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گردشــگری روســتایی ،موانــع
گردشــگری ،موانــع اقتصــادی،
نظریــة بنیانــی ،روســتاهای
هــدف گردشــگری ،اســتان
زنجــان

چکیده

گردشــگری روســتایی بــا توجــه بــه کارکردهــای متنــوع و نیــز توانایــی بــاال در
برقــراری ارتبــاط بــا ســایر بخشهــای اقتصــادی بهمنزلــه 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
از لحــاظ هــدف ،توســعهای ـ كاربــردی و از نظــر پارادایــم در گــروه تحقیقات كیفی
قــرار میگیــرد و از ُبعــد روش ،از نظریــه بنیانــی بهــره بــرده اســت .برای گــردآوری
اطالعــات از اســناد کتابخانـهای ،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
ن تشــکیل میدهند.
اســامی) هشــت روســتای هــدف گردشــگری اســتان زنجــا 
روش نمونهگیــری بهصــورت روش گلولــه برفــی ( 36نفــر) تــا رســیدن بــه اشــباع
تئوریــک انجــام شــده اســت .بــرای تأمیــن روایــی تحقیــق ،از روش ارزیابــی گوبــا
و لینکولــن (شــامل چهــار مرحلــه قابلیت اعتبــار ،انتقالپذیــری ،قابلیــت ثبات،
تأییدپذیــری ،معقولبــودن) اســتفاده شــده اســت .دادههــای جمعآوریشــده از
طریــق تحلیــل محتوایــی واکاوی شــدند .بــا پیونــددادن كدهــا (كدگــذاری بــاز)،
مفاهیــم (كدگــذاری محــوری) ،مقولههــا (كدگــذاری انتخابــی) و تأییــد اعتبــار
مفاهیــم بهدسـتآمدۀ تحقیــق از شــیوه روش کانونــی بهدســت خبــرگان ،مــدل
مفهومــی تحقیــق ترســیم شــد و تأییــد نظــر كارشناســان نیــز بــه مــدل اعتبــار
بخشــید .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه روســتاهای هــدف گردشــگری
اســتان زنجــان در مقولــه اقتصــادی ،بــا مشــکالت اساســی مواجهانــد .ایــن
مشــکالت عبارتانــد از :محدودیــت فصــول گردشــگری ،آســیبپذیری اقتصــاد
کشــاورزی ،ضعــف توانمندیهــای فــردی ،فضــای نامناســب اقتصــادی ،فقــدان
ریس ـکپذیری ،فقــدان شــناخت بــازار و ضعــف دانــش فنــی کس ـبوکار.

مقدمه

امــروزه گردشــگری بهمنزل ـ ه صنعتــی پویــا نقــش مهمــی
در نیــل بــه توســعه پایــدار در جوامــع گوناگــون ایفــا
میکنــد ()Kastenholz et al., 2012: 212؛ بهطوریکــه بــا
توجــه بــه تأثیــرات بیشــمار و ارتبــاط پیچیــده آن بــا
ســایر بخشهــای اقتصــادی ،نهتنهــا بهمنزلــه موتــور

محــرک رشــد عمــل میکنــد ،بهمثابــه فراهمکننــده
فرصتهــای اشــتغال و درآمــد نیــز مطــرح اســت (Nagaraju
 )& Chandrashekara, 2014: 42و بیــش از هــر صنعــت
دیگــری ســرمایه ،انتقــال پــول و ارز را در مقیاسهــای
محلــی ،منطقــهای ،ملــی و بینالمللــی ســبب میشــود
(محمــدزاده و همــکاران .)65 :1396 ،ازایـنرو گردشــگری
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بهمنزلــه ابــزار بــزرگ رشــد اقتصــاد منطق ـهای ،در بســیاری
از کشــورهای دنیــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت (Meng,
)2014؛ بهگونــهای کــه تعــداد افــرادی کــه در ایــن حــوزه
فعالیــت اقتصــادی میکننــد ،بــا رشــدی شــتابان از رقــم
 25میلیــون نفــر در ســال  1950بــه رقــم  983میلیــون نفــر
در ســال  2011رســیده اســت کــه رشــد متوســط ســاالنه 6/2
درصــد را نشــان میدهــد (.)Nemirschi & Craciun, 2010: 138
ازایـنرو ،بــرای کشــورهای درحــال توســعه ،کــه با مشــکالتی
ماننــد نــرخ بـیکاری بــاال ،محدودیــت منابــع ارزی و اقتصــاد
تکمحصولــی مواجهانــد ،اهمیــت فراوانــی دارد (طیبــی و
همــکاران .)85 :1386 ،شــورای جهانــی گردشــگری ()WTO
در گزارشهــای خــود ،بــه بررســی تأثیــرات اقتصــادی
توریســم در  181کشــور جهــان ،ازجملــه ایــران تا ســال 2020
پرداختــه و وضعیــت نامطلوبــی را بــرای آینــده گردشــگری
ایــران پیشبینــی کــرده اســت ( .)WTO, 2010ســاالنه بیــش
از  600میلیــون نفــر از نقــاط دیدنــی کشــورهای گوناگــون
بازدیــد میکننــد؛ در ایــن میان ســهم ایــران فقــط دو میلیون
نفــر اســت ( .)WTO, 2011گردشــگری روســتایی نیــز بخشــی
از بــازار گردشــگری بــوده و میتــوان آن را ابــزار مهمــی بــرای
توســعه اقتصــادی ـ اجتماعــی و اکولوژیکی جوامع روســتایی
قلمــداد کــرد ( )Lee & Chang, 2008: 181; Szabo, 2005کــه
ترکیبــی از جنبههــای متعــدد تجــارب زندگــی و فعالیتهای
روســتایی اســت و ماهیــت گردشــگری روســتایی را شــکل
میدهــد ( )Mlaoan et al., 2014: 326و بــا توجــه بــه مناظــر
منحصربهفــرد ،مناطــق وســیع نیمهطبیعــی و مهماننــوازی
ذاتــی ســاکنان مناطــق روســتایی ،ارائــه فرصتهایــی بــرای
توســعه در مناطــق روســتایی را دربــر خواهــد داشــت (Matei,
 )2015: 454و ایــن مســئله بــه معنــی برقــراری ارتبــاط میــان
فرهنــگ ،تاریــخ ،ویژگیهــای قومی و بنیانهــای جغرافیایی
نواحــی روســتایی اســت ( )Dimitrovskia et al., 2012: 290و
ایجــاد انگیــزه در مــردم بــرای ادامــه زندگــی (Matei, 2015:
 ،)455تنوعبخشــی بــه فعالیتهــای اقتصــادی (قربانینیــا و
همــکاران ،)148 :1394 ،احیــای جامعــه روســتایی و کاهش
بیثباتــی درآمــد را ســبب میشــود ()Hwang et al., 2012: 3
و گزینـهای مهــم بــرای توســعه اقتصــادی جوامع روســتایی با
جاذبههــای طبیعــی ،تاریخــی و فرهنگــی اســت (Ghanian
 .)et al., 2014: 79همچنیــن در ســطح ملــی میتوانــد بــرای
صاحبــان تجــارت ،ســرمایه نســبت ًا انــدک و رشــد اقتصــادی
ارگانیــک را فراهــم کنــد و جایگزیــن فعالیتهــای ســنتی
در روســتا شــود ( .)William & Hall, 2012ایــن صنعــت در آن
دســته از روســتاهایی توســعه مییابــد کــه ظرفیتهــای
طبیعــی و تاریخــی الزم را دارنــد؛ بهعبارتدیگــر،
جهتگیــری فعالیتهــای اقتصــادی در صنعــت گردشــگری

جریــان بهینهســازی اســت کــه در آن ،گروههــای مختلــف
بــرای بهحداکثررســاندن منافــع خــود و رســیدن بــه اهــداف
مربوطــه تــاش میکننــد (شــمسالدینی .)96 :1389 ،بــر
همیــنمبنــا ،در برنامــه چهارم توســعه اقتصــادی ،اجتماعی
و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران ( ،)1384-1388دولــت
تشــکیل کمیتههــای گردشــگری روســتایی روســتایی و
عشــایری ،تعییــن حــدود  370روســتای هــدف گردشــگری
و تعییــن مناطــق نمونــه گردشــگری را بهمنظــور توســعه و
جــذب گردشــگر روســتایی در دســتور کار ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری قــرار داده اســت
(عینالــی و همــکاران .)174 :1397 ،همچنیــن در برنامــه
پنجــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران ( ،)1390-1394بــرای نخســتینبار در
بندهــای متعــدد ،موضــوع توســعه گردشــگری روســتایی
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت؛ ازجملــه در مــاده  194کــه بــه
توســعه روســتایی میپــردازد .در بخشهــای دیگــر نیــز
موضــوع توســعه گردشــگری در نواحــی روســتایی مطــرح
شــده اســت .همچنیــن براســاس تصمیمــات مســئوالن
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری در
جریــان برنامــه پنجــم تــا پایــان ســال  ،1391افزایــش تعــداد
روســتاهای هــدف گردشــگری بــه  1100ســکونتگاه مطــرح
شــده اســت (رضوانــی و بیــات .)14 :1393 ،بررســی قانــون
برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جمهــوری اســامی ایــران ( )1396-1400بیانگــر عــزم
جــدی دولــت در تأمیــن زیرســاختهای الزم بــرای مناطــق
گردشــگری بــا مشــارکت بخــش غیردولتــی اســت (ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی کشــور.)1395 ،
توســعه فعالیتهــای اقتصــادی گردشــگری روســتایی در
ایــران بــا انواعــی از چالشهــای اقتصــادی ،ســرمایهگذاری،
ناآگاهــی عمومــی درقبــال مزایــای گردشــگری و نبــود
چارچــوب نهــادی و قانونــی و غیــره روبهروســت (قبــادی و
همــکاران .)1391 ،تمامــی ایــن عوامــل در کنــار یکدیگــر
مانــع توســعه فعالیتهــای حوزه گردشــگری روســتایی شــده
اســت .توجــه بــه آمــار و ارقــام مذکــور ،بســیار تأملبرانگیــز
اســت؛ بنابرایــن پژوهــش و تحقیــق در ایــن حــوزه
بیشازپیــش ضــرورت مییابــد؛ زیــرا گردشــگری فعالیتــی
اقتصــادی ـ اجتماعــی اســت کــه میــراث فرهنگــی و طبیعــی
کشــورها را خریــد و فــروش میکنــد (کاظمــی )1390 ،و
میتوانــد اقتصــاد عقبمانــده روســتایی را در کشــورهای
درحــال توســعه بازســازیی کنــد.
روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان زنجــان دارنــده
پتانســیلهای فــراوان گردشــگری در عرصههــای طبیعــی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اســت .ســازمان گردشــگری،
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مبانینظری
گردشــگری یکــی از کارآمدتریــن رویکردهــای محــرک
رشــد اقتصــادی بــرای کشــورهایی اســت کــه بــه علــت
تکمحصولیبــودن یــا محدودبــودن منابــع انــرژی،
دارای اقتصــادی بیتحــرک و آســیبپذیرند (شــریفی
ی کــه توســعه آن
رنانــی و همــکاران)12 :1389 ،؛ بهطــور 
در كشــورهای صنعتــی ،موجــب تنــوع درآمدهــا و كاهــش
ناهماهنگــی در اقتصــاد میشــود و در كشــورهای درحــال
توســعه فرصتــی بــرای صــادرات فراهــم میكنــد؛ بهطــوری
كــه نــرخ رشــد آن از اشــكال ســنتی صــادرات بیشــتر اســت
(حبیبــی و محمــدی .)2 :1397 ،گردشــگری روســتایی نیــز
بــه چشــماندازهای زیبــا ،محیــط طبیعــی ،جاذبههــای
فرهنگــی ،فرهنــگ موجــود در مناطــق روســتایی وابســته
اســت؛ درنتیجــه طرفــدار جوامــع محلــی اســت (,Nitashree
 )2012و بهمنزلــه کارکــرد اقتصــادی مکمــل ،در کنــار ســایر
فعالیتهــای تولیــدی و خدماتــی در ســطح مناطق روســتایی
و مح ّلــی جریــان دارد و میتوانــد درحکــم ابــزار توســعهگر
اقتصــادی در جوامــع محلــی ایفــای نقــش کنــد (رکنالدیــن
افتخــاری و مهــدوی .)15 :1385:192 ،توســعه گردشــگری
روســتایی بــا متنوعســازی اقتصــادی ،توانایــی انکارناپذیــری
بــرای تأثیرگــذاری در معیشــت پایــدار روســتاییان و حــل
مســئله فقــر روســتایی دارد
گردشــگری روســتایی راهحــل کلــی بــرای تمامــی مشــکالت
نواحــی روســتایی نیســت؛ امــا یکــی از شــیوههایی کــه آثــار
اقتصــادی مهمــی داشــته و بهنوعــی بــه کندشــدن روند تخلیه
ســکونتگاههای روســتایی و کاهــش مهاجــرت روســتایی
کمــک میکنــد (حســینی و همــکاران .)615 :1398 ،باتلــر
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میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی در اســتان زنجان ،شــانزده
روســتای دارای ظرفیتهــا و جاذبههــای گردشــگری در
زمینههــای تاریخی و طبیعــی و فرهنگی درحکم روســتاهای
هــدف گردشــگری را شناســایی و معرفــی کردهانــد .ایــن
جاذبههــا میتواننــد بســتر الزم را بــرای گســترش اقســام
گوناگــون گردشــگری روســتایی فراهــم آورنــد .ایــن درحالــی
اســت کــه بهرغــم پتانســیلهای 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
باشــد .بهعبارتدیگــر ،مــردم روســتاهای مذکــور از منافــع
سرشــار اقتصــادی گردشــگری بیبهرهانــد و در فقــر بهســر
میبرنــد .در پژوهــش حاضــر ،ســعی بــر آن اســت کــه بــه
ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه :مهمتریــن موانــع اقتصــادی
توســعه گردشــگری در روســتاهای هــدف کدامانــد؟

( )1980اظهــار مـیدارد کــه بهتــر اســت گردشــگری بهصــورت
مکملــی بــرای اقتصــاد پررونــق و متنــوع و نــه هســته اصلــی
توســعه روســتایی درنظــر گرفتــه شــود (.)Butler, 1980: 15
توســعه فعالیتهــای اقتصــادی در حــوزه گردشــگری
روســتایی بــا موانعــی روبهروســت کــه بخشهایــی از اقتصــاد
هــر روســتا را شــامل میشــود و دربرگیرنــده نوســانات درآمــد
روســتاییان ،اشــتغال فصلــی و میــزان ســرمایهگذاری در
بخــش گردشــگری روســتایی اســت (عباســی.)59 :1396 ،
گارود و همــکاران ( )2006معتقدنــد کــه مشــکالت اقتصــادی
از مهمتریــن موانــع توســعه گردشــگری روســتایی اســت کــه
ازجملــه آن میتــوان بــه کافینبــودن حمایتهــای مالــی
اشــاره کــرد.
1
بــه بــاور ســزابو ( )2005ســرمایهگذارینکردن افــراد بومــی و
غیربومــی به علت بازگشــت ضعیف ســرمایه در روســتاها یکی
از موانــع عمــده اقتصــادی در توســعه گردشــگری روســتایی
اســت .باتلــر و کالرک معتقدنــد کــه توســعه گردشــگری در
مناطــق روســتایی ،لزومــ ًا درحکــم راهحــل جادویــی بــرای
توســعه روســتایی نیســت ( .)Butler & Clarke, 2005از
دیــدگاه آنــان ،مناطــق روســتایی بــا چالشهایــی از قبیــل
نوســانات و نارســایی درآمــدی ،دســتمزد کــم و محافظهکاری
ســرمایهگذاران روبهروینــد و در شــرایطی کــه روســتا اقتصــاد
ضعیفــی دارد ،توســعه گردشــگری بــا درآمدزایــی و شــغل
پارهوقــت میتوانــد بهمنزلــه کارکــردی مکمــل بــرای رونــق
اقتصــادی و تکی ـهگاه اصلــی توســعه روســتایی مطــرح شــود
(.)Mlaoan, 2014: 327
مطالعــه هــاالرد 2در ســال  2007نشــان میدهــد كــه
گردشــگری روســتایی تــوان بالقــوه آن منطقــه را بــه بالفعــل
تبدیــل میكنــد و نشــان میدهــد كــه ارتقــای بازاریابــی در
ســطح محلــی یكــی از تأثیــرات عمــده توســعه گردشــگری
روســتایی اســت و میتوانــد مشــاغل گســتردهای را راهانــدازی
یــا مشــاغل موجــود را تقویــت کنــد ( .)Tarlow, 2011بازاریابــی
فراینــدی مدیریتــی اســت کــه شــامل تمامــی فعالیتهــای
برنامهریــزی ،تهیــه محصــوالت گردشــگری و جذب گردشــگر
اســت و نیازمنــد انجــام عملیــات و فعالیتهــای بازاریابــی
اســت (فتاحــی و همــکارن .)1394 ،نبــود درک کامــل از
فراینــد بازاریابــی ســبب میشــود که گردشــگری روســتایی در
بازاریابــی محصــوالت خــود با مشــکل مواجه شــود (عباســی،
 .)60 :1396آگاهنبــودن از نیــاز بــازار مصــرف و نهــادی کــه
تنظیمکننــده امــر بازاریابی محصوالت گردشــگری روســتایی
اســت و نبــود مــکان مناســب بــرای عرضــه محصــوالت و
تولیــدات گردشــگری ،ازجملــه موانــع اقتصــادی گردشــگری
روســتایی اســت (کیوانــیزاده و عارفــی.)13 :1394 ،
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یکــی دیگــر از موانعــی کــه اقتصــاد گردشــگری روســتایی را
تحــت الشــعاع قــرار میدهــد ،محدودیــت فصول گردشــگری
اســت .ورود گردشــگران بــه مناطــق گردشــگری روســتا در
نیمــه اول ســال رخ میدهــد و همیــن امــر ســبب اشــتغال
فصلــی و موقــت در بیشــتر مواقــع ســال میشــود .وجــود
جاذبههــای گردشــگری در هــر منطقه روســتایی ،شــرط الزم
بــرای فعالیتهــای مربــوط بــه آن بــوده ،امــا كافــی نبــوده و

گردشــگران بــه علــت آشــنانبودن بــا روســتاهای هــدف و نــوع
جاذبههــا ،آنهــا را بهمنزلــه یکــی از مقاصــد گردشــگری
خــود قــرار نمیدهنــد (.)Aref et al., 2009
برخــی از پژوهشهایــی کــه اخیــر ًا بــا موضــوع توســعه
گردشــگری روســتایی انجــام شــده در جدول  1بررســی شــده
اســت.

جدول  :1پیشینه تحقیق
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محقق

عنوان تحقیق

یافتههای تحقیق

)Ionela et al. (2015

مزایا و محدویتهای توسعه گردشگری در
مناطق روستایی در منطقه دره آمپوئی ـ
رومانی

نتایج نشان میدهد که گردشگری روستایی به جذب ارز خارجی و
منابع مالی داخلی ،توسعه سرمایهگذاری ،استفاده از دانش جدید و
تحریک اقتصاد محلی کمک میکند.

)Aref et al (2009

موانع توسعه گردشگری در شیراز

نتایج تحقیق نشان میدهد روستاییان در فصولی از سال به پذیرش
گردشگر تمایل نداشته و محدودیت فصل گردشگری از موانع اصلی
توسعه گردشگری روستایی است و معتقدندكه گردشگری در برخی
نقاط ممكن است.

)Islm (2014

مسائل و چالشهای پیش روی توسعه
پایدار گردشگری روستایی

تحقیق نشان میدهد که اکثر جمعیت مناطق روستایی در فقر
زندگی میکنند و گردشگری بهطور گسترده بهمنزله استراتژی
توسعه برای مناطق توسعهنیافته توصیه میشود.

حسینی و همکاران
()1398

واکاوی موانع گردشگری روستایی
برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی
سکونتگاههای روستایی با رویکرد
کارآفرینانه (مورد مطالعه :شهرستان کیار ـ
استان چهارمحال و بختیاری)

نتایج نشان میدهد که ضعف مشارکت ،ضعف در تأمین منابع
مالی ،خطرپذیری کم مردم و قوانین دستوپاگیر در راهاندازی
کسبوکارهای گردشگری ،و بیاطالعی از مشاغل حوزه گردشگری
از موانع اقتصادی توسعه فعالیتهای گردشگری روستایی است.

فراهانی و منوچهری
()1394

شناسایی موانع و مشکالت توسعه
گردشگری در نواحی روستایی هدف
گردشگری غرب شهرستان مریوان

تحقیق نشان میدهد که نارساییهایی که در سازمانهای دولتی
برای توسعه فعالیتهای گردشگری صورت میگیرد سبب شده از
میزان تقاضای گردشگری روستایی کاسته شود و گردشگران انگیزه
کافی برای توقف در مناطق روستایی را ندارند.

رضایی و همکاران
()1394

شناخت و واکاوی مشکالت توسعه
گردشگری در مناطق روستایی استان
اصفهان (مطالعه موردی :روستای ابیانه)

نتایج تحقیق نشان میدهد که نداشتن برنامهریزی و اعمال مدیریت
مناسب برای حل مشکالت ،به کاهش ظرفیتها ،ازدستدادن
بازارهای گردشگری ،محرومماندن مردم محلی از مزایای گردشگری
و سبب تأخیر در فرایند توسعه روستایی شده است.

خانی و همکاران
()1393

سنجش پتانسیلهای گردشگری روستایی
با رویکرد رفع چالشهای اقتصادی (مطالعه
موردی :دهستان قلعهقافه ـ شهرستان
مینودشت)

نتایج تحقیق نشان میدهد که بین پتانسیل گردشگری در رفع
چالشهای اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد .تسهیالت
زیربنایی و اطالعرسانی برای فعالیتهای گردشگری روستایی در
سطح پایینی قرار دارند.

لطیفی و همکاران
()1392

موانع مؤثر در توسعه فعالیتهای
گردشگری در نواحی روستایی همدان (با
تأکید بر روستاهای هدف گردشگری)

نتایج تحقیق نشان میدهد که ضعف در فرایند مدیریت و
برنامهریزی فعالیتهای حوزه گردشگری در هدف گردشگری سبب
شده است که در مسیر توسعه اقتصادی با موانع اساسی روبهرو
باشند.

واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی
با استفاده از نظریه بنیانی
مطالعه موردی :روستاهای هدف گردشگری استان زنجان

؛5 Snowball Sampling

روش نمونهگیــری گلولــه برفــی روشــی غیراحتمالــی اســت و در مواقعــی
بـهکار مـیرود کــه شــناختی از کل جامعــه آمــاری وجــود نــدارد و چارچــوب

نمونهگیــری مشــخص نیســت .پاســخدهندگان و مشــارکتکنندگان در
یــک شــبکه اجتماعــی ،محقــق را بــه افــراد دیگــری کــه میتواننــد بهطــور

بالقــوه بــه موضــوع تحقیــق کمــک کننــد راهنمایــی میکننــد.

6. Focus Groups
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1. Applied Research
2. Paradigm
3. Qualitive Research
4. Non-probability

محدوده مورد مطالعه
اســتان زنجــان بــا وســعت  22164کیلومتــر مربــع ،در منطقــه
شــمال غــرب کشــور بیــن  47درجــه و  10دقیقــه تــا  49درجــه
و  26دقیقــه طــول شــرقی از نصفالنهــار گرینویــچ و  35درجــه
و  33دقیقــه تــا  37درجــه و  15دقیقــه عــرض شــمالی از خــط
اســتوا قــرار دارد .اســتان زنجــان از شــمال بــه اســتانهای
آذربایجــان شــرقی ،اردبیــل و گیــان ،از شــرق به اســتانهای
قزویــن و همــدان و از غــرب بــه اســتانهای آذربایجــان غربــی
و کردســتان محــدود اســت .اســتان زنجــان براســاس آخریــن
تقســیمات کشــوری ،شــامل  7شهرســتان 16 ،بخــش46 ،
دهســتان و  19شــهر اســت (نقشــه .)1

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

روششناسیپژوهش
تحقیــق حاضــر از لحــاظ هــدف ،توســعهای ـ كاربــردی 1و از
نظــر پارادایــم 2در گــروه تحقیقــات كیفــی 3قــرار گرفتــه و از
ُبعــد روش ،از نظریــه بنیانــی بهــره بــرده اســت .روش تحقیــق
کیفــی ،روشــی منطقــی و تــوأم بــا کلنگــری اســت کــه عمــق
پدیــده را در گــروه خاصــی بررســی میکنــد و شــناخت عمــق
پدیــده اهمیتــی بیــش از وســعت میــدان بررســی دارد .در این
روش ،قابلیــت تعمیــم مؤثــر نیســت ،بلکــه هـ ْ
ـدف درک پدیده
اســت .هــدف ایــن پژوهــش ،دسترســی بــه تصویــر روشــنی
از مشــکالت اقتصــادی روســتاهای هــدف گردشــگری اســت؛
ازایـنرو از نظریــه بنیانــی بهــره گرفتــه شــده اســت .در نظریــه
بنیانــی كار گــردآوری و تحلیــل دادههــا بهصــورت همزمــان
دنبــال میشــود و انجــام هــر مرحلــه از كار ،مســیر آینــده و نوع
اطالعــات الزم و افــرادی را كــه بایــد بررســی شــوند مشــخص
میکنــد (پــاپزن .)29 :1389 ،جامعــه مشــارکتکننده ایــن
پژوهــش ،مدیــران محلــی (کارشناســان حــوزه گردشــگری،
دهیــاران و اعضــای شــوراهای اســامی روســتاهای هــدف
گردشــگری) هشــت روســتای (شــیت ،حاجیســیران ،گالبــر،
ویــر ،قانلــی ،ســوکهریز) اســتان زنجــان اســت .گفتنــی اســت
از هــر شهرســتان یــک روســتا بهمنزلــه نمونــه انتخــاب شــد.
حجــم نمونــه بــا روش نمونهگیــری غیراحتمالــی 4گلولــه
برفــی 5تعییــن شــد .شــواهد نشــاندهنده اشــباع تئوریــک
در مصاحبــه تــا  28جلســه داشــت ،امــا بــرای اطمینــان،
مصاحبــه تــا  36جلســه ادامــه یافــت .بــرای جمــعآوری
دادههــا ،از مصاحبــه نیمهســاختاریافته ،مشــاهده مســتقیم
و غیرمشــارکتی ،تهیــه عکــس و فیلــم ،مــدارک و اســناد
کتابخانــهای و اینترنتــی اســتفاده شــد .بهمنظــور تأمیــن
روایــی تحقیــق ،از روش ارزیابــی گوبــا و لینکولــن (شــامل
چهــار مرحلــه قابلیــت اعتبــار ،انتقالپذیــری ،قابلیــت ثبات،
تأییدپذیــری ،معقولبــودن) اســتفاده شــده اســت .بــرای
تأییدپذیــری از روش گــروه کانونــی 6بهــره گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن جلســهای بــا حضــور خبــرگان مرتبــط بــا حــوزه
پژوهــش تشــکیل و مفاهیــم استخراجشــده بــه اعضــای
ایــن گــروه ارائــه شــد .خبــرگان مدنظــر متشــکل از پنــج نفــر

از اعضــای هیئــت علمــی گــروه جغرافیــا دانشــگاه زنجــان و
ســه نفــر از اعضــای شــورای اســامی روســتا بودهانــد .در
ادامــه پژوهشــگران تمامــی مضامیــن ،شــاخصها و مفاهیــم
استخراجشــده را در قالــب ســؤاالت متعــدد در جلســه مطــرح
کردنــد و نظریــات حاضــران جمــعآوری شــد .پاســخها
بهدقــت ثبــت و همزمــان تحلیــل شــدند .اصالحــات مدنظــر
گــروه کانونــی در مــدل در نظــر گرفتــه شــد و نســخه نهایــی نیــز
بــه تأییــد گــروه یادشــده رســید .دادههــای جمعآوریشــده
از طریــق تحلیــل محتوایــی واکاوی و طــی مراحــل کدگــذاری
بــاز ،کدگــذاری محــوری و کدگــذاری انتخابــی طبقهبنــدی
شــدند .در کدگــذاری بــاز بــه هریــک از مشــکالتی کــه نمونهها
ح کردنــد یــک کــد داده شــد و تمامــی دادههــا کدگــذاری
مطــر 
شــدند .ســپس در کدگــذاری محــوری کدهــای حاصــل
تحلیــل و آن دســته از کدهــا کــه موضــوع مشــترک داشــتهاند
در قالــب مفاهیــم جدیــد گروهبنــدی شــدند؛ بهعبارتــی در
ایــن مرحلــه طبقـهای گســترده حاصــل شــد که هریک شــامل
خردهطبقاتــی بودنــد .کدگــذاری در ایــن مرحلــه بــا کمــک
نرمافــزار اطلس.تــی انجــام شــد .درنهایــت در کدگــذاری
انتخابــی جملههایــی كــه قبـ ً
ا كدگــذاری شــده بودنــد دوبــاره
بــا هــم تركیــب شــدند تــا مقولـهای كــه میتوانــد ســایر طبقات
یــا مفاهیــم را بــه یكدیگــر ارتبــاط دهــد شناســایی شــود و
چارچــوب مفهومــی تحقیــق بهتدریــج شــكل گیــرد.
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نقشه  :1موقعیت منطقه و روستاهای مورد مطالعه

یافتههایتحقیق
نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد کــه  86درصــد
مشــارکتکنندگان مــرد و  60درصــد در رده ســنی  31تــا
 40ســالهاند .بــه لحــاظ ســطح تحصیــات 49/5 ،درصــد
لیســانس و از بعــد خانــوار ،تعــداد افــراد  3تــا  4نفــره بالــغ بــر
 63درصــد بودهانــد.
جدول  :2ویژگیهای فردی مشارکتکنندگان
مؤلفه

بیشترین تعداد
پاسخگویان

درصد

مؤلفه

بیشترین
تعداد
پاسخگویان

درصد

سن

 31تا  40سال

59/6

سطح
تحصیالت

لیسانس

49/5

جنسیت

مرد

86/2

بعد خانوار

 3تا  4نفر

63

یافتههــای ایــن پژوهــش ،از  36جلســه مصاحبــه بهدســت
آمــده اســت .در ایــن مرحلــه ،بــه تجزیهوتحلیــل اطالعــات
بهدس ـتآمده از متــن مصاحبههــا پرداختــه میشــود .ابتــدا
متــن کامــل مصاحبههــا از فایــل صوتــی پیادهســازی و بارهــا
مــرور شــده و یادداشــتبرداریها صــورت گرفتــه اســت.
کدگــذاری یافتههــا در ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز ،محــوری،
انتخابــی صــورت میگیــرد.
کدگذاری باز
در ایــن مرحلــه ،بــا بهکارگیــری سیســتم کدگــذاری بــاز،
دادههــا خطبهخــط تحلیــل ،فرایندهــای آن مشــخص و بــه

هــر جملــه بهصــورت جداگانــه یــک کــد داده شــد .در تحقیــق
حاضــر ،بــرای انجام کدگــذاری بــاز ،جمالت اصلی اســتخراج
و بــه هریــک کدهایــی بــا عالمــت داده شــد .کــد  Mمربــوط به
نظــر دهیــاران و شــوراهای روســتا بــوده و کــد  ،Eمربــوط بــه
کارشناســان حــوزه گردشــگری .در جــدول 3نحــوه کدگــذاری
بیــان شــده اســت .در کدگــذاری بــاز ،بــه هریک از مشــکالتی که
نمونههــا مطــرح کردهانــد یــک کــد داده شــد و تمامــی دادههــا
کدگــذاری شــدند .در ایــن مرحلــه 21،کــد اســتخراج شــد.
جدول  :3کدگذاری باز
کد

ردیف

گویههای استخراجشده

1

تفــاوت درآمــد شــهر ـ روســتا زیــاد اســت،
گردشــگری هــم در منطقــه ســبب کاهــش
مهاجــرت نشــده اســت

M

2

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

M

3

جوانان روستا برای کار به شهر رفتند

M

4

در فصــل بهــار و تابســتان تعــداد گردشــگران
زیــاد اســت

M

5

نمیشــود گردشــگر گفــت ،مســافر ی ـکروزه
هســتند

M

6

تنــور گالبــر قابلیــت تبدیلشــدن بــه برنــد را
دارد

M

7

مــا پیگیــر مســائل روســتا هســتیم ،ولــی
مســئولین رســیدگی نمیکننــد

M

M1.E2

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

9

اگــر ایــن چنــد هکتــار زمیــن نباشــد چــه
کنیــم؟

M

10

مگــر چنــد نفــر میتواننــد مغــازه بزننــد و
کارهــای خدماتــی انجــام دهنــد؟

M

11

وجود سرما و یخبندان در بخش
عمدهای از سال

E

12

شرایط گرفتن وام برای روستاییان
بسیار دشوار است

E

13

نبــود هیــچ مــکان تفریحــی و اســتراحت
ازجملــه آالچیــق در نزدیکــی منطقــه
گر د شــگر ی

E

14

فقــدان برنامهریــزی جهــت کســب درآمــد
و ایجــاد اشــتغال بــرای ســاکنان محلــی از
طریــق گردشــگری

E

15

ما روستا را با محرومیت میشناسیم

E

16

نبــود بازارچههــای کوچــک فــروش
محصــوالت تولیــدی

E

17

اگــر مــردم بداننــد کــه از طریــق گردشــگری
میتواننــد کســب درآمــد کننــد مشــارکت
میکننــد

E

18

تعــداد زیــادی از کشــاورزان بــرای عرضــه
محصــوالت بــه بــازار بــا مشــکالت زیــادی
روبــهرو هســتند

E

19

هرســاله صفهــای طویلــی از ماشــینهای
حمــل بــار محصــوالت کشــاورزی بــرای
فــروش را میبینیــم

E

20

درآمــد اصلــی کشــاورزان از تولیــدات بخــش
کشــاورزی اســت

E

21

تضمینــی بــرای برگشــت ســرمایهگذاری در
روســتا وجــود نــدارد

E

جدول  :4کدگذاری محوری
)کد (مفهوم اولیه

کدگذاری محوری
در ایــن مرحلــه ،کدهــای حاصــل تحلیــل و آن دســته از کدهــا
کــه موضــوع مشــترک داشــتند در قالــب مفاهیــم جدیــد
گروهبنــدی شــدند؛ بهعبارتــی در ایــن مرحلــه ،طبقــهای
گســترده حاصــل شــد کــه هریــک شــامل خردهطبقــات
هســتند (جــدول  .)4کدگــذاری در ایــن مرحلــه بــا کمــک
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8

صنعــت منبــتکاری در روســتا بــود کــه بــه
دلیــل حمایتنشــدن تعطیــل کردنــد و بــه
تهــران رفتنــد

M

. 1ضعف سرمایهگذاری

روایت
کــه
معتقدنــد
ســرمایهگذاران
ســرمایهگذاری در مناطــق روســتایی
بــا ریســکهای اقتصــادی بیشــتری
مواجــه اســت و آنــان اطمینــان کمتــری از
برگشــت ســرمایه خــود دارنــد؛ بهطــوری
کــه ســرمایهگذارینکردن افــراد بومــی
و غیربومــی در روســتا بــه علــت بازگشــت
ضعیــف ســرمایه در روســتاهای هــدف،
یکــی از موانــع عمــده اقتصــادی در
توســعه گردشــگری روســتایی اســت.
بــه علــت آینــده مبهمــی کــه روســتاها
دارنــد ،مــردم احســاس میکننــد هرگونــه
ســرمایهگذاری کوچــک ریســکپذیر
بــوده و بــا شکســت مواجــه میشــود.

مــردم بومــی منطقــه تــوان مالــی اندکــی
بوکارهای گردشــگری
بــرای توســعه کس ـ 
دارنــد .فقــدان حمایــت مالــی و اعتبــاری
 .2ضعف حمایتهای مالی
ســازمانهای دولتــی یکــی دیگــر از موانــع
توســعه گردشــگری و کســبوکارهای
مرتبــط بــا آن اســت.

 .3کمبود درآمد بخش
کشاورزی

خانوارهــای روســتایی بــه علــت
بهــرهوری پاییــن فعالیتهــای کشــاورزی
و دسترســی محــدود بــه منابــع درآمــدی
غیرکشــاورزی ،خودشــان را بــه لحــاظ
آســیبپذیری اجتماعــی ـ اقتصــادی
در ســطح باالتــری میداننــد و اغلــب
اســتانداردهای زندگــی پایینــی دارنــد.

فعالیتهــای کشــاورزی بــه علــت
دیمیبــودن زمینهــا بــرای کشــاورزان
درآمــد ناکافــی و نامطمئنــی فراهــم
 .4آسیبپذیری اقتصاد
میکنــد کــه قیمــت پاییــن محصــول
کشاورزی
و تلفشــدن حیوانــات ،محدودیــت
دسترســی بــه عواملــی ماننــد آب و زمیــن
نیــز مکمــل ایــن وضعیــت اســت.
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ردیف

گویههای استخراجشده

M1.E2

نرمافــزار اطلس.تــی انجــام شــد .در ایــن مرحلــه ،ده مفهــوم
اولیــه از مصاحبههــا در موانــع اقتصــادی توســعه گردشــگری
روســتایی بهدســت آمــد .مفهــوم اولیــه ســرمایهگذاری
از کدهــای بــاز ( ،)15،14ضعــف حمایتهــای مالــی
( ،)16،14،12کمبــود درآمــد بخــش کشــاورزی (،)12،7،3،1
آســیبپذیری اقتصــاد کشــاورزی (،)19،18،11،9
پایینبــودن قابلیــت ریســکپذیری (،)19،13،12،10،8
ضعــف تمایــل بــه مانــدگاری در روســتا (،)8،3،2،1
وابســتگی بــه بخــش کشــاورزی ( ،)20،8محدودیــت فصلــی
( ،)11،5،4،2محدودیــت منابــع آبوخــاک (،)20،9،1
فضــای کســبوکار نامناســب ( )17،16،10،8،6اســتنباط
شــده اســت.
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)کد (مفهوم اولیه

روایت

پایینبودن قابلیت 5.
ریسکپذیری

مــردم روســتا بــه علــت درآمــد پاییــن
نمیتواننــد در فعالیتهــای بــزرگ وارد
شــوند و بیشــتر در مــواردی کــه بــازده
نســبی پایینتــری دارنــد وارد میشــوند
و بــا محدودیــت در بهــرهوری یــا مشــارکت
در بــازار مواجهانــد.

 .6ضعف تمایل به
ماندگاری در روستا

جوانــان روســتایی بــه مانــدگاری و فعالیت
در روســتا تمایــل کمتــری دارنــد و ایــن
امــر بــه علــت نبــود زمینههــای اشــتغال
غیرکشــاورزی و غیــره اســت .ایــن امــر
ســبب میشــود روســتاهای مــا نیــروی
جــوان و پویــا و ســرمایه خــود را از دســت
بدهنــد.

 .7وابستگی به بخش
کشاورزی

مــردم روســتایی بــه علــت وابســتگی بــه
اقتصــاد کشــاورزی و اســتفاده از منابــع
طبیعــی درآمــد اندکــی دارنــد .بــه همیــن
علــت ســرمایه الزم بــرای ســاخت و
راهانــدازی اقامتگاههــای جدیــد در روســتا
و ارائــه خدمــات اقامتــی و رفاهی مناســب
بــه گردشــگران را ندارنــد.

 .8محدودیت فصلی

بــا توجــه بــه فصلیبــودن فعالیتهــای
گردشــگری و تالقــی آن بــا فصــول کار
کشــاورزی ،تمایــل مــردم بــه فعالیــت در
ایــن زمینــه پاییــن اســت.

 .9محدودیت منابع
آبوخاک

مــردم روســتا میگوینــد اگــر همیــن
چنــد هکتــار زمیــن نباشــد ،مــا حتــی
نمیتوانیــم مخــارج و نیازهــای اساســی
خــود را تأمیــن کنیــم ،چــه برســد بــه
اینکــه پــول اضافــی داشــته باشــیم
تــا بــا آن بتوانیــم امکانــات و خدمــات
جدیــدی بــرای گردشــگران فراهــم
آوریــم.

 .10فضای کسبوکار
نامناسب

بوروکراســی شــدید اداری طــی گرفتــن
مجوزهــای بومگــردی و کارآفرینــی وجــود
دارد و مــردم روســتا در ایــن حــوزه کمتــر
ریســکپذیرند و خطــرات و مســائل
ایــن حــوزه را کمتــر میپذیرنــد و تحمــل
میکننــد.

کدگذاریانتخابی
دســتهبندی کدهــا در قالــب مضمونهــای اولیــه :ایــن
مرحلــه شــامل دســتهبندی کدهــای گوناگــون در قالــب
مضمونهــای بالقــوه و مرتبکــردن تمامــی دادههــای
کدگذاریشــده در قالــب مضامیــن مشخصشــده اســت.
درواقــع پژوهشــگر تحلیــل کدهــای خــود را شــروع کــرده و
در نظــر میگیــرد کــه چگونــه کدهــای گوناگــون میتواننــد
بــرای خلــق مضمونــی کلــی ترکیــب شــوند .در ایــن مرحلــه،

مؤلفههــا از کنارهــم قرارگرفتــن مفاهیــم خلــق میشــوند و
جملههایــی كــه قب ـ ً
ا كدگــذاری شــده بودنــد دوبــاره بــا هــم
تركیــب شــدند تــا مقولـهای كــه ســایر طبقــات یــا مفاهیــم را
بــه یكدیگــر ارتبــاط میدهــد شناســایی شــود و چارچــوب
مفهومــی پژوهــش بهتدریــج شــكل گیــرد .ایــن مرحلــه ،در
بوکار طبقهبنــدی شــده اســت.
دو مقولــه اقتصــادی و کس ـ 
هریــک ا ایــن مقولههــا ،مفاهیــم مختــص بــه خــود را دارنــد.
مقولهاقتصادی
شــاخصهای مقولــه اقتصــادی عبارتانــد از :چالــش
آســیبپذیری اقتصــاد کشــاورزی ،و چالــش فصلیبــودن
اســت.
چالش آسیبپذیری اقتصاد کشاورزی
چالــش آســیبپذیری اقتصــاد کشــاورزی شــامل مفاهیــم
(قطعهقطعــه و پراکندهبــودن اراضــی ،تمایلنداشــتن
بــه مانــدگاری جوانــان در روســتا) میشــود (جــدول .)5
در ریشــهیابی و تحلیــل مــوارد فــوق ،مصاحبهشــوندگان
اظهــار داشــتند کــه افزایــش بهرهبــرداری طــی ســالها و
تهدیــد محیــط زیســت انســانی ،جوامــع روســتایی را بــرای
ادامــه حیــات و رشــد اقتصــادی بــا مشــکل مواجــه ســاخته و
فعالیتهــای کشــاورزی را بهمنزلــه تکیهگاه توســعه روســتا با
تردیــد روبـهرو کــرده اســت .بــه بخــش کشــاورزی و نقــش آن
در توســعه اقتصــادی توجــه چندانــی نشــده اســت؛ بهگونهای
کــه فقــدان خدمــات الزم مانند بیمــه کشــاورزان و محصوالت
کشــاورزی ،ناتوانــی افــراد در پرداخــت حــق بیمههــای
خــود ،و ناتوانــی فعالیتهــای كشــاورزی در فراهمشــدن
فرصتهــای جدیــد توســعه ســبب مهاجــرت قشــر جــوان و
نیــروی فعــال شــده اســت .ایــن امر بیشــتر بــه علت آن اســت
کــه بخــش کشــاورزی بهنســبت ســایر بخشهــای اقتصــاد،
از جاذبههــای اقتصــادی (درآمــد و اشــتغال) پایینتــری
بهرهمنــد اســت .همچنیــن هزینهکرد گردشــگران روســتایی
بــرای خریــد محصــوالت دامــی و باغــی بســیار انــدک بــوده
و نارضایتــی کشــاورزان منطقــه را ســبب شــده اســت .آنــان
همچنیــن بیــان کردنــد کــه محصــوالت كشــاورزی به شــرایط
جــوی وابســتگی كامــل داشــته و وقــوع حوادثــی از قبیــل
خشكســالی و ســیل بازتــاب وســیعی بــر درآمدهــای محلــی
آنــان داشــته و درآمــد حاصــل از کار کشــاورزی کامـ ً
ا متغیــر
بــوده اســت .بهعبارتدیگــر ،موفقیــت فعالیــت آنــان را بــا
خطــرات زیــادی مواجــه میســازد .اغلــب کشــاورزان نیــز
اطــاع صحیحــی از نیــاز بــازار ندارنــد و برحســب عــادت و
عــرف بــه کشــت محصــول میپردازنــد .تمامــی ایــن عوامــل،
بــه آســیبپذیری هرچــه بیشــتر اقتصــاد کشــاورزی دامــن

واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی
با استفاده از نظریه بنیانی
مطالعه موردی :روستاهای هدف گردشگری استان زنجان
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چالش محدودیت فصول گردشگری
چالــش محدودیــت فصول گردشــگری شــامل مفاهیــم (مدت
اقامــت کوتــاه گردشــگر ،دورهایبــودن ورود گردشــگران بــه
روســتا و )...میشــود (جــدول  .)5تحلیلهــای پژوهــش
حاکــی از آن اســت کــه میــزان و کیفیــت تقاضــا از مباحث مهم
در سیســتم گردشــگری بــوده و از شــرایط مقصــد گردشــگری
تأثیــر میپذیــرد .در مصاحبــه بــا مســئوالن و مدیــران محلــی
منطقــه ،فصلیبــودن جاذبههــا را از موانع توســعه گردشــگری
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زده اســت .در بخــش دریافــت اعتبــارات دولتــی نیــز بــه
علــت پراکندگــی اراضــی کشــاورزی و قطعهقطعهبــودن آن،
حمایتهــای دولتــی صــورت نمیگیــرد و یــا بســیار انــدک
اســت .براســاس مطالعاتی که بر عملکــرد برخی از کشــاورزان
صــورت گرفتــه ،آنهــا بــر روی ســاخت اقامتگاههــای جدید یا
فراه ـمآوردن امکانــات گرانقیمــت و لوکــس ســرمایهگذاری
مناســبی نمیکننــد .ایــن شــیوه عملکــرد کشــاورزان ،بــه
علــت تناسبنداشــتن درآمدشــان بــا قســطهای ســنگینی
اســت کــه بــا ســرمایهگذاری در ایجــاد زیرســاختهای مــورد
نیــاز گردشــگران بــر آنهــا تحمیــل میشــود.

مناطــق
دانســتند و بــر ایــن باورنــد كــه شــرایط طبیعــی
ِ
هــدف اجــازه نمیدهــد كــه در همــه فصــول گردشــگران از
ایــن روســتا بازدیــد كننــد .در برخــی مناطــق ،جاذبههــای
طبیعــی بــه علــت خشكســالی و كمبــود نــزوالت آســمانی،
زیبایــی خــود را از دســت میدهنــد .مصاحبهشــوندگان
اظهــار داشــتند کــه گردشــگران تمایــل اندکــی بــه توقــف و
بازدیــد از روســتاهای منطقــه دارنــد و ایــن نکتــه حائز اهمیت
اســت کــه کیفیــت تقاضــا از شــرایط مقصــد تأثیــر میپذیــرد.
گردشــگران غالبــ ًا در نیمــه اول ســال و بهویــژه در فصــل
تابســتان ،كــه منطقــه آبوهــوای مطبوعــی دارد ،در آنجــا
حضــور مییابنــد .در فصــول پاییــز و زمســتان ،ســرما،
بــارش ســنگین بــرف و یخبنــدان موجــب میشــود از حضــور
گردشــگران در منطقــه بهصــورت چشــمگیری كاســته شــود.
بــه همیــن علــت ،فعالیــت بنگاههــای گردشــگری در نیمــه
دوم ســال بــه پایینتریــن میــزان خــود میرســد و از بازدهــی
اقتصــادی آنــان كاســته میشــود .اســتفادهنکردن از ســرمایه
در نیمــی از ســال ،بــرای ســاکنان روســتا ،كــه ســرمایه انــدك
دارنــد و منبــع درآمــد ثابتــی ندارند ،توجیــه اقتصادی نــدارد.
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مقوله

شاخص

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

 Lآسیبپذیری
اقتصاد کشاورزی

اقتصادی

 Mفصلیبودن

کد

مفاهیم

L1

قطعهقطعه و پراکندهبودن اراضی

L2

) ...آسیبپذیری فعالیت کشاورزی در برابر سوانح طبیعی (سیل ،خشکسالی و

L3

متغیربودن سطح درآمد روستاییان

L4

کافینبودن درآمد در تأمین نیازهای رفاهی روستاییان

L5

باالبودن میزان تلفات محصول

L6

تکبعدیبودن اقتصاد روستا

L7

وابستگی به اقتصاد کشاورزی

L8

کمبود سرمایهگذاری در فعالیتهای كشاورزی

L9

کمبود تقاضا برای محصوالت زراعی و دامی

L 10

ناآگاهی از نیاز بازار و مصرفکنندگان

L 11

باالبودن تغییرات کاربری اراضی کشاورزی

L 12

ناتوانی بخش کشاورزی در اشتغالزایی

L 13

میزان کم هزینهکرد گردشگر در منطقه

L 14

روند باالی مهاجرت به سمت شهرها

L 15

باالبودن میزان فقر روستایی

L 16

نبود فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی

L 17

رعایت اصول تناوب زراعی

L 18

استفادهنکردن از بیمه محصوالت کشاورزی

L 19

شناسایینکردن بازار فروش محصوالت باغی کشاوزران روستا

L 20

تمایلنداشتن به ماندگاری جوانان در روستا

M1

مدت اقامت کوتاه گردشگر

M2

دورهایبودن ورود گردشگران به روستا

M3

وجود سرما و یخبندان در بخش عمدهای از سال

M4

تعداد کم گردشگران ورودی به روستا

M5

شلوغی محیط روستا و باغها در فصول خاصی از سال

M6

برنامهریزینکردن برای مراجعه گردشگران در فصول سرد

M7

مقارنبودن فصل گردشگری با فعالیتهای کشاورزی

M8

نیمهوقتبودن فعالیتهای گردشگری

واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی
با استفاده از نظریه بنیانی
مطالعه موردی :روستاهای هدف گردشگری استان زنجان

چالشعدمریسکپذیری
چالش عدم ریسکپذیری عبارت است از :مفاهیم ترس از
شکست کارآفرینی ،اطمیناننداشتن از بازگشت سرمایه و
غیره (جدول  .)6مصاحبهشوندگان اظهار داشتند که بیشتر
روستاهای ایران در انزوای جغرافیایی قرار گرفتهاند و از دنیای
کسبوکار اطالعات کافی ندارند و قدرت ریسکپذیری کمتری
دارند .قبول خطرات و اتفاقاتی که طی جریان سرمایهگذاری و
شروع کاری جدید ممکن است پیش آید کمتر تحمل میکنند
واینبهعلتنداشتنپشتوانهمالیروستاییاناست.سرمایهای
که خسارتهای ناشی از ریسک سرمایهگذاری را جبران کند
وجود ندارد .همین عوامل سبب میشود که افراد از شروع
کسبوکارهایکوچکخودداریکنند.
1 .Small and Medium-Sized Enterprises

چالش ضعف دانش فنی فضای کسبوکار
شاخص دانش فنی فضای کسبوکار عبارت است از :مفاهیم
نبودکالسهایآموزشیبازاریابی،بررسینکردنسطحمدیریت
تولید بهدست بانک در هنگام اعطای اعتبارات و غیره (جدول
 .)6مصاحبهشوندگان اظهار داشتند که ساکنان روستا با اصول
کارآفرینی در حوزه فعالیتهای گردشگری آشنا نیستند و در
زمینههایثبتبنگاههایکوچکاقتصادیگردشگردیآگاهی
ندارند.کالسآموزشیاصولبازاریابیدرهیچیکازروستاهای
هدف برگزار نشده است .زمانی که ساکنان روستا با حوزه
گردشگری روستایی آشنایی نداشته باشد ،چگونه میتوانند
قدمی در این راه بردارند؟
چالش عدم شناخت بازار
چالش عدم شناخت بازار عبارت است از :مفاهیم آشنانبودن

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

چالشضعفتوانمندیهایفردی
چالش ضعف توانمندیهای فردی عبارتاند از :مفاهیم
نداشتن ایده کارآفرینی ،آمادگینداشتن برای همکاری با
مردم روستا و( ...جدول  .)6مطالعات محققان نشاندهنده
آن است که نهاده اصلی الگوی توسعه گردشگری ،برنامهریزی،
مدیریت ،دانش و كاربرد آن است .این الگو نیازمند آگاهی و
آمادگیهای پایهای است كه اكثریت وزن آن را سرمایه انسانی
كارا تشكیل میدهد .صنعت گردشگری روستایی بیشتر به
شکل کسبوکارهای کوچك یا متوسط 1است که اغلب آنها در
قالب کسبوکار خانوادگی هستند .این نوع از کسبوکارها در
اقتصاد کشورها و بهویژه در رشد و توسعه مقصدهای گردشگری
تأثیر بسزایی دارند که این امر ناشی از توانایی آنها در راهاندازی
مشاغل جدید ،تحریك رقابت و تأثیرات چندگانه است.
مصاحبهشوندگان اظهار داشتند که مردم روستا به همکاری و
شروع فعالیتهای گردشگری تمایل اندکی دارند که ناشی از
اعتمادنداشتن این افراد به یکدیگر است .همچنین ساکنان
روستا دانش و آگاهی الزم برای فعالیتهای جدید در روستا را
ندارند؛ به علت اینکه از مزایای شرکت در این کالسها آگاهی
ندارند .هرچند که در برخی از روستاهای هدف گردشگری در
سالهای اخیر ،کالسهای آموزشی بهصورت محدود برگزار
شدهواوضاعبهنسبتقبلبهترشدهاست.ساکناناینروستاها
خواهانپیشرفتشغلیوکسبدرآمدبیشترند.
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مقولهکسبوکار
شاخصهای مقوله کسبوکار عبارتاند از :چالش ضعف
توانمندیهای فردی ،عدم ریسکپذیری ،فضای اقتصادی
نامناسب کسبوکار ،ضعف دانش فنی کسبوکار ،و عدم
شناختبازار.

چالشفضاینامناسباقتصادیکسبوکار
شاخص فضای اقتصادی کسبوکار عبارت است از :مفاهیم
استفادهنکردن از نهادههای جدید و شیوههای نوین تولیدی،
نبود صندوق روستایی و تعاونی محلی و غیره (جدول .)6
مصاحبهشوندگان اظهار داشتند اولین مشكلی كه مردم
روستایی در هنگام تقاضای اعتبار از مؤسسات تأمین مالی
رسمیباآنمواجهمیشوند،داشتنوثیقهیاضامنمعتبراست.
ضوابطومقرراتپیچیدهدولتیمانعیبرایراهاندازیكسبوكار
گردشگری بهشمار میآید .عالوهبرآن ،درخواست وام همواره
به میزان چشمگیری كاغذبازی و بوروكراسی به همراه دارد كه
موجب تحمیل هزینههای سنگین مبادله بر دوش روستاییان
میشود .مؤسسات دولتی نیز انگیزهای برای دادن وام و اعتبار
به آنان ندارند و معمو ً
ال مؤسسات تأمین مالی دولتی فعالیت و
ارائهخدماتاعتباریدرشهرهارابرفعالیتدرمناطقمحرومو
همچنینمعامالتبزرگرابرمعامالتكوچكترجیحمیدهند.
كشاورزان مناطق توسعهنیافته و محروم روستایی اغلب از نظر
جغرافیایی در جوامع پراكنده و دور از هم زندگی میكنند و
این امر موجب دشواری مدیریت وام و اعتبار به آنها میشود.
امكان بازپرداخت وامها معمو ً
ال سالی یكبار و آنهم به هنگام
برداشت محصول اتفاق میافتد .در کنار مشکالت دریافت
اعتبارات از بانکها و رسیدگینکردن مسئوالن به این پدیده،
خأل نبود صندوقهای حمایت از روستاییان و تعاونی روستایی
بهوضوحدیدهمیشود.مردممحلیتواناییومهارتکنترلبازار
وخریدوفروشمحصوالتکشاورزیراتاحدودیدارند.بهعلت
هزینهبربودنانتقالمحصوالتبهسایرنقاط،بیشترمحصوالت
را در همان میادین شهرهای نزدیک به روستای خود به فروش
میرسانند و سوددهی بیشتر متوجه دالالن کشاورزی بوده و
بهمراتبسودحاصلبرایخودکشاورزاناندکخواهدبود.
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با نیازهای جدید بازار ،نبود بازار فروش محصوالت تولیدی
روستا ،و نبود بازار فروش کاالهای سنتی روستا .اغلب
تسهیالت و امکانات گردشگری روستایی بسیار محدودند و در
گستره سرزمینهای وسیع دچار پراکندگی میشوند که این
مانعی بر سر راه جذب گردشگران بالقوه از طریق بازاریابی و
تبلیغات است؛ بنابراین دو عامل مذکور ،ارائه خدمات مناسب

بهگردشگرانانبوهراعم ً
الغیرممکنمیسازند.ساکنانروستا
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
محصوالتیکهخواستبازارمصرفنیستمنجرمیشود.

جدول  :6نتایج شاخصها و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها در مقوله فضای کسبوکار

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400
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طراحی و اعتبار مدل
بازبینــی مضمونهــا بــا توجــه بــه کدهــا و کل دادههــا :گام
اول شــامل بازبینــی در ســطح خالصههــای کدگذاریشــده
اســت .در ایــن گام ،از ابتــدا تــا انتهــای کار مجــدد بررســی
شــده تــا اگــر نقایصــی ماننــد وجــود مضامیــن مشــابه بــا
عناویــن گوناگــون و نادیدهگرفتهشــدن مضمونهــای
مهــم وجــود داشــته باشــد رفــع شــود .در گام دوم ،اعتبــار
مضمونهــا دربــاره مجموعهدادههــا در نظــر گرفتــه شــد.
مضمونهــای یافتهشــده بــا کدهــای استخراجشــده در
مرحلــه دوم بــا ایدههــای اولیــه مطرحشــده مقایســه و
نقشــه جامعــی از مضمــون هــا ارائــه شــد .نتایــج دادههــای
حاصــل از مصاحبــه بــا مدیــران محلــی ،پــس از طــی ســه

مرحلــه کدگــذاری (بــاز ،محــوری ،انتخابــی) ،بهصــورت 2
مقولــه 7 ،شــاخص و  94مفهــوم اســتخراج شــد .در ایــن
مرحلــه ،مــدل نهایــی تحقیــق طراحی شــد .مــدل مفهومی
تحقیــق نشــان میدهــد کــه روســتاهای هــدف گردشــگری
بــا چالشهــای اقتصــادی در منطقــه روبهروینــد،
چالشهایــی همچــون آســیبپذیری اقتصــاد کشــاورزی،
عــدم ریســکپذیری ،عــدم شــناخت بــازار ،محدویــت
فصــول گردشــگری فضــای نامناســب اقتصــادی ،ضعــف
بوکار
توانمندیهــای فــردی و ضعــف دانــش فنــی کســ 
کــه ایــن عوامــل ســبب شــده اســت روســتاهای هــدف بــه
توســعه مطلــوب خــود دســت نیابنــد.
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

نتیجهگیری
گردشــگری روســتایی فعالیتــی کمهزینــه و پربــازده اســت
کــه میتــوان بــا صــرف هزینــه معمــول آغازیــن ،بهــرهوری
پرســود و دائمــی از آن انتظــار داشــت .فعالیــت گردشــگری
روســتایی ســبب اشــتغالزایی و درآمدزایــی میشــود و بــا
توجــه بــه محدودیــت منابــع آبوخــاک روســتاها میتوانــد
بهمنزلــه یکــی از مهمتریــن راهکارهــای توســعه اقتصــادی
ـ اجتماعــی جوامــع روســتایی مطــرح شــود .ســرمایهگذاری
در زیرســاختهای گردشــگری عالوهبــر پاســخگویی
زودهنــگام ،تأثیــرات مهمــی در رشــد اقتصــادی جوامــع
محلــی و ســاکنان مقاصــد گردشــگری دارد .برایناســاس،
رشــد گردشــگری نهفقــط منابــع جدیــد درآمــد و مشــاغل
تازهــرا در کشــورهای درحــال توســعه فراهــم میکنــد،
بلکــه نتایــج مثبــت غیرمســتقیمی دربــر دارد کــه دولتهــا
را بــه گســترش و ایجــاد زیرســاختهای مناســب بــرای
ارتقــای آن تشــویق میکنــد .توســعه موفقیتآمیــز صنعــت
گردشــگری نیازمنــد فراهــم بســترهای متعــددی اســت؛
زیــرا گردشــگری بهمثابــه مجموعــهای متشــکل از عناصــر
و بخشهــای مرتبــط بــههــم اســت کــه بــا فعالیتهــای
چندبخشــی و میانوجهــی درحکــم یــک کل واحــد در جهت
تحقــق اهــداف خاصــی عمــل میکنند .توســعه گردشــگری،
بــا توجــه بــه ارتباطاتــی کــه بــا فعالیتهــای اقتصــادی دارد،
بیشــترین تأثیــر را در بخــش اقتصــادی برجــای میگــذارد.
مانــع امــری بازدارنده اســت کــه از ورود گردشــگری روســتایی
بــه مرحلــه توســعه پیشــگیری میکنــد .ایــن عوامــل در کنــار

یکدیگــر ســبب میشــود کــه ســاکنان بومــی روســتا از فوایــد
اقتصــادی گردشــگری روســتایی بینصیــب بماننــد .هــدف
از ایــن پژوهــش ،شــناخت و واکاوی موانــع اقتصــادی توســعه
گردشــگری روســتاهای هــدف اســتان زنجــان اســت تــا از این
رهیافــت بهمنظــور رفــع معضــات و مشــکالت روســتاهای
هــدف اســتان گام مثبــت برداشــته شــود .نتایــج تحقیــق
نشــان میدهــد کــه روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان
زنجــان در مســیر توســعه گردشــگری روســتایی ،بــا موانعــی
روبـهرو هســتند کــه در دو مقولــه بــا عنــوان مقولــه اقتصــادی
( .1آســیبپذیری اقتصــاد کشــاورزی؛  .2محدویــت فصــول
گردشــگری) و مقولــه فضــای کس ـبوکار نامناســب (ضعــف
توانمندیهــای فــردی ،فضــای نامناســب اقتصــادی ،ضعــف
توانایــی فــردی ،عــدم ریسـکپذیری ،عــدم شــناخت بــازار و
ضعــف دانــش فنــی کسـبوکار) کدگــذاری شــد کــه هریــک از
ایــن دو مقولــه ،شــامل زیرشــاخصهای خــاص خــود اســت.
مقوله اقتصادی
 )1آســیبپذیری اقتصــاد کشــاورزی :نتایــج نشــاندهنده
ایــن اســت کــه جامعــه روســتای هــدف گردشــگری اســتان
زنجــان بــه علــت درآمــد پاییــن و کمبازدهبــودن فعالیتهــای
بخــش کشــاورزی ،حمایتهــای مالــی انــدک ،نداشــتن بیمه
محصــوالت کشــاورزی و ناتوانــی در پرداخــت حقبیمههــای
مربوطــه ،فعالیتهــای کشــاورزی ،بهمنزلــه تکیهگاه توســعه
روســتا ،را بــا تردیــد روبـهرو کــرده اســت کــه نتیجــه آن نبــود
انگیــزه بــرای فعالیــت در بخــش کشــاورزی و درنهایــت

واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی
با استفاده از نظریه بنیانی
مطالعه موردی :روستاهای هدف گردشگری استان زنجان
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مهاجــرت قشــر جــوان و نیــروی فعــال از مناطــق روســتایی
اســت .تحلیــل مشــارکتکنندگان بدینگونــه اســت کــه
تجهیــزات و امکاناتــی کــه بــرای توســعه فعالیتهــای
کشــاورزی نیــاز اســت هزینهبــر بــوده و آنــان تــوان پرداخــت
چنیــن هزینــهای را نداشــتهاند .ایــن امــر ســبب میشــود
براســاس نیــروی انســانی خــود ،به فعالیــت در زمینهایشــان
مشــغول باشــند .گفتنــی اســت ایــن امــر ســبب هدررفــت
وقــت و انــرژی آنــان میشــود و حاصلــش مطلــوب نیســت؛
درحالیکــه میتــوان بــا ســرمایهگذاری و حمایتهــای
مال ـیای کــه دولــت و بخــش خصوصــی صــورت میدهنــد،
بــازده محصــوالت را دوچنــدان کــرد و بــا بیمــه محصــوالت
کشــاورزی ،بــرای روســتاییان ـ بهمنظــور مانــدن در نواحــی
روســتایی و احیــای آن مناطــق ـ انگیــزه کافــی داد؛
 )2محدودیــت فصــول گردشــگری :فصلیبــودن فعالیتهای
گردشــگری در منطقــه گردشــگری ســبب شــده کــه افــراد
بومــی تمایلــی بــه ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه نداشــته
باشــند و تحلیــل آنــان از ایــن موضــوع ایــن اســت کــه چــرا
ســرمایه انــدک خــود را در حــوزه گردشــگری ســرمایهگذاری
کنیــم کــه بــازده انــدک و چندماهــه بــرای مــا دارد و ایــن کار
توجیــه اقتصــادی نــدارد .ایــن امــر بــه ایــن علــت اســت کــه
زیرســاخت الزم در تــداوم فعالیتهای گردشــگری روســتایی
در روســتاهای هــدف فراهــم نشــده اســت؛ بهگون ـهای کــه در
فصــل زمســتان از تعــداد گردشــگران روســتایی بهوضــوح
کــم میشــود .برهمینمبنــا ،میــزان و کیفیــت تقاضــا از
شــرایط مقصــد تأثیــر میپذیــرد .درصورتــیکــه امکانــات
بــرای فصولــی فراهــم شــود کــه گردشــگران عالوهبر نیمــه اول
ســال ،نیمــه دوم نیــز بتواننــد از فضــای روســتا بهــره ببرنــد،
تمامــی فعالیتهــای مربــوط بــه حــوزه گردشــگری نیز تــداوم
مییابــد .نتایــج ایــن بخــش از تحقیــق بــا نتایــج تحقیقــات
انتــوان 1و همــکاران ( ،)2017حیــدری و همــکاران (،)1398
بیکمحمــدی و حاتمــی ( ،)1389رضایــی و همــکاران
( ،)1394بهرامــی و نــوروزی ( )1393مطابقــت دارد.
در مقولــه کســبوکار گردشــگری روســتایی مــوارد ذیــل
کدگــذاری شــده اســت:
 )1ضعــف توانمندیهــای فــردی :بــرای رســیدن بــه موفقیت
در حــوزه فعالیتهــای گردشــگری روســتایی ،مناطــق
روســتایی نیازمنــد نیــروی انســانی آگاه و توانمنــد اســت.
نبــود آمــوزش در مناطــق روســتایی بهســبب آگاهـیدادن بــه
مــردم درمــورد حــوزه گردشــگری و فعالیتهــای مربــوط بــه
آن باعــث شــده اســت کــه مــردم شــناختی از مفهــوم و مزایای
گردشــگری نداشــته باشــند؛ ازایــنرو در کســبوکارهای
گردشــگری نیــز مشــارکت نمیکننــد؛

 .2عــدم ریســکپذیری :ریســکپذیری بهمنظــور شــروع
فعالیتهــای گردشــگری روســتایی در روســتاهای هــدف
کمتــر مشــاهده میشــود و ایــن امــر بــه ایــن علــت اســت کــه
مــردم محلــی ،کــه ســرمایه اندکــی داشــتهاند ،از اینکــه
همیــن ســرمایه انــدک خــود را از دســت بدهنــد میترســند و
مــردم غیربومــی نیــز به علت تــرس از طوالنیشــدن بازگشــت
ســرمایه و بازگشـتناپذیری ،ریسـکپذیری کمتــری دارنــد.
بــا ایــن شــرایط ،فعالیتهــای گردشــگری در مناطــق
روســتایی شــکل نمیگیــرد یــا در صــورت شــروع ادامــه
نمییابــد .اگــر کســبوکارهای کوچــک بــا حمایــت مالــی و
مشــارکت ســاکنان روســتا شــروع شــود و موفقیتهایــی را
کســب کننــد ،شــرایط بــرای انجــام فعالیتهــای گردشــگری
مطلــوب میشــود؛
 .3فضــای اقتصــادی نامناســب کســبوکار :زمینههــای
شــخصیتی خــود افــراد بــا ویژگیهــای محیطــی کــه در آن
زندگــی میکننــد آنــان را بــا فضــای اقتصــادی نامناســب
بوکار فعالیتهــای گردشــگری روبــهرو میکنــد؛
کســ 
بهطــوری کــه افراد بــرای شــروع فعالیــت در حوزه گردشــگری
بــا مشــکل مواجــه میشــوند .نهــاد و تعــاون روســتایی نیــز بــا
هــدف حمایــت و راهنمایــی ایــن افــراد وجــود نــدارد و اغلــب
ســاکنان روســتاهای هــدف گردشــگری در مقابل بوروکراســی
اداری بــرای گرفتــن مجــوز و وام بهمنظــور راهانــدازی و
توســعه کس ـبوکارهای گردشــگری آســتانه تحمــل کمتــری
دارنــد و برخــی در نیمههــای رونــد اداری ،آن را بهصــورت
نیمهانجامیافتــه رهــا میکننــد .ایــن عوامــل محیطــی حاکــم
بــا ویژگــی فــردی افــراد از قبیــل آگاهــی انــدک دربــاره حــوزه
گردشــگری روســتایی و ســرمایه اندک ترکیب شــده و توســعه
فعالیتهــای اقتصــادی گردشــگری روســتایی را بــا کنــدی
روبــهرو میســازد؛
 .4ضعــف دانش فنی فضای کسـبوکار :گارگاههای آموزشــی
آشــنایی بــا مفاهیــم اولیــه حــوزه فعالیتهــای گردشــگری
روســتایی در روســتاهای هدف برگزار نشــده اســت تا ســاکنان
روســتا دربــاره مزایای اقتصادی گردشــگری توجیــه و از فواید
آن آگاه شــوند؛ زمانیکــه آگاهســازی دربــاره مســئلهای مهــم
ماننــد گردشــگری روســتایی ـ کــه میتوانــد اقتصــاد یــک
روســتا را متحــول ســازد ـ صــورت نگیــرد ،رشــد و توســعه آن
نیــز انجــام نمیشــود.
 .5عــدم شــناخت بــازار :نتایــج تحقیــق حاکــی از آن اســت
کــه ســاکنان روســتاهای هــدف گردشــگری شــناخت
صحیحــی از بــازار هــدف خــود نداشــتهاند؛ بــه همیــن علــت
کاالهــای تولیــدی مــورد نیــاز بــازار مصــرف نبــوده یــا کمتــر
از آن اســتقبال میشــود .ایــن عامــل نشــان میدهــد کــه
تولیــدات روســتایی بــدون مطالعــه و شــناخت از بــازار هــدف
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صــورت میگیــرد و بــه نظــر میرســد بــا اندکــی تغییــر
در نــوع و نحــوه بســتهبندی و ارائــه خالقیــت در هنرهــا و
صنایــع دســتی ،بایــد آینــده بهتــری بــرای ایــن تولیــدات
مناطــق روســتایی متصــور شــد .هــدف توســعه فعالیتهــای
ـوددهی ســاکنان روستاســت و نبــود
گردشــگری روســتایی سـ
ِ
مهــارت کنتــرل بــازار ســبب میشــود کــه همــان ســود انــدک
نیــز نصیــب دالالن اقتصــادی شــود .نتایــج ایــن تحقیــق بــا
نتایــج تحقیقــات ژانــگ و همــکاران ( ،)2015فســتوس و
آمابــوی ،)2015( 1هاشــمخانیزلفانیــا ( )2015عینالــی و
همــکاران ( ،)1397رومیانــی و همــکاران ( ،)1395صالحپــور
( ،)1395کیوانـیزاده و عارفــی ( ،)1394لطیفــی و همــکاران
( ،)1392عنابســتانی ( ،)1391رضوانــی و همــکاران (،)1391
نادرمهدیــی و همــکاران ( )1391و راســق قزلبــاش ()1388
مطابقــت دارد.
مطالعــه حاضــر بــه علــت اینکــه در تحلیــل وضعیــت
اقتصــاد گردشــگری روســتاها رویکــردی جامــع و نظاممنــد
داشــته ،جدیــد اســت و پژوهشــی بــا ایــن عنــوان ،در منطقــه
مطالعهشــده انجــام نشــده اســت کــه بهصــورت اخــص بــه
موانــع اقتصــادی توســعه گردشــگری روســتایی در اســتان
زنجــان بپــردازد .ازایــنرو محققــان دیگــر و ســازمانهای
مرتبــط گردشــگری میتواننــد از روش بــهکار بردهشــده در
ایــن پژوهش و یافتههای آن اســتفاده کننــد و پژوهش حاضر
از ایــن حیــث ارزش و اصالــت علمــی دارد .بــا درنظرگرفتــن
ایــن مهــم ،کــه روســتاهای هــدف گردشــگری کشــور ایــران
در مراحــل گوناگــون و بــا درجــه متفــاوت از توســعهیافتگی
قــرار دارنــد ،ولــی بــا محدودیتهــا و مشــکالت مشــابه در
توســعه کســبوکار گردشــگری روبهروینــد؛ ازایــنرو نتایــج
کلــی ایــن تحقیــق بــه مســائل روســتاهای هــدف گردشــگری
تعمیمپذیــر اســت.
نامگــذاری روســتاهای هــدف گردشــگری و افزایــش تعــداد
نقــاط گردشــگری بهتنهایــی کافــی نیســت و نیازمنــد
برنامهریــزی مــدون توســعه گردشــگری روســتایی اســت.
برهمینمبنــا ،وجــود یــک نظــام مدیریــت و نظــارت را
میطلبــد کــه از رونــد اجــرای طرحهــا و درجــه پیشــرفت
روســتاهای هــدف در حوزههــای گوناگون توســعه گردشــگری
بهویــژه حــوزه اقتصــادی گــزارش صحیحــی ارائــه دهــد تــا از
طریــق مشــاهده نتایــج خألهــای موجــود شناســایی و رفــع
شــوند .در راســتای نتایــج تحقیــق ،راهکارهایــی بــرای
بهبــود اوضــاع اقتصــادی روســتاهای هــدف گردشــگری ارائه
میشــود:
 )1برگــزاری كالسهــای توجیهــی ـ آموزشــی پیرامــون فوایــد
اقتصادی گردشــگری روســتایی؛
 )2خلــق صــور مختلــف گردشــگری (ورزشهــای زمســتانی
1. Festus and Omoboye

ماننــد اســكی و ورزشهــای تابســتانی ماننــد كایتســواری و
كوهنــوردی) در روســتا بــه کمــک نهادهــای بخــش دولتــی و
خصوصــی؛
 )3تأســیس تعاونیهــای توســعه گردشــگری در ســطح
شهرســتان بــرای ارائــه خدمــات مالــی و مشــاورهای بهمنظور
راهانــدازی کســبوکارهای گردشــگری روســتایی؛
 )4حمایتهــای دولتــی ماننــد بخشــودگی مالیاتــی و قوانین
تشــویقی و ورود بخــش خصوصــی بــه صنعــت گردشــگری
روســتایی؛
 )5برگــزاری کالسهــای آموزشــی کارآفرینــی و بازاریابــی
در حــوزه گردشــگری و ارائــه گواهینامــه معتبــر بــه ســاکنان
روســتا؛
 )6بیمــه محصــوالت کشــاورزی و پرداخــت وامهایــی بــا نــرخ
ســود کــم.
منابع
بیکمحمدی ،حســن و حاتمــی ،مجتبــی (« .)1389تحلیل
جغرافیایــی رونــد مهاجــرت در اســتان آذربایجــان شــرقی
( .»)1365-1385فصلنامــه جغرافیایــی آمایــش محیــط،
ســال ســوم ،شــماره  ،10ص .49-23
پــاپزن ،عبدالمجیــد ،قبادی ،پرســتو ،زرافشــانی ،کیومرث
و گراونــدی ،شــهپر (« .)1389مشــکالت و محدویتهــای
گردشــگری روســتایی بــا اســتفاده از نظریــه بنیانــی (مطالعــه
مــوردی :روســتای حریــر ،اســتان کرمانشــاه)» .فصلنامــه
پژوهشهــای روســتایی ،دور|  ،1شــماره  ،3ص .52-27
حیــدری ،عمــران ،ثمــری ،داود ،موســیخانی ،مرتضــی و
ِشــمی ،بهــار (« .)1398چالشهــای بینالمللیســازی
بی َ
کســبوکارهای گردشــگری کشــاورزی در ایــران» .مجلــه
گردشــگری و توســعه ،ســال دهــم ،شــماره دوم ،ص -113
.129
حســینی ،مرتضــی ،رحمــتاهلل منشــیزاده ،رضویــان،
محمدتقــی و مریدالســادات ،پــگاه (« .)1398واکاوی موانــع
گردشــگری روســتایی بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار
اقتصــادی ســکونتگاههای روســتایی بــا رویکــرد کارآفرینانــه
(مــورد مطالعــه :شهرســتان کیــار -اســتان چهارمحــال و
بختیــاری)» .مطالعــات و تحقیقات اجتماعی در ایــران ،دوره
 ،8شــماره  ،3ص .637-609
خانــی ،فضیلــه ،خســرویمهر ،حمیــده و طورانــی ،علــی
(« .)1393ســنجش پتانســیلهای گردشــگری روســتایی
بــا رویکــرد رفــع چالشهــای اقتصــادی» .پژوهشهــای
روســتایی ،دوره  ،5شــماره  ،1ص.212-191
راســق قزلبــاش ،ســلیمان (« .)1388گردشــگری روســتایی و
لــزوم توجــه بــه آن در برنامههــای توســعه و آبادانــی روســتا».

واکاوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری در نواحی روستایی
با استفاده از نظریه بنیانی
مطالعه موردی :روستاهای هدف گردشگری استان زنجان
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فصلنامــه مســکن و محیــط روســتا ،دوره  ،29شــماره ،129
ص .12-10
رضوانــی ،محمدرضا و بیــات ،ناصــر (« .)1393تحلیل جایگاه
گردشــگری روســتایی در برنامههــای کالن توســعه کشــور
(بــا تأکیــد بــر برنامههــای پنجســاله توســعه ملــی)» .مجلــه
برنامهریزی و توســعه گردشــگری ،ســال ســوم ،شــماره  ،9ص
.30-11
رضوانــی ،محمدرضــا ،بدری ،ســید علی ،ســپهوند ،فرخنده،
و اکبریــان رونیــزی ،ســعیدرضا (« .)1391گردشــگری
خانههــای دوم و اثــرات آن بــر بهبــود کیفیــت زندگــی
ســاکنان روســتایی (مطالعــه مــوردی :بخــش رودبار قصــران،
شهرســتان شــمیرانات)» .مطالعــات و پژوهشهای شــهری و
منطقــهای ،دوره  ،4شــماره  ،13ص .40-23
رضایــی ،روحالــه ،صفــا ،لیــا و رنجبــران ،پریســا (.)1394
«شــناخت و واکاوی مشــکالت توســعه گردشــگری در مناطــق
روســتایی اســتان اصفهــان (مطالعــه مــوردی :روســتای
ابیانــه)» ،فصلنامــه فضــای جغرافیایــی اهــر ،ســال پانزدهــم،
شــماره  ،49ص .56-37
رکنالدیــن افتخــاری ،عبدالرضــا و مهــدوی ،داوود (.)1385
»راهکارهــای توســعه گردشــگری روســتایی بــا اســتفاده از
مــدل ( SWOTدهســتان لواســان چــک)« .فصلنامــه علمــی-
پژوهشــی علــوم انســانی ،دانشــگاه تربیــت مــدرس ،دوره ،10
شــماره  ،2ص .30-10
رومیانــی ،احمــد ،عینالــی ،جمشــید ،هادیپــور ،مرضیــه
و حجیپــور ،محمــد (« .)1395بــرآورد و ســنجش رابطــه
اثرگــذاری گردشــگری بــا کاهــش فقــر در مناطــق روســتایی،
مطالعــه مــوردی :روســتاهای چنگــوره و اســماعیلآباد -
شهرســتان آوج» .فصلنامــه فضــای گردشــگری ،دوره 4ص
 ،20ص.98 -81
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ،قانــون برنامــأ
پنجســاأل ششــم توســعأ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جمهــوری اســامی ایــران ( ،)1396-1400مصوبــات مجلــس
شــوراhttps://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547 .
ـین صفایــی شــكیب ،مریــم و عمــارزاده،
شــریفی رنانــی ،حسـ ُ
مصطفــی (» .)1389بررســی اثــر گردشــگری بــر رشــد
اقتصــادی ایــران (در ســالهای  .«)1387- 1369علــوم
اقتصــادی ،شــماره  ،6ص .25-9
شــمسالدینی ،علــی (« .)1389گردشــگری روســتایی
راهــکاری ســازنده بــرای توســعه ،روســتایی ،نمونــه مــوردی:
روســتای فهلیــان)» .فصلنامــه مســکن و محیــط روســتا،
دوره  ،29شــماره  ،131ص .107-95
صالحپــور ،شمســی ،اســماعیلزاده ،حســن و کریمــی،
خدیجــه (« .)1395تأثیرات متقابل توســعه پایدار گردشــگری

بــا توســعه اجتماعــات محلــی ،شهرســتان نقــده» .فضــای
گردشــگری مالیــر ،دوره  ،6شــماره  ،21ص .63 - 41
طیبی ،ســیدکمیل ،بابکــی ،روحاله و جبــاری ،امیــر (.)1386
«بررســی رابطه توســعه گردشــگری و رشــد اقتصــادی در ایران
 .)1338-1388پژوهشنامــه علــوم انســانی و اجتماعــی ویــژه
اقتصاد ،ســال هفتــم ،شــماره  ،26ص .110-83
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