
طراحی چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی
 در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

277زرندیان  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ة ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 تاب

م ،
دو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

بـا  روسـتایی  نواحـی  در  توسـعة گردشـگری  اقتصـادی  موانـع  واکاوی 
بنیانـی از نظریـة  اسـتفاده 

مطالعة موردی: روسـتاهای هدف گردشگری استان زنجان
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چکیده 
ــاال در  ــی ب ــز توانای ــوع و نی ــای متن ــه کارکرده ــه ب ــا توج ــتایی ب ــگری روس گردش
برقــراری ارتبــاط بــا ســایر بخش هــای اقتصــادی به منزلــه راهبــردی بــرای 
توســعه مناطــق روســتایی مطــرح شــده اســت. هــدف از تحقیــق حاضــر، واکاوی 
موانــع اقتصــادی توســعه گردشــگری در نواحــی روســتایی بــا اســتفاده از نظریــه 
بنیانــی در روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان زنجــان اســت. پژوهــش حاضــر 
ـ کاربــردی و از نظــر پارادایــم در گــروه تحقیقات کیفی  از لحــاظ هــدف، توســعه ای 
قــرار می گیــرد و از ُبعــد روش، از نظریــه بنیانــی بهــره بــرده اســت. برای گــردآوری 
اطالعــات از اســناد کتابخانــه ای، تهیه عكــس و فیلم، مصاحبه عمیق و مشــاهده 
مســتقیم و غیرمشــارکتی اســتفاده شــده اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را 
مدیــران محلــی )کارشناســان حــوزه گردشــگری، دهیــاران و اعضــای شــوراهای 
اســالمی( هشــت روســتای هــدف گردشــگری اســتان زنجــان  تشــكیل می دهند. 
روش نمونه گیــری به صــورت روش گلولــه برفــی )36 نفــر( تــا رســیدن بــه اشــباع 
تئوریــک انجــام شــده اســت. بــرای تأمیــن روایــی تحقیــق، از روش ارزیابــی گوبــا 
و لینكولــن )شــامل چهــار مرحلــه قابلیت اعتبــار، انتقال پذیــری، قابلیــت ثبات، 
تأییدپذیــری، معقول بــودن( اســتفاده شــده اســت. داده هــای جمع آوری شــده از 
طریــق تحلیــل محتوایــی واکاوی شــدند. بــا پیونــددادن کدهــا )کدگــذاری بــاز(، 
ــی( و تأییــد اعتبــار  مفاهیــم )کدگــذاری محــوری(، مقوله هــا )کدگــذاری انتخاب
مفاهیــم به دســت آمدۀ تحقیــق از شــیوه روش کانونــی به دســت خبــرگان، مــدل 
مفهومــی تحقیــق ترســیم شــد و تأییــد نظــر کارشناســان نیــز بــه مــدل اعتبــار 
ــگری  ــدف گردش ــتاهای ه ــه روس ــد ک ــان می ده ــق نش ــج تحقی ــید. نتای بخش
ــن  ــد. ای ــی مواجه ان ــكالت اساس ــا مش ــادی، ب ــه اقتص ــان در مقول ــتان زنج اس
مشــكالت عبارت انــد از: محدودیــت فصــول گردشــگری، آســیب پذیری اقتصــاد 
کشــاورزی، ضعــف توانمندی هــای فــردی، فضــای نامناســب اقتصــادی، فقــدان 

ریســک پذیری، فقــدان شــناخت بــازار و ضعــف دانــش فنــی کســب وکار.
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واژه های کلیدی:
 گردشــگری روســتایی، موانــع 
گردشــگری، موانــع اقتصــادی، 
روســتاهای  بنیانــی،  نظریــة 
اســتان  گردشــگری،  هــدف 

زنجــان

مقدمه
ــا نقــش مهمــی  ــه  صنعتــی پوی امــروزه گردشــگری به منزل
در نیــل بــه توســعه پایــدار در جوامــع گوناگــون ایفــا 
بــا  )Kastenholz et al., 2012: 212(؛ به طوری کــه  می کنــد 
توجــه بــه تأثیــرات بی شــمار و ارتبــاط پیچیــده آن بــا 
ســایر بخش هــای اقتصــادی، نه تنهــا به منزلــه موتــور 

فراهم کننــده  به مثابــه  می کنــد،  عمــل  رشــد  محــرک 
 Nagaraju( فرصت هــای اشــتغال و درآمــد نیــز مطــرح اســت
صنعــت  هــر  از  بیــش  و   )& Chandrashekara, 2014: 42

دیگــری ســرمایه، انتقــال پــول و ارز را در مقیاس هــای 
ــود  ــبب می ش ــی س ــی و بین الملل ــه ای، مل ــی، منطق محل
)محمــدزاده و همــكاران، 1396: 65(. ازایــن رو گردشــگری 
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واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی
 با استفاده از نظریه بنیانی
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به منزلــه ابــزار بــزرگ رشــد اقتصــاد منطقــه ای، در بســیاری 
 Meng,( ــت ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــا م ــورهای دنی از کش
2014(؛ به گونــه ای کــه تعــداد افــرادی کــه در ایــن حــوزه 

ــم  ــتابان از رق ــدی ش ــا رش ــد، ب ــادی می کنن ــت اقتص فعالی
ــر  ــون نف ــم 983 میلی ــه رق ــال 1950 ب ــر در س ــون نف 25 میلی
در ســال 2011 رســیده اســت کــه رشــد متوســط ســاالنه 6/2 
 .)Nemirschi & Craciun, 2010: 138( درصــد را نشــان می دهــد
ازایــن رو، بــرای کشــورهای درحــال توســعه، کــه با مشــكالتی 
ماننــد نــرخ بــی کاری بــاال، محدودیــت منابــع ارزی و اقتصــاد 
ــی و  ــی دارد )طیب ــت فراوان ــد، اهمی ــی مواجه ان تک محصول
 )WTO( شــورای جهانــی گردشــگری .)همــكاران، 1386: 85
اقتصــادی  تأثیــرات  بررســی  بــه  گزارش هــای خــود،  در 
توریســم در 181 کشــور جهــان، ازجملــه ایــران تا ســال 2020 
ــگری  ــده گردش ــرای آین ــی را ب ــت نامطلوب ــه و وضعی پرداخت
ایــران پیش بینــی کــرده اســت )WTO, 2010(. ســاالنه بیــش 
ــون  ــورهای گوناگ ــی کش ــاط دیدن ــر از نق ــون نف از 600 میلی
بازدیــد می کننــد؛ در ایــن میان ســهم ایــران فقــط دو میلیون 
نفــر اســت )WTO, 2011(. گردشــگری روســتایی نیــز بخشــی 
از بــازار گردشــگری بــوده و می تــوان آن را ابــزار مهمــی بــرای 
ـ اجتماعــی و اکولوژیكی جوامع روســتایی  توســعه اقتصــادی 
قلمــداد کــرد )Lee & Chang, 2008: 181; Szabo, 2005( کــه 
ترکیبــی از جنبه هــای متعــدد تجــارب زندگــی و فعالیت های 
ــكل  ــتایی را ش ــگری روس ــت گردش ــت و ماهی ــتایی اس روس
می دهــد )Mlaoan et al., 2014: 326( و بــا توجــه بــه مناظــر 
منحصربه فــرد، مناطــق وســیع نیمه طبیعــی و مهمان نــوازی 
ذاتــی ســاکنان مناطــق روســتایی، ارائــه فرصت هایــی بــرای 
 Matei,( توســعه در مناطــق روســتایی را دربــر خواهــد داشــت
454 :2015( و ایــن مســئله بــه معنــی برقــراری ارتبــاط میــان 

فرهنــگ، تاریــخ، ویژگی هــای قومی و بنیان هــای جغرافیایی 
نواحــی روســتایی اســت )Dimitrovskia et al., 2012: 290( و 
 Matei, 2015:( ــی ــه زندگ ــرای ادام ــردم ب ــزه در م ــاد انگی ایج
ــه فعالیت هــای اقتصــادی )قربانی نیــا و  455(، تنوع بخشــی ب

همــكاران، 1394: 148(، احیــای جامعــه روســتایی و کاهش 
 )Hwang et al., 2012: 3( ــود ــبب می ش ــد را س ــی درآم بی ثبات
و گزینــه ای مهــم بــرای توســعه اقتصــادی جوامع روســتایی با 
 Ghanian( ــت ــی اس ــی و فرهنگ ــی، تاریخ ــای طبیع جاذبه ه
ــرای  ــد ب ــی می توان ــطح مل ــن در س et al., 2014: 79(. همچنی

صاحبــان تجــارت، ســرمایه نســبتًا انــدک و رشــد اقتصــادی 
ــنتی  ــای س ــن فعالیت ه ــد و جایگزی ــم کن ــک را فراه ارگانی
ــت در آن  ــن صنع ــود )William & Hall, 2012(. ای ــتا ش در روس
دســته از روســتاهایی توســعه می یابــد کــه ظرفیت هــای 
به عبارت دیگــر،  دارنــد؛  را  الزم  تاریخــی  و  طبیعــی 
جهت گیــری فعالیت هــای اقتصــادی در صنعــت گردشــگری 

ــف  ــای مختل ــه در آن، گروه ه ــت ک ــازی اس ــان بهینه س جری
بــرای به حداکثررســاندن منافــع خــود و رســیدن بــه اهــداف 
ــر  ــمس الدینی، 1389: 96(. ب ــد )ش ــالش می کنن ــه ت مربوط
همیــن  مبنــا، در برنامــه چهارم توســعه اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران )1388-1384(، دولــت 
تشــكیل کمیته هــای گردشــگری روســتایی روســتایی و 
عشــایری، تعییــن حــدود 370 روســتای هــدف گردشــگری 
ــعه و  ــور توس ــگری را به منظ ــه گردش ــق نمون ــن مناط و تعیی
ــراث  ــازمان می ــتور کار س ــتایی در دس ــگر روس ــذب گردش ج
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری قــرار داده اســت 
)عینالــی و همــكاران، 1397: 174(. همچنیــن در برنامــه 
پنجــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 
در  نخســتین بار  بــرای   ،)1390-1394( ایــران  اســالمی 
ــتایی  ــگری روس ــعه گردش ــوع توس ــدد، موض ــای متع بنده
ــه  ــه ب ــاده 194 ک ــه در م ــت؛ ازجمل ــه اس ــرار گرفت ــر ق مدنظ
توســعه روســتایی می پــردازد. در بخش هــای دیگــر نیــز 
ــرح  ــتایی مط ــی روس ــگری در نواح ــعه گردش ــوع توس موض
شــده اســت. همچنیــن براســاس تصمیمــات مســئوالن 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در 
جریــان برنامــه پنجــم تــا پایــان ســال 1391، افزایــش تعــداد 
ــه 1100 ســكونتگاه مطــرح  روســتاهای هــدف گردشــگری ب
ــون  ــی و بیــات، 1393: 14(. بررســی قان شــده اســت )رضوان
برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
عــزم  بیانگــر   )1396-1400( ایــران  اســالمی  جمهــوری 
جــدی دولــت در تأمیــن زیرســاخت های الزم بــرای مناطــق 
گردشــگری بــا مشــارکت بخــش غیردولتــی اســت )ســازمان 

مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، 1395(.
توســعه فعالیت هــای اقتصــادی گردشــگری روســتایی در 
ایــران بــا انواعــی از چالش هــای اقتصــادی، ســرمایه گذاری، 
نبــود  و  گردشــگری  مزایــای  درقبــال  عمومــی  ناآگاهــی 
ــادی و  ــت )قب ــره روبه روس ــی و غی ــادی و قانون ــوب نه چارچ
ــر  ــار یک دیگ ــل در کن ــن عوام ــی ای ــكاران، 1391(. تمام هم
مانــع توســعه فعالیت هــای حوزه گردشــگری روســتایی شــده 
اســت. توجــه بــه آمــار و ارقــام مذکــور، بســیار تأمل برانگیــز 
حــوزه  ایــن  در  تحقیــق  و  پژوهــش  بنابرایــن  اســت؛ 
ــی  ــگری فعالیت ــرا گردش ــد؛ زی ــرورت می یاب ــش ض بیش ازپی
ـ اجتماعــی اســت کــه میــراث فرهنگــی و طبیعــی  اقتصــادی 
کشــورها را خریــد و فــروش می کنــد )کاظمــی، 1390( و 
می توانــد اقتصــاد عقب مانــده روســتایی را در کشــورهای 

ــد.  ــازیی کن ــعه بازس ــال توس درح
دارنــده  زنجــان  اســتان  گردشــگری  هــدف  روســتاهای 
ــی،  ــای طبیع ــگری در عرصه ه ــراوان گردش ــیل های ف پتانس
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اســت. ســازمان گردشــگری، 
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میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی در اســتان زنجان، شــانزده 
در  گردشــگری  جاذبه هــای  و  ظرفیت هــا  دارای  روســتای 
زمینه هــای تاریخی و طبیعــی و فرهنگی درحكم روســتاهای 
هــدف گردشــگری را شناســایی و معرفــی کرده انــد. ایــن 
جاذبه هــا می تواننــد بســتر الزم را بــرای گســترش اقســام 
گوناگــون گردشــگری روســتایی فراهــم آورنــد. ایــن درحالــی 
اســت کــه به رغــم پتانســیل های بالقــوه موجــود، ســهم 
روســتاهای منطقــه در اقتصاد گردشــگری بســیار ناچیــز بوده 
و نتوانســته توســعه مطلوبــی پیــدا کنــد و جایگاهــی درخــور 
توجــه در پایــداری اقتصادی و اجتماعی این روســتاها داشــته 
ــع  ــور از مناف ــتاهای مذک ــردم روس ــر، م ــد. به عبارت دیگ باش
ــر  ــر به س ــد و در فق ــگری بی بهره ان ــادی گردش ــار اقتص سرش
ــه  ــه ب ــت ک ــر آن اس ــعی ب ــر، س ــش حاض ــد. در پژوه می برن
ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه: مهم تریــن موانــع اقتصــادی 

ــد؟ ــدف کدام ان ــتاهای ه ــگری در روس ــعه گردش توس

مبانی نظری
محــرک  رویكردهــای  کارآمدتریــن  از  یكــی  گردشــگری 
رشــد اقتصــادی بــرای کشــورهایی اســت کــه بــه علــت 
انــرژی،  منابــع  محدود بــودن  یــا  تک محصولی بــودن 
)شــریفی  آســیب پذیرند  و  بی تحــرک  اقتصــادی  دارای 
رنانــی و همــكاران، 1389: 12(؛ به طــوری  کــه توســعه آن 
ــش  ــا و کاه ــوع درآمده ــب تن ــی، موج ــورهای صنعت در کش
ناهماهنگــی در اقتصــاد می شــود و در کشــورهای درحــال 
ــوری  ــد؛ به ط ــم می کن ــادرات فراه ــرای ص ــی ب ــعه فرصت توس
ــت  ــتر اس ــادرات بیش ــنتی ص ــكال س ــد آن از اش ــرخ رش ــه ن ک
)حبیبــی و محمــدی، 1397: 2(. گردشــگری روســتایی نیــز 
بــه چشــم اندازهای زیبــا، محیــط طبیعــی، جاذبه هــای 
ــته   ــتایی وابس ــق روس ــود در مناط ــگ موج ــی، فرهن فرهنگ
 ,Nitashree( ــت ــی اس ــع محل ــدار جوام ــه طرف ــت؛ درنتیج اس
ــایر  ــار س ــل، در کن ــادی مكم ــرد اقتص ــه کارک 2012( و به منزل
فعالیت هــای تولیــدی و خدماتــی در ســطح مناطق روســتایی 
ــعه گر  ــزار توس ــم اب ــد درحك ــان دارد و می توان ــی جری و محّل
اقتصــادی در جوامــع محلــی ایفــای نقــش کنــد )رکن الدیــن 
ــگری  ــعه گردش ــدوی، 1385:192: 15(. توس ــاری و مه افتخ
روســتایی بــا متنوع ســازی اقتصــادی، توانایــی انكارناپذیــری 
بــرای تأثیرگــذاری در معیشــت پایــدار روســتاییان و حــل 

ــتایی دارد  ــر روس ــئله فق مس
گردشــگری روســتایی راه حــل کلــی بــرای تمامــی مشــكالت 
ــار  نواحــی روســتایی نیســت؛ امــا یكــی از شــیوه هایی کــه آث
اقتصــادی مهمــی داشــته و به نوعــی بــه کندشــدن روند تخلیه 
ســكونتگاه های روســتایی و کاهــش مهاجــرت روســتایی 
ــر  ــكاران، 1398: 615(. باتل ــینی و هم ــد )حس ــک می کن کم

)1980( اظهــار مــی دارد کــه بهتــر اســت گردشــگری به صــورت 
مكملــی بــرای اقتصــاد پررونــق و متنــوع و نــه هســته اصلــی 
 .)Butler, 1980: 15( توســعه روســتایی درنظــر گرفتــه شــود
گردشــگری  حــوزه  در  اقتصــادی  فعالیت هــای  توســعه 
روســتایی بــا موانعــی روبه روســت کــه بخش هایــی از اقتصــاد 
هــر روســتا را شــامل می شــود و دربرگیرنــده نوســانات درآمــد 
روســتاییان، اشــتغال فصلــی و میــزان ســرمایه گذاری در 
ــی، 1396: 59(.  ــت )عباس ــتایی اس ــگری روس ــش گردش بخ
گارود و همــكاران )2006( معتقدنــد کــه مشــكالت اقتصــادی 
از مهم تریــن موانــع توســعه گردشــگری روســتایی اســت کــه 
ازجملــه آن می تــوان بــه کافی نبــودن حمایت هــای مالــی 

اشــاره کــرد.
بــه بــاور ســزابو1 )2005( ســرمایه گذاری نكردن افــراد بومــی و 
غیربومــی به علت بازگشــت ضعیف ســرمایه در روســتاها یكی 
ــتایی  ــگری روس ــعه گردش ــادی در توس ــده اقتص ــع عم از موان
ــگری در  ــعه گردش ــه توس ــد ک ــر و کالرک معتقدن ــت. باتل اس
ــرای  ــی ب ــل جادوی ــم راه ح ــًا درحك ــتایی، لزوم ــق روس مناط
از   .)Butler & Clarke, 2005( نیســت  روســتایی  توســعه 
ــل  ــی از قبی ــا چالش های ــتایی ب ــق روس ــان، مناط ــدگاه آن دی
نوســانات و نارســایی درآمــدی، دســتمزد کــم و محافظه کاری 
ســرمایه گذاران روبه روینــد و در شــرایطی کــه روســتا اقتصــاد 
ــغل  ــی و ش ــا درآمدزای ــگری ب ــعه گردش ــی دارد، توس ضعیف
ــق  ــرای رون ــل ب ــردی مكم ــه کارک ــد به  منزل ــت می توان پاره وق
اقتصــادی و تكیــه گاه اصلــی توســعه روســتایی مطــرح شــود 

.)Mlaoan, 2014: 327(

کــه  می دهــد  نشــان   2007 ســال  در  هــاالرد2  مطالعــه 
گردشــگری روســتایی تــوان بالقــوه آن منطقــه را بــه بالفعــل 
ــی در  ــای بازاریاب ــه ارتق ــد ک ــان می ده ــد و نش ــل می کن تبدی
ــگری  ــعه گردش ــده توس ــرات عم ــی از تأثی ــی یك ــطح محل س
روســتایی اســت و می توانــد مشــاغل گســترده ای را راه انــدازی 
یــا مشــاغل موجــود را تقویــت کنــد )Tarlow, 2011(. بازاریابــی 
ــای  ــی فعالیت ه ــامل تمام ــه ش ــت ک ــی اس ــدی مدیریت فراین
برنامه ریــزی، تهیــه محصــوالت گردشــگری و جذب گردشــگر 
ــی  ــای بازاریاب ــات و فعالیت ه ــام عملی ــد انج ــت و نیازمن اس
اســت )فتاحــی و همــكارن، 1394(. نبــود درک کامــل از 
فراینــد بازاریابــی ســبب می شــود که گردشــگری روســتایی در 
بازاریابــی محصــوالت خــود با مشــكل مواجه شــود )عباســی، 
ــه  ــادی ک ــرف و نه ــازار مص ــاز ب ــودن از نی 1396: 60(. آگاه نب
تنظیم کننــده امــر بازاریابی محصوالت گردشــگری روســتایی 
اســت و نبــود مــكان مناســب بــرای عرضــه محصــوالت و 
تولیــدات گردشــگری، ازجملــه موانــع اقتصــادی گردشــگری 

ــی، 1394: 13(. ــی زاده و عارف ــت )کیوان ــتایی اس روس
1. Szabo
2. Haldar
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یكــی دیگــر از موانعــی کــه اقتصــاد گردشــگری روســتایی را 
تحــت الشــعاع قــرار می دهــد، محدودیــت فصول گردشــگری 
ــتا در  ــگری روس ــق گردش ــه مناط ــگران ب ــت. ورود گردش اس
ــتغال  ــبب اش ــر س ــن ام ــد و همی ــال رخ می ده ــه اول س نیم
ــود  ــود. وج ــال می ش ــع س ــتر مواق ــت در بیش ــی و موق فصل
جاذبه هــای گردشــگری در هــر منطقه روســتایی، شــرط الزم 
ــه آن بــوده، امــا کافــی نبــوده و  ــرای فعالیت هــای مربــوط ب ب

گردشــگران بــه علــت آشــنانبودن بــا روســتاهای هــدف و نــوع 
جاذبه هــا، آن هــا را به منزلــه یكــی از مقاصــد گردشــگری 

.)Aref et al., 2009( خــود قــرار نمی دهنــد
بــا موضــوع توســعه  برخــی از پژوهش هایــی کــه اخیــراً 
گردشــگری روســتایی انجــام شــده در جدول 1 بررســی شــده 

ــت. اس

جدول 1: پیشینه تحقیق

یافته های تحقیقعنوان تحقیقمحقق

Ionela et al. )2015(
مزایا و محدویت های توسعه گردشگری در 
مناطق روستایی در منطقه دره آمپوئی ـ 

رومانی

نتایج نشان می دهد که گردشگری روستایی به جذب ارز خارجی و 
منابع مالی داخلی، توسعه سرمایه گذاری، استفاده از دانش جدید و 

تحریک اقتصاد محلی کمک می کند.

Aref et al )2009(موانع توسعه گردشگری در شیراز

نتایج تحقیق نشان می دهد روستاییان در فصولی از سال به پذیرش 
گردشگر تمایل نداشته و محدودیت فصل گردشگری از موانع اصلی 
توسعه گردشگری روستایی است و معتقدندکه گردشگری در برخی 

نقاط ممكن است. 

Islm )2014( مسائل و چالش های پیش روی توسعه
پایدار گردشگری روستایی

تحقیق نشان می دهد که اکثر جمعیت مناطق روستایی در فقر 
زندگی می کنند و گردشگری به طور گسترده به منزله استراتژی 

توسعه برای مناطق توسعه نیافته توصیه می شود. 

حسینی و همكاران 
)1398(

واکاوی موانع گردشگری روستایی 
برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی 

سكونتگاه های روستایی با رویكرد 
کارآفرینانه )مورد مطالعه: شهرستان کیار ـ 

استان چهارمحال و بختیاری(

نتایج نشان می دهد که ضعف مشارکت، ضعف در تأمین منابع 
مالی، خطرپذیری کم مردم و قوانین دست وپاگیر در راه اندازی 

کسب وکارهای گردشگری، و بی اطالعی از مشاغل حوزه گردشگری 
از موانع اقتصادی توسعه فعالیت های گردشگری روستایی است.

فراهانی و منوچهری 
)1394(

شناسایی موانع و مشكالت توسعه 
گردشگری در نواحی روستایی هدف 

گردشگری غرب شهرستان مریوان

تحقیق نشان می دهد که نارسایی هایی که در سازمان های دولتی 
برای توسعه فعالیت های گردشگری صورت می گیرد سبب شده از 

میزان تقاضای گردشگری روستایی کاسته شود و گردشگران انگیزه 
کافی برای توقف در مناطق روستایی را ندارند.

رضایی و همكاران 
)1394(

شناخت و واکاوی مشكالت توسعه 
گردشگری در مناطق روستایی استان 

اصفهان )مطالعه موردی: روستای ابیانه(

نتایج تحقیق نشان می دهد که نداشتن برنامه ریزی و اعمال مدیریت 
مناسب برای حل مشكالت، به کاهش ظرفیت ها، ازدست دادن 

بازارهای گردشگری، محروم ماندن مردم محلی از مزایای گردشگری 
و سبب تأخیر در فرایند توسعه روستایی شده است.

خانی و همكاران 
)1393(

سنجش پتانسیل های گردشگری روستایی 
با رویكرد رفع چالش های اقتصادی )مطالعه 

موردی: دهستان قلعه قافه ـ شهرستان 
مینودشت(

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پتانسیل گردشگری در رفع 
چالش های اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد. تسهیالت 

زیربنایی و اطالع رسانی برای فعالیت های گردشگری روستایی در 
سطح پایینی قرار دارند.

لطیفی و همكاران 
)1392(

موانع مؤثر در توسعه فعالیت های 
گردشگری در نواحی روستایی همدان )با 

تأکید بر روستاهای هدف گردشگری(

نتایج تحقیق نشان می دهد که ضعف در فرایند مدیریت و 
برنامه ریزی فعالیت های حوزه گردشگری در هدف گردشگری سبب 

شده است که در مسیر توسعه اقتصادی با موانع اساسی روبه رو 
باشند.
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روش شناسی پژوهش
ــردی1 و از  ـ کارب ــعه ای  ــدف، توس ــاظ ه ــر از لح ــق حاض تحقی
ــه و از  ــرار گرفت ــی3 ق ــات کیف ــروه تحقیق ــم2 در گ ــر پارادای نظ
ُبعــد روش، از نظریــه بنیانــی بهــره بــرده اســت. روش تحقیــق 
کیفــی، روشــی منطقــی و تــوأم بــا کل نگــری اســت کــه عمــق 
پدیــده را در گــروه خاصــی بررســی می کنــد و شــناخت عمــق 
پدیــده اهمیتــی بیــش از وســعت میــدان بررســی دارد. در این 
روش، قابلیــت تعمیــم مؤثــر نیســت، بلكــه هــدْف درک پدیده 
اســت. هــدف ایــن پژوهــش، دسترســی بــه تصویــر روشــنی 
از مشــكالت اقتصــادی روســتاهای هــدف گردشــگری اســت؛ 
ازایــن رو از نظریــه بنیانــی بهــره گرفتــه شــده اســت. در نظریــه 
ــان  ــورت همزم ــا به ص ــل داده ه ــردآوری و تحلی ــی کار گ بنیان
دنبــال می شــود و انجــام هــر مرحلــه از کار، مســیر آینــده و نوع 
اطالعــات الزم و افــرادی را کــه بایــد بررســی شــوند مشــخص 
می کنــد )پــاپ زن، 1389: 29(. جامعــه مشــارکت کننده ایــن 
ــران محلــی )کارشناســان حــوزه گردشــگری،  پژوهــش، مدی
ــدف  ــتاهای ه ــالمی روس ــوراهای اس ــای ش ــاران و اعض دهی
گردشــگری( هشــت روســتای )شــیت، حاجی ســیران، گالبــر، 
ویــر، قانلــی، ســوکهریز( اســتان زنجــان اســت. گفتنــی اســت 
از هــر شهرســتان یــک روســتا به منزلــه نمونــه انتخــاب شــد. 
حجــم نمونــه بــا روش نمونه گیــری غیراحتمالــی4 گلولــه 
ــک  ــباع تئوری ــان دهنده اش ــواهد نش ــد. ش ــن ش ــی5 تعیی برف
در مصاحبــه تــا 28 جلســه داشــت، امــا بــرای اطمینــان، 
مصاحبــه تــا 36 جلســه ادامــه یافــت. بــرای جمــع آوری 
داده هــا، از مصاحبــه نیمه ســاختاریافته، مشــاهده مســتقیم 
و غیرمشــارکتی، تهیــه عكــس و فیلــم، مــدارک و اســناد 
کتابخانــه ای و اینترنتــی اســتفاده شــد. به منظــور تأمیــن 
روایــی تحقیــق، از روش ارزیابــی گوبــا و لینكولــن )شــامل 
چهــار مرحلــه قابلیــت اعتبــار، انتقال پذیــری، قابلیــت ثبات، 
تأییدپذیــری، معقول بــودن( اســتفاده شــده اســت. بــرای 
تأییدپذیــری از روش گــروه کانونــی6 بهــره گرفتــه شــده اســت. 
ــوزه  ــا ح ــط ب ــرگان مرتب ــور خب ــا حض ــه ای ب ــن جلس همچنی
پژوهــش تشــكیل و مفاهیــم استخراج شــده بــه اعضــای 
ایــن گــروه ارائــه شــد. خبــرگان مدنظــر متشــكل از پنــج نفــر 
1. Applied Research
2. Paradigm
3. Qualitive Research
4. Non-probability 

5 Snowball Sampling؛ 

ــی  ــت و در مواقع ــی اس ــی غیراحتمال ــی روش ــه برف ــری گلول روش نمونه گی
بــه کار مــی رود کــه شــناختی از کل جامعــه آمــاری وجــود نــدارد و چارچــوب 
نمونه گیــری مشــخص نیســت. پاســخ دهندگان و مشــارکت کنندگان در 
یــک شــبكه اجتماعــی، محقــق را بــه افــراد دیگــری کــه می تواننــد به طــور 

بالقــوه بــه موضــوع تحقیــق کمــک کننــد راهنمایــی می کننــد.
6. Focus Groups

ــان و  ــگاه زنج ــا دانش ــروه جغرافی ــی گ ــت علم ــای هیئ از اعض
ســه نفــر از اعضــای شــورای اســالمی روســتا بوده انــد. در 
ادامــه پژوهشــگران تمامــی مضامیــن، شــاخص ها و مفاهیــم 
استخراج شــده را در قالــب ســؤاالت متعــدد در جلســه مطــرح 
پاســخ ها  شــد.  جمــع آوری  حاضــران  نظریــات  و  کردنــد 
به دقــت ثبــت و هم زمــان تحلیــل شــدند. اصالحــات مدنظــر 
گــروه کانونــی در مــدل در نظــر گرفتــه شــد و نســخه نهایــی نیــز 
ــده  ــای جمع آوری ش ــید. داده ه ــده رس ــروه یادش ــد گ ــه تأیی ب
از طریــق تحلیــل محتوایــی واکاوی و طــی مراحــل کدگــذاری 
ــدی  ــی طبقه بن ــذاری انتخاب ــوری و کدگ ــذاری مح ــاز، کدگ ب
شــدند. در کدگــذاری بــاز بــه هریــک از مشــكالتی کــه نمونه ها 
مطــرح  کردنــد یــک کــد داده شــد و تمامــی داده هــا کدگــذاری 
شــدند. ســپس در کدگــذاری محــوری کدهــای حاصــل 
تحلیــل و آن دســته از کدهــا کــه موضــوع مشــترک داشــته اند 
ــی در  ــدند؛ به عبارت ــدی ش ــد گروه بن ــم جدی ــب مفاهی در قال
ایــن مرحلــه طبقــه ای گســترده حاصــل شــد که هریک شــامل 
ــک  ــا کم ــه ب ــن مرحل ــذاری در ای ــد. کدگ ــی بودن خرده طبقات
نرم افــزار اطلس.تــی انجــام شــد. درنهایــت در کدگــذاری 
انتخابــی جمله هایــی کــه قبــاًل کدگــذاری شــده بودنــد دوبــاره 
بــا هــم ترکیــب شــدند تــا مقولــه ای کــه می توانــد ســایر طبقات 
ــود و  ــایی ش ــد شناس ــاط ده ــر ارتب ــه یكدیگ ــم را ب ــا مفاهی ی

ــرد. ــكل گی ــج ش ــق به تدری ــی تحقی ــوب مفهوم چارچ

محدوده مورد مطالعه
اســتان زنجــان بــا وســعت 22164 کیلومتــر مربــع، در منطقــه 
شــمال غــرب کشــور بیــن 47 درجــه و 10 دقیقــه تــا 49 درجــه 
و 26 دقیقــه طــول شــرقی از نصف النهــار گرینویــچ و 35 درجــه 
و 33 دقیقــه تــا 37 درجــه و 15 دقیقــه عــرض شــمالی از خــط 
ــتان های  ــه اس ــمال ب ــان از ش ــتان زنج ــرار دارد. اس ــتوا ق اس
آذربایجــان شــرقی، اردبیــل و گیــالن، از شــرق به اســتان های 
قزویــن و همــدان و از غــرب بــه اســتان های آذربایجــان غربــی 
و کردســتان محــدود اســت. اســتان زنجــان براســاس آخریــن 
ــش، 46  ــتان، 16 بخ ــامل 7 شهرس ــوری، ش ــیمات کش تقس

دهســتان و 19 شــهر اســت )نقشــه 1(.
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یافته های تحقیق
درصــد   86 کــه  می دهــد  نشــان   2 جــدول  نتایــج 
مشــارکت کنندگان مــرد و 60 درصــد در رده ســنی 31 تــا 
ــد  ــالت، 49/5 درص ــطح تحصی ــاظ س ــه لح ــاله اند. ب 40 س
لیســانس و از بعــد خانــوار، تعــداد افــراد 3 تــا 4 نفــره بالــغ بــر 

بوده انــد. درصــد   63

جدول 2: ویژگی های فردی مشارکت کنندگان

 بیشترین تعدادمؤلفه
مؤلفهدرصدپاسخ گویان

 بیشترین
 تعداد

پاسخ گویان
درصد

 سطح3159/6 تا 40 سالسن
49/5لیسانستحصیالت

363 تا 4 نفربعد خانوار86/2مردجنسیت

ــت  ــه به دس ــه مصاحب ــش، از 36 جلس ــن پژوه ــای ای یافته ه
آمــده اســت. در ایــن مرحلــه، بــه تجزیه وتحلیــل اطالعــات 
به دســت آمده از متــن مصاحبه هــا پرداختــه می شــود. ابتــدا 
متــن کامــل مصاحبه هــا از فایــل صوتــی پیاده ســازی و بارهــا 
مــرور شــده و یادداشــت برداری ها صــورت گرفتــه اســت. 
کدگــذاری یافته هــا در ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز، محــوری، 

ــی صــورت می گیــرد. انتخاب

کدگذاری باز
در ایــن مرحلــه، بــا به کارگیــری سیســتم کدگــذاری بــاز، 
داده هــا خط به خــط تحلیــل، فرایندهــای آن مشــخص و بــه 

هــر جملــه به صــورت جداگانــه یــک کــد داده شــد. در تحقیــق 
حاضــر، بــرای انجام کدگــذاری بــاز، جمالت اصلی اســتخراج 
و بــه هریــک کدهایــی بــا عالمــت داده شــد. کــد M مربــوط به 
نظــر دهیــاران و شــوراهای روســتا بــوده و کــد E، مربــوط بــه 
کارشناســان حــوزه گردشــگری. در جــدول 3 نحــوه کدگــذاری 
بیــان شــده اســت. در کدگــذاری بــاز، بــه هریک از مشــكالتی که 
نمونه هــا مطــرح کرده انــد یــک کــد داده شــد و تمامــی داده هــا 

کدگــذاری شــدند. در ایــن مرحلــه، 21 کــد اســتخراج شــد.

جدول 3: کدگذاری باز

گویه های استخراج شدهردیف
کد

M1.E2

1
ــت،  ــاد اس ــتا زی ــهر ـ روس ــد ش ــاوت درآم تف
ــش  ــبب کاه ــه س ــم در منطق ــگری ه گردش

ــت ــده اس ــرت نش مهاج
M

گردشــگری اشــتغال فصلــی منطقــه را ســبب 2
شــده و آنچنــان موفــق عمــل نكــرده اســت

M

Mجوانان روستا برای کار به شهر رفتند3

در فصــل بهــار و تابســتان تعــداد گردشــگران 4
زیــاد اســت

M

ــک روزه 5 ــافر ی ــت، مس ــگر گف ــود گردش نمی ش
هســتند

M

ــد را 6 ــه برن ــر قابلیــت تبدیل شــدن ب تنــور گالب
دارد

M

ــی 7 ــتیم، ول ــتا هس ــائل روس ــر مس ــا پیگی م
مســئولین رســیدگی نمی کننــد

M

نقشه 1: موقعیت منطقه و روستاهای مورد مطالعه
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گویه های استخراج شدهردیف
کد

M1.E2

8
ــه  ــه ب ــود ک ــتا ب ــت کاری در روس ــت منب صنع
ــه  ــد و ب ــل کردن ــدن تعطی ــل حمایت نش دلی

ــد ــران رفتن ته
M

ــه 9 ــد چ ــن نباش ــار زمی ــد هكت ــن چن ــر ای اگ
کنیــم؟

M

مگــر چنــد نفــر می تواننــد مغــازه بزننــد و 10
کارهــای خدماتــی انجــام دهنــد؟

M

وجود سرما و یخبندان در بخش11
 عمده ای از سال

E

شرایط گرفتن وام برای روستاییان12
 بسیار دشوار است

E

13
نبــود هیــچ مــكان تفریحــی و اســتراحت 
منطقــه  نزدیكــی  در  آالچیــق  ازجملــه 

ی شــگر د گر
E

14
فقــدان برنامه ریــزی جهــت کســب درآمــد 
و ایجــاد اشــتغال بــرای ســاکنان محلــی از 

طریــق گردشــگری
E

Eما روستا را با محرومیت می شناسیم15

فــروش 16 کوچــک  بازارچه هــای  نبــود 
تولیــدی محصــوالت 

E

17
ــگری  ــق گردش ــه از طری ــد ک ــردم بدانن ــر م اگ
می تواننــد کســب درآمــد کننــد مشــارکت 

می کننــد
E

18
تعــداد زیــادی از کشــاورزان بــرای عرضــه 
ــادی  ــكالت زی ــا مش ــازار ب ــه ب ــوالت ب محص

روبــه رو هســتند
E

19
هرســاله صف هــای طویلــی از ماشــین های 
بــرای  کشــاورزی  محصــوالت  بــار  حمــل 

می بینیــم را  فــروش 
E

درآمــد اصلــی کشــاورزان از تولیــدات بخــش 20
کشــاورزی اســت

E

ــرمایه گذاری در 21 ــت س ــرای برگش ــی ب تضمین
ــدارد روســتا وجــود ن

E

کدگذاری محوری
در ایــن مرحلــه، کدهــای حاصــل تحلیــل و آن دســته از کدهــا 
کــه موضــوع مشــترک داشــتند در قالــب مفاهیــم جدیــد 
گروه بنــدی شــدند؛ به عبارتــی در ایــن مرحلــه، طبقــه ای 
گســترده حاصــل شــد کــه هریــک شــامل خرده طبقــات 
ــک  ــا کم ــه ب ــن مرحل ــذاری در ای ــدول 4(. کدگ ــتند )ج هس

نرم افــزار اطلس.تــی انجــام شــد. در ایــن مرحلــه، ده مفهــوم 
اولیــه از مصاحبه هــا در موانــع اقتصــادی توســعه گردشــگری 
ســرمایه گذاری  اولیــه  مفهــوم  آمــد.  به دســت  روســتایی 
مالــی  حمایت هــای  ضعــف   ،)15،14( بــاز  کدهــای  از 
)16،14،12(، کمبــود درآمــد بخــش کشــاورزی )12،7،3،1(، 
 ،)19،18،11،9( کشــاورزی  اقتصــاد  آســیب پذیری 
 ،)19،13،12،10،8( ریســک پذیری  قابلیــت  پایین بــودن 
 ،)8،3،2،1( روســتا  در  مانــدگاری  بــه  تمایــل  ضعــف 
وابســتگی بــه بخــش کشــاورزی )20،8(، محدودیــت فصلــی 
 ،)20،9،1( آب وخــاک  منابــع  محدودیــت   ،)11،5،4،2(
فضــای کســب وکار نامناســب )17،16،10،8،6( اســتنباط 

ــت. ــده اس ش

جدول 4: کدگذاری محوری

روایت)کد )مفهوم اولیه

1 .ضعف سرمایه گذاری

کــه  معتقدنــد  ســرمایه گذاران 
روســتایی  مناطــق  در  ســرمایه گذاری 
بیشــتری  اقتصــادی  ریســک های  بــا 
مواجــه اســت و آنــان اطمینــان کمتــری از 
ــوری  ــد؛ به ط ــود دارن ــرمایه خ ــت س برگش
بومــی  افــراد  ســرمایه گذاری نكردن  کــه 
ــت  ــت بازگش ــه عل ــتا ب ــی در روس و غیربوم
ضعیــف ســرمایه در روســتاهای هــدف، 
در  اقتصــادی  عمــده  موانــع  از  یكــی 
اســت.  روســتایی  گردشــگری  توســعه 
بــه علــت آینــده مبهمــی کــه روســتاها 
دارنــد، مــردم احســاس می کننــد هرگونــه 
ریســک پذیر  کوچــک  ســرمایه گذاری 
می شــود. مواجــه  شكســت  بــا  و  بــوده 

2. ضعف حمایت های مالی

مــردم بومــی منطقــه تــوان مالــی اندکــی 
بــرای توســعه کســب و کارهای گردشــگری 
دارنــد. فقــدان حمایــت مالــی و اعتبــاری 
ســازمان های دولتــی یكــی دیگــر از موانــع 
کســب وکارهای  و  گردشــگری  توســعه 

مرتبــط بــا آن اســت.

3. کمبود درآمد بخش 
کشاورزی

علــت  بــه  روســتایی  خانوارهــای 
بهــره وری پاییــن فعالیت هــای کشــاورزی 
ــع درآمــدی  ــه مناب و دسترســی محــدود ب
غیرکشــاورزی، خودشــان را بــه لحــاظ 
اقتصــادی  ـ  اجتماعــی  آســیب پذیری 
اغلــب  و  می داننــد  باالتــری  ســطح  در 
دارنــد. پایینــی  زندگــی  اســتانداردهای 

4. آسیب پذیری اقتصاد 
کشاورزی 

علــت  بــه  کشــاورزی  فعالیت هــای 
دیمی بــودن زمین هــا بــرای کشــاورزان 
فراهــم  نامطمئنــی  و  ناکافــی  درآمــد 
محصــول  پاییــن  قیمــت  کــه  می کنــد 
محدودیــت  حیوانــات،  تلف شــدن  و 
دسترســی بــه عواملــی ماننــد آب و زمیــن 

نیــز مكمــل ایــن وضعیــت اســت.
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روایت)کد )مفهوم اولیه

 پایین بودن قابلیت .5
ریسک پذیری

مــردم روســتا بــه علــت درآمــد پاییــن 
نمی تواننــد در فعالیت هــای بــزرگ وارد 
شــوند و بیشــتر در مــواردی کــه بــازده 
ــوند  ــد وارد می ش ــری دارن ــبی پایین ت نس
و بــا محدودیــت در بهــره وری یــا مشــارکت 

بــازار مواجه انــد. در 

6. ضعف تمایل به 
ماندگاری در روستا

جوانــان روســتایی بــه مانــدگاری و فعالیت 
ــن  ــد و ای ــری دارن ــل کمت ــتا تمای در روس
ــتغال  ــای اش ــود زمینه ه ــت نب ــه عل ــر ب ام
غیرکشــاورزی و غیــره اســت. ایــن امــر 
ســبب می شــود روســتاهای مــا نیــروی 
ــا و ســرمایه خــود را از دســت  جــوان و پوی

ــد. بدهن

7. وابستگی به بخش 
کشاورزی

ــه  ــتگی ب ــت وابس ــه عل ــتایی ب ــردم روس م
اقتصــاد کشــاورزی و اســتفاده از منابــع 
طبیعــی درآمــد اندکــی دارنــد. بــه همیــن 
و  ســاخت  بــرای  الزم  ســرمایه  علــت 
راه انــدازی اقامتگاه هــای جدیــد در روســتا 
و ارائــه خدمــات اقامتــی و رفاهی مناســب 

ــد. ــگران را ندارن ــه گردش ب

8. محدودیت فصلی

بــا توجــه بــه فصلی بــودن فعالیت هــای 
بــا فصــول کار  گردشــگری و تالقــی آن 
کشــاورزی، تمایــل مــردم بــه فعالیــت در 

ــت. ــن اس ــه پایی ــن زمین ای

9. محدودیت منابع 
آب وخاک

همیــن  اگــر  می گوینــد  روســتا  مــردم 
ــی  ــا حت ــد، م ــن نباش ــار زمی ــد هكت چن
ــی  ــای اساس ــارج و نیازه ــم مخ نمی توانی
خــود را تأمیــن کنیــم، چــه برســد بــه 
باشــیم  داشــته  اضافــی  پــول  این کــه 
تــا بــا آن بتوانیــم امكانــات و خدمــات 
فراهــم  گردشــگران  بــرای  جدیــدی 

آوریــم.

10. فضای کسب وکار 
نامناسب

بوروکراســی شــدید اداری طــی گرفتــن 
مجوزهــای بوم گــردی و کارآفرینــی وجــود 
ــر  ــوزه کمت ــن ح ــتا در ای ــردم روس دارد و م
مســائل  و  خطــرات  و  ریســک پذیرند 
ــل  ــد و تحم ــر می پذیرن ــوزه را کمت ــن ح ای

می کننــد.

کدگذاری انتخابی 
ایــن  اولیــه:  دســته بندی کدهــا در قالــب مضمون هــای 
مرحلــه شــامل دســته بندی کدهــای گوناگــون در قالــب 
داده هــای  تمامــی  مرتب کــردن  و  بالقــوه  مضمون هــای 
کدگذاری شــده در قالــب مضامیــن مشخص شــده اســت. 
ــرده و  ــروع ک ــود را ش ــای خ ــل کده ــگر تحلی ــع پژوهش درواق
ــد  ــون می توانن ــای گوناگ ــه کده ــه چگون ــرد ک ــر می گی در نظ
بــرای خلــق مضمونــی کلــی ترکیــب شــوند. در ایــن مرحلــه، 

ــوند و  ــق می ش ــم خل ــن مفاهی ــم قرارگرفت ــا از کناره مؤلفه ه
جمله هایــی کــه قبــاًل کدگــذاری شــده بودنــد دوبــاره بــا هــم 
ترکیــب شــدند تــا مقولــه ای کــه ســایر طبقــات یــا مفاهیــم را 
ــوب  ــود و چارچ ــایی ش ــد شناس ــاط می ده ــر ارتب ــه یكدیگ ب
مفهومــی پژوهــش به تدریــج شــكل گیــرد. ایــن مرحلــه، در 
ــه اقتصــادی و کســب و کار طبقه بنــدی شــده اســت.  دو مقول
هریــک ا ایــن مقوله هــا، مفاهیــم مختــص بــه خــود را دارنــد.

مقوله اقتصادی
چالــش  از:  عبارت انــد  اقتصــادی  مقولــه  شــاخص های 
آســیب پذیری اقتصــاد کشــاورزی، و چالــش فصلی بــودن 

ــت. اس

چالش آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی
ــم  ــامل مفاهی ــاورزی ش ــاد کش ــیب پذیری اقتص ــش آس چال
تمایل نداشــتن  اراضــی،  پراکنده بــودن  و  )قطعه قطعــه 
بــه مانــدگاری جوانــان در روســتا( می شــود )جــدول 5(. 
در ریشــه یابی و تحلیــل مــوارد فــوق، مصاحبه شــوندگان 
ــال ها و  ــی س ــرداری ط ــش بهره ب ــه افزای ــتند ک ــار داش اظه
تهدیــد محیــط زیســت انســانی، جوامــع روســتایی را بــرای 
ادامــه حیــات و رشــد اقتصــادی بــا مشــكل مواجــه ســاخته و 
فعالیت هــای کشــاورزی را به منزلــه تكیه گاه توســعه روســتا با 
تردیــد روبــه رو کــرده اســت. بــه بخــش کشــاورزی و نقــش آن 
در توســعه اقتصــادی توجــه چندانــی نشــده اســت؛ به گونه ای 
کــه فقــدان خدمــات الزم مانند بیمــه کشــاورزان و محصوالت 
کشــاورزی، ناتوانــی افــراد در پرداخــت حــق بیمه هــای 
خــود، و ناتوانــی فعالیت هــای کشــاورزی در فراهم شــدن 
فرصت هــای جدیــد توســعه ســبب مهاجــرت قشــر جــوان و 
نیــروی فعــال شــده اســت. ایــن امر بیشــتر بــه علت آن اســت 
کــه بخــش کشــاورزی به نســبت ســایر بخش هــای اقتصــاد، 
از جاذبه هــای اقتصــادی )درآمــد و اشــتغال( پایین تــری 
بهره منــد اســت. همچنیــن هزینه کرد گردشــگران روســتایی 
ــوده  ــدک ب ــد محصــوالت دامــی و باغــی بســیار ان ــرای خری ب
و نارضایتــی کشــاورزان منطقــه را ســبب شــده اســت. آنــان 
همچنیــن بیــان کردنــد کــه محصــوالت کشــاورزی به شــرایط 
ــل  ــی از قبی ــوع حوادث ــته و وق ــل داش ــتگی کام ــوی وابس ج
خشك ســالی و ســیل بازتــاب وســیعی بــر درآمدهــای محلــی 
آنــان داشــته و درآمــد حاصــل از کار کشــاورزی کامــاًل متغیــر 
ــا  ــان را ب ــت آن ــت فعالی ــر، موفقی ــت. به  عبارت دیگ ــوده اس ب
ــز  ــاورزان نی ــب کش ــازد. اغل ــه می س ــادی مواج ــرات زی خط
ــادت و  ــب ع ــد و برحس ــازار ندارن ــاز ب ــی از نی ــالع صحیح اط
عــرف بــه کشــت محصــول می پردازنــد. تمامــی ایــن عوامــل، 
ــن  ــاورزی دام ــاد کش ــتر اقتص ــه بیش ــیب پذیری هرچ ــه آس ب



واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی
 با استفاده از نظریه بنیانی

مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان زنجان

285احمدی  و عباسی
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 تاب

م ،
دو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

زده اســت. در بخــش دریافــت اعتبــارات دولتــی نیــز بــه 
ــودن آن،  ــاورزی و قطعه قطعه ب ــی کش ــی اراض ــت پراکندگ عل
ــدک  ــیار ان ــا بس ــرد و ی ــورت نمی گی ــی ص ــای دولت حمایت ه
اســت. براســاس مطالعاتی که بر عملكــرد برخی از کشــاورزان 
صــورت گرفتــه، آن هــا بــر روی ســاخت اقامتگاه هــای جدید یا 
ــات گران قیمــت و لوکــس ســرمایه گذاری  فراهــم آوردن امكان
ــه  ــاورزان، ب ــرد کش ــیوه عملك ــن ش ــد. ای ــبی نمی کنن مناس
ــنگینی  ــط های س ــا قس ــان ب ــتن درآمدش ــت تناسب نداش عل
اســت کــه بــا ســرمایه گذاری در ایجــاد زیرســاخت های مــورد 

ــود. ــل می ش ــر آن هــا تحمی ــگران ب ــاز گردش نی

چالش محدودیت فصول گردشگری 
چالــش محدودیــت فصول گردشــگری شــامل مفاهیــم )مدت 
ــه  ــگران ب ــودن ورود گردش ــگر، دوره ای ب ــاه گردش ــت کوت اقام
روســتا و...( می  شــود )جــدول 5(. تحلیل هــای پژوهــش 
حاکــی از آن اســت کــه میــزان و کیفیــت تقاضــا از مباحث مهم 
در سیســتم گردشــگری بــوده و از شــرایط مقصــد گردشــگری 
تأثیــر می پذیــرد. در مصاحبــه بــا مســئوالن و مدیــران محلــی 
منطقــه، فصلی بــودن جاذبه هــا را از موانع توســعه گردشــگری 

دانســتند و بــر ایــن باورنــد کــه شــرایط طبیعــی مناطــِق 
ــگران از  ــول گردش ــه فص ــه در هم ــد ک ــازه نمی ده ــدف اج ه
ــای  ــق، جاذبه ه ــی مناط ــد. در برخ ــد کنن ــتا بازدی ــن روس ای
ــزوالت آســمانی،  ــه علــت خشك ســالی و کمبــود ن طبیعــی ب
زیبایــی خــود را از دســت می دهنــد. مصاحبه شــوندگان 
ــف و  ــه توق ــی ب ــل اندک ــگران تمای ــه گردش ــتند ک ــار داش اظه
بازدیــد از روســتاهای منطقــه دارنــد و ایــن نكتــه حائز اهمیت 
اســت کــه کیفیــت تقاضــا از شــرایط مقصــد تأثیــر می پذیــرد. 
گردشــگران غالبــًا در نیمــه اول ســال و به ویــژه در فصــل 
ــا  ــی دارد، در آنج ــوای مطبوع ــه آب وه ــه منطق ــتان، ک تابس
حضــور می یابنــد. در فصــول پاییــز و زمســتان، ســرما، 
بــارش ســنگین بــرف و یخبنــدان موجــب می شــود از حضــور 
گردشــگران در منطقــه به صــورت چشــمگیری کاســته شــود. 
ــه  ــگری در نیم ــای گردش ــت بنگاه ه ــت، فعالی ــن عل ــه همی ب
دوم ســال بــه پایین تریــن میــزان خــود می رســد و از بازدهــی 
اقتصــادی آنــان کاســته می شــود. اســتفاده  نكردن از ســرمایه 
در نیمــی از ســال، بــرای ســاکنان روســتا، کــه ســرمایه انــدك 
دارنــد و منبــع درآمــد ثابتــی ندارند، توجیــه اقتصادی نــدارد. 
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جدول 5: نتایج شاخص ها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در مقوله اقتصادی

مفاهیمکدشاخصمقوله

اقتصادی

 L آسیب پذیری
 اقتصاد کشاورزی

L 1قطعه قطعه و پراکنده بودن اراضی

L 2آسیب پذیری فعالیت کشاورزی در برابر سوانح طبیعی )سیل، خشک سالی و ...(

L 3متغیر بودن سطح درآمد روستاییان

L 4کافی نبودن درآمد در تأمین نیازهای رفاهی روستاییان

L 5باالبودن میزان تلفات محصول

L 6تک بعدی بودن اقتصاد روستا

L 7وابستگی به اقتصاد کشاورزی

L 8کمبود سرمایه گذاری در فعالیت های کشاورزی

L 9کمبود تقاضا برای محصوالت زراعی و دامی

L 10ناآگاهی از نیاز بازار و مصرف کنندگان

L 11باالبودن تغییرات کاربری اراضی کشاورزی

L 12ناتوانی بخش کشاورزی در اشتغال زایی

L 13میزان کم هزینه کرد گردشگر در منطقه

L 14روند باالی مهاجرت به سمت شهرها

L 15باالبودن میزان فقر روستایی

L 16نبود فرصت های شغلی در بخش کشاورزی

L 17رعایت اصول تناوب زراعی

L 18استفاده نكردن از بیمه محصوالت کشاورزی

L 19شناسایی نكردن بازار فروش محصوالت باغی کشاوزران روستا

L 20تمایل نداشتن به ماندگاری جوانان در روستا

دن
ی بو

صل
M ف

M 1مدت اقامت کوتاه گردشگر

M 2دوره ای بودن ورود گردشگران به روستا

M 3وجود سرما و یخبندان در بخش عمده ای از سال

M 4تعداد کم گردشگران ورودی به روستا

M 5شلوغی محیط روستا و باغ ها در فصول خاصی از سال

M 6برنامه ریزی نكردن برای مراجعه گردشگران در فصول سرد

M 7مقارن بودن فصل گردشگری با فعالیت های کشاورزی

M 8نیمه وقت بودن فعالیت های گردشگری
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مقوله کسب وکار
ضعف  چالش  از:  عبارت اند  کسب وکار  مقوله  شاخص های 
اقتصادی  فضای  ریسک پذیری،  عدم  فردی،  توانمندی های 
عدم  و  کسب وکار،  فنی  دانش  ضعف  کسب وکار،  نامناسب 

شناخت بازار.

چالش ضعف توانمندی های فردی
مفاهیم  از:  عبارت اند  فردی  توانمندی های  ضعف  چالش 
با  همكاری  برای  آمادگی نداشتن  کارآفرینی،  ایده  نداشتن 
مردم روستا و... )جدول 6(. مطالعات محققان نشان دهنده 
آن است که نهاده اصلی الگوی توسعه گردشگری، برنامه ریزی، 
مدیریت، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهی و 
آمادگی های پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی 
به  کارا تشكیل می دهد. صنعت گردشگری روستایی بیشتر 
شكل کسب وکارهای کوچك یا متوسط1 است که اغلب آن ها در 
قالب کسب وکار خانوادگی هستند. این نوع از کسب وکارها در 
اقتصاد کشورها و به ویژه در رشد و توسعه مقصدهای گردشگری 
تأثیر بسزایی دارند که این امر ناشی از توانایی آن ها در راه اندازی 
است.  چندگانه  تأثیرات  و  رقابت  تحریك  جدید،  مشاغل 
مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که مردم روستا به همكاری و 
شروع فعالیت های گردشگری تمایل اندکی دارند که ناشی از 
اعتماد نداشتن این افراد به یكدیگر است. همچنین ساکنان 
روستا دانش و آگاهی الزم برای فعالیت های جدید در روستا را 
ندارند؛ به علت این که از مزایای شرکت در این کالس ها آگاهی 
ندارند. هرچند که در برخی از روستاهای هدف گردشگری در 
سال های اخیر، کالس های آموزشی به صورت محدود برگزار 
شده و اوضاع به نسبت قبل بهتر شده است. ساکنان این روستاها 

خواهان پیشرفت شغلی و کسب درآمد بیشترند.

چالش عدم ریسک پذیری
از  ترس  مفاهیم  از:  است  عبارت  ریسک پذیری  عدم  چالش 
و  سرمایه  بازگشت  از  اطمینان نداشتن  کارآفرینی،  شكست 
غیره )جدول 6(. مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که بیشتر 
روستاهای ایران در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند و از دنیای 
کسب وکار اطالعات کافی ندارند و قدرت ریسک پذیری کمتری 
دارند. قبول خطرات و اتفاقاتی که طی جریان سرمایه گذاری و 
شروع کاری جدید ممكن است پیش آید کمتر تحمل می کنند 
و این به علت نداشتن پشتوانه مالی روستاییان است. سرمایه ای 
که خسارت های ناشی از ریسک سرمایه گذاری را جبران کند 
شروع  از  افراد  که  می شود  سبب  عوامل  همین  ندارد.  وجود 

کسب وکارهای کوچک خودداری کنند.

1 .Small and Medium-Sized Enterprises

چالش فضای نامناسب اقتصادی کسب وکار
شاخص فضای اقتصادی کسب وکار عبارت است از: مفاهیم 
استفاده نكردن از نهاده های جدید و شیوه های نوین تولیدی، 
)جدول 6(.  غیره  و  محلی  تعاونی  و  روستایی  صندوق  نبود 
مردم  که  مشكلی  اولین  داشتند  اظهار  مصاحبه شوندگان 
از مؤسسات تأمین مالی  اعتبار  روستایی در هنگام تقاضای 
رسمی با آن مواجه می شوند، داشتن وثیقه یا ضامن معتبر است. 
ضوابط و مقررات پیچیده دولتی مانعی برای راه اندازی کسب وکار 
گردشگری به شمار می آید. عالوه برآن، درخواست وام همواره 
به میزان چشمگیری کاغذبازی و بوروکراسی به همراه دارد که 
موجب تحمیل هزینه های سنگین مبادله بر دوش روستاییان 
می  شود. مؤسسات دولتی نیز انگیزه ای برای دادن وام و اعتبار 
به آنان ندارند و معمواًل مؤسسات تأمین مالی دولتی فعالیت و 
ارائه خدمات اعتباری در شهرها را بر فعالیت در مناطق محروم و 
همچنین معامالت بزرگ را بر معامالت کوچك ترجیح می دهند. 
کشاورزان مناطق توسعه نیافته و محروم روستایی اغلب از نظر 
از هم زندگی می کنند و  جغرافیایی در جوامع پراکنده و دور 
این امر موجب دشواری مدیریت وام و اعتبار به آن ها می  شود. 
امكان بازپرداخت وام ها معمواًل سالی یك بار و آن هم به هنگام 
دریافت  مشكالت  کنار  در  می افتد.  اتفاق  محصول  برداشت 
اعتبارات از بانک ها و رسیدگی نكردن مسئوالن به این پدیده، 
خأل نبود صندوق های حمایت از روستاییان و تعاونی روستایی 
به وضوح دیده می شود. مردم محلی توانایی و مهارت کنترل بازار 
و خرید و فروش محصوالت کشاورزی را تاحدودی دارند. به علت 
هزینه بربودن انتقال محصوالت به سایر نقاط، بیشتر محصوالت 
را در همان میادین شهرهای نزدیک به روستای خود به فروش 
می رسانند و سوددهی بیشتر متوجه دالالن کشاورزی بوده و 

به مراتب سود حاصل برای خود کشاورزان اندک خواهد بود. 

چالش ضعف دانش فنی فضای کسب وکار
شاخص دانش فنی فضای کسب وکار عبارت است از: مفاهیم 
نبود کالس های آموزشی بازاریابی، بررسی نكردن سطح مدیریت 
تولید به دست بانک در هنگام اعطای اعتبارات و غیره )جدول 
6(. مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که ساکنان روستا با اصول 
کارآفرینی در حوزه فعالیت های گردشگری آشنا نیستند و در 
زمینه های ثبت بنگاه های کوچک اقتصادی گردشگردی آگاهی 
ندارند. کالس آموزشی اصول بازاریابی در هیچ یک از روستاهای 
حوزه  با  روستا  ساکنان  که  زمانی  است.  نشده  برگزار  هدف 
گردشگری روستایی آشنایی نداشته باشد، چگونه می توانند 

قدمی در این راه بردارند؟ 

چالش عدم شناخت بازار 
چالش عدم شناخت بازار عبارت است از: مفاهیم آشنانبودن 
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با نیازهای جدید بازار، نبود بازار فروش محصوالت تولیدی 
اغلب  روستا.  سنتی  کاالهای  فروش  بازار  نبود  و  روستا، 
تسهیالت و امكانات گردشگری روستایی بسیار محدودند و در 
گستره سرزمین های وسیع دچار پراکندگی می شوند که این 
مانعی بر سر راه جذب گردشگران بالقوه از طریق بازاریابی و 
تبلیغات است؛ بنابراین دو عامل مذکور، ارائه خدمات مناسب 

به گردشگران انبوه را عماًل غیرممكن می سازند. ساکنان روستا 
از ساختار و نظام حاکم بر امر بازاریابی محصوالت گردشگری 
روستایی شناخت کافی ندارند. همچنین آشنانبودن ساکنان 
روستا با نیاز بازار مصرف، به ارائه کاالهای نامرغوب و تولید 

محصوالتی که خواست بازار مصرف نیست منجر می  شود. 

جدول 6: نتایج شاخص ها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در مقوله فضای کسب وکار
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طراحی و اعتبار مدل
ــه کدهــا و کل داده هــا: گام  ــا توجــه ب بازبینــی مضمون هــا ب
اول شــامل بازبینــی در ســطح خالصه هــای کدگذاری شــده 
اســت. در ایــن گام، از ابتــدا تــا انتهــای کار مجــدد بررســی 
ــا  ــابه ب ــن مش ــود مضامی ــد وج ــی مانن ــر نقایص ــا اگ ــده ت ش
مضمون هــای  نادیده گرفته شــدن  و  گوناگــون  عناویــن 
مهــم وجــود داشــته باشــد رفــع شــود. در گام دوم، اعتبــار 
ــد.  ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــاره مجموعه داده ه ــا درب مضمون ه
بــا کدهــای استخراج شــده در  یافته شــده  مضمون هــای 
مرحلــه دوم بــا ایده هــای اولیــه مطرح شــده مقایســه و 
نقشــه جامعــی از مضمــون هــا ارائــه شــد. نتایــج داده هــای 
ــا مدیــران محلــی، پــس از طــی ســه  حاصــل از مصاحبــه ب

ــی(، به صــورت 2  ــاز، محــوری، انتخاب ــه کدگــذاری )ب مرحل
ــن  ــد. در ای ــتخراج ش ــوم اس ــاخص و 94 مفه ــه، 7 ش مقول
مرحلــه، مــدل نهایــی تحقیــق طراحی شــد. مــدل مفهومی 
تحقیــق نشــان می دهــد کــه روســتاهای هــدف گردشــگری 
روبه روینــد،  منطقــه  در  اقتصــادی  چالش هــای  بــا 
ــاورزی،  ــاد کش ــیب پذیری اقتص ــون آس ــی همچ چالش های
عــدم ریســک پذیری، عــدم شــناخت بــازار، محدویــت 
ــف  ــادی، ضع ــب اقتص ــای نامناس ــگری فض ــول گردش فص
توانمندی هــای فــردی و ضعــف دانــش فنــی کســب و کار 
ــه  کــه ایــن عوامــل ســبب شــده اســت روســتاهای هــدف ب

ــد. ــت نیابن ــود دس ــوب خ ــعه مطل توس
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نتیجه گیری
ــت  ــازده اس ــه و پرب ــی کم هزین ــتایی فعالیت ــگری روس گردش
ــره وری  ــن، به ــول آغازی ــه معم ــرف هزین ــا ص ــوان ب ــه می ت ک
پرســود و دائمــی از آن انتظــار داشــت. فعالیــت گردشــگری 
ــا  ــود و ب ــی می ش ــتغال زایی و درآمدزای ــبب اش ــتایی س روس
ــد  ــع آب وخــاک روســتاها می توان ــه محدودیــت مناب توجــه ب
ــادی  ــعه اقتص ــای توس ــن راهكاره ــی از مهم تری ــه یك به  منزل
ـ اجتماعــی جوامــع روســتایی مطــرح شــود. ســرمایه گذاری 
پاســخ گویی  عالوه بــر  گردشــگری  زیرســاخت های  در 
زودهنــگام، تأثیــرات مهمــی در رشــد اقتصــادی جوامــع 
ــاس،  ــگری دارد. براین اس ــد گردش ــاکنان مقاص ــی و س محل
ــاغل  ــد و مش ــد درآم ــع جدی ــط مناب ــگری نه فق ــد گردش رش
تازهــرا  در کشــورهای درحــال توســعه فراهــم می کنــد، 
ــه دولت هــا  ــر دارد ک ــج مثبــت غیرمســتقیمی درب بلكــه نتای
را بــه گســترش و ایجــاد زیرســاخت های مناســب بــرای 
ارتقــای آن تشــویق می کنــد. توســعه موفقیت آمیــز صنعــت 
گردشــگری نیازمنــد فراهــم بســترهای متعــددی اســت؛ 
ــر  ــكل از عناص ــه ای متش ــه مجموع ــگری به مثاب ــرا گردش زی
و بخش هــای مرتبــط بــه  هــم اســت کــه بــا فعالیت هــای 
چندبخشــی و میان وجهــی درحكــم یــک کل واحــد در جهت 
تحقــق اهــداف خاصــی عمــل می کنند. توســعه گردشــگری، 
بــا توجــه بــه ارتباطاتــی کــه بــا فعالیت هــای اقتصــادی دارد، 
بیشــترین تأثیــر را در بخــش اقتصــادی برجــای می گــذارد. 
مانــع امــری بازدارنده اســت کــه از ورود گردشــگری روســتایی 
بــه مرحلــه توســعه پیشــگیری می کنــد. ایــن عوامــل در کنــار 

یكدیگــر ســبب می شــود کــه ســاکنان بومــی روســتا از فوایــد 
اقتصــادی گردشــگری روســتایی بی نصیــب بماننــد. هــدف 
از ایــن پژوهــش، شــناخت و واکاوی موانــع اقتصــادی توســعه 
گردشــگری روســتاهای هــدف اســتان زنجــان اســت تــا از این 
رهیافــت به منظــور رفــع معضــالت و مشــكالت روســتاهای 
ــق  ــج تحقی ــود. نتای ــته ش ــت برداش ــتان گام مثب ــدف اس ه
ــتان  ــگری اس ــدف گردش ــتاهای ه ــه روس ــد ک ــان می ده نش
زنجــان در مســیر توســعه گردشــگری روســتایی، بــا موانعــی 
روبــه رو هســتند کــه در دو مقولــه بــا عنــوان مقولــه اقتصــادی 
)1. آســیب پذیری اقتصــاد کشــاورزی؛ 2. محدویــت فصــول 
ــف  ــب )ضع ــب وکار نامناس ــای کس ــه فض ــگری( و مقول گردش
توانمندی هــای فــردی، فضــای نامناســب اقتصــادی، ضعــف 
توانایــی فــردی، عــدم ریســک پذیری، عــدم شــناخت بــازار و 
ضعــف دانــش فنــی کســب وکار( کدگــذاری شــد کــه هریــک از 
ایــن دو مقولــه، شــامل زیرشــاخص های خــاص خــود اســت.

 
مقوله اقتصادی

ــان دهنده  ــج نش ــاورزی: نتای ــاد کش ــیب پذیری اقتص 1( آس
ایــن اســت کــه جامعــه روســتای هــدف گردشــگری اســتان 
زنجــان بــه علــت درآمــد پاییــن و کم بازده بــودن فعالیت هــای 
بخــش کشــاورزی، حمایت هــای مالــی انــدک، نداشــتن بیمه 
محصــوالت کشــاورزی و ناتوانــی در پرداخــت حق بیمه هــای 
مربوطــه، فعالیت هــای کشــاورزی، به منزلــه تكیه گاه توســعه 
روســتا، را بــا تردیــد روبــه رو کــرده اســت کــه نتیجــه آن نبــود 
انگیــزه بــرای فعالیــت در بخــش کشــاورزی و درنهایــت 

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق
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مهاجــرت قشــر جــوان و نیــروی فعــال از مناطــق روســتایی 
اســت. تحلیــل مشــارکت کنندگان بدین گونــه اســت کــه 
فعالیت هــای  توســعه  بــرای  کــه  امكاناتــی  و  تجهیــزات 
کشــاورزی نیــاز اســت هزینه بــر بــوده و آنــان تــوان پرداخــت 
ــود  ــبب می ش ــر س ــن ام ــته اند. ای ــه  ای را نداش ــن هزین چنی
براســاس نیــروی انســانی خــود، به فعالیــت در زمین هایشــان 
ــت  ــبب هدررف ــر س ــن ام ــت ای ــی اس ــند. گفتن ــغول باش مش
ــت؛  ــوب نیس ــش مطل ــود و حاصل ــان می  ش ــرژی آن ــت و ان وق
حمایت هــای  و  ســرمایه گذاری  بــا  می تــوان  درحالی کــه 
ــد،  ــورت می دهن ــی ص ــش خصوص ــت و بخ ــه دول ــی ای ک مال
ــوالت  ــه محص ــا بیم ــرد و ب ــدان ک ــوالت را دوچن ــازده محص ب
ــی  ــدن در نواح ــور مان ـ به منظ ــتاییان  ــرای روس ــاورزی، ب کش

ــی داد؛ ــزه کاف ـ انگی ــق  ــای آن مناط ــتایی و احی روس
2( محدودیــت فصــول گردشــگری: فصلی بــودن فعالیت های 
ــراد  ــه اف ــده ک ــبب ش ــگری س ــه گردش ــگری در منطق گردش
بومــی تمایلــی بــه ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه نداشــته 
ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــوع ای ــن موض ــان از ای ــل آن ــند و تحلی باش
ســرمایه انــدک خــود را در حــوزه گردشــگری ســرمایه گذاری 
ــرای مــا دارد و ایــن کار  ــازده انــدک و چندماهــه ب کنیــم کــه ب
توجیــه اقتصــادی نــدارد. ایــن امــر بــه ایــن علــت اســت کــه 
زیرســاخت الزم در تــداوم فعالیت های گردشــگری روســتایی 
در روســتاهای هــدف فراهــم نشــده اســت؛ به گونــه ای کــه در 
فصــل زمســتان از تعــداد گردشــگران روســتایی به وضــوح 
کــم می شــود. برهمین مبنــا، میــزان و کیفیــت تقاضــا از 
ــات  ــه امكان ــی  ک ــرد. درصورت ــر می پذی ــد تأثی ــرایط مقص ش
بــرای فصولــی فراهــم شــود کــه گردشــگران عالوه بر نیمــه اول 
ســال، نیمــه دوم نیــز بتواننــد از فضــای روســتا بهــره ببرنــد، 
تمامــی فعالیت هــای مربــوط بــه حــوزه گردشــگری نیز تــداوم 
ــا نتایــج تحقیقــات  می یابــد. نتایــج ایــن بخــش از تحقیــق ب
انتــوان1 و همــكاران )2017(، حیــدری و همــكاران )1398(، 
همــكاران  و  رضایــی   ،)1389( حاتمــی  و  بیک محمــدی 

)1394(، بهرامــی و نــوروزی )1393( مطابقــت دارد. 
در مقولــه کســب  وکار گردشــگری روســتایی مــوارد ذیــل 

کدگــذاری شــده اســت:
1( ضعــف توانمندی هــای فــردی: بــرای رســیدن بــه موفقیت 
مناطــق  روســتایی،  گردشــگری  فعالیت هــای  حــوزه  در 
ــت.  ــد اس ــانی آگاه و توانمن ــروی انس ــد نی ــتایی نیازمن روس
نبــود آمــوزش در مناطــق روســتایی به ســبب آگاهــی دادن بــه 
مــردم درمــورد حــوزه گردشــگری و فعالیت هــای مربــوط بــه 
آن باعــث شــده اســت کــه مــردم شــناختی از مفهــوم و مزایای 
گردشــگری نداشــته باشــند؛ ازایــن رو در کســب وکارهای 

ــد؛ ــارکت نمی کنن ــز مش ــگری نی گردش

1. Antón 

2. عــدم ریســک پذیری: ریســک پذیری به منظــور شــروع 
فعالیت هــای گردشــگری روســتایی در روســتاهای هــدف 
کمتــر مشــاهده می شــود و ایــن امــر بــه ایــن علــت اســت کــه 
مــردم محلــی، کــه ســرمایه اندکــی داشــته اند، از این کــه 
همیــن ســرمایه انــدک خــود را از دســت بدهنــد می ترســند و 
مــردم غیربومــی نیــز به علت تــرس از طوالنی شــدن بازگشــت 
ســرمایه و بازگشــت ناپذیری، ریســک پذیری کمتــری دارنــد. 
مناطــق  در  گردشــگری  فعالیت هــای  شــرایط،  ایــن  بــا 
روســتایی شــكل نمی گیــرد یــا در صــورت شــروع ادامــه 
ــی و  ــت مال ــا حمای ــک ب ــب وکارهای کوچ ــر کس ــد. اگ نمی یاب
ــی را  ــود و موفقیت های ــروع ش ــتا ش ــاکنان روس ــارکت س مش
کســب کننــد، شــرایط بــرای انجــام فعالیت هــای گردشــگری 

مطلــوب می شــود؛
نامناســب کســب وکار: زمینه هــای  3. فضــای اقتصــادی 
ــه در آن  ــی ک ــای محیط ــا ویژگی ه ــراد ب ــود اف ــخصیتی خ ش
زندگــی می کننــد آنــان را بــا فضــای اقتصــادی نامناســب 
می کنــد؛  روبــه رو  گردشــگری  فعالیت هــای  کســب و کار 
به طــوری کــه افراد بــرای شــروع فعالیــت در حوزه گردشــگری 
بــا مشــكل مواجــه می شــوند. نهــاد و تعــاون روســتایی نیــز بــا 
هــدف حمایــت و راهنمایــی ایــن افــراد وجــود نــدارد و اغلــب 
ســاکنان روســتاهای هــدف گردشــگری در مقابل بوروکراســی 
و  راه انــدازی  به منظــور  وام  و  گرفتــن مجــوز  بــرای  اداری 
توســعه کســب وکارهای گردشــگری آســتانه تحمــل کمتــری 
دارنــد و برخــی در نیمه هــای رونــد اداری، آن را به صــورت 
نیمه انجام یافتــه رهــا می کننــد. ایــن عوامــل محیطــی حاکــم 
بــا ویژگــی فــردی افــراد از قبیــل آگاهــی انــدک دربــاره حــوزه 
گردشــگری روســتایی و ســرمایه اندک ترکیب شــده و توســعه 
ــدی  ــا کن ــتایی را ب ــگری روس ــادی گردش ــای اقتص فعالیت ه

روبــه رو می ســازد؛
4. ضعــف دانش فنی فضای کســب وکار: گارگاه های آموزشــی 
ــگری  ــای گردش ــوزه فعالیت ه ــه ح ــم اولی ــا مفاهی ــنایی ب آش
روســتایی در روســتاهای هدف برگزار نشــده اســت تا ســاکنان 
روســتا دربــاره مزایای اقتصادی گردشــگری توجیــه و از فواید 
آن آگاه شــوند؛ زمانی کــه آگاه ســازی دربــاره مســئله ای مهــم 
ــک  ــاد ی ــد اقتص ــه می توان ـ ک ــتایی  ــگری روس ــد گردش مانن
ـ صــورت نگیــرد، رشــد و توســعه آن  روســتا را متحــول ســازد 

نیــز انجــام نمی شــود. 
ــت  ــی از آن اس ــق حاک ــج تحقی ــازار: نتای ــناخت ب ــدم ش 5. ع
شــناخت  گردشــگری  هــدف  روســتاهای  ســاکنان  کــه 
صحیحــی از بــازار هــدف خــود نداشــته اند؛ بــه همیــن علــت 
ــازار مصــرف نبــوده یــا کمتــر  کاالهــای تولیــدی مــورد نیــاز ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــل نش ــن عام ــود. ای ــتقبال می ش از آن اس
تولیــدات روســتایی بــدون مطالعــه و شــناخت از بــازار هــدف 
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صــورت می گیــرد و بــه نظــر می رســد بــا اندکــی تغییــر 
در نــوع و نحــوه بســته بندی و ارائــه خالقیــت در هنرهــا و 
ــدات  ــن تولی ــرای ای ــری ب ــده بهت ــد آین ــتی، بای ــع دس صنای
مناطــق روســتایی متصــور شــد. هــدف توســعه فعالیت هــای 
گردشــگری روســتایی ســوددهِی ســاکنان روستاســت و نبــود 
مهــارت کنتــرل بــازار ســبب می شــود کــه همــان ســود انــدک 
نیــز نصیــب دالالن اقتصــادی شــود. نتایــج ایــن تحقیــق بــا 
نتایــج تحقیقــات ژانــگ و همــكاران )2015(، فســتوس و 
آمابــوی1 )2015(، هاشــم خانی  زلفانیــا )2015( عینالــی و 
همــكاران )1397(، رومیانــی و همــكاران )1395(، صالح پــور 
)1395(، کیوانــی زاده و عارفــی )1394(، لطیفــی و همــكاران 
)1392(، عنابســتانی )1391(، رضوانــی و همــكاران )1391(، 
ــاش )1388(  ــق قزلب ــكاران )1391( و راس ــی و هم نادرمهدی

ــت دارد.  مطابق
تحلیــل وضعیــت  این کــه در  علــت  بــه  مطالعــه حاضــر 
اقتصــاد گردشــگری روســتاها رویكــردی جامــع و نظام منــد 
داشــته، جدیــد اســت و پژوهشــی بــا ایــن عنــوان، در منطقــه 
ــه  ــص ب ــورت اخ ــه به ص ــت ک ــده اس ــام نش ــده انج مطالعه ش
ــتان  ــتایی در اس ــگری روس ــعه گردش ــادی توس ــع اقتص موان
ــازمان های  ــر و س ــان دیگ ــن رو محقق ــردازد. ازای ــان بپ زنج
ــده در  ــه کار برده ش ــد از روش ب ــگری می توانن ــط گردش مرتب
ایــن پژوهش و یافته های آن اســتفاده کننــد و پژوهش حاضر 
از ایــن حیــث ارزش و اصالــت علمــی دارد. بــا درنظرگرفتــن 
ایــن مهــم، کــه روســتاهای هــدف گردشــگری کشــور ایــران 
ــعه یافتگی  ــاوت از توس ــه متف ــا درج ــون و ب ــل گوناگ در مراح
ــابه در  ــكالت مش ــا و مش ــا محدودیت ه ــی ب ــد، ول ــرار دارن ق
ــج  ــن رو نتای ــد؛ ازای ــگری روبه روین ــب وکار گردش ــعه کس توس
کلــی ایــن تحقیــق بــه مســائل روســتاهای هــدف گردشــگری 

ــت. ــر اس تعمیم پذی
ــداد  ــش تع ــگری و افزای ــدف گردش ــتاهای ه ــذاری روس نام گ
نیازمنــد  و  نیســت  کافــی  به تنهایــی  گردشــگری  نقــاط 
ــت.  ــتایی اس ــگری روس ــعه گردش ــدون توس ــزی م برنامه ری
برهمین مبنــا، وجــود یــک نظــام مدیریــت و نظــارت را 
ــرفت  ــه پیش ــا و درج ــرای طرح ه ــد اج ــه از رون ــد ک می طلب
روســتاهای هــدف در حوزه هــای گوناگون توســعه گردشــگری 
به ویــژه حــوزه اقتصــادی گــزارش صحیحــی ارائــه دهــد تــا از 
طریــق مشــاهده نتایــج خألهــای موجــود شناســایی و رفــع 
شــوند. در راســتای نتایــج تحقیــق، راهكارهایــی بــرای 
بهبــود اوضــاع اقتصــادی روســتاهای هــدف گردشــگری ارائه 

می شــود:
ـ آموزشــی پیرامــون فوایــد  1( برگــزاری کالس هــای توجیهــی 

اقتصادی گردشــگری روســتایی؛ 
2( خلــق صــور مختلــف گردشــگری )ورزش هــای زمســتانی 
1. Festus and Omoboye 

ماننــد اســكی و ورزش هــای تابســتانی ماننــد کایت ســواری و 
کوهنــوردی( در روســتا بــه کمــک نهادهــای بخــش دولتــی و 

خصوصــی؛
3( تأســیس تعاونی هــای توســعه گردشــگری در ســطح 
شهرســتان بــرای ارائــه خدمــات مالــی و مشــاوره ای به منظور 

راه انــدازی کســب وکارهای گردشــگری روســتایی؛
4( حمایت هــای دولتــی ماننــد بخشــودگی مالیاتــی و قوانین 
ــگری  ــت گردش ــه صنع ــی ب ــش خصوص ــویقی و ورود بخ تش

روســتایی؛ 
5( برگــزاری کالس هــای آموزشــی کارآفرینــی و بازاریابــی 
در حــوزه گردشــگری و ارائــه گواهینامــه معتبــر بــه ســاکنان 

ــتا؛ روس
6( بیمــه محصــوالت کشــاورزی و پرداخــت وام هایــی بــا نــرخ 

ســود کــم.
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ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــرت در اس ــد مهاج ــی رون جغرافیای
)1385-1365(«. فصل نامــه جغرافیایــی آمایــش محیــط، 

ــماره 10، ص 49-23. ــوم، ش ــال س س
پــاپ زن، عبدالمجیــد، قبادی، پرســتو، زرافشــانی، کیومرث 
و گراونــدی، شــهپر )1389(. »مشــكالت و محدویت هــای 
گردشــگری روســتایی بــا اســتفاده از نظریــه بنیانــی )مطالعــه 
ــه  ــاه(«. فصل نام ــتان کرمانش ــر، اس ــتای حری ــوردی: روس م

پژوهش هــای روســتایی، دور| 1، شــماره 3، ص 52-27.
ــی و  ــی خانی، مرتض ــری، داود، موس ــران، ثم ــدری، عم حی
بهــار )1398(. »چالش هــای بین المللی ســازی  بِیَشــمی، 
کســب وکارهای گردشــگری کشــاورزی در ایــران«. مجلــه 
ــماره دوم، ص 113- ــم، ش ــال ده ــعه، س ــگری و توس گردش

.129
رضویــان،  منشــی زاده،  رحمــتاهلل  مرتضــی،  حســینی، 
ــع  محمدتقــی و مریدالســادات، پــگاه )1398(. »واکاوی موان
گردشــگری روســتایی بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار 
اقتصــادی ســكونتگاه های روســتایی بــا رویكــرد کارآفرینانــه 
)مــورد مطالعــه: شهرســتان کیــار- اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری(«. مطالعــات و تحقیقات اجتماعی در ایــران، دوره 

8، شــماره 3، ص 637-609.
ــی  ــی، عل ــده و طوران ــروی مهر، حمی ــه، خس ــی، فضیل خان
)1393(. »ســنجش پتانســیل های گردشــگری روســتایی 
بــا رویكــرد رفــع چالش هــای اقتصــادی«. پژوهش هــای 

روســتایی، دوره 5، شــماره 1، ص212-191.
راســق قزلبــاش، ســلیمان )1388(. »گردشــگری روســتایی و 
لــزوم توجــه بــه آن در برنامه هــای توســعه و آبادانــی روســتا«. 
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فصل نامــه مســكن و محیــط روســتا، دوره 29، شــماره 129، 
ص 12-10.

رضوانــی، محمدرضا و بیــات، ناصــر )1393(. »تحلیل جایگاه 
گردشــگری روســتایی در برنامه هــای کالن توســعه کشــور 
ــه  ــی(«. مجل ــعه مل ــاله توس ــای پنج س ــر برنامه ه ــد ب ــا تأکی )ب
برنامه ریزی و توســعه گردشــگری، ســال ســوم، شــماره 9، ص 

.30-11
رضوانــی، محمدرضــا، بدری، ســید علی، ســپهوند، فرخنده، 
»گردشــگری   .)1391( ســعیدرضا  رونیــزی،  اکبریــان  و 
زندگــی  کیفیــت  بهبــود  بــر  آن  اثــرات  و  دوم  خانه هــای 
ســاکنان روســتایی )مطالعــه مــوردی: بخــش رودبار قصــران، 
شهرســتان شــمیرانات(«. مطالعــات و پژوهش های شــهری و 

منطقــه ای، دوره 4، شــماره 13، ص 40-23.
ــا )1394(.  ــران، پریس ــال و رنجب ــا، لی ــه، صف ــی، روح ال رضای
»شــناخت و واکاوی مشــكالت توســعه گردشــگری در مناطــق 
روســتایی اســتان اصفهــان )مطالعــه مــوردی: روســتای 
ابیانــه(«، فصل نامــه فضــای جغرافیایــی اهــر، ســال پانزدهــم، 

شــماره 49، ص 56-37.
ــدوی، داوود )1385(.  ــا و مه ــاری، عبدالرض ــن افتخ رکن الدی
ــتفاده از  ــا اس ــتایی ب ــگری روس ــعه گردش ــای توس «راهكاره
مــدل SWOT )دهســتان لواســان چــک(». فصل نامــه علمــی-

پژوهشــی علــوم انســانی، دانشــگاه تربیــت مــدرس، دوره 10، 
شــماره 2، ص 30-10.

ــه  ــور، مرضی ــید، هادی پ ــی، جمش ــد، عینال ــی، احم رومیان
و حجی پــور، محمــد )1395(. »بــرآورد و ســنجش رابطــه 
اثرگــذاری گردشــگری بــا کاهــش فقــر در مناطــق روســتایی، 
مطالعــه مــوردی: روســتاهای چنگــوره و اســماعیل آباد - 
ــگری، دوره 4ص  ــای گردش ــه فض ــتان آوج«. فصل نام شهرس

.98 ص81-   ،20
برنامــأ  قانــون  کشــور،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعأ اقتص ــم توس ــاأل شش پنج س
جمهــوری اســالمی ایــران )1400-1396(، مصوبــات مجلــس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547 شــورا. 
شــریفی رنانــی، حســیُن صفایــی شــكیب، مریــم و عمــارزاده، 
رشــد  بــر  گردشــگری  اثــر  «بررســی   .)1389( مصطفــی 
علــوم   .«)1387-  1369 ســال های  )در  ایــران  اقتصــادی 

ص 25-9.  شــماره 6،  اقتصــادی، 
روســتایی  »گردشــگری   .)1389( علــی  شــمس الدینی، 
راهــكاری ســازنده بــرای توســعه، روســتایی، نمونــه مــوردی: 
ــتا،  ــط روس ــكن و محی ــه مس ــان(«. فصل نام ــتای فهلی روس

ص 107-95. شــماره 131،  دوره 29، 
کریمــی،  و  حســن  اســماعیل زاده،  شمســی،  صالح پــور، 
خدیجــه )1395(. »تأثیرات متقابل توســعه پایدار گردشــگری 

ــای  ــده«. فض ــتان نق ــی، شهرس ــات محل ــعه اجتماع ــا توس ب
گردشــگری مالیــر، دوره 6، شــماره 21، ص 41 - 63.

طیبی، ســیدکمیل، بابكــی، روح اله و جبــاری، امیــر )1386(. 
»بررســی رابطه توســعه گردشــگری و رشــد اقتصــادی در ایران 
1388-1338(. پژوهش نامــه علــوم انســانی و اجتماعــی ویــژه 

اقتصاد، ســال هفتــم، شــماره 26، ص 110-83.
عنابســتانی، علی اکبــر، ســعیدی، عبــاس و درویشــی، حســن 
)1391(. »بررســی آثــار اقتصــادی، اجتماعــی، کالبــدی و 
زیســت محیطــی توســعه گردشــگری در ســكونتگاه های 
از دیــدگاه گردشــگران و روســتاییان )مطالعــه  روســتایی 
مــوردی: دشــت ارژن فــارس(«. مجلــه علمــی تخصصــی 

برنامه ریــزی فضایــی، ســال دوم، شــماره 2، ص 20-1.
توســعه  چالش هــای  واکاوی   .)1396( فریبــا  عباســی، 
ــی  ــران محل ــدگاه مدی ــتایی از دی ــی روس ــگری در نواح گردش
)مطالعــه مــوردی: روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان 
ــگاه  ــا، دانش ــد، جغرافی ــی ارش ــه کارشناس ــان(، پایان نام زنج

ــان. زنج
ــدی و  ــی، مه ــین، چراغ ــی حس ــید، فراهان ــی، جمش عینال
عباســی، فریبا )1397(. »ارزیابی نقش گردشــگری روســتایی 
در توســعه پایــدار جوامــع محلــی )مــورد مطالعــه: روســتاهای 
هــدف گردشــگری اســتان زنجــان(«. مجلــه گردشــگری و 

ــماره 2، ص 193-171. ــم، ش ــال هفت ــعه، س توس
ــی،  ــم و ازگل ــی، قاس ــرم، صادق ــی، اک ــد، نوح ــی، مجی فتاح
رقیــه )1394(. تأثیــر بازاریابــی گردشــگری روســتایی بــر 
توســعه پایــدار. کنفرانس ســاالنه رویكردهای نوین پژوهشــی 

ــانی. ــوم انس در عل
فراهانی، حســین، و منوچهری، ســوران )1394(. »شناسایی 
ــع و مشــكالت توســعه گردشــگری در نواحــی روســتایی  موان
هــدف گردشــگری غرب شهرســتان مریــوان«، مجلــه پژوهش 
و برنامه ریــزی روســتایی، ســال چهــارم، شــماره 9، ص 161-

.172
قبــادی، پرســتو، پــاپ زن، عبدالمجیــد، زرافشــانی، کیومرث 
ــگری  ــت گردش ــه وضعی ــهپر )1391(. »مطالع ــدی، ش و گراون
ــا  ــتا؛ ب ــی روس ــدگاه اهال ــاه از دی ــتای خانق ــتایی در روس روس
اســتفاده از تئــوری بنیانــی«. مســكن و محیــط روســتا، دوره 

31، شــماره 137، ص 91-71.
قربانی نیــا، زهــرا، نیــک زاد، وحیــد و صالحــی، اســماعیل 
پژوه هــای  زیســت محیطی  اثــرات  »ارزیابــی   .)1394(
ــگری اوان(«.  ــه گردش ــوردی: منطق ــه م ــگری )مطالع گردش
مجلــه برنامه ریــزی و توســعه گردشــگری، ســال چهــارم، 

.167-147 ص   ،13 شــماره 
کاظمــی، مهــدی )1390(. مدیریــت گردشــگری. تهــران: 

ــمت. ــارات س انتش
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نقــش   .)1394( ایمــان  عارفــی،  و  الهــام  کیوانــی زاده، 
ــعه  ــر توس ــد ب ــا تأکی ــتایی ب ــی روس ــگری در کارآفرین گردش
روســتایی )مطالعــه مــوردی: دهســتان شــیرکوه یــزد(. 
علــوم  در  نویــن  پژوهش هــای  بین المللــی  کنفرانــس 

محیط زیســت. و  کشــاورزی 
لطیفــی، ســمیه، نــادری مهدیــی، کریــم و زلیخایــی ســیار، 
فعالیت هــای  توســعه  بــر  مؤثــر  »موانــع   .)1392( لیــال 
گردشــگری در نواحــی روســتایی همــدان )بــا تأکیــد بــر 
روســتاهای هــدف گردشــگری(«. فصل نامــه برنامه ریــزی 

ص 87-77. شــماره 9،  دوره 3،  منطقــه ای، 
ــعیده  ــدزاد، س ــین و صم ــی، حس ــز، پناه ــدزاده، پروی محم
)1396(. »تبییــن عوامــل مؤثــر بــر ســطح حمایــت ســاکنان 
شــهر تبریــز از توســعه گردشــگری )بــا تأکیــد بــر ابعــاد 
ــعه،  ــگری و توس ــه گردش ــی(«. فصل نام ـ فرهنگ ــی  اجتماع

ســال ششــم، شــماره 10، ص 77-63.
نــادر مهدیــی، کریــم، اذانــی، مهــری، یعقوبــی فرانــی، احمد 
و روســتایی، مریــم )1392(. »واکاوی تأثیــرات گردشــگری در 
روســتای ابیانــه بــا اســتفاده از تكنیــک SWOT«. تحقیقــات 

جغرافیایــی، دوره 28، شــماره 4، ص 44-31.
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