابــی 

 Rajalahti & Swanson,( و مدیریــت مزرعــه دربــر می گیــرد

ــای  ــی از پیش نیازه ــانی یک ــع انس ــعۀ مناب ــن، توس 2010(. بنابرای

ــد  ــاد بای ــن نه ــت. ای ــاورزی اس ــردن کش ــردی ک ــی چندکارک اساس

کارشناســان و کشــاورزان را قــادر کنــد دانــش و مهارت هــای جدیــد 

مدیریتــی، ســازمان دهی، بازاریابــی و رهبــری را بیاموزنــد و بــا 

تمرکــز بیشــتر بــر کشــاورزان خرده پــا، در زمینــۀ تولیــد و بازاریابــی 

کاالهــا و خدمــات جدیــد، آن هــا را بــرای عرضــۀ مؤثــر یــا زنجیــرۀ 

 Abaru( ــد ــرای مصرف کننــدگان شــهری ســازمان دهی کنن ارزش ب

 .)et al., 2006; De Zutter et al., 2006

ــز  ــکاران )2010( نی ــورگان و هم ــدل م ــه در م ــور ک همان ط

مشــاهده می شــود، عامــل دیگــری را کــه بایــد در متنوع ســازی 

کشــاورزی  گردشــگری  پایــدار  توســعۀ  و  کشــاورزی  فعالیــت 

ــن  ــازمانی بی ــون س ــای گوناگ ــات و توافق ه ــت ارتباط ــر داش درنظ

تولیدکننــدگان، ســازمان های درگیــر در ایــن فراینــد و همچنیــن 

مصرف کننــدگان اســت کــه کلیــد پیشــبرد فراینــد مشــارکت در 

ــی  ــه برخ ــت. اگرچ ــر اس ــات جامع ت ــۀ خدم ــور ارائ ــوآوری به منظ ن

از ایــن ارتباطــات ســازمانی تضعیــف شــده اند، می تــوان راهبــردی 

 Senadeera,( ــد ــک کن ــا کم ــت آن ه ــه تقوی ــه ب ــرد ک ــن ک تدوی

 .)2007

پیشینۀ پژوهش
گردشــگری  توســعۀ  در  تأثیرگــذار  عوامــل  زمینــۀ  در 

کشــاورزی، مطالعــات تجربــی چندانــی انجــام نشــده اســت، امــا 

در ســایر زمینه هــای گردشــگری به ویــژه گردشــگری روســتایی 

ــا  ــج آن ه ــی نتای ــه بررس ــه ب ــه در ادام ــده ک ــی انجام ش پژوهش های

می پردازیــم. 

نتایــج مطالعــۀ قنبــری و همــکاران )1394( در ارزیابــی 

عوامــل مؤثــر در توســعۀ گردشــگری روســتایی در روســتاهای بخش 

مرکــزی شهرســتان انــار حاکــی از ایــن اســت کــه فرهنــگ ضعیــف 

کارآفرینــی در میــان ســاکنان منطقــه، ناهماهنگــی بیــن ســازمان های 

دخیــل و قصــور مســئوالن در زمینــۀ گردشــگری روســتایی مهم تریــن 

ــاکنان  ــران و س ــدگاه مدی ــتایی از دی ــگری روس ــعۀ گردش ــع توس موان

ــد. ــه بوده ان ــن منطق ای

شــمس الدینی و همــکاران )1395( در ارزیابــی تأثیــرات 

ــگری در  ــت گردش ــعۀ صنع ــانی در توس ــروی انس ــازی نی توانمندس

ــانی  ــروی انس ــه نی ــد ک ــان دادن ــد نش ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی اس

ــته  ــا داری داش ــت و معن ــر مثب ــگری تأثی ــعۀ گردش ــد در توس توانمن

ــت.  اس

نتایــج مطالعــۀ شــوکتی آمقانــی و همــکاران )1395( در 

ــد  ــاحلی آق گنب ــتای س ــگری در روس ــعۀ گردش ــع توس ــی موان بررس

شهرســتان اســکو حاکــی از ایــن اســت کــه نبــودن نیــروی انســانی 

ــگری  ــه گردش ــوط ب ــای مرب ــده در زمینه ه ــص و آموزش  دی متخص

ــوده  ــه ب ــن منطق ــگری در ای ــعۀ گردش ــع توس ــی از موان ــدار یک پای

ــت.  اس

رهنمایــی و همــکاران )1396( در بررســی وضعیــت عوامــل 

ــان  ــتان آذربایج ــگری در اس ــعۀ گردش ــازی توس ــر در توانمندس مؤث

ــانی  ــروی انس ــازی نی ــعه و توانمندس ــه توس ــد ک ــان دادن ــی نش غرب

ــزان(  ــران و برنامه ری ــهروندان، تصمیم گی ــدگان، ش ــامل تولیدکنن )ش

ــته  ــتان داش ــگری اس ــعۀ گردش ــا توس ــا داری ب ــت و معن ــۀ مثب رابط

اســت. 

ــل  ــدری )1396( در تحلی ــی  حی ــاربان و حاج ــدری  س حی

عوامــل مؤثــر در موفقیــت گردشــگری روســتایی در روســتای کوئیــل 

شهرســتان مشکین شــهر نشــان دادنــد کــه عوامــل ســازمانی شــامل 

منابــع انســانی متخصــص و آموزش دیــده، وجــود ســازمان های 

کارآفریــن و راهبــرد مطلــوب ســازمانی تأثیــر مثبــت و معنــاداری در 

ــن منطقــه داشــته اســت.  موفقیــت گردشــگری روســتایی در ای

آزادخانــی و عبداللهی پــور )1396( در مطالعــه ای بــا هــدف 

ــان  ــالم نش ــتان ای ــگری اس ــعۀ گردش ــر در توس ــل مؤث ــی عوام بررس

ــک پذیری،  ــازمان، ریس ــودن س ــای نوآورب ــن متغیره ــه بی ــد ک دادن

ــعه و  ــن توس ــی و همچنی ــت تهاجم ــوان رقاب ــل و ت ــتقالل عم اس

ــا توســعۀ گردشــگری در شــهر  تقویــت ارتباطــات بیــن ســازمانی ب

ــت. ــده اس ــاهده ش ــا داری مش ــت و معن ــۀ مثب ــالم رابط ای

ــکاران  ــخدری و هم ــط س ــده توس ــام ش ــش انج ــج پژوه نتای

ــرداری  ــر در بهره ب ــۀ شناســایی عوامــل نهــادی مؤث )1398( در زمین

ــی از  ــران حاک ــتان ته ــالمت در اس ــگری س ــای گردش از فرصت ه

ــی  ــی ســازمانی و اقدامــات حمایت ــن اســت کــه توســعۀ کارآفرین ای

ــرداری  ــرای بهره ب ــان ب ــل کارآفرین ــق افزایــش تمای ــد، از طری می توان

از فرصت هــای کارآفرینــی در حــوزه گردشــگری، نــرخ وقــوع رفتــار 

کارآفرینانــه در گردشــگری در ایــن حــوزه را افزایــش دهــد. 

هــدف  بــا  کــه  مطالعــه ای  در  اســترزلکا1)2012(، 

توســعۀ  بــه  دســتیابی  بــرای  محلــی  جوامــع  توانمندســازی 

ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــام داد، ب ــتان انج ــگری در لهس ــدار گردش پای

1 .  Strzelecka
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توانمندســازی نیــروی انســانی در توســعۀ پایــدار گردشــگری، 

مدلــی بــرای پیشــبرد فرهنــگ مشــارکت از طریــق آمــوزش و 

ــه  ــگری ارائ ــزی گردش ــانی در برنامه ری ــروی انس ــازی نی توانمندس

اســت.  داده 

آدینکا-اجــو2 )2018( چهارچوبــی راهبــردی بــرای تحلیــل 

توســعۀ نیــروی انســانی و شناســایی نقص هــای مهارتــی در زمینــۀ 

گردشــگری روســتایی در مالــزی طراحــی کردنــد. در نتیجــۀ 

ــعۀ  ــرای توس ــاز ب ــارت موردنی ــارده مه ــش چه ــن پژوه ــرای ای اج

ــش  ــه بخ ــد ک ــایی ش ــور شناس ــن کش ــتایی در ای ــگری روس گردش

توســعۀ گردشــگری مالــزی بــه ایــن مهارت هــا نیــاز داشــتند. ایــن 

ــوغ  ــی و بل ــه، فن ــی، کارآفرینان ــتۀ مدیریت ــار دس ــا در چه مهارت ه

فــردی دســته بندی شــده اند.

بــورک و هوگــز3)2018( توانمندســازی نیــروی انســانی 

توســعۀ  پیش نیازهــای  از  یکــی  را  ســازمانی  راهبــرد  تغییــر  و 

بــرای  موردنیــاز  مهارت هــای  و  می داننــد  گردشــگری 

ــت  ــای مدیری ــاس مهارت ه ــانی را براس ــع انس ــازی مناب توانمندس

و ارتقــای کیفیــت خدمــات، مهارت هــای رهبــری بــرای مدیریــت 

ــه  ــا، مقابل ــل تضاده ــای ح ــوازی، مهارت ه ــگری و مهمان ن گردش

ــروی  ــی نی ــوع و هماهنگ ــت تن ــتری، مدیری ــوء رفتارهای مش ــا س ب

ــت.  ــرده اس ــدی ک ــی طبقه بن ــای  فرهنگ ــه ارزش ه ــه ب کار و توج

ــای  ــی راهبرد ه ــکاران )2019(، در بررس ــی4 و هم پلگرین

گردشــگری  توســعۀ  در  ذی نفــع  ســازمان های  بیــن  ارتباطــی 

کیــد بــر اهمیــت راهبردهــای اثربخــش  روســتایی در برزیــل، بــا تأ

ــۀ ســازمان های  ــراری ارتباطــات ســازمانی کلی در هماهنگــی و برق

درگیــر در ایــن امــر، چهارچوبــی بــرای برقــراری ارتبــاط اثربخــش 

و هماهنگــی مؤثــر بیــن ســازمان ها به منظــور توســعۀ پایــدار 

ــد. ــی کردن ــتایی طراح ــگری روس گردش

ــی  ــوی مفهوم ــده، الگ ــل بررسی ش ــن عوام ــر گرفت ــا درنظ ب

ــش  ــن پژوه ــر ای ــاورزی مدنظ ــگری کش ــدار گردش ــعۀ پای توس

بــه شــرح زیــر اســت. 

شکل 4: مدل مفهومی پژوهش در زمینۀ مؤلفه های سازمانی توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی

بــرای دســتیابی بـــه هــدف ایــن پژوهــش، فرضیه هــای 

تحقیــق بــه شــرح زیــر درنظــر گرفتــه شــده اند:

فرضیــۀ 1: توســعۀ کارآفرینــی ســازمانی تأثیــر معنــا داری در 

توســعۀ پایــدار گردشــگری کشــاورزی دارد. 

فرضیــۀ 2: تقویــت ارتباطــات ســازمانی تأثیــر معنــا داری در 

توســعۀ پایــدار گردشــگری کشــاورزی دارد. 

تأثیــر  ســازمانی  راهبــرد  اصــالح  و  تغییــر   :3 فرضیــۀ 

دارد.  کشــاورزی  گردشــگری  پایــدار  توســعۀ  در  معنــا داری 

فرضیــۀ 4: توســعۀ منابــع انســانی تأثیــر معنــا داری در توســعۀ 

پایدار گردشــگری کشــاورزی دارد. 

روش تحقیق 
تحقیقــات  نــوع  از  هــدف،  لحــاظ  از  پژوهــش،  ایــن 

ی ـ ارتباطــی انجــام شــده اســت. 
ّ
کاربــردی اســت کــه بــه روش عل

ــخۀ 22 در  ــی اس اس5 نس ــزار اس پ ــا از نرم اف ــل داده ه ــرای تحلی ب

ــتفاده  ــا اس ــن متغیره ــتگی بی ــن هم بس ــی و تعیی ــای توصیف آماره

ــات، از  ــون فرضی ــش و آزم ــدل پژوه ــرازش م ــور ب ــد. به منظ ش

مدل ســازی معــادالت ســاختاری در نرم افــزار لیــزرل6 نســخۀ 

ــاز از  ــه شــد. به منظــور گــردآوری داده هــای موردنی 8/5 بهــره گرفت

پرســش نامه اســتفاده شــده اســت کــه بــا توجــه بــه اهــداف تحقیــق 

ــکاری و  ــا هم ــات و ب ــرور ادبی ــری و م ــات نظ ــاس مطالع و براس

مشــورت اســتادان و کارشناســان توســعۀ پایــدار و گردشــگری 

4 .  Pellegrini
5. Statistical Package for Social Science )SPSS(
6. Linear Structural Relations )LISREL(

Adeyinka-Ojo . 1
Burke & Hughes . 2
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ــاخص های  ــش ش ــه بخ ــش نامه در س ــد. پرس ــه ش ــتایی تهی روس

توســعۀ پایــدار گردشــگری )ظرفیــت نهــادی بــا 3 گویــه، مشــارکت 

ــت و  ــه، مدیری ــا 4 گوی ــدی ب ــعۀ کالب ــه، توس ــا 6گوی ــی ب اجتماع

ــه(،  ــا 4 گوی ــت محیطی ب ــداری زیس ــه و پای ــا 7 گوی ــزی ب برنامه ری

گویــه،   5 بــا  راهبــرد ســازمانی  ســازمانی شــامل  مؤلفه هــای 

ارتباطــات ســازمانی بــا 5 گویــه، توســعۀ منابــع انســانی بــا 7 گویــه 

ــوآوری  ــه، ن ــا 12 گوی و توســعۀ کارآفرینــی ســازمانی )درمجمــوع ب

ــری  ــه و مخاطره پذی ــا 5 گوی ــگامی ب ــه، پیش ــا 3 گوی ــازمانی ب س

پاســخ گویان  فــردی  و مشــخصات  گویــه(  بــا 4  حساب شــده 

ــا  ــک از گویه ه ــنجش هری ــور س ــد. به منظ ــم ش ــؤال( تنظی ــا 5 س )ب

ــاخص های  ــت ش ــی اس ــد. گفتن ــتفاده ش ــرت اس ــف لیک ــز از طی نی

ــن مطالعــه شــاخص های مشــترک  ــدار گردشــگری در ای توســعۀ پای

در دو مــدل  انجمــن جهانــی اقتصــاد )2009( و مــدل توســعۀ 

ــا )1387( هســتند. به منظــور اســتخراج  ــدار بصیرنی گردشــگری پای

پژوهش هــای  از  ســازمانی  کارآفرینــی  توســعۀ  شــاخص های 

کریمــی و همــکاران )1391( و خســروی و همــکاران )1396( 

ــد.  ــتفاده ش اس

منظــور از مؤلفه هــای ســازمانی در ایــن پژوهــش تغییــرات و 

ــی  ــی اســت کــه در مأموریــت، اهــداف و خط مشــی کنون اصالحات

ســازمان جهــاد کشــاورزی )شــامل تغییــر راهبــرد ســازمانی، نحــوۀ 

مدیریــت منابــع انســانی، تقویــت پیوندهــا و ارتباطــات ســازمان بــا 

ســایر ســازمان های دخیــل در امــر توســعۀ گردشــگری کشــاورزی و 

همچنیــن ارتقــای کارآفرینــی ســازمانی( بایــد انجــام شــود تــا زمینــۀ 

توســعه و ارائــۀ خدمــات ایــن نــوع از گردشــگری فراهــم و تســهیل 

شــود.

ــتفاده از  ــا اس ــق ب ــزار تحقی ــی اب ــری و محتوای ــی ظاه روای

دیدگاه هــای متخصصــان گردشــگری کشــاورزی و تعــدادی از 

اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده های کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

ــن  ــور تعیی ــد. به منظ ــن ش ــدرس تعیی ــت م ــران و تربی ــگاه ته دانش

نیــز شــاخص میانگیــن واریانــس  روایــی همگــرای مؤلفه هــا 

ــه  ــد چ ــان می ده ــه نش ــد ک ــبه ش ــده AVE(1( محاس استخراج ش

درصــدی از واریانــس مؤلفــۀ موردمطالعــه تحت تأثیــر نشــانگرهای 

بــرای شــاخص میانگیــن  بــوده اســت. مقــدار پیشــنهادی  آن 

 Fornell &( اســت   0/5 از  باالتــر  استخراج شــده  واریانــس 

 .)Larcker, 1981

بــرای تعییــن پایایــی شــاخص های مــورد بررســی از ضریــب 

آلفــای کرونبــاخ )CA 2( اســتفاده شــد. امــا، بــا توجــه بــه این کــه 

ــه  ــی از جمل ــاخ پیش فرض های ــای کرونب ــب آلف ــتفاده از ضری اس

ــدن  ــبی( و قائل ش ــه ای و نس ــا )فاصل ــاس داده ه ــته بودن مقی پیوس

 Zumbo et( ــانگرها ــا نش ــا ی ــۀ گویه ه ــرای کلی ــان ب ارزش یکس

ــرای  ــز ب ــبCR(3( نی ــی مرک ــاخص پایای al., 2007( را دارد، از ش

ــاخص  ــن ش ــد. ای ــتفاده  ش ــش نامه اس ــی پرس ــزان پایای ــن می تعیی

میــزان شــدت مدیریــت خطاهــای اندازه گیــری در مــدل معــادالت 

 .)Fornell & Larcker, 1981( ســاختاری را نشــان می دهــد 

ــد،  ــر از 0/7 باش ــا باالت ــب آن ه ــی مرک ــدار پایای ــه مق ــازه هایی ک س

ــر  ــه یــک نزدیک ت ــن مقــدار ب ــد و هرچــه ای ــی دارن ــی قابل قبول پایای

باشــد، پایایــی آن بیشــتر اســت )Hair et al., 1998(. نتایــج 

ارائه شــده در جــدول 1 نشــان می دهــد کــه شــاخص های محاسبه شــده 

بــرای آزمــون میــزان روایــی و پایایــی ابــزار تحقیــق در حد مطلوب اســت 

و قابلیــت اعتمــاد الزم بــرای انجــام تحلیل هــا را دارنــد. 

1. Average Variance Extracted
2. Cronbach's alpha
3. Composite Reliability
 4. Institutional capacity

 5. Management & Planning
6. Environmental sustainability 
7. Phisycal development
8 . Social participation

 9. Human resource
 10. Organizational entrepreneurship
 11. Organizational communication
12 . Organizational strategy 

جدول 1: شاخص های روایی و پایایی سازه های مورد مطالعۀ تحقیق

نشانگرهامؤلفه
ضریب آلفا 

)CA( کرونباخ
ضریب پایایی 
)CR( ترکیبی

میانگین واریانس 
)AVE( استخراج شده

)IC( 4ظرفیت نهادیIC1, IC2, IC30/7110/8120/698

)MP( 5مدیریت و برنامه ریزیMP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6, MP70/7010/8140/698

)ES(6پایداری زیست محیطیES1, ES2, ES3, ES40/7610/8170/753

)PD( 7توسعۀ کالبدیPD1, PD2, PD3, PD40/7620/8890/689

)SP( 8مشارکت اجتماعیSP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP60/7210/7880/757

)HR( 9توسعۀ منابع انسانی
 HR1, HR2, HR3, HR4, HR5, HR6,

HR7
0/8010/7810/786

 )OE( 10توسعۀ کارآفرینی سازمانیOR, PI, IR0/8660/8970/821

)OC( 11تقویت ارتباطات سازمانیOC1,OC2,OC3,OC4,OC50/8090/9010/887

 )OS( 12راهبرد سازمانیOS1,OS2,OS3,OS4,OS50/7810/8600/688
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جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــۀ کارشناســان ســازمان 

و گلســتان  مازنــدران  اســتان های گیــالن،  جهــاد کشــاورزی 

ــری  ــدول نمونه گی ــتفاده از ج ــا اس ــد )N=288(. ب ــکیل دادن تش

مــورگان، حجــم نمونــۀ مــورد بررســی در ایــن بخــش از پژوهــش 

ــش نامه ها  ــدد از پرس ــت 134 ع ــد و درنهای ــبه ش ــر محاس 165 نف

قابل اســتفاده تشــخیص داده و تحلیــل شــد. گفتنــی اســت در ایــن 

ــه تعــداد 30 عــدد در مدیریــت  مطالعــه پرســش نامۀ پیشــاهنگ ب

جهــاد کشــاورزی شهرســتان قائم شــهر و بابلســر پیش آزمــون 

شــد. به منظــور تحلیــل داده هــا در ایــن مطالعــه، از تحلیــل 

 LISREL و SPSS ــای ــتفاده از نرم افزاه ــا اس ــدی ب ــی تأیی عامل

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــخۀ 8.5 اس نس

یافته ها
در خصــوص توزیــع جغرافیایــی پاســخ گویان، 42 نفــر 

از پاســخ گویان ایــن مطالعــه را کارشناســان ســازمان جهــاد 

ــد، 41 نفــر کارشناســان  کشــاورزی اســتان گلســتان تشــکیل دادن

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان گیــالن و 51 نفــر کارشناســان 

ــه 117  ــد ک ــدران بوده ان ــتان مازن ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س

نفــر )82/5 درصــد( از پاســخگویان مــرد بوده انــد. میانگیــن 

ــار 9/2  ــراف معی ــا انح ــم ب ــال و نی ــل س ــخ گویان چه ــنی پاس س

ــطح  ــد( دارای س ــخ گویان )61/4 درص ــتر پاس ــت. بیش ــوده اس ب

ــدود 21  ــی ح ــتۀ تحصیل ــد. رش ــی بوده ان ــالت کارشناس تحصی

ــا  ــابقه کار آن ه ــن س ــوده و میانگی ــت ب ــخ گویان زراع ــد پاس درص

ــت.  ــوده اس ــار 1/01 ب ــراف معی ــا انح ــال ب 16/11 س

ــه  ــش ک ــن پژوه ــری ای ــدل اندازه گی ــی م ــور بررس به منظ

ــانگرها  ــا نش ــا ب ــا مؤلفه ه ــان ی ــای پنه ــن متغیره ــط بی در آن رواب

یــا گویه هــای مــورد اســتفاده بــرای ســنجش آن هــا آزمــوده 

می شــود، از تحلیــل عاملــی تأییــدیCFA(1( اســتفاده شــد. 

ســؤال ایــن بخــش ایــن اســت کــه نشــانگرهایی کــه بــرای ســنجش 

و اندازه گیــری هــر مؤلفــه یــا متغیــر پنهــان درنظــر گرفتــه شــده اند 

ــن نشــانگرهای  ــر و این کــه ای ــا خی  معــرف آن هــا هســتند ی
ً
واقعــا

انتخابــی بــا چــه دقتــی معــرف یــا برازنــده متغیــر پنهــان هســتند. 

ــورد  ــانگرهای م ــاداری نش ــون معن ــور آزم ــل، به منظ ــن تحلی در ای

ــی  ــود. پارامترهای ــتفاده می ش ــاری t اس ــاخص آم ــتفاده، از ش اس

کــه دارای مقادیــر باالتــر از 1/96 هســتند، به لحــاظ آمــاری 

ــه  ــدول 2 ارائ ــل در ج ــن تحلی ــل از ای ــج حاص ــد. نتای معنا دارن

ــۀ نشــانگرها و متغیرهــای  ــرای کلی ــر آمــاره t ب شــده اســت. مقادی

ــتفاده  ــورد اس ــری م ــدل اندازه گی ــب بودن م ــی از مناس ــان حاک پنه

ــول نشــانگرهای مــورد اســتفاده  ــق قابل قب ــن پژوهــش و تطاب در ای

بــرای اندازه گیــری متغیرهــای پنهــان بــا ســاختار عاملــی و زیربنــای 

ــن مطالعــه اســت. نظــری ای

1. Confirmatory Factor Analysis

جدول 2: بارهای عاملی نشانگرها، مقدار t و سطح معناداری آن ها

سطح معنا داریمقدار tبار عاملینشانگرهامؤلفه

ظرفیت نهادی

IC10/50110/650/01

IC20/65815/250/01

IC30/78516/050/01

مدیریت و برنامه ریزی

MP10/69717/220/01

MP20/75215/310/01

MP30/69016/310/01

MP40/77916/760/01

MP50/63414/210/01

MP60/52511/800/01

MP70/70918/010/01

پایداری زیست محیطی

ES10/91120/090/01

ES20/72717/540/01

ES30/69816/850/01

ES40/80117/810/01

توسعۀ کالبدی

ID10/66814/870/01

ID20/92721/760/01

ID30/83718/760/01

ID40/66813/420/01
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سطح معنا داریمقدار tبار عاملینشانگرهامؤلفه

مشارکت اجتماعی

SP10/80017/890/01

SP20/74917/630/01

SP30/73217/510/01

توسعۀ منابع انسانی

HR10/90019/810/01

HR20/61413/010/01

HR30/62918/800/01

HR40/73416/690/01

HR50/82118/660/01

HR60/73516/530/01

HR70/63111/910/01

توسعۀ کارآفرینی سازمانی

OI0/70616/330/01

PI0/81817/890/01

IR0/86618/910/01

تقویت ارتباطات سازمانی

OC10/74817/980/01

OC20/83118/000/01

OC30/85118/710/01

OC40/82118/560/01

OC50/72417/330/01

راهبرد سازمانی 

OS10/73417/980/01

OS20/74918/220/01

OS30/83118/210/01

OS40/83118/320/01

OS50/72914/890/01

در مــدل معــادالت ســاختاری، عــالوه بــر روایــی ســازه 

در  انتخاب شــده  نشــانگرهای  اهمیــت  بررســی  به منظــور  کــه 

نیــز  تشــخیصی  روایــی  مــی رود،  بــه کار  ســازه ها  انداه گیــری 

محاســبه می شــود. ایــن شــاخص بــه ایــن منظــور بررســی می شــود 

ــری  کــه مشــخص شــود هــر نشــانگر فقــط ســازۀ خــود را اندازه گی

ــازه ها را  ــام س ــه تم ــت ک ــه ای اس ــا به گون ــب آن ه ــد و ترکی می کن

ــه. برای بررسی روایی  ــا ن ــد ی ــک می کن ــر تفکی ــی از یکدیگ به خوب

ــتفاده  ــده اس ــۀ دوم میانگین واریانس استخراج ش ــخیصی از ریشـ تش

می شــود )Ibid(. بدین منظــور، ریشــۀ دوم شــاخص AVE بــا 

ضرایــب هم بســتگی ماتریــس مقایســه شــد. بــا توجــه بــه داده هــای 

ــب  ــده از ضری ــس استخراج ش ــۀ دوم واریان ــزان ریش ــدول 3، می ج

ــن،  ــت. بنابرای ــر اس ــازه ها باالت ــر س ــا دیگ ــازه ب ــتگی آن س هم بس

ــی  ــطح قابل قبول ــا در س ــی مؤلفه ه ــرای تمام ــخیصی ب ــی تش روای

ــرار دارد.  ق
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جدول 3: ماتریس هم بستگی و روایی همگرای مؤلفه های مدل پژوهش

X1X2X3X4X5X6X7X8X9مؤلفه ها

X1 0ظرفیت نهادی/a781

X2 0/1100مدیریت و برنامه ریزی/a817

X3 0/1010*0/189پایداری زیست محیطی/a781

X4 0*0/141*0/1140/223توسعۀ کالبدی/a809

X50**0/449**0/381**0/645**0/514مشارکت اجتماعی/a749

X6 0*0/216**0/398**0/470**0/498**0/554راهبرد سازمانی/a741

X7 0*0/0910/191**0/489**0/441**0/368**0/298ارتباطات سازمانی/a798

X8 0**0/700*0/203**0/417**0/399*0/207**0/435**0/698توسعۀ منابع انسانی/a819

X90**0/551**0/628*0/313**0/620**0/360**0/331**0/264**0/350کارآفرینی سازمانی/a749

* معنا داری در سطح 0/05

** معناداری در سطح 0/01

a ریشۀ دوم مقدار AVE برای هر مؤلفه

ــی بیــن ســازه ها بررســی شــده اســت. 
ّ
در ادامــه، روابــط عل

در جــدول 4، تأثیــر مؤلفه هــای ســازمانی در توســعۀ پایــدار 

ــر  ــن  R2متغی ــب تعیی ــن ضری ــاورزی و همچنی ــگری کش گردش

وابســته توســط متغیرهــای مســتقل نشــان داده شــده اســت. 

ــامل  ــازمانی ش ــای س ــۀ مؤلفه ه ــت آمده کلی ــج به دس ــاس نتای براس

ــعۀ  ــازمانی، توس ــات س ــعۀ ارتباط ــازمانی، توس ــرد س ــالح راهب اص

ــدار  ــعۀ پای ــازمانی در توس ــی س ــت کارآفرین ــانی و تقوی ــع انس مناب

گردشــگری کشــاورزی تأثیــر مثبــت و معنــا داری داشــته اند و 

درمجمــوع، 43 درصــد از واریانــس متغیــر وابســتۀ توســعۀ پایــدار 

ــد.  ــن کرده ان ــه تبیی ــار مؤلف ــن چه ــاورزی را ای ــگری کش گردش

ــی  ــعۀ کارآفرین ــه توس ــد ک ــان می کن ــق بی ــۀ  اول تحقی فرضی

ســازمانی از نظــر آمــاری تأثیــر معنــا داری در توســعۀ پایدار گردشــگری 

کشــاورزی دارد. بررســی ضرایــب مســیر در جــدول 4 نشــان می دهــد 

ــدار  ــعۀ پای ــازمانی در توس ــی س ــعۀ کارآفرین ــر توس ــر متغی ــه تأثی ک

گردشــگری کشــاورزی 0/565 محاســبه شــده اســت کــه دارای ســطح 

معنــا داری 0/01 اســت. بنابرایــن، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه توســعۀ 

کارآفرینــی ســازمانی در ســازمان جهــاد کشــاورزی درنهایــت موجــب 

تســهیل توســعۀ پایــدار گردشــگری کشــاورزی خواهــد شــد. 

ــا داری  ــر معن ــی تأثی ــه بررس ــش ب ــن پژوه ــۀ دوم ای فرضی

ــگری  ــدار گردش ــعۀ پای ــازمانی در توس ــات بین س ــت ارتباط تقوی

مطالعــه،  ایــن  یافته هــای  براســاس  می پــردازد.  کشــاورزی 

ــاورزی و  ــاد کش ــازمان جه ــن س ــات بی ــت ارتباط ــود و تقوی بهب

ــات  ــۀ خدم ــدازی و ارائ ــر راه ان ــر در ام ــازمان های درگی ــۀ س کلی

ــن  ــعۀ ای ــا داری  در توس ــت و معن ــر مثب ــاورزی تأثی ــگری کش گردش

ــب  ــان 95 درصــد دارد )ضری ــوع از گردشــگری در ســطح اطمین ن

 .)0/477 مســیر= 

ــالح  ــه اص ــد ک ــان می کن ــش بی ــن پژوه ــوم ای ــۀ س فرضی

و تغییــر راهبــرد ســازمانی تأثیــر معنــا داری در توســعۀ پایــدار 

نیــز   4 جــدول  در  چنان کــه  دارد.  کشــاورزی  گردشــگری 

مدل ســازی  آزمــون  از  حاصــل  نتایــج  اســت،  قابل مشــاهده 

ــر  ــود تأثی ــی از وج ــش حاک ــن پژوه ــاختاری در ای ــادالت س مع

ــدار گردشــگری  ــرد ســازمانی در توســعۀ پای ــا دار راهب مثبــت و معن

ــۀ  ــن، فرضی ــت. بنابرای ــا داری 0/01 اس ــطح معن ــاورزی در س کش

ــود.  ــد می ش ــز تأیی ــش نی ــن پژوه ــوم ای س

فرضیــۀ چهــارم ایــن پژوهــش نیــز بــه بررســی تأثیــر 

ــگری  ــدار گردش ــعۀ پای ــانی در توس ــع انس ــعۀ مناب ــا داری توس معن

کشــاورزی می پــردازد. نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از تأثیــر 

مثبــت و معنــا دار توســعۀ منابــع انســانی در توســعۀ پایــدار گردشــگری 

ــیر=  ــب مس ــت )ضری ــد اس ــان 99 درص ــطح اطمین ــاورزی در س کش

 .)0 /679
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جدول 4: تأثیر مؤلفه های سازمانی در توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی

R2نتیجۀ فرضیهسطح معناداریضریب مسیرمتغیر مستقلمتغیر وابسته

توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی

0/430تأیید0/5650/01تقویت کارآفرینی سازمانی

تأیید0/4770/05توسعۀ ارتباطات سازمانی

تأیید0/5010/01اصالح راهبرد سازمانی

تأیید0/6790/01توسعۀ منابع انسانی

در ایــن مطالعــه، به منظــور ارزیابــی بــرازش مــدل پژوهــش، 

ــن  ــکوئر )χ2(، میانگی ــامل کای اس ــی ش ــاخص های برازندگ از ش

 ،)NFI(2ــی ــرم برازندگ ــاخص ن ــماندهاRMR(1(، ش ــذور پس مج

برازندگی  شاخص   ،))NNFI برازندگی3  نرم نشدۀ  شاخص 

ــزان  ــاخص می تطبیقیCFI(4(، شاخص برازندگی فزاینده5)IFI(، ش

انطبــاقGFI( 6( و شاخص بسیار مهم ریشــۀ دوم برآورد واریانس 

اغلب   χ2 آزمــون  شد.  اســتفاده   )RMSEA(7تقریب خطای 

بیان  میدهد  نشان  که  میشود  شناخته  موفقیت  شاخص  به منزلــۀ 

میکند  توصیف  را  مشاهده شده  متغیرهای  میان  روابط  ساختار  مدل 

این شاخص  بهتر است.  باشد،  یا خیر. هرقدر مقدار χ2 کوچکتر 

 تحت شرایط توزیع نرمال چندمتغیره صــادق است و به اندازۀ 
ً
معمــوال

نمونه حساس است، زیرا ممکن است مدلــی در اندازۀ نمونــۀ کــم 

بــرازش داشته باشد، ولی در نمونــۀ زیاد برازش نداشته باشد. به این 

دلیل، پژوهشــگران از نسبت χ2 به درجــۀ آزادی بهمنزلــۀ شاخص 

همان طــور   .)2000  ,.Gefen et al( میکنند  استفاده  جایگزین 

ــای  ــه معیاره ــتناد ب ــا اس ــود، ب ــاهده می ش ــدول 5 مش ــه در ج ک

مــورد  مؤلفه هــای  تناســب  شــاخص ها  تمامــی  پیشــنهادی، 

ــد.  ــان می دهن ــدی را نش ــدی تأیی ــل عام ــرای تحلی ــنجش ب س

Root Mean square Residual .1
Normed Fit Index .2

Non-Normed Fit Index .3
Comparative Fit Index .4
Incremental Fit Index .5
Goodness of Fit Index 6

Root Mean Square Error of Approximation .7

جدول 5: شاخص های برازندگی مدل تأثیر مؤلفه های سازمانی در توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی

مقدار گزارش شده معیار پیشنهادشده1 شاخص برازش

32/53≤نسبت کای اسکوئر به درجۀ آزادی 

)RMSEA( 0/068کمتر از 0/08ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

)RMR( 0/041نزدیک به صفرمجذور مقادیر باقی مانده

)SRMR( 0/034نزدیک به صفرمجذور مقادیر باقی مانده استانداردشده

)GFI( 0/949بزرگ تر از 0/9شاخص برازندگی

)AGFI( 0/931بزرگ تر از 0/9شاخص برازندگی تعدیل یافته

)NFI( 0/923بزرگ تر از 0/9شاخص برازش نرم شده

)NNFI( 0/908بزرگ تر از 0/9شاخص برازش نرم نشده

)CFI( 0/947بزرگ تر از 0/9شاخص برازش مقایسه ای

1منبع: کالنتری، 1388
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ــب  ــراه ضرای ــه به هم ــی برازش یافت ــدل تجرب ــکل 2، م در ش

مســیر و ســطح معنــاداری مؤلفه هــای ســازمانی در توســعۀ پایــدار 

گردشــگری کشــاورزی قابل مشــاهده اســت. 

شکل 2: مدل تجربی تأثیر مؤلفه های سازمانی در توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی

بحث و نتیجه گیری
ــد  ــش درآم ــه افزای ــط ب ــد فق ــت روســتایی نبای ــود معیش بهب

حاصــل از تولیــد کشــاورزی محــدود شــود، بلکــه بایــد بــه 

حمایــت و توســعۀ کلیــۀ فعالیت هــای اقتصــادی و کســب وکارهای 

ــز توجــه شــود.  ــا هــر منطقــه نی تولیــدی و غیرتولیــدی متناســب ب

ــۀ  ــی و ارائ ــور کل ــاورزی به ط ــت کش ــردن فعالی ــردی ک چندکارک

خدمــات گردشــگری پایــدار کشــاورزی به طــور خــاص یــک 

ــت  ــعه و تقوی  توس
ً
ــلما ــه مس ــت ک ــور اس ــذار دانش مح ــد گ فراین

ــش  ــانی بخ ــروی انس ــی نی ــی و مدیریت ــی، دانش ــای مهارت حیطه ه

ــب وکار،  ــد کس ــای جدی ــایی فرصت ه ــۀ شناس ــاورزی را در زمین کش

ــا  ــر از آن ه ــتفادۀ مؤثرت ــع و اس ــدد مناب ــدی مج ــی پیکربن چگونگ

ــاورزی،  ــگری کش ــد گردش ــب وکارهای جدی ــاد کس ــور ایج به منظ

بازاریابــی، مدیریــت مزرعــه و پایــداری منابــع را می طلبــد. چنان کــه 

ــکاران  ــی و هم ــات رهنمای ــج مطالع ــه و نتای ــن مطالع ــای ای یافته ه

)1396(، شــمس الدینی و همــکاران )1395(، شــوکتی آمقانــی و 

ــدری )1396(،  ــی  حی ــاربان و حاج ــدری  س ــکاران )1395(، حی هم

آدینکا-اجــو )2018(، بــورگ و هوگــز )2018( و اســترزلکا )2012( 

ــا داری در  ــت و معن ــر مثب ــانی تأثی ــع انس ــعۀ مناب ــد، توس ــان دادن نش

ــا  ــن رو، ب ــت. ازای ــته اس ــاورزی داش ــگری کش ــدار گردش ــعۀ پای توس

توجــه بــه ماهیــت چندرشــته ای بــودن گردشــگری پایــدار کشــاورزی، 

پیشــنهاد می شــود ســازمان جهــاد کشــاورزی، بــا بهره گیــری از 

ــه  ــان کشــاورزی، ب کارشناســان و متخصصــان گوناگــون و اقتصاددان

ارائــۀ آموزش هــای اثربخــش در زمینــۀ فنون خالقیــت، نــوآوری و حل  

مســئله، آمــوزش شــناخت فرصت هــا، دیدگاه هــای ســرمایه گذاری، 

ــی،  ــای بازاریاب ــزارع، راهکاره ــگری در م ــعۀ گردش ــی توس چگونگ

ــع  ــداری مناب ــتی و پای ــوع  زیس ــت، تن ــط  زیس ــر و محی ــی منظ طراح

تولیــد و اجــرای برنامه هــای آموزشــی ضمــن خدمــت بــرای مشــاوران 

و مروجــان و باالبــردن دانــش و مهــارت کارکنــان بپــردازد. عــالوه بــر 

ایــن، الزم اســت زمینه هــای انتقــال چنیــن اطالعــات و مهارت هایــی 

را نیــز توســط کارشناســان آموزش دیــده و دارای صالحیــت بــه 

ــد.  ــم کن ــرداران فراه بهره ب

ــورگان و  ــات م ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــه، ک ــن مطالع ــج ای نتای

همــکاران )2010(، قنبــری و همــکاران )1394(، ســخدری و 

همــکاران )1398(، حیــدری ســاربان و حاجــی حیــدری )1396( 

از  عبداللهی پــور )1396( همسوســت، حاکــی  و  آزادخانــی  و 

ــعۀ  ــازمانی در توس ــی س ــعۀ کارآفرین ــادار توس ــت و معن ــر مثب تأثی

پایــدار گردشــگری کشــاورزی اســت. بنابرایــن، اتخــاذ رویکــردی 

ــرای توســعۀ  ــه توســط ســازمان های جهــاد کشــاورزی ب کارآفرینان

گردشــگری کشــاورزی و خلــق ارزش هــای جدیــد بــرای ذی نفعــان 

و اربــاب رجــوع بــرای توســعه کشــاورزی ضــروری اســت. 

ازایــن رو، ســازمان های جهــاد کشــاورزی بایــد، به منظــور توســعۀ 

پایــدار گردشــگری کشــاورزی، بــا تدویــن راهبرد هــا و برنامه هــای 

مناســب، منابــع انســانی خــود را بــرای تقویــت ارزش هــای 

ســازمانی بسترســاز و حامــی کارآفرینــی ســازمانی نظیــر تقویــت 

انگیــزه، خالقیــت و نــوآوری در کارکنــان، گرایــش بــه ریســک های 

ــۀ  ــد در زمین ــا هــدف شــکل گیری دیدگاه هــای جدی حساب شــده ب

ــای  ــه ها و توانمندی ه ــمندی اندیش ــاورزی، ارزش ــگری کش گردش

ــتقبال از  ــای کاری و اس ــکیل گروه ه ــازمان، تش ــرای س ــان ب کارکن

کار دشــوار آمــوزش دهنــد. در ایــن خصــوص، پیشــنهاد می شــود 

مدیــران ســازمان بــرای بــروز خالقیــت در کارکنــان در زمینــۀ 
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ــع  ــه مناب ــی ب ــۀ دسترس ــزی و زمین ــاورزی برنامه ری ــگری کش گردش

بــرای طرح هــای آزمایشــی در زمینــۀ کشــاورزی چندکارکــردی 

ــز  ــد نی ــان جدی ــذب مخاطب ــایی و ج ــرای شناس ــد و ب ــم کنن را فراه

ــد  ــی جدی ــن واحدهای ــد. همچنی ــه دهن ــود ادام ــای خ ــه تالش ه ب

ــۀ  ــی در زمین ــات و پژوهش های ــام مطالع ــرای انج ــازمانی را ب و س

به منظــور  جدیــد  دیدگاه هــای  آزمایشــی  اجــرای  و  طراحــی 

ــرد  ــد و عملک ــکیل دهن ــاورزی تش ــای کش ــازی فعالیت ه متنوع س

ــد. ــارت کنن ــا نظ ــر آن ه ــی و ب ــا را ارزیاب آن ه

ــری و  ــات قنب ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــه، ک ــن مطالع ــج ای نتای

همــکاران )1394( و آزادخانــی و عبداللهی پــور )1396( مطابقــت 

و  ارتباطــات  توســعۀ  بیــن  را  معنــا داری  و  مثبــت  رابطــۀ  دارد، 

ــاورزی  ــگری کش ــدار گردش ــعۀ پای ــازمانی و توس ــی بین س هماهنگ

ــن  ــۀ ای ــن کلی ــی بی ــاط و هماهنگ ــش ارتب ــد. افزای ــان می ده نش

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــه ادارات کل می ــازمان ها از جمل س

ــرق،  ــروی ب ــع نی ــرکت های توزی ــتان ها، ش ــتی در اس ــع  دس صنای

ــگ و  ــرات، ادارۀ کل فرهن ــرکت مخاب ــالب، ش ــرکت آب و فاض ش

ارشــاد اســالمی، فرماندهــی نیــروی انتظامــی در اســتان، ســازمان 

و  ســازمان ها  ســایر  و  خصوصــی  بخــش  روســتایی،  تعــاون 

ــش  ــب وکارها و افزای ــل کس ــن قبی ــدازی ای ــط راه ان ــای مرتب نهاده

ــتایی  ــگری روس ــات گردش ــۀ خدم ــرای ارائ ــدگان ب ــزۀ تولیدکنن انگی

ــتر  ــنایی بیش ــاورزی، آش ــت کش ــل از فعالی ــد حاص ــش درآم و افزای

و  کشــاورزی  محصــوالت  تولیــد  فراینــد  بــا  مصرف کننــدگان 

ــد.  ــهیل می کن ــت را تس ــتر از محیط زیس ــت بیش ــن حفاظ همچنی

به منظــور بهبــود ارتباطــات بین ســازمانی بــا ســایر ذی نفعــان 

درگیــر در توســعۀ پایــدار گردشــگری کشــاورزی، پیشــنهاد می شــود 

بــا ســازمان دهی کمیته هــای مشــورتی متشــکل از نماینــدگان کلیــۀ 

ــی و  ــا در طراح ــن گروه ه ــارکت ای ــرای مش ــع ب ــای ذی نف گروه ه

و  زراعــی  کســب وکارهای  متنوع ســازی  موفقیت آمیــز  اجــرای 

ــود.  ــدام ش ــاورزی اق ــش کش ــردن بخ ــردی ک ــعۀ چندکارک توس

ــدری  ــات حی ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــش، ک ــن پژوه ــج ای  نتای

ــز )2018( و  ــورگ و هوگ ــدری )1396(، ب ــی حی ــاربان و حاج س

پلگرینــی و همــکاران )2019( مطابقــت دارد، تأثیر معنــا دار و مثبت 

اصــالح راهبــرد ســازمانی در توســعۀ پایــدار گردشــگری کشــاورزی 

را تأییــد کــرده اســت. بنابرایــن، بــا گــذار رهیافت توســعۀ کشــاورزی 

تک کارکــردی بــه توســعۀ پایــدار کشــاورزی چندکارکــردی در 

مقیــاس جهانــی، اگــر ســازمان های جهــاد کشــاورزی در پــی 

ــده در  ــرات ایجادش ــا تغیی ــازگاری ب ــود و س ــرد خ ــش عملک افزای

ــرد  ــری راهب ــرورت جهت گی ــر ض ــد ب ــتند، بای ــی هس ــطح جهان س

و  چندکارکــردی  بــه  تولیدگرایــی  و  تک کارکــردی  از  ســازمانی 

ــوع،  ــودن موض ــه جدیدب ــه ب ــا توج ــد. ب ــد کنن کی ــی تأ فراتولیدگرای

اجــرای مطالعــات بیشــتر در خصــوص چگونگــی فراینــد گــذار بــه 

ــه  ــۀ بروندادهــای فراتولیدگرایان ــرد چندکارکــردی و افزایــش ارائ راهب

ــود.  ــنهاد می ش ــی پیش ــات آت در تحقیق
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ســالمت  گردشــگری  کارآفرینانــه  فرصت هــای  از  بهره بــرداری 

ــات  ــۀ مطالع ــران(. دوفصلنام ــتان ته ــه: اس ــورد مطالع ــران )م در ای

اجتماعــی گردشــگری، 7)13(: 100-81. 

ــم.  ســقایی، مهــدی )1385(. گردشــگری: ماهیــت و مفاهی

تهــران: انتشــارات ســمت. 

ــراز  ــی، بب ــام و کریم ــان، اله ــی، درخش ــمس الدینی، عل ش

در  انســانی  نیــروی  توانمندســازی  اثــرات  ارزیابــی   .)1395(

توســعۀ صنعــت گردشــگری )مطالعــۀ مــوردی: اســتان کهگیلویــه و 

بویراحمــد(. فصلنامــۀ برنامه ریــزی منطقــه ای، 6)24(: 100-89. 

شــوکتی آمقانــی، محمــد، اســحاقی، رضــا، ماهــری، احــد، 

ــی  ــین )1395(. بررس ــی، حس ــعبانعلی فم ــه و ش
ّ
ــی، روح الل رضای

ــکو  ــتان اس ــتایی شهرس ــق روس ــگری در مناط ــعۀ گردش ــع توس موان

ــۀ فضــای  ــد(. فصلنام )مطالعــۀ مــوردی: روســتای ســاحلی آق گنب

جغرافیایــی، 16)53(: 37-23.

مقیمــی،  و  ایــرج  ملک محمــدی،  امیــر،  علم بیگــی، 

فّنــاوری  مؤلفه هــای  اثــرات  مســیر  تحلیــل   .)1388( محمــد 

ارتباطــی و اطالعاتــی در توســعۀ کارآفرینــی ســازمانی در ســازمان 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

طراحی الگوی توسعه پایدار گردشگری کشاورزی مبتنی
 بر مؤلفه های سازمانی مورد مطالعه: استان های حاشیه دریای خزر 

محمودی  و  همکاران  172

14
00

ن 
ستا

 زم
م ،

هار
  چ

اره
شم

م ، 
ده

ل 
سا

ــعۀ  ــاد و توس ــات اقتص ــۀ تحقیق ــران. فصلنام ــاورزی ای ــج کش تروی

.113-103  :)2(40 ایــران،  کشــاورزی 

احمدونــد،  و  مریــم  شــریف زاده،  ویــدا،  علی یــاری، 

بــر نواحــی  اثــرات گردشــگری  ارزیابــی  مصطفــی )1398(. 

روســتایی هــدف گردشــگری بخــش مرکــزی شهرســتان فیروزآبــاد 

بــا اســتفاده از مــدل تحلیــل عاملــی. فصلنامــۀ مطالعــات مدیریــت 

 .742-778  :)45(14 گردشــگری، 

محمــدی،  و  علی اصغــر  پورعــزت،  آریــن،  قلی پــور، 

ــازمانی  ــازمانی و برون س ــل درون س ــن عوام ــته )1390(. تبیی فرش

ــی.  ــازمان های دولت ــت در س ــازمانی هوی ــاخت س ــر س ــر ب مؤث

فصلنامــۀ مدیریــت دولتــی، 3)7(: 166-149. 

قنبــری، ســیروس، دهقانــی، محمدحســین و میرکــی انــاری، 

حســین )1394(. ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ کارآفرینــی در 

گردشــگری روســتایی. مطالعــات مدیریــت گردشــگری )مطالعــات 

جهانگــردی(، 10)32(: 20-1. 

رضوانفــر،  ایــرج،  ملک محمــدی،  آصــف،  کریمــی، 

ــطح  ــنجش س ــود )1391(. س ــی، محم ــور داریان ــد و احمدپ احم

ــه توســعۀ پایــدار  کارآفرینــی ســازمانی ترویــج کشــاورزی در زمین

ابعــاد و اعتبارســنجی براســاس مــدل معــادالت  کشــاورزی: 

ســاختاری. مجلــۀ تحقیقــات اقتصــاد و توســعۀ کشــاورزی ایــران، 

 .222-209  :)2(43-2

کریمــی، فــروغ و کیاســر، امیــر )1397(. بخــش ســفر 

ــاق  ــاد. ات ــر اقتص ــار آن ب ــال 2017 و آث ــران در س ــگری ای و گردش

http://tccim.ir/ .بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران

images/Docs/TCCIMirBizReport_631.pdf

معــادالت  مدل ســازی   .)1388( خلیــل  کالنتــری، 

برنامــه  )بــا  اجتماعی ـ اقتصــادی  تحقیقــات  در  ســاختاری 

صبــا.  فرهنــگ  انتشــارات  تهــران:   )SIMPLIS و   LISREL

ــل،  ــری، خلی ــد، کالنت ــذری، محم ــم، چی ــودی، مری محم

محمــد  خــداوردی زاده،  و  عبدالرضــا  افتخــاری،  رکن الدیــن 

ــرای  ــگران ب ــت گردش ــه پرداخ ــل ب ــزان تمای ــرآورد می )1392(. ب

ــای  ــیۀ دری ــتان های حاش ــه ای در اس ــگری مزرع ــات گردش خدم

خــزر. فصلنامــۀ برنامه ریــزی و توســعۀ گردشــگری، 2)6(: 29-11. 

ــی  ــد )1391(. بررس ــی، محم ــر و نجف ــی، جعف هزارجریب

جامعه شــناختی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری در ایــران )بــا 

ــزی  ــا و برنامه                                                                                                  ری ــی(. جغرافی ــگران خارج ــذب گردش ــرد ج رویک
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