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تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستايی
(مورد مطالعه :روستای فش ،شهرستان کنگاور ،استان کرمانشاه)
رضا موحدی ،دانشیار و عضو هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
نسیم ایزدی ،1دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
وحید علیآبادی ،دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
تاریخ دریافت10/50/11 :

پذیرش نهایی10/11/15 :

چکیده
گردشگری روستایی ،عامل اشتغالزایی و ایجاد درآمد است و ميیتوانيد راهيی بيرای توسي ۀ
اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی و حمایت از محیط زیست و فرهنگ روسيتا باشيد .گيا
نخست در توس ۀ گردشگری روستایی ،شناسایی موانع و چالشهای آن است .در این پيووهش
با بهرهگیری از پارادایم کیفی و نظریۀ بنیانی ،همچنین تحلیل واریانس به مطال ۀ موردی موانع و
مشكالت گردشگری در روستای فش از توابيع شهرسيتان کنگياور پردا تيه ميیشيود .بيرای
گردآوری اطالعات از مصاحبۀ عمیق ،مشاهده اسناد و مدارك کتابخانهای و اینترنتی استفاده شد.
روایی پووهش را نیز کارشناسان و متخصصان از جمله کارشناسيان سيازمان میيرا
استادان دانشگاه و مدیران ستادی سازمان میرا

فرهنگيی،

فرهنگی تأیید کردند .با بهکيارگیری نير افيزار

مكس کیودا به عنوان یک نر افزار کیفی مناسب ،درصد و فراوانی کيدها و مفياهیم جداسيازی
شد .نتایج گویای آن است که موانع گردشگری روستایی در روستای فش عبارتند از :مشيكالت
اقتصادی ،مشكالت فرهنگی ي اجتماعی ،مشكالت مدیریتی ي زیرسيا تی ،مشيكالت اطيال -
رسانی و تبلیغاتی .تحلیل واریانس و نتایج آزمون توکی گویای آن است که از نظير روسيتاییان
مانع مدیریتی و زیرسا تی تأثیر بیشتری دارد؛ در کنار دیدگاه متخصصان و مسئوالن که اعتقياد
دارند عامل اطال رسانی و تبلیغات مانع بزرگتری بر سر راه توس ۀ گردشگری است.
كلیدواژهها :گردشگری روستایی ،توس ۀ پایدار روستایی ،نظریه بنیانی ،روستای فش.

 .1نویسنده مسئول،

Email: izadi.nasim@yahoo.com
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مقدمه

نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسي ۀ اقتصيادی ،اجتمياعی و سیاسيی و پیاميدهای
توس هنیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ،نيابرابری فزآینيده ،رشيد سيریع جم یيت،
بیكاری ،مهاجرت ،و حاشیهنشینی شهری موجب توجه به توس ۀ روستایی و حتی تقد آن بر
توس ۀ شهری شده است (ازکیا و غفاری .)8۱ :1۸۱۱ ،روستاییان ما با مشكل بیكياری ،بهيره-
وری پایین کشاورزی ،امنیت غذایی ،مسائل زیستمحیطی و مهاجرت روزافزون به شهرها و
حاشیهنشینی مواجهاند .توس ۀ گردشگری روستایی میتواند در رفع این م ضالت مؤثر باشد
و چون نوشدارویی باعث تجدید حیات روستاها شود (برزو.)1۱ :1۸۱۱ ،
از دهۀ  11۱5به ب د ،به دلیل بحرانهای شدید زیستمحیطی ،نظریۀ توس ۀ پایدار ميورد
توجه مجامع جهانی قرار گرفته و تأکید شده است که الگوها و سیاستهای موجود توسي ه،
پاسخگوی نیازها ،ویوگیها و ضرورتهای حیات انسان نیست و نگرش جهان دربارۀ رشد و
روند توس ه باید تحول یابد .از دیدگاه توس ۀ پایدار ،هدف توس ه ،گسترش امكانات و بهبود
شرایط و کیفیت زندگی انسانهاست و این امر ،نه تنها دربارۀ نسل کنونی ،بلكه بيرای نسيل-
های آینده نیز میبایست مد نظر قرار گیرد .م نای توس ۀ پایدار ،تنها حفاظت از محیطزیست
و منابع طبی ی نیست ،بلكه برداشتی نو از توس ه و رشد اقتصادی اسيت؛ رشيدی کيه بيدون
تخریب منابع طبی ی و برهم زدن ت ادل زیست محیطی ،عدالت و امكانات زنيدگی را بيرای
همۀ مرد  ،اعم از شهری ،روستایی ،و عشایر و نه فقط قشرهایی محدود از جام ه فراهم می-
آورد (ازکیا و غفاری.)19 :1۸۱8 ،
گردشگری روستایی منبع با ارزشی برای اشتغالزایی و ایجياد درآميد اسيت و ميیتوانيد
وسیلۀ مهمی برای توس ه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی و حمایت از محیط زیست و
فرهنگ روستایی باشد (فوکت .)80 :1551 ،1افزون بر آن ،توجه به جایگاه صن ت گردشگری
در توس ۀ روستایی از آن روی اهمیت دارد که میتوان با بهرهگیری مناسب از منابع طبی ی و
1. Foucat
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انسانی ،افزون بر امكان رشد اقتصادی به توس ۀ بخش کشاورزی و تولید صنایع دستی محلی
پردا ت و گامی مؤثر در مسیر بهبود شرایط زیستمحیطی و حفاظت میرا

فرهنگی بومی و

آداب و رسو محلی در روستاها برداشت (نیكبخت.)10 :1۸۱1 ،
همچنین گردشگری روستایی میتواند موجب تنو ف الیتها و کاهش احتمال طرهيای
کشاورزی شود و فرصتهای توس ۀ همهجانبۀ روستایی را فراهم آورد (سقایی.)69 :1۸۱1 ،
گردشگری ،بهعنوان گونهای از گردشگری دوران پست مدرنیسم که در شكلگیری مفاهیمی
چون توس ۀ پایدار تولد یافته است ،با ظرفیتهایی که دارد ،میتواند فرصت توس ۀ روستایی
را در همه اب اد آن ایجاد کند و بهعنوان راهكاری اساسيی در توسي ۀ روسيتایی مطير شيود
(آنوت1556 ،1؛ تبت1556 ،1؛ سزبو1550 ،۸؛ رنزین1556 ،8؛ دویی.)1551 ،0
از سویی دیگر ،گردشگری از امكان رشد شایان توجهی در ایران بر يوردار اسيت ،زیيرا
ایران جز پنج کشور نخست دارای تنو اقلیمی کاميل اسيت .ایين گونيه گردشيگری ،ماننيد
گردشگری تفریحی منافی مالحظات ا القی و اجتماعی فرهنگی ایرانیان نیست ،و نسبت بيه
سایر گونهها نیازمند سرمایهگذاری کمتری در بخش زیرسا تهاست (هاشمی.)16۸ :1۸۱1 ،
از دیدگاه بر ی محققان ،گردشگری اغلب یک ابزار عالی برای ارتقای توس ۀ پایدار است و
توانایی ارائۀ منافع عظیم اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برای ساکنان منياطق روسيتایی
کشورهای در حال توس ه را دارد ،بهطوری که از یک طرف منجر به ایجاد اشتغال ،ارزآوری،
ت ادل منطقهای ،کمک به سرمایهگذاری کوچک مقیاس محلی ،بهسازی زیستگاههيای حیيات
وحش ،توس ۀ مناطق دارای جاذبههيای گردشيگری و جليوگیری از بيرون کيوچی ميیشيود
(دادرس و کردوانی ،1۸11 ،به نقل از عینالی .)۸60 :1۸1۸ ،و از طرف دیگر ،پول و جم یت

1. Unwto
2. Thabet
3. Szabo
4. Rinzin
5. Dwye
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را از مراکز تمرکز و ثقل صن تی به سوی نواحی پیرامونی ،روستاها و جاذبههای طبی يی ميی-
کشاند.
تمایل گردشگران به تجربه کردن فرهنگی متفياوت ،هميواره یكيی از انگیيزههيای اصيلی
گردشگری بوده است (هوراکوا1515 ،1؛ سیسر و الکوود .)155۱ ،1به عبارت دیگر ،همانطور
که شكل  1نیز نشان میدهد ،گردشگری بر حفاظت از نواحی طبی ی بيه صيورتهيای زیير
مؤثر است:
 .1ایجاد منابع اقتصادی و تنو بخشی به مشاغل و فرصتهای درآمدی جيایگزین بيرای
جوامع؛
 .1افزایش آگاهی بيرای حفاظيت از سيرمایههيای طبی يی و فرهنگيی بيین افيراد بيومی
وگردشگران؛
 .۸ارتقای مشارکت مرد محلی در ب د تصمیمگیری و بهرهمندی از مزایای گردشگری.

شکل  .5گردشگری (اكوتوریسم) و توسعۀ پایدار محلی
منبع :راس و وال ،5333 ،به نقل از نیت 2112 ،به نقل از عینالی5939 ،

مدل گردشگری و توس ۀ پایدار محلی را وال  11۱۸هنگيامیکيه بيه پيروهه «حمایيت از
طبی ت» در مكزیک میپردا ته ،ابدا کرده است .او گردشگری را اینگونه ت ریف ميیکنيد:
1. Horakova
2. Cesar and Lockwood
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«گردشگری ،سفری به مناطق طبی ی نسبتاً بكر با هدف مطال يه ،تحسيین و ليذت از منياظر،
جانوران ،گیاهان وحشی و هر گونه آثار فرهنگی این مناطق اسيت» (فنيل 1۸۱0 ،بيه نقيل از
هاشمی.)1۱۸ :1۸۱1 ،
با وجود اهمیت موضو  ،تاکنون پووهشهای اندکی در ارتباط با موانع و تنگناهای توس ۀ
گردشگری روستایی به انجا رسیده است و این يال در ميورد اسيتان کرمانشياه بيا شيدت
بیشتری دیده میشود .استان کرمانشاه دارای پتانسیلهای بیمانندی از قبیل جاذبههای طبی ی،
تاریخی ،همراه با تنو قومی و مذهبی ،هنرها و صنایع دستی و موارد دیگر اسيت ،در حيالی
که هنوز به طور بهینه از این است داد کم نظیر بهيره گرفتيه نشيده اسيت .از آن جيا کيه ایين
روستاها جز میرا

فرهنگی ما هستند ،باید به آنها توجه صد چنيدان شيود و مشكالتشيان

حل گردد .یكی از این روستاها ،روستای فش است.
روستای فش با داشتن طبی ت بكر و اهالی مهماننواز که فرهنگ يا

يود را دارنيد،

یكی از روستاهای زیبای کرمانشاه است .سا تن ساز تنبور در روسيتای فيش نیيز از قيدمت
دیرینه ای بر وردار است  .در این روسيتا بيه نحيو چشيمگیری کارگياه هيای سيا ت انيوا
مختلف آالت موسیقی از قبیل تنبور ،تار و سه تار دیده می شود .در بیشتر انه های روستایی
در گوشه ای از فضای انه ،کارگاه کوچكی برای سا ت تنبور ،سه تار و تار وجود دارد.

مطال ات مختلف نشان میدهد که با وجود پتانسیلهيای گردشيگری کيه در ایين روسيتا
وجود دارد ،گردشگران زیادی از این روستا بازدید نمیکنند .با توجه به وجود چنین مشكلی
در روستا ،هدف تحقیق بررسی مشكالت و محدودیتهای گردشگری روستایی است تيا بيا
عنایت به نتایج بتوان به حل مشكالت گردشگری روستایی روستای فش و شهرستان کنگاور
کمک کرد.

سؤاالت تحقیق به این شر است:
 موانع و مشكالت توس ۀ گردشگری روستایی از دیدگاه ذینف ان چیست؟ -موانع و مشكالت توس ۀ گردشگری روستایی از دیدگاه مسؤالن چیست؟
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 آیا بین موانع توس ۀ گردشگری روستایی بیان شده از دیدگاه مسيئوالن و دیيدگاه ذی-نف ان تفاوت م ناداری وجود دارد؟
مبانی نظری

در اینجا به بر ی از پووهش های دا لی و ارجی انجا شده پیرامون گردشگری روستایی،
اثرات آن بر توس ه و موانع توس ۀ گردشگری روستایی اشياره ميیشيود .موانيع فرهنگيی -
اجتماعی نیز در توس ۀ گردشگری نقش به سزایی دارند .طی پيووهشهيایی کيه مدهوشيی و
ناصرپور ( )1۸11در لرستان انجا دادهانيد بيه ایين نتیجيه رسيیدند کيه نسيبت بيه مزایيای
گردشگری روستایی ناآگاهی عمومی وجود دارد و یكی از دالیل توس هنیافتگی این صن ت،
فقدا ن فرهنگ پذیرش گردشگر از سوی روستاییان است.
عطایی و همكاران در تحقیق ود پیرامون سازههای ت یيینکننيدۀ جيذب گردشيگران در
مناطق روستایی بیان کردند که ایين سيازه هيا در چهيار عاميل زیرسيا تی ،زیسيتمحیطيی،
اجتماعی و اقتصادی جای گرفتند که هر کدا دستهای از گویههای ت یینکننده دارند (:1۸10
 .)11۸علیآبادی و همكاران بیان کردند که توسي ۀ گردشيگری روسيتایی اثيرات فرهنگيی،
اقتصادی و زیستمحیطی برای جام ۀ روستایی به دنبال دارد (.)1۸5 :1۸10
افتخاری و مهدوی ( )1۸۱0موان ی را که باعث جلوگیری از توس ۀ گردشگری در مناطق
روستایی میشود ،به چهار بخش اقتصادی ،اکولوهیكی ،اجتماعی  -فرهنگی و نهادی تقسيیم
کردهاند .همچنین در الگویی که برای برنامهریزی نواحی روسيتایی ارائيه شيده ،مشيكالت و
تنگناهای بخش گردشگری روستایی عبارتند از :مشيكالت اميور زیربنيایی از جمليه کمبيود
تجهیزات و تسهیالت فیزیكی ،مشكالت عمومی و اجتمياعی ماننيد نارسيایی سیاسيتهيا و
اهداف برنامهریزی گردشگری ،ض ف ميدیریت و تبلیغيات و در آ ير مشيكالت و مسيائل
مربوط به عوامل زیست محیطی (تقدیسی و دانشور.)11۸ :1۸۱9 ،
مدهوشی و ناصرپور در تحقیقی موانع توسي ۀ صين ت گردشيگری را در اسيتان لرسيتان
بررسی و این موانع را به پنج دستۀ مجزا شامل موانع سازمانی و سا تاری ،موانيع فرهنگيی -
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اجتماعی ،موانع موجود در بازار ،موانع آموزشی و کمبود نیروی انسيانی متخصي

و موانيع

زیربنایی تفكیک کردهاند ( .)110 :1۸۱1قبادی و همكاران در مطال های نشان دادند مشكالتی
از قبیيل عيد امكانيات زیربنيایی و رفياهی ،عيد درك صيحی روسيتاییان و مسيئوالن از
گردشگری روستایی ،کم رنگ شدن جاذبههای فرهنگيی روسيتا ،نبيود شيبكۀ اطيال رسيانی
صحی و عد حمایت و توجه کافی دولت از مهمترین مشكالت توس ۀ گردشگری روستایی
در روستای انقاه استان کرمانشاه است (.)85 :1۸11

در مورد موانع اکولوهیكی این چنین بیان شده است که وجود جاذبههيای گردشيگری در
یک منطقۀ روستایی ،شرط الز برای ف الیتهای مربوط به آن است ،اما کافی نیست (پاپزن
و همكيياران1۸11 ،؛ بحرینييی و همكيياران1۸۱۸ ،؛ قبييادی و همكيياران1۸11 ،؛ عييارف 1و
همكاران .)1551 ،آگوال و راگوت 1در پووهش يود نشيان دادنيد کيه صين ت گردشيگری
روستایی تأثیر م ناداری بر توس ۀ اقتصادی منطقه ،بهویوه در کشورهای در حال توس ه دارد
( .)10 :1518گردشگری روسيتایی ،یكيی از ابزارهيای مهيم در توسي ۀ پایيدار روسيتایی و
رهیافتهای زیست محیطی است که با هدف توس ۀ اقتصادی ،اجتماعی و زیسيتمحیطيی و
حفاظت از طبی ت برنامهریزی میگردد و میتواند تأثیر ب سيزایی در بهبيود شيرایط روسيتا و
دستیابی به توس ۀ پایدار روستایی داشته باشد (کیپر ۸و همكاران.)116 :1516 ،
کاال 8در پووهش ود بیان کرد که گردشگری روستایی ،مالكیت فروشندگان روسيتایی را
افزایش داده و منجر به مشارکت محلی در توس ۀ روستایی میشود ،اميا ضي ف در تبيادالت
اقتصادی روستاییان و لزو حفظ منابع طبی ی دو مانع توس ۀ ایين صين ت در روستاهاسيت
( .)1۱ :151۸همچنین بررسی اثرات اقتصادی  -اجتماعی گردشگری روستایی نشيان داد کيه
توس ۀ گردشگری روستایی منافع اجتماعی و اقتصادی زیادی برای روستاییان دارد از جمليه
ت امل با گردشگران ،ارتقای فرهنگ ،فروش محصوالت و صينایع دسيتی و غیيره کيه باعيث
1. Aref
2. Aguila and Ragot
3. Kiper
4. Kala
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توس ه روستا میگردد ،اما پایین بودن توانایی ارتباطی و آگاهی مرد روستایی از موانع مهيم
توس ۀ این صن ت است (نسوکوینی و بياب .)1 :1519 ،1فرهنيگ بيومی ،ت هيدات ميذهبی،
مشارکت عمومی و احترا بيه منيابع ميی توانيد از عواميل فرهنگيی تقویيت کننيدۀ صين ت
گردشگری روستایی یا مانع و تهدیدی بر سر راه توس ۀ آن باشد که این اصيیت را منطقيۀ
روستایی و مرد آن ت یین میکنند (کاکرودی و مشكلگشا.)0۸5 :151۸ ،1
از دیگر موانع توس ۀ گردشگری روستایی ،موانع اقتصادی اسيت؛ از آن جمليه ميیتيوان
کافی نبودن حمایتهای مالی را نا برد .توس ۀ گردشگری روستایی ،نیازمند سرمایهگيذاری
گستردهای است تا بتوان با اتكا به آن برنامهریزی کرد (گارود ،ورنيل و یيول.)116 :1559 ،۸
سرمایهگذاری غیر بومی در روستا به دلیل بازگشيت ضي یف سيرمایه یكيی از موانيع عميده
اقتصادی در توس ۀ گردشگری روستایی است (سزابو.)16 :1550 ،8
ارورا )155۱( 0بیان میدارد که گردشيگری پدیيدهای اجتمياعی اسيت و ميیتيوان اب ياد
مختلف آن را با استفاده از نظریۀ بنیانی مورد بررسی قرار داد .عالوه بر این ،یافتههای تحقیق
هاردی )1559( 9نشان داد که نظریۀ بنیانی 6یک فرآیند تحقیق قیاسی مناسب در زمینۀ تحلیل
و بررسی نقش کارگزاران گردشگری پایدار است که نیاز واق ی مسافران ،آثار گردشيگری و
فرهنگ آن در جوامع محلی و در نهایيت راهبيرد ميدیریت را آشيكار ميیسيازد (بيه نقيل از
پاپزن.)1۸6 :1۸۱1 ،
با در نظر گرفتن مطال ات پیشین میتوان مدلی نظری استخراج کرد (شيكل  )1کيه در آن
موانع توس ۀ گردشگری در چهار عامل طبقهبندی شدهاند .در مطال ه حاضر برای دستیيابی
به موانع مختلف توس ۀ گردشگری ،همچنین مقایسۀ آن ها با موان ی که از قبل وجود داشيته،
1. Nsukwini and Bob
2. Kakroodi and Moshkel Gosha
3. Garrod, Wornell and Youell
4. Szabo
5. Eruera
6. Hardey
7. Grounded Theory
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از روش کیفی ب ا رویكرد نظریه بنیانی بهره گرفته شده اسيت .عيالوه بير ایين بيرای قابلیيت
اطمینان بیشتر به داده های بخش کیفی س ی شد تا با دو گروه مصاحبه انجا شود :یكی مرد
روستایی که ذینف ان اصلی توس ۀ گردشگری محسوب میشوند و دیگری مسئوالن مربوط.

ض ف مدیریت و امكانات

بنیان ض یف مالی

گردشگری روستایی

فرهنگسازی ض یف

نداشتن آگاهی کافی

شکل  .2چارچوب نظری پژوهش

روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،توس های  -کياربردی و از نظير پيارادایم در گيروه تحقیقيات
آمیخته قرار میگیرد .در بخش کیفی از روش نظریۀ بنیانی اسيتفاده شيده اسيت و در بخيش
کمّ ی از روش تحلیل واریانس استفاده شد .در ابتدا به کمک نظریۀ بنیانی محقق به یک ميدل
مفهومی دست می یابد که آن را در بخش کمّی بهکار میگیيرد .جام يۀ ميورد مطال يه اهيالی
روستای فش هستند .حجم نمونه در بخش کیفی به وسیلۀ روش گلوله برفی ( ۸5نفر) ت یین
شد .برای جمعآوری دادهها از مصاحبۀ عمیق مشاهدۀ مستقیم ،تهیۀ عكس و فیلم ،ميدارك و
اسناد کتابخانهای و اینترنتی استفاده شد .روایی این پووهش از طریق مصاحبه بيا کارشناسيان
سازمان میرا

فرهنگی استان کرمانشاه مورد تأیید قرار گرفت.
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لوپ )155۱( 1م تقد است گردشگری یک پدیدۀ اجتماعی است و میتوان اب ياد مختليف
آن را با استفاده از نظریه بنیانی بررسی کرد .بيرای تحلیيل داده هيا نیيز از روش تئيوری داده
بنیادی استفاده شده است .گلیزر ،)1196 ،116۱( 1اشتراوس و کوربین ۸تأکیيد کيردهانيد کيه
تئوری داده بنیادی ،دستیابی به نظریه ای برآمده از تجزیه و تحلیل دادههاست ،دادههایی کيه
به صوصیات واق ی موضو تحقیق مربوط میشوند و بيه هميین دلیيل بيه اطيال رسيانان
کلیدی و درگیر با مسأ له و موضو تحقیق مراج ه میشود و کوشش به عمل میآیيد کيه بيا
روش کیفی و از طریق مصاحبه عمیق ،ف ال و اکتشافی بيا افيراد آگياه و بيره ،در سيا تار
درونی ارزشها و نگرشها و تجارب آنان ،وحدت نظر ایجاد شود.
فن اصلی برای تجزیه و تحلیل دادهها در این روش کدگ ذاری است که طی فرآیندی سيه
مرحلهای صورت می گیرد و عبارت است از -1 :کدگذاری بياز -1 ،8کدگيذاری محيوری 0و
 -۸کدگذاری انتخابی .9در این فرآیند سه مرحله ای و غیر طيی ،بيه مضيامین اولیيه دادههيا،
عنوانهایی داده میشود و سپس از دل آن ها مفاهیم و مقوالت استخراج ميیشيوند و از ایين
رهگذر ،وشههایی مفهومی تشكیل می شوند که هر یک به مقوالتی ت لق دارنيد و سيرانجا
از ارتباط این مقوالت است که شالودهای سامان مییابد و نظریهای برای توضی یيک پدیيده
لق میشود.
محقق د ر جریان کار میان سه مرحله از کد گذاری رفت و برگشت دارد (اسيتوار نمياقی،6
 .)119 :1559در کدگذاری باز ط به ط داده ها بازنگری و به هر جمله کد داده ميیشيود
(حاج باقری و دیگران .)11۱ :1۸۱9 ،کدگذاری محوری ،عبارت است از سلسله رویيههيایی
که با آن ها پس از کدگذاری باز با برقراری پیوند بین مقوالت ،به شیوههای جدیدی اطالعات

1. Loup
2. Glaser
)3. Strauss and Corbin )Strauss, 1987, Strauss and Corbin, 1998, Corbin, 2004
4. Open Coding
5. Axial Coding
6. Selective Coding
7. Ostovar Namaghi
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به یكدیگر ربط می یابند .این کار با استفاده از یک پارادایم که متضمن شيرایط علیيی ،پدیيده،
زمینه ،شرایط میانجی ،کنش یا راهبردهای کنش و پیامدها است ،صورت میگیرد (اشيتراوس
و کوربین.)6۱ :1۸۱0 ،
شرایط علیی ،همان حواد

هستند که به وقو یا گسترش پدیدهای ميیانجامنيد؛ پدیيده،

ایده و فكر محوری است؛ زمینه ،ی نی محل حواد

و وقيایع مت ليق بيه پدیيدهای در طيول

طیف ب دی؛ شرایط میانجی ،راهبردها را درون زمینۀ اصی سهولت ميی بخشيند و یيا آن را
محدود میکنند؛ راهبردها ،استراتوی های ایجاد شده برای کنترل ،با پدیيدهای ،تحيت شيرایط
مشاهده شده ا

اند .پیامد نیز نتیجه و حاصل کنش متقابيل اسيت (اشيتراوس و کيوربین،

.)6۱ :1۸۱0
کدگذاری انتخابی روندی است که طی آن طبقات به طبقيه مرکيزی ميرتبط ميیشيوند و
نظریه را شكل میدهند (حاج باقری .)11۸ :1۸۱9 ،روش ،شامل پنج مرحله میباشد .مرحليۀ
اول ،طر تحقیق است که شامل دو مرحله بررسی ادبیات فنی و انتخاب موارد است ،مرحلۀ
دو  ،گردآوری داده است که انجا آن از طریق ورود به میدان تحقیق میباشد .مرحلۀ سيو ،
تنظیم دادهها و نگارش گویهها است .مرحلۀ چهار  ،تجزیه و تحلیل دادههاسيت کيه اصيلی-
ترین بخش تحقیق میباشد و مرحلۀ پنجم ،طراحيی و اعتبيار ميدل اسيت (پياپزن:1۸۱1 ،
.)1۸۱
اصلی ترین مرحله در تئوری بنیانی ،تحلیل دادهها است که طی سه مرحله کدگذاری بياز،
کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی صيورت ميیگیيرد (حياج بياقری .)115 :1۸۱9 ،در
پووهش حاضر ،محقق با مطال ۀ اولیه و پيرسوجيو در ميورد روسيتاهای هيدف ،اقيدا بيه
شناسایی افراد اصلی و مطیلع کرد .در این مرحله ،کار جمعآوری اطالعات اولیيه بيا ورود بيه
میدان تحقیق آغاز شد .مصاحبه از افراد اصلی که به روش گلولۀ برفی انتخاب شدند تا زمانی
ادامه دارد که پاسخهای نفر آ ر با نفر اول یكی شود و بيه عبيارتی پاسيخهيا تكيرار شيوند.
هنگامی که پووهشگر در پاسخ به سؤاالت به اشبا تئوریک میرسد ،مصاحبه را پایان میدهد
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و با مشاهده و قد زدن در روستا بخشی از صحت اطالعات را تأیید و مجدد نقاط ض ف و
قوت ف الیت ود را بررسی میکند.

بنابراین در این پووهش عملیات میدانی و فرآیند تكمیل اطالعات در روسيتای هيدف تيا
آنجا ادامه یافت که پووهشگر به این باور رسید کيه اظهارنظرهيا در ميورد موضيو و هيدف
تحقیق به حالتی یكنوا ت و تكراری رسیده است و به عبارتی جستوجوی بیشتر بيه یيافتن
دادههای جدیدتر منجر نمیشود .در مرحله ب د تمامی مطالب گردآ وری شده بير روی کاغيذ
پیادهسازی و نسخهبرداری شد و با مكس کیودا 1فراوانی و درصد تكرار مفاهیم بهدست آميد
و در بخش دو با تحلیل واریانس و آزمون توکی از دیدگاه جام ۀ هدف و کارشناسيان تيأثیر
هر یک از مفاهیم استخراخ شد .سپس نتيایج پيووهش ،ميورد تأییيد نخبگيان و کارشناسيان
گردشگری و توس ۀ روستایی و سازمان میرا

فرهنگی قرار گرفت.

معرفی روستای فش

روستای فش از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه در  ۱کیلومتری شهر
کنگاور و  ۱0کیلومتری کرمانشاه قرار دارد .این روستا از شمال به شهر سنقر ،از شمال غرب
به دهستان هزار انی ،از شمال شرق به دهستان دهلر و از جنوب به شيهر کنگياور محيدود
میشود .آب و هوای این روستا در بهار و تابستان م تدل و در زمستان سرد است .مشاهدهها
و مطال ات میدانی نشان میدهد که مرد روستا مذهب شی ۀ ج فيری دارنيد ،گيویش ميرد ،
فشی (تلفیقی از فارسی و لری مالیری) است.
م یشت بیشتر مرد روستای فش از ف الیتهيای زراعيی و داميداری تيأمین ميیشيود و
گروهی نیز در بخش دمات و تولید صنایع دستی ،بهویوه سيا ت آالت موسيیقی اشيتغال
دارند .محصوالت زراعی این روستا شامل گند  ،نخود و عدس است .انگور ،هلو و زردآليو
نیز از میوههای سردر تی روستا به شمار میآیند ،چراگاهها و مراتع سرسيبز اطيراف روسيتا
سبب رونق دامداری گردیده است .از تولیدات دامی این روستا میتوان به فرآوردههای لبنيی
1. MAXQDA
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مانند شیر ،پنیر ،روغن حیوانی ،ماست ،کره و کشک اشاره کرد .یكی از مهمترین جاذبيههيای
گردشگری روستای فش ،سراب این روستا است که از دل کوه بیرون آمده و دارای در تيان
کهن و سرسبز در کنار ود میباشد .وجود زیارتگاه در این مكان باعث ایجياد اسيتراحتگاه-
هایی برای مسافران شده است .همچنین احدا

مراکز پرورش ماهی در آن به اشتغال اهيالی

روستا کمک میکند.

شکل  .9موقعیت روستای فش در دهستان فش ،شهرستان كنگاور

یافتهها

تحلیل دادهها در نظریۀ بنیانی طی فرآیندی منظم و در عيین حيال ميداو از مقایسيه دادههيا
صورت میگیرد .در فرآیند سه مرحلهای و غیر طی کدگذاری ،بيه مضيامین اولیيه دادههيا،
عنوانهایی داده میشود و سپس ،از دل آنها مفاهیم و مقوالت استخراج میشيوند و از ایين
رهگذر ،وشههایی مفهومی تشكیل میشوند که هر یک به مقوالتی ت لق دارند و سيرانجا ،
از ارتباط این مقوالت است که شالودهای سامان مییابد و نظریهای برای توضی یيک پدیيده
لق میشود .در اینجا این مراحل به ترتیب اجرا میشوند .ابتدا در جدول  1به مفهو پردازی
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و شكل دهی به متن مصاحبه با روستاییان پردا ته شده است .سپس اثرات مثبت و منفی آنها
بر گردشگری روستایی مشخ

گردیده است.

جدول  .5مفهومپردازی و شکلدهی به متن مصاحبههای انجام شده با روستاییان
عبارتهای توصیفكننده

فراوانی

درصد

افزایش هزینه و استاندارد زندگی روستاییان

1۸

90

مثبت

11

95

منفی

یک ب دی شدن ف الیتهای اقتصادی در روستا

11

89

تغییر مالكان زمین از بومی به غیر بومی

1۱

01

تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به ویال

11

08

منفی

10

61

منفی

عبارتهای توصیفكننده

فراوانی

درصد

جابه جایی و تغییر الگوی اشتغال افراد بومی روستا

16

6۱

منفی

قیمت کاالها و دمات در روستا و
روستاییان

1

19

منفی

رکود ف الیتهای کشاورزی و دامداری

11

۸1

منفی

لق فرصتهای شغلی در بین روستاییان

1۸

۸6

مثبت

تجاری شدن بر ی جنبههای فرهنگ بومی منطقه

18

86

منفی

تأثیرپذیری جوانان روستا از آداب و فرهنگ گردشگران

19

۱9

مثبت

به طر افتادن غنا و اصالت فرهنگی آداب و رسو روستاییان

1۸

8۸

منفی

افزایش جرایم و ناهنجاری های اجتماعی در بین روستاییان

1۱

1۸

منفی

رواج فرهنگ مصرف گرایی در بین روستاییان

18

86

منفی

1

۸5

11

19

منفی

تغییر مفهو کار بین روستاییان

11

9۸

منفی

ض ف فرهنگ گردشگرپذیری مرد محلی

16

09

منفی

عد مشارکت زنان و محدویتهای فرهنگی  -اجتماعی برای
آنان

10

05

منفی

عد توازن اقتصادی و درآمدی درنتیجه فصلی بودن
گردشگری برای روستاییان

افزایش قیمت اراضی و تشدید پدیده زمین واری و رانت در
روستا

افزایش شا

تغییر در ماهیت ف الیتهای فرهنگی برای تطبیق با
گردشگران
افزایش رقابت و از بین رفتن همدلی و بروز دوگانگی
اجتماعی بین روستاییان

عامل

اقتصادی

عامل

فرهنگی-

اثر

منفی
منفی

اثر

مثبت

اجتماعی
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ادامه جدول 5
عبارتهای توصیفكننده

فراوانی

درصد

نبود تابلوهای راهنما ،بروشور و نقشههایی از مكانهای جذاب
روستا

18

89

منفی

نبود برنامه های تبلیغاتی واطال رسانی از طریق رسانههای انبوه

1۸

69

منفی

کارشناسی و حرفه ای نبودن برشورها و  ...از جاذبههای روستا

1۱

95

وجود مشكل ارتباطی از جمله آنتندهی موبایل ،اینترنت

11

۸9

11

65

عد آگاهی ساکنان محلی از اطالعات محیط طبی ی و جاذبه-
های روستای ود

10

۱۸

منفی

مشكل وض یت حملونقل وجادههای ارتباطی

1

۸5

منفی

11

6۸

منفی

نبود فضا برای احدا مراکز دماتی (مغازه و )...در بین جاذبه-
های طبی ی ،نبود پارکینگ مناسب

18

۱5

منفی

1

۸5

منفی

کمبود اعتبارات عمرانی برای سا توساز

11

۸9

منفی

نبود ورودی و نگهبانی و باجه بلیط فروشی

1

۸5

منفی

عد م رفی صحی هنرهای دستی و محلی در روستا از طریق
رسانهها

وجود بروکراسی شدید در گرفتن مجوزهای الزمه برای احدا
هتل و مراکز تفریحی
بیتوجهی دولت در زمینه فراهم کردن زیرسا تها

عامل

اطال -
رسانی و
تبلیغاتی

اثر

منفی
منفی
منفی

نبود سرویس بهداشتی مناسب و کمبود آب آن

1۸

8۸

مدیریتی-

منفی

نبود فضاهای استیجاری مناسب و جذاب در روستا

16

15

زیرسا تی

منفی

عد مشارکت مرد محلی برای جذب گردشگر

11

19

منفی

16

09

منفی

نبود مراکز درمانی مناسب برای ارائه دمات مناسب

1۸

8۸

منفی

پایین بودن سط علم و آگاهی نیروی انسانی در زمینۀ
گردشگری

19

0۸

منفی

16

09

منفی

۱

19

منفی

مدیریت ض یف دهیاریها و نبود متخص

در شورای روستا

توس ۀ زیرسا تهای ارتباطی جادهای ،دسترسی به دانشهای
جدید در سا توساز،
مشكل قط ی برق و نبود کابلکشی در مراکز گردشگری

كدگذاری محوری

نتایج مفهو پردازی و شكلدهی به متن مصاحبههای صورت گرفته بيا جام يۀ مطال يه شيده
دربارۀ موانع گردشگری پس از تحلیل ،در جدول  1نشان داده شده است .موانع گردشيگری را
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در قالب چهار موضو محوری میتوان دستهبندی و بررسی کرد .نخست ،موانع اقتصادی بيا
هشت زیرمفهو که در این بین جابه جایی و تغییر الگوی اشتغال افراد بومی روستا و افزایش
قیمت اراضی و تشدید پدیدۀ زمین واری و رانت در روستا اهمیت بیشتری دارد.
موانع فرهنگی  -اجتماعی دارای  15مفهيو ميیباشيد .افيزایش رقابيت و از بيین رفيتن
همدلی و بروز دوگانگی اجتماعی در بيین روسيتاییان و افيزایش جيرایم و ناهنجياریهيای
اجتماعی در بین روستاییان با فراوانی  19و 1۸بیشترین درصد را به ود ا تصا

دادهانيد.

در بخش موانع اطال رسانی و تبلیغاتی که شش زیر مفهو دارد ،عد آگاهی سياکنان محليی
از اطالعات محیط طبی ی و جاذبههای روستا و نبود برنامههای تبلیغياتی و اطيال رسيانی از
طریق رسانههای انبوه با  ۱۸و  69بیشترین فراوانی و تكرار را نشان میدهد.
موانع مدیریتی -زیرسا تی برگرفته از 18مفهو میباشد که عد مشيارکت ميرد محليی
برای جذب گردشگر و نبود فضاهای استیجاری مناسب و جذاب در روستا با فراوانيی  15و
 19بیشترین اهمیت را دارد .در کدگذاری محوری ،طبقات تشكیل شده توس ه مییابند و هر
طبقه شامل زیرطبقههایی واهد شد و ارتباط هر یک از آنها نیز مشخ

ميیشيود .الزميۀ

مرحلۀ کدگذاری محوری مقایسۀ دائمی دادههاست.
پووهشگر ،دادههای کدگذاری شده را با یكدیگر مقایسه میکند و به صورت وشههيایی
که با هم تناسب دارند ،درمیآورد و کدهای مشابه را در یک طبقه قرار میدهد (حاج بياقری،
 .)159 :1۸۱9در این مرحله پووهشگر ،کدها و دستههای اولیيهای را کيه در کدگيذاری بياز
ایجاد کرده بود با موارد مشابه ادغا کرد و ارتباط بین رده طبقههيا را مشيخ

سيا ت و

طبقاتی با مفاهیم جدید تشكیل داد.

كدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی عبارت است از تلفیق و توأ کردن طبقات به وجود آمده برای شكلگیيری
اولیه چارچوب تحقیق .در این مرحله جملههایی که قبالً کدگذاری شدهانيد ،دوبياره بيا هيم
ترکیب میشوند تا رابطۀ میان آنها قابل درك شود و سپس نمودار مربوط به آنها ترسیم می-
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گردد که بایستی همپوشانی مباحث را در برگیرد (فرانسیس 155۱ ،به نقل از پياپزن:1۸۱1 ،
 .)105در این مرحله جملههایی که قبالً کدگذاری شده بودند ،دوباره با هم ترکیب شيدند تيا
مقولهای که قادر است سایر طبقات یا مفاهیم را به یكيدیگر ارتبياط دهيد ،شناسيایی شيود و
چارچوب مفهومی تحقیق به تدریج شكل گیرد .ف الیت عمده و اصلی این مرحله از تحلیيل،
ایجاد ط سیر داستانی است که همۀ طبقات را شامل میشود.
آنچه در این مرحله اتفاق میافتد در واقع تحلیل کلنگرانه بير فرآینيدهایی اسيت کيه در
طول تحقیق رخ داده است و پووهشگر براساس تمامی دادههایی که در ا تیار دارد و برداشتی
که ود در مسیر پر پیچ و م پووهش اندو ته ،ط سیر داستان را دنبال میکند .داستان ،به
طور ساده توصیف اصی است دربارۀ پدیدهای اصلی که مطال ه میشود و ط سیر داستانی،
مفهو سازی چنین داستانی است (پاپزن و همكاران.)181 :1۸۱1 ،
در ادامه مدل اولیۀ پووهش که بخش عمده آن شامل نظير برگيان روسيتایی و نخبگيان
است و ترسیم در مرحله ب د با پیوند طبقات و مقوله های حاصل از بحيث بيا کارشناسيان و
تلفیق آن با مدل نظری اولیه ،مدل مفهومی تحقیق استخراج شد که با ادغا نظير کارشناسيان،
زمینه افزایش اعتبار مدل فراهم شد.

شکل  .1موانع گردشگری روستایی
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تجزیه و تحلیل دادهها

مفاهیم و عامل های استخراج شده در قالب پرسشنامه در ا تیار افراد کلیدی و مسيئوالن
قرار گرفت .ابتدا از آزمون آنالیز واریانس برای مشخ
عامل و سپس آزمون توکی برای مشخ

کردن وجود تفياوتهيا بيین چهيار

کردن میزان تأثیر هر یک از عواميل اسيتفاده شيده

است.

نتایج آزمون آنالیز واریانس برای ت یین تفاوت سط م ناداری بین اب اد چهارگانيۀ موانيع
گردشگری روستایی ،از دیدگاه دو گروه پاسخدهنده ،بیانگر این مطلب است که با توجيه بيه
مقادیر با سط م ناداری ،و اطمینان  10درصد ،نتایج در هر دو گروه م نادار بوده اسيت .بيه
عبارت دیگر از دیيدگاه هير دو گيروه پاسيخدهنيده بيین اب ياد چهارگانيۀ موانيع گردشيگری

(اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،اطال رسانی و تبلیغات ،مدیریتی -زیرسا تی) تفاوت وجود
دارد و هر چهار مانع بر کاهش توس ۀ گردشگری نقش دارند.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس برای تعیین تفاوت معناداری بین ابعاد چهارگانه موانع گردشگری
(از دیدگاه مسئوالن و ذینفعان)
سطح
معناداری

F

5/551

10/096

5/551

11/901

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع
مجذورات

16/61۸

۸

8۱/96۱

بینگروهی

1/151

11۱9

1181/095

درونگروهی

11۱1

101۱/1۸۱

مجمو

11/960

۸

1۱6/191

بینگروهی

8/1۸8

11۱9

09۱8/906

درونگروهی

11۱1

0161/۱11

مجمو

مسئول

ذینف ان

لذا از دیدگاه هر دو گيروه مسيئوالن و ذینف يان ،بيین اب ياد چهارگانيه شناسيایی شيده
(اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،اطال رسانی و تبلیغات ،مدیریتی -زیرسا تی) تفاوت وجود
دارد و هر یک از این عوامل ،اثرگذاری متفاوتی را بير روی شيكلگیيری و توسي ۀ صين ت
گردشگری در بخش روستایی دارند .همچنین در درون گروهها نیيز بيین پاسيخ گيروههيا بيا
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یكدیگر در زمینۀ اثرگذاری هر یک از موانع (اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،اطيال رسيانی و
تبلیغات ،مدیریتی -زیرسا تی) در توس ۀ گردشگری تفياوت وجيود دارد .بنيابراین تفياوت
م ناداری بین موانع چهارگانۀ در توس ۀ گردشيگری وجود داشته است .براساس نتایج برآميده
از گروه ذینف ان ،برای مشخ

کردن میزان تفاوتها در تأثیرگذاری هر یيک از موانيع بير

توس ۀ گردشگری ،سه گروه همگن شكل گرفته است کيه در گيروه اول عاميل اقتصيادی بيا
میانگین  ،1/11۸8در گروه دو عامل فرهنگی اجتماعی با میانگین  ،۸/5۱69و عاميل اطيال -
رسانی و تبلیغاتی با میانگین ،۸/8۸11در گروه سو عامل اطال رسانی و تبلیغاتی با میيانگین
 ۸/8۸11و عامل مدیریتی -زیرسا تی بيا میيانگین  ۸/۱5۸8از تيأثیر بياالتری در بيین موانيع
توس ۀ بو گردشگری بر وردارند .از بین چهار مانع با توجه به میانگینهای به دسيت آميده،
از نظر ذینف ان تأثیر مانع اقتصادی بیشتر از سایر عوامل است .همچنین براساس نتيایج بيه-
دسيتآميده از گييروه متخصصيان و مسيئوالن ،بييرای مشيخ

کيردن میييزان تفياوتهييا در

تأثیرگذاری هر یک از موانع بر توس ۀ گردشگری روستایی ،سه گيروه همگين شيكل گرفتيه
است که در گروه اول عامل اقتصادی و فرهنگی اجتمياعی بيا میيانگین 1/6908و ۸/1808در
گروه دو عامل فرهنگی -اجتماعی و اطال رسانی و تبلیغاتی بيا میيانگین  ۸/1808و۸/690۸
تشكیل داده است و در گروه سو عامل ميدیریتی -زیرسيا تی بيا میيانگین  ۸/108۸وجيود
دارد ،عامل مدیریتی -زیرسا تی با میيانگین بياالتری ميانع مهيمتير و ميؤثرتری در توسي ۀ
گردشگری از نظر متخصصان و مسئوالن است.
جدول  .9میزان تفاوتها میان ابعاد چهارگانه موانع توسعۀ گردشگری از دیدگاه ذینفعان
Subset for alpha = 0.05
گروه همگن
گروه همگن اول
گروه همگن
سوم

تعداد

عوامل

۸5

اقتصادی

۸/5۱69

۸5

فرهنگی -اجتماعی

۸/8۸11

۸5

اطال رسانی و تبلیغاتی

۸5

مدیریتی -زیرسا تی

1/11۸8
۸/8۸11
۸/۱5۸8
5/11۸

5/81۸

5/551

سط م ناداری Sig

ذی نف ان
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جدول .1میزان تفاوتها میان ابعاد چهارگانه موانع توسعۀ گردشگری از دیدگاه متخصصان و مسئوالن
Subset for alpha = 0.05
گروه همگن
گروه همگن اول
گروه همگن
سوم
۸/1808

تعداد

عوامل

1/6908

۸5

اقتصادی

۸/1808

۸5

فرهنگی -اجتماعی

متخصصان

۸5

اطال رسانی و تبلیغاتی

و مسئوالن

۸5

مدیریتی -زیرسا تی

۸/690۸
۸/108۸
5/555

5/911

5/119

سط م ناداریSig

نتیجهگیری

در صورت توجه کافی به توس ۀ گردشگری روستایی ،توس ه پایيدار روسيتایی قابيل تصيور
است ،چرا که توس ۀ گردشگری روستایی موجبات فقرزدایی و کاهش مهاجرت ،ایجاد رفياه
اجتماعی ،حفظ ویوگیهای فرهنگ سنتی ،حفظ بافت سنتی ،ارتباطات فرهنگی ،حفظ منيابع
طبی ی و فرهنگی ،تقویيت غيرور مليی و ایجياد فرصيتهيای شيغلی در کنيار ف الیيتهيای
کشاورزی و دامداری در مناطق روستایی و دورافتاده را فيراهم واهيد سيا ت و یگانيه راه
نجات این مناطق از مسائل و مشكالت اجتماعی و اقتصادی است (قادری.)81 :1۸۱۸ ،
مرور پیشینۀ نگاشتهها مبین آن است که محققان دربارۀ موانع گردشگری نظرات مختلفيی
دارند و این موانع را به دستههای مختلفی تقسیمبندی کردهاند .یافتههای تحلیل بنیانی در ایين
مطال ه نشان میدهد که از دیدگاه روستاییان به عنوان گيروه میزبيان ميیتيوان موانيع توسي ۀ
گردشگری روستایی را در چهار دسته بیان نمود که عبارتند از :موانع اقتصادی ،موانع فرهنگی
 اجتماعی ،موانع مدیریتی -زیرسا تی و موانع اطال رسانی و تبلیغات.بر مبنای یافتههيای ایين تحقیيق ،از نظير روسيتاییان یكيی از موانيع توسي ۀ گردشيگری
مشكالت مدیریتی  -زیرسا تی است؛ یافتههای دیگر محققان نیز مؤید این بخيش از یافتيه-
هاست ،بهگونهای که با یافتههای افتخاری و مهدوی ( ،)1۸۱0مدهوشی و ناصرپور (،)1۸۱1
درستی و ایدر ( )1۸۱0و شفی ی ( ،)1۸۱1شریفزاده و مرادینيواد ( )1۸۱1همخيوانی دارد.
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در واقع میتوان گفت که نبود نهاد مستقل برای به دمت گرفتن مدیران با تجربه و مقتدر و
سر و سامان دادن به تشكیالت گردشگری از موانع توس ۀ گردشگری در ایران است.
موانع زیرسا تی و فرهنگی ،یكی دیگر از موانع و تنگناهای توس ۀ گردشگری روسيتایی
بیان شده است .پاپزن و همكاران ( ،)1۸۱1قبادی و همكاران ( )1۸11و قویدل ( )1۸۱6در
مطال ات ود یادآور شدهاند که نبود تأسیسات و دمات رفاهی نظیر هتلها ،مهمانپذیرها،
تأسیسات پذیرایی ،رستورانها ،قهوه انهها و نظایر آن از محدودیتهای گردشگری روستایی
است .یافتههای این پووهش نیز مؤید وجود این مانع است و نشان میدهد کمبود تسهیالت و
امكانات درمانی ،نبود سرویس بهداشتی ،امداد جادهای و تأسیسات و دمات رفاهی یكی از
موانع توس ۀ گردشگری در منطقۀ فش است.
یكی دیگر از مهمترین موانع توس ۀ گردشگری روستایی در منطقۀ فش موانع فرهنگيی -
اجتماعی برای مسافران و گردشگران است .فرهنيگهيا و باورهيای روسيتاییان و مسيئوالن
گردشگری بسیار حایز اهمیت است .مطال ات پیشینه حاکی از آن است که عد درك صحی
روستاییان و مسئوالن گردشگری ،یكی از مهمترین مشكالت توسي ۀ گردشيگری روسيتایی
است (پاپزن و همكاران1۸۱1 ،؛ قبادی1۸11 ،؛ دهكردی و کالنتری.)1۸15 ،
در پووهش حاضر ،ناآگاهی جام ۀ میزبان از مزایای گردشگری ،فقيدان فرهنيگ پيذیرش
گردشگر از سوی ساکنان و نبود شبكه اطال رسانی صحی و بهموقع از دیگر دالیيل توسي ه-
نیافتگی گردشگری روستایی بیان شده است .مطال ات زاهيدی ( ،)1۸66پياپزن ( )1۸۱1و
رحمانی ( )1۸۱1نیز نشان میدهد که تنو تبلیغات و نحيوۀ آن و عالئيم راهنميا در جيذب
گردشگر تأثیرگذار است .در این زمینه توصیه میشود با ارائه برنامههيای آموزشيی از طریيق
رسانههای جم ی و آموزش کوتاهمدت دهیاران و شوراها پیراميون ایين مطليب بيه افيزایش
آگاهی مرد روستا دربارۀ منافع و مزایای گردشگری اقدا شيود .یكيی دیگير از نتيایج ایين
پووهش کم رنگ شدن جاذبههای سنتی و قيدیمی روسيتاهای هيدف اسيت .طبيق پيووهش
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اموشی ( )1۸۱9موسیقی محلی ،آیینها و مراسم ویوه ،تماشای رق

محلی نقش مهمی در

جذب گردشگری روستایی دارد.

قسمتی از نتایج این تحقیق با بخشی از نتایج تحقیق زاهدی ( )1۸66با عنوان زمینيههيا و
موانع گردشگری استان کرمانشاه مطابقت دارد ،از آن جمله میتوان به این موارد اشياره کيرد:

عد ارتباط و هماهنگی کافی بین سازمانها و مؤسسات ،عد تبلیغات و اطال رسيانی ،نبيود
امكانات و دمات رفاهی و بیتيوجهی و ناآگياهی ميرد از تيأثیرات اقتصيادی گردشيگری
همخوانی دارد (پاپزن.)18۱ :1۸۱1 ،
از دیگر یافتههای پووهش ،وجود محدودیتهای گردشگری روستایی از جمليه تغییيرات
اقلیمی است که هم جاذبه و هم مانع محسوب میشود ،بهطوری که اموشی عامل فصيل را
از عوامل اصلی گردشگری قلمداد میکند و در ایين زمینيه ميیگویيد« :هير یيک از اشيكال
گردشگری صرفاً در فصول اصی مطر میگيردد .هير انيدازه فصيل مناسيب گردشيگری
طوالنیتر شود ،استفادههای بیشتری از جاذبهها به عمل میآید» (به نقل از داگيالس پیيرس،
.)۱0 :1۸۱9
همچنین آزمون آنالیز واریانس برای ت یین تفاوت سط م نياداری بيین اب ياد چهارگانيه
موانع گردشگری روستایی ،از دیدگاه دو گروه مسئوالن و ذی نف ان انجا گردید و نتيایج آن
نشان داد که عامل مدیریتی -زیرسا تی با میانگین باالتر ،مانع مهمتر و ميؤثرتری در توسي ۀ
گردشگری از نظر هر دو گروه میباشد.
در نهایت یافتههای مصاحبه ،عوامل بسیاری را بهعنوان موانع توس ۀ گردشگری روستایی
در روستای فش بیان کرده اند از جمله کمبود تبلیغيات گسيترده در زميان مناسيب ،بيه اجيرا
درنیامدن آیینهای ا

منطقه برای گردشگران در اماکن گردشی ،عد مشيارکت ميرد در

ادارۀ امور گردشگری ،نبودن اقامتگاه و ه تل مناسب برای اسكان گردشگران ،نبودن پارکینيگ
در اماکن گردشگری روستا ،نبود مراکز درمانی و دمات ارتباطی مناسب در روستا و غیره.
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برای رفع این موانع و توس ۀ صن ت گردشگری روستایی در منطقۀ فش پیشنهادهای زیير
ارائه میگردند:

 ارائۀ تقویم و فهرست رویدادهای گردشگری در فصول مختلف در هر روسيتا از سيویدهیار و شورا و با همكاری سازمان صدا و سیما و میرا

فرهنگی؛

 انجا بهموقع تبلیغات؛ اجرای مراسم و آیینهای ویوه؛ برپایی فروشگاه و نمایشگاه محصوالت روستا؛ ارائۀ برنامههای آموزشی از طریق رسانههای جم ی؛ آموزش کوتاه مدت دهیاران و شوراها و افراد کلیدی روسيتا و افيزایش آگياهی ميردروستا دربارۀ منافع و مزایای گردشگری؛
 تربیت نیروی انسانی در زمینه گردشگری روستایی و باالبردن سط تحصیالت آنها؛ سپردن امور گردشگری به مرد (بخش صوصی) ،با نظيارت و همكياری دوليت بيرکارها؛
 ایجاد یک بانک اطالعاتی برای گرفتن آمار دقیق از گردشگران برای اجرای برنامهریزیدقیق؛
 در نظر گرفتن پارکینگهای اتومبیل در اماکن گردشگری و تفریحی روستای فش؛ ارائه کتابها ،نقشهها و بروشورها در مورد منطقه و اماکن گردشگری روستای فش بيااطالعات کامل که به صورت راهنما عمل نمایند.
 جلب مشارکت بخش صوصی در زمینۀ سرمایهگذاری در بخش گردشگری روسيتایفش؛
 پیشبینی قوانین و مقررات برای جلوگیری از تجاوزات و تملک عرصههای منابع ملی؛ اتخاذ تدابیر الز برای بیمه گردشگران و تضمین ایمنی آن ها در روستای فش و دیگيرنقاط کشور.
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