Winter 2020. Vol 10. Num 4

Research Paper
A Qualitative Analysis of Rural Tourism Challenges of Kermanshah Province
Tahmineh Ehsanifar1, Mohanna Shahmoradi2, Somayeh Shahbazi3, *Farahnaz Rostami4
1. PhD Student, Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
2. PhD, Department of Agricultural Extension and Education, Agriculture and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
3. PhD Student, Department of Agricultural Extension and Education, Agriculture and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
4. Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Agriculture and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.

Use your device to scan
and read the article online

Citation: Ehsanifar, T., Shahmoradi, M., Shahbazi, S., & Rostami, F. (2020).[A Qualitative Analysis of Rural Tourism
Challenges of Kermanshah Province (Persian)]. Journal of Rural Research, 10(4), 568-581, http://dx.doi.org/ 10.22059/
jrur.2018.243187.1174
:

Received: 12 Oct. 2017
Accepted: 06 May 2018

Key words:

Rural Tourism,
Entrepreneurship, Kermanshah
province, Granded
theory

: http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2018.243187.1174

ABSTRACT
Rural tourism is a new approach in development theories for building empowerment and capacity for
rural areas. The present research was done in a spring and summer of 2017 to identify the challenges of
rural tourism of Kermanshah province by applying qualitative paradigm and fundamental theory method
(Grounded theory). Tourism experts and specialists of Kermanshah province make the study population
in which 15 subjects were selected using purposeful combination sampling method. Data collection was
carried out through an in-depth and semi-structured interview, which continued to reach theoretical
saturation level. Data analysis was performed through three open, axial and selective coding steps. The
phenomenon of the environment in rural tourism of Kermanshah province remaining unknown was
the main issue that the researchers repeatedly encountered in reviewing and revising their field notes.
Moreover, the underlying conditions; causal conditions (the inefficiency of the process of guiding investors and entrepreneurs in rural tourism and the lack of infrastructure facilities in rural areas); interventional conditions (aging and rural population decline, land ownership and security problems); strategies
and outcomes related to this phenomenon, such as an increase in urban migration, demands for unprofitable or false jobs, rural depopulation, dissatisfaction with living conditions and economic inhabitancy,
and unidentified natural, cultural and tourism potentialities of the villages were explored by the use of
the paradigmatic model in this study.

Copyright © 2020, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

R

1. Introduction
ural Tourism, is a new strategy in development theories for empowerment
and capacity building in rural areas to

reduce urban-rural gap and create economic, social, environmental and institutional equality. Besides, it is an
important tool to achieve sustainable development. This
new strategy in developing rural areas can create temporary employment for villagers, productive employment
for seasonal unemployed, and facilitate shelter in rural
areas due to the high nature of employment. Despite the
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importance of rural tourism, no coherent program has not
been devised yet to develop in rural areas and the plans
that have been implemented in this field have not been
successful. The present paper aims at conducting a Qualitative study of rural tourism development in Kermanshah
province using Granded' s theory.

2. Methodology
The information and data collection was done using a
deep and semi-structured interview. The population of
this study is the research of Kermanshah regional experts
and experts who were selected by using purposeful combination sampling method (from the type: typical cases,
Snow balling, Opportunistic), 15 of them were selected.
In this study, the sampling and data collection process
continued to the level of theoretical saturation or the usefulness threshold of available information. Data analysis
was performed in three stages: open coding, axial coding
and selective coding.

3. Results
59 concepts were obtained from the original interviews.
Then, one category appeared as the central (nuclear) category from the extracted categories and along with 23
others, they form the components of the theory derived
from the research. Subsequently, since the task of linking
the main categories with the secondary to the axial coding process was complicated and difficult, the researchers used the paradigm model to sort out and structure the
relationships that emerged. In this way, by identifying
the features and dimensions and identifying the patterns,
the framework and the initial structure of the paradigm
model were provided. Paradigm components in this study
include phenomena, causative conditions, background
conditions, interventional conditions, actions / reactions,
and outcomes. The findings show that the rural tourism in
the community under study have several problems. The
unknown phenomenon of rural tourism was identified
in this study and the context, interventions and strategies
related to this phenomenon were spotted. In this study,
the contextual conditions (presence of human, natural,
cultural and tourism capital in the studied villages), causal
conditions (inefficiency of the process of investor guidance and entrepreneurs in the field of rural tourism, inefficiency of the process of investors guidance and entrepreneurs in rural tourism lack the adequate support from
public, private and local organizations, shortage or lack
of infrastructure and welfare facilities in villages, lack of
knowledge and skills in tourism, weakness of advertising and accurate and timely information network in rural
tourism), intervention conditions (aging and declining
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rural population, private ownership land issues, security
issues and problems, the diminution of indigenous and local attractions of villages, the existence of some tribal and
tribal prejudices and cultural constraints, the existence of
some unsuccessful experiences regarding the presence
of tourists in rural areas, the existence of seasonal tourism restrictions, Geographical isolation), strategies)Act/
interact ((lack of motivation in the locals, lack of attention
to the potential of other areas of tourism and the halt of
development in the tourist centers, the reduction of economic activity and investment of villagers in rural tourism, increasing urban migration, increasing demand for
inappropriate and false occupations and consequences
associated with the phenomenon of rural depopulation
(poverty and unemployment), dissatisfaction with living
conditions, and the economics of the natural and cultural
capacities of villages remained unknown.

4. Discussion
Many studies (e.g, Karami Dehkordi et al., 2016; Papzan et
al., 2011; Hadipour et al., 2015; Ghobadi et al., 2010; Saraei
& Shamshiri, 2013) have indicated that inadequate policy
making and planning process in rural tourism, inadequate
process of guiding investors and entrepreneurs in rural
tourism, lack of adequate support and support of public,
private and local organizations, weak advertising and
timely information network, weak knowledge and skills
in tourism are the most important causes of rural tourism
development.

5. Conclusion
The findings indicate that Kermanshah province is not
described well in the field of rural tourism with its unique
collection of historical, natural and human capital attraction in villages; its high capacities are still neglected. Failure to organize the existing situation will make tourism
problems of Kermanshah in near future; consequently it
will have devastating effects on the tourism of the rural
community.
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 -1دانشجوی دکتری ،گروه کارآفرینی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2دکتری ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 -4استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
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کلیدواژهها:

گردشگری روستایی،
کارآفرینی ،استان
کرمانشاه ،نظریه زمینهای

گردشگري روستایی راهكاری جديد در نظريههاي توسعه براي توانمندسازي و ظرفيتسازي در مناطق روستايي به شمار میرود .در
این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالشهای گردشگری روستایی استان کرمانشاه با بهره جستن از پارادايم كيفي و روش
نظريه بنياني در بازه زمانی بهار و تابستان سال  1396انجام شد .جامعه موردمطالعه پژوهش را کارشناسان و متخصصان گردشگری
استان کرمانشاه تشکیل میدهند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند ترکیبی 15 ،نفر از آنان انتخاب شدند .گردآوری اطالعات با
استفاده از مصاحبه عمیق و نیمهساختارمند صورت گرفت که تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت .تجزیهوتحلیل دادهها طی سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شد .پدیده ناشناخته ماندن فضای گردشگری روستایی استان کرمانشاه ،موضوع اصلی بود
که پژوهشگران در مرور و بازخوانی یادداشتهای میدانی خود ،مکررا ً با آن برخورد داشتند .همچنین در این بررسی با بهرهگیری از مدل
پارادایمی شرایط زمینهای ،شرایط علی (همچون :ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایهگذاران و کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی،
ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایهگذاران و کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی ،کمبود امکانات زیرساختی در روستاها) ،شرایط
مداخلهگر (نظیر :سالخوردگی و کاهش جمعیت روستایی ،مالکیت خصوصی اراضی و مسائل و مشکالت امنیتی) ،راهبردها و پیامدهای
مرتبط با این پدیده همچون مهاجرت روزافزون به شهرها ،افزایش تقاضا برای مشاغل غیرمفید و کاذب و رکود اقتصادی روستاها ،نارضایتی
از شرایط زندگی و زیست اقتصادی و ناشناخته ماندن ظرفیتهای طبیعی ،فرهنگی و گردشگری روستاها ،مورد واکاوی قرار گرفت.

مقدمه
تضعیف فعالیتهای اقتصادی سنتی در مناطق روستایی بهویژه
اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی همچون کشاورزی در طی چند
دهه اخیر ،جستوجوی راهکارهای جدید برای تقویت پایههای
اقتصادی و تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی
را ضرورت بخشیده است .بهعبارتدیگر ،اشتغال و درآمد حاصل از
فعالیتهای کشاورزی بهتنهایی نتوانسته است مسائلی نظیر فقر،
اشتغال و پایداری را رفع نماید و به نگهداشت جمعیت در حال
رشد روستاها منجر شود ،بنابراین بایستی گزینههای جدیدی با
استفاده از منابع محلی موردتوجه قرار گیرد ).(Einali, 2014: 98
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،گردشگری روستایی راهبردی
اساسی برای توسعه نواحی روستایی و همچنین منبعی مکمل و
متنوع ساز در اقتصاد روستایی به شمار میآید .طبق تجربیات

و مطالعات ملی و بینالمللی با توجه به ظرفیتهای طبیعی و
فرهنگی موجود در روستاها ،توسعه گردشگری روستایی قادر
است نقش اساسی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان نواحی
روستایی ،تجدید حیات روستاها و درنهایت توسعه پایدار روستایی
ایفا کند (Anvari et al., 2012: 67).
برنامهریزی توسعه گردشگری در جوامع روستایی ،با استفاده از
روحیه کارآفرینانه و ایجاد راهکارهای بدیع و نو و بروز خالقیت و
کارآفرینی مسیری جدید را پیشروی سرمایهگذاران و کارآفرینان
و مسئولین این حوزه باز کرده است  Su,؛(Perales, 2002: 1103
) .2011: 1439در این رویکرد روستاییان عوامل مختلف توليد و
بهرهوري اقتصادي را در زمينه گردشگري گرد هم آورده و با
تالش و كوشش خالقانه فرصتها را شناسايي و بهرهبرداری كرده
و درنهایت الگو و شيوه جديدي از فعاليت و زيست اقتصادي
مبتني بر گردشگري را در مناطق روستايي خلق ميكنند كه
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منجر به حداكث ر كردن بازده اقتصادي و به حداقل رساندن ريسك
زيست اقتصادي با رهيافت پايداري در مناطق روستايي ميگردد
).(Roknodin Eftekhari et al, 2013: 88
در اقتصاد ایران نیز گردشگري روستایی میتواند با توجه به
گوناگونی محیطی و مزیتهاي نسبی موجود در آن بهعنوان
یکی از عرصههاي تنوعبخشی به اقتصاد روستایی مدنظر قرار
گیرد ،بهگونهای که در شرایطی که بسیاري از فعالیتهاي اقتصاد
روستایی و سطح درآمد کشاورزی ،طی دهههاي اخیر دچار افول
شدید شده و افزایش نرخ بیکاري و درنتیجه خروج نسل جوان
و تحصیلکرده از جامعه روستایی ،توسعه روستاها را به مخاطره
انداخته است ،توسعه گردشگري و بروز خالقیت و کارآفرینی در
نواحی روستایی میتواند تا حدودي این مناطق را از رکود و انزوا
خارج کند و موجب تنوع فرهنگی و گسترش توسعه روستایی
گردد ).(Motiee Langrudi & Nosrati, 2011:75
استان کرمانشاه بهعنوان یکی از مستعدترین مناطق برای توسعه
گردشگری روستایی ،نمونه بارزی از ضعف بهرهگیری مطلوب از
ظرفیتهای منطقهای موجود در کشور محسوب میگردد .این
استان به سبب برخورداری از جاذبههای گردشگری ،تاریخی،
وجود برخی موهبتهای طبیعی مانند تنوع آب و هوایی و چهار
فصل بودن ،در میان استانهای برتر کشور قرار دارد ،اما به لحاظ
بهرهبرداری از فرصتهای گردشگری روستایی ،از توفیق چندانی
برخوردار نبوده است .معدود برنامهها و اقدامات صورتگرفته
استان کرمانشاه نیز با محدود شدن به معرفی و شناساندن
14روستای هدف گردشگری و کمتوجهی به توانمندیها و
پتانسیلهای گردشگری در سایر روستاها ،نتوانستهاند گردشگری
روستایی را با توجه به قابلیتهای فراوانی که در ابعاد مختلف دارد
به جایگاه شایسته آن برسانند.
ازآنجاکه اتخاذ برنامههاي راهبردي در خصوص توسعه
گردشگری روستایی ،بدون داشتن دركي عميق و جامع از شرايط
كنوني و آگاهی از چالشها و مشكالت این حوزه بياثر خواهد
بود ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل مسائل و مشکالت فراروی
گردشگری روستایی استان کرمانشاه و کلیه عوامل مرتبط با آن
(عوامل زمینهای ،علی و مداخلهگر) ،انجام شد.

مروری بر ادبیات موضوع
در حجم گستردهای از مطالعات گردشگري روستايي بهعنوان
بخشي از فرايند توسعه روستايي و توسعه پايدار موردتوجه قرار
گرفته است .از دیدگاه این گروه از محققان ،گردشگری روستایی
بهعنوان شکل خاصی از گردشگری تعریف شده است ،بهگونهای
که اگر با مدنظر قرار دادن ویژگیها ،نیازها و مسائل اجتماعی و
فرهنگی و اقتصادی جوامع محلی همراه با توجه به خواستهای
گردشگران به درستی برنامهریزی و ساماندهی شود ،قادر است
بخش عمدهای از مشکالت اقتصادی نواحی روستایی کشور را
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همچون بیکاری و فقر -مرتفع سازد ) .(Ghaniyan, 2010بر ایناساس بخشی عمدهای از مطالعات پیشین کرمی دهکردی و
همکاران ( ،)2016پاپزن و همکاران ( ،)2011سرایی و
شمشیری ( ،)2013آمار ( ،)2013ابیانه و همکاران (،)2012
رکنالدین افتخاری و همکاران ( )2013و قبادی و همکاران
( )2010به تبیین موانع و عوامل محرک گردشگری روستایی
و تأثیرات آن بر توسعه روستایی پرداختهاند .بررسی مطالعات و
گزارشهای رسمی منتشرشده در این خصوص ،حاکی از وجود
موانعی همچون فقدان امکانات زیربنایی و رفاهی ،فقدان شبکه
اطالعرسانی صحیح و بهموقع ،عدم حمایت و توجه کافی دولت
است.
قبادی و همکاران ( )2010در یافتههای پژوهش خود اشاره
کردهاند که روستای چرمه علیای استان کرمانشاه با مشکالتی از
قبیل؛ عدم امکانات زیربنایی و رفاهی ،عدم درک صحیح روستاییان
و مسئوالن گردشگری از گردشگری روستایی ،کمرنگ شدن
جاذبههای فرهنگی روستا ،عدم وجود شبکه اطالعرسانی صحیح
و بهموقع ،عدم انگیزه مسئوالن محلی ،عدم حمایت و توجه کافی
دولت .نتایج پژوهش ابیانه و همکاران ( )2012گویای این مطلب
بود که شاخصهای مدیریتی بهعنوان مهمترین آسیب روستای
گردشگری ابیانه محسوب میشود .آمار ( )2013در پژوهش خود
به این نتیجه رسید که سرعت تغییرات در چشمانداز جغرافیایی
ناحیه بهگونهای است که مدیران نیز عم ً
ال در دام منفعت مالی
از این امر از سازماندهی این فضاهای بکر و مستعد غافل شده و
ضرورت آن را به فراموشی سپردهاند.
مطالعه حسام و همکاران ( )2016حاکی از آن است که
شاخص دسترسی به زیرساختهای فیزیکی ،فضای اجتماعی
و میزان اعتمادبهنفس ،مطلوبیت باالیی در روستاها دارند ،اما
شاخصهای دسترسی به آموزش ،مشاوره و تجربیات ،مهارت
و دانش ،دسترسی به سرمایه ،نوآوری و خالقیت ،آیندهنگری،
تولید ،فروش و بازاریابی تولیدات در وضعیت مناسبی نیستند.
غنیان و همکاران ( )2011در مطالعه خود نشان دادند که
عواملی چون عالقهمندی به تأسیس بنگاههای اقتصادی مرتبط
با گردشگری ،تأسیس و گسترش شبکههای تولیدی محلی بین
صاحبان کسبوکار و وجود امنیت مناسب در سطح منطقه برای
کارآفرینان و گردشگران از دیدگاه مردم محلی ،در قیاس با دیگر
عوامل مرتبط با فضای کارآفرینی ،جایگاه و اهمیت باالتری دارند.
کریم زاده و همکاران ( )2012نیز دو عامل سیاسی و قانونی در
ایجاد فرصتهای بخش گردشگری نواحی روستایی مؤثر میداند.
این در حالی است که پژوهشگرانی همچون رکنالدین افتخاری
و همکاران ( )2013در مطالعه خود تأکید بیشتری بر عامل
اقتصادی دارند.
برخی دیگر از محققان بر نقش گردشگری در توسعه فعالیت و
درآمدزایی روستاییان پرداختهاند .بهگونهای که رونق گردشگری
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در نواحی روستایی فرصتهای زیادی برای فعالیت زنان ایجاد
کرده و محیط روستا را به یک محیط محرک و انگیزشی برای
فعالیت و کارآفرینی زنان تبدیل کرده است (Gheshlagh Emeni
) .et al, 2012با این حال نتایج برخی مطالعات حاکی از آن
است که با وجود زمینههای طبیعی و انسانی بالقوه در روستاها،
گردشگری هنوز نتوانسته نقش قابلتوجهی در اشتغال ،بالفعل
نمودن قابلیتهای بالقوه ،بهبود وضعیت اقتصادی  -اجتماعی و
توسعه کسبوکار روستاییان داشته باشد (Yasori & Vatankhah
).Kalvarzai, 2015

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر با رویکردی کیفی در راستای واکاوی چالشهای
گردشگری روستایی در قالب روش نظریه بنیانی در بازه زمانی،
بهار و تابستان  1396انجام شده است .برای گردآوری دادهها
از مصاحبه عمیق و نیمهساختارمند 1بهره گرفته شد .جامعه
موردمطالعه را کارشناسان و متخصصان گردشگری استان
کرمانشاه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند
از نوع موارد شناختهشده( 2افراد متخصص و مطلعین کلیدی)،
 15نفر از آنان انتخاب شدند .نمونهگیری و فرآیند گردآوری
دادهها تا سطح اشباع نظری 3یا آستانه سودمندی اطالعات در
دسترس 4ادامه یافت .درمجموع 15 ،مصاحبه (شامل  15مصاحبه
در مرحله نخست و  3تکرار مصاحبه) انجام گرفت.
جهت اطمینان از صحت و پایایی دادهها از چهار معیار
موثق بودن گابا و لینگولن؛ اعتبار؛ تأییدپذیری؛ قابلیت اعتماد
و انتقالپذیری ،بهره گرفته شد ) .(Hoffman & Mehra, 1999بدین
منظور طرح شفاف و صریح پرسشها ،انجام مصاحبه در شرایط
مناسب برای پاسخگویان ،بازنگری اولیه و تکرار مصاحبه در موارد
معین ،تنوعبخشی به پرسشهای مطرحشده (از طریق شکست
پرسشهای محوری) و نحوه طرح آنها ،تنوعبخشی به روشهای
پیشبرد مصاحبه و نمونههای برگزیده (سه سویی نگری )5و
مشارکتدهی آنها در جمعبندی دیدگاههای ارائهشده بهمنظور
نزدیک ساختن برداشتهای متقابل ،ازجمله راهکارهایی بود که
برای اعتباربخشی به دادهها استفاده شد.

و تلفیق مفاهیم به دست آمده است.

یافتهها
طی سه مرحله کدگذاری ،نخست از دل مصاحبههای اولیه،
کدهای مرتبط با موضوع مشخص شدند ،سپس به شیوه مقایسه
مداوم از دل چندین کد ،یک مفهوم استخراج شد و به همین
شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا درنهایت 59
مفهوم به دست آمد .در ادامه جریان کدگذاری باز ،مفاهیم
بهدستآمده با دقت موردبررسی قرار گرفتند و از جهت شباهتها
و تفاوتها با یکدیگر مقایسه شدند ،درنتیجه مفاهیمی که ماهیت
یکسان داشتند ،یا از لحاظ معنا به هم مربوط میشدند ،ذیل
مفهومهای مشترک که «مقوله» نامیده میشوند ،قرار گرفتند.
سپس از بین مقولههای استخراجشده ،یک مقوله بهعنوان مقوله
مرکزی (هستهای) ظاهر شد تا در کنار  23مورد دیگر ،اجزای
نظریه زمینهای بهدستآمده از پژوهش را تشکیل دهند (جدول
شماره .)1فراوانی مقولههای بهدستآمده از مصاحبهها در تصویر
شماره  1ارائه شده است.
سپس در ادامه با مشخص کردن ویژگیها و ابعاد و شناسایی
الگوها ،شالوده و ساختار اولیه مدل پارادایمی مهیا گردید .اجزای
تشکیلدهنده پارادایم 9در این مطالعه شامل پدیده ،10شرایط
14
علّی ،11شرایط زمینهای ،12شرایط مداخلهگر ،13کنش/واکنشها
و پیامدها 15است (تصویر شماره .)2

در این تحقیق ،تحلیل و طرح یافتههای بهدستآمده از
مصاحبهگری ،مبتنی بر ترکیب روش کدگذاری طبقهبندیشده
موضوعی و روند کدگذاری رایج در نظریه بنیانی شامل فرایند سه
8
مرحلهای کدگذاری باز ،6کدگذاری محوری 7و کدگذاری انتخابی
1. Semi – structured deep interview
2. Reputational Case Sampling
3. Theoretical saturation
4. Usefulness Threshold of Available Information
5. Triangulation
6. Open Coding
7. Axial Coding
8. Selective Coding
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9. Paradigm
10. Phenomena
11. Contextual conditions
12. Causal conditions
13. Interving conditions
14. Act/interact
15. Consequences
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جدول  .1مفهومها و مقولههای استخراجشده.
مفهوم

ردیف
1

مقوله

مقوله مرکزی

ناشناخته ماندن فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی

2

برخورداری روستاها از میراث طبیعی ،فرهنگی و گردشگری

3

وجود نیروی انسانی فراوان و ارزان

4

مقدار کم اراضی ملی برای ساختوساز و اجرای طرحهای گردشگری

5

مالکیت خصوصی و شخصی بسیاری از اراضی روستاها

6

امنیت نداشتن برخی از روستاهای مرزی به دلیل ناامنی عراق بهمنظور راهاندازی فعالیت کارآفرینی

7

نبود مرز رسمی بین شهرستانهای مرزی استان کرمانشاه و کشور عراق

8

مهاجرت نیروی جوان و تحصیلکرده روستایی

9

کاهش جمعیت ناشی از کاهش موالید

10

سالخوردگی جمعیت روستایی

11

تغییر شیوه زندگی ،آدابورسوم و فرهنگ روستا

12

افول صنایعدستی روستایی

13

ضعف فرهنگ پذیرش گردشگر

14

وجود برخی از تعصبات قومی و قبیلهای

15

تحمیل برخی هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر روستاییان

وجود برخی از تجارب ناموفق در خصوص حضور
گردشگران در مناطق روستایی

16

وجود محدودیتهای فصلی گردشگری

وجود محدودیتهای فصلی گردشگری

17

دورافتادگی جغرافیایی و پراکندگی روستاها

انزوای جغرافیایی

18

جادههای مواصالتی نامناسب در بین روستاهای بعضی از شهرستانها

19

کمبود امکانات و زیرساخت مناسب برای گردشگران (واحدهای پذیرایی و اقامتی ،امکانات
بهداشتی -درمانی -راههای ارتباطی و حملونقل و)...

20

نبود سیستم جمعآوری و دفع زباله

21

ضعف دانش و مهارت سرمایهگذاری و کارآفرینی در حوزه گردشگری

22

کمبود دوره آموزشی

23

کمبود نیروی ماهرو متخصص در زمینه گردشگری

24

ضعف شناختی مردم نسبت به گردشگری

25

وجود دانش گردشگری بهصورت بومی و سنتی

26

ضعف در تبلیغات و اطالعرسانی مناسب بهمنظور معرفی روستاهای هدف

27

کمبود تبلیغات در خارج از استان و کشور برای جذب گردشگر

28

کمبود تبلیغات از طرف رسانههای جمعی

29

ناکارایی فرآیند شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری

30

ضعف در ارائه تسهيالت و اعتبارات مناسب به طرحهاي سرمایهگذاری

31

نبود سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در طرحها

32

کمبود بودجه و سرمایه اختصاص دادهشده برای حوزه گردشگری روستایی

33

استفاده نکردن از نوآوری برای جذب سرمایهگذاری

وجود سرمایههای انسانی ،طبیعی ،فرهنگی و
گردشگری در روستاها

زمینه

مالکیت خصوصی اراضی
مسائل و مشکالت امنیتی

سالخوردگی و کاهش جمعیت روستایی

کمرنگ شدن جاذبههای بومی و محلی روستاها

شرایط
مداخلهگر

وجود برخی از تعصبات قومی و قبیلهای و
محدودیتهای فرهنگی

کمبود یا فقدان امکانات زیرساختی و رفاهی
در روستاها

ضعف دانش و مهارت در زمینه گردشگری

شرایط علی
ضعف تبلیغات و شبکه اطالعرسانی صحیح و
بهموقع در حوزه گردشگری روستایی

ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایهگذاران و
کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1396 ،
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ادامه جدول  .1مفهومها و مقولههای استخراجشده.
ردیف

مفهوم

34

نبود برنامه جامع از طرف بخش خصوصی و دولتی برای جذب گردشگر

35

ضعف حمايتهاي دولتي و سياستگذاريهاي تشويقي در خصوص گردشگری روستایی
(سياستهاي مالي ،حقوقي ،حمایتی و)...

36

نارسایی قوانین و سیاستگذاری سازمانها ذیربط در رابطه با گردشگری روستایی

37

وجود رانتخواری و فساد اداری

38

وجود قوانین دست و پاگیر در سازمانها و ادارهها

39

منعطف نبودن قوانین با توجه به شرایط شهرستانها

40

طوالنی بودن فرآيند اخذ مجوزهاي الزم

41

تغییر پیدرپی مسئولین و نبود ثبات مدیریتی

42

نبود مدیریت تخصصی و جامع

43

همکاری و هماهنگی ضعیف بین سازمانهای ذیربط

44

سنتی بودن مدیریت میراث فرهنگی

45

ضعف همکاری در بین شوراها و مسئولین محلی با سرمایهگذاران و کارآفرینان

46

برخورد نامناسب برخی از مسئولین با سرمایهگذاران و کارآفرینان

47

نبود دغدغه در بین مسئولین شهرستان برای گسترش وضعیت توسعه گردشگری

48

کمکاری بخش خصوصی

49

پایین بودن سطح مشارکت و همکاری مردم محلی

50

فراهم نبودن زمینه مشارکت مردم

51

ضعف همکاری در بین اعضای شوراها و مسئولین محلی با سرمایهگذاران و کارآفرینان

دسته

مقوله

ناکارآمدی فرآیند سیاستگذاری و برنامهریزی در
حوزه گردشگری روستایی

شرایط علی

فقدان حمایت و پشتیبانی کافی سازمانهای
دولتی ،خصوصی و محلی

52

بیانگیزگی در مردم محلی

53

ضعف در توجه به پتانسیلهای دیگر مناطق گردشگری و توقف روند توسعه در کانونهای گردشگری

54

کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری روستاییان در گردشگری روستایی

55

مهاجرت روزافزون به شهرها

56

افزایش تقاضا برای مشاغل غیرمفید و کاذب (دستفروشی ،قاچاق ،واسطهگری و)...

57

رکود اقتصادی روستاها (فقر و بیکاری)

58

نارضایتی از شرایط زندگی و زیست اقتصادی

59

ناشناخته ماندن ظرفیتهای طبیعی ،فرهنگی و گردشگری روستاها

راهبردها

پیامدها
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1396 ،
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تصویر  .1فراوانی مقولههای حاصل از مصاحبههای میدانی .منبع :یافتههای پژوهش1396 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .2مدل پارادایمی پژوهش .منبع :یافتههای پژوهش1396 ،
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در مرحله كدگذاري انتخابي با مرور خط سير داستاني ،تمامي
مراحل پژوهش با ديدي کلنگر مرور گردید.
پدیده ناشناخته ماندن فضای گردشگری روستایی استان
کرمانشاه ،موضوع اصلی بود که پژوهشگران در مرور و بازخوانی
یادداشتهای میدانی خود ،مکررا ً با آن برخورد داشتند .در
این راستا بسیاری از کارشناسان موردمطالعه ناشناخته ماندن
ظرفیتهای گردشگری استان را منبعث از ناکارآمدی فرآیند
سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزه گردشگری روستایی،
عنوان نمودند .از دیدگاه آنان نداشتن برنامه جامع و مدیریت
کارآمد در حوزه گردشگری روستایی استان کرمانشاه و حتی
در سطح کشور ،یکی از دالیل اصلی مغفول ماندن ظرفیتهای
بینظیر این حوزه است .در این خصوص ضعف حمايتهاي دولتي
و سياستگذاريهاي تشويقي در خصوص گردشگری روستایی
(سياستهاي مالي ،حقوقي ،حمایتی و ،)...نارسایی قوانین و
سیاستگذاری سازمانها ذیربط در رابطه با گردشگری روستایی،
وجود قوانین دستوپاگیر در سازمانها و ادارهها ،منعطف نبودن
قوانین با توجه به شرایط شهرستانها و طوالنی بودن فرآيند
اخذ مجوزهاي الزم ،از عمدهترین معضالت سرمایهگذاران و
کارآفرینان گردشگری روستایی است .کارشناسان این وضعیت
را اینگونه توصیف نمودند« :برنامهریزی به معنای واقعی برای
توسعه گردشگری روستایی انجام نشده تا زیرساخت مثل تبلیغ،
ارائه غذا و حملونقل و اسکان را به هم وصل کنه ...همه میدانیم
کشور ما در قوانین اداری چابک نیست ...قوانین و بخشنامههایی
که در مجلس تصویب میشود متناسب همه شهرستانها نیست».
از طرفی نبود مدیریت تخصصی و جامع در کنار تغییر پیدرپی
مسئولین و نبود ثبات مدیریتی ،این وضعیت را برای سرمایهگذاران
و کارآفرینان این حوزه بغرنجتر نموده است.
همچنین با توجه به اینکه در برنامهریزی و مدیریت گردشگری
روستایی شمار زیادی از سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح
استانی (نظیر اداره میراث فرهنگی ،بلکه بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،سازمان محیطزیست ،آموزشوپرورش ،آموزش عالی،
صداوسیما ،اداره راه و ترابري) و نهادهای محلی (همچون شوراهای
اسالمی و دهیاریها) بهطور مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارند،
هرگونه ضعف همکاری و ناهماهنگی بین این سازمانها ،میتواند
سرمایهگذاران این حوزه را با چالش مواجه نماید.
از سویی دیگر طبق اظهارات مصاحبهشوندگان «ما نیاز به
مدیریت علمی و تعامل و همکاری داریم ،اما سنتی بودن مدیریت
میراث فرهنگی و نگاه سنتی داشتن باعث آسیب به گردشگری
استان میشه ،»...بهگونهای که بین وضعیت مطلوب و وضعیت
موجود گردشگری روستایی استان ،شکاف قابلمالحظهای
مشاهده میگردد.
ضعف دانش و مهارت در زمینه چگونگی سرمایهگذاری ،بروز

کارآفرینی و گردشگری روستایی ،از دیگر مواردی بود که در
طی مصاحبههای میدانی بارها به آن اشاره گردید .در این زمینه
کارشناسان اعتقاد داشتند ،عدم درک صحیح مردم از گردشگری
روستایی ،کمبود دوره آموزشی ،کمبود نیروی ماهر و متخصص
در زمینه گردشگری و وجود دانش گردشگری بهصورت بومی و
سنتی ،از دالیل اصلی ضعف در این حوزه است .در این راستا
به برخی از اظهارات شرکتکنندگان در پژوهش اشاره میگردد:
«راهنمایی برای توریست نداریم و نیروهای ماهر خیلی کم داریم
در حد یک یا دو نفر ...دانش بهکاررفته در این حوزه سنتی و بومی
و بر اساس تجارب شخصی هست».
در کنار همگی این عوامل ،فراهم نبودن زیرساختها و
امکانات رفاهی و اقامتی دستبهدست هم داده تا روستاهای
استان کرمانشاه با وجود جاذبههای متعدد گردشگری از دید
ت مناسب
گردشگران پوشیده بماند .کمبود امکانات و زیرساخ 
برای گردشگران (جادههای مواصالتی نامناسب در بین روستاهای
بعضی از شهرستانها ،نبود سیستم جمعآوری و دفع زباله،
نمونهای از کمبودهای و محدودیتهای روستاهای استان است
که عالوه بر روستاییان ،گردشگران را نیز با مشکل مواجه ساخته
است .در این راستا در طی مصاحبههای متعدد کارشناسان
مکررا ً با عبارت مختلف مسئله کمبود امکانات و زیرساختها
را بهعنوان یکی از چالشهای جدی این حوزه مطرح نمودند
«زیرساختها کفاف روند روبهرشد گردشگری را نمیدهد  ...در
بعضی از شهرستانها مثل اسالمآباد غرب هنوز برای مکانهای
گردشگری زیرساختهای مثل آب ،برق و جاده مهیا نشده  ...و
راههای مواصالتی بین این شهرستانها خوب نیست .» ...بدین
ترتیب همکاری و مشارکت کارآفرینان و سرمایهگذاران دولتی و
خصوصی در زمینه احداث و توسعه امکانات زیربنایی و رفاهی در
روستاهای استان ،ضرورت مییابد ،اما بااینحال نتایج بررسیهای
میدانی حاکی از ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایهگذاران و
کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی استان کرمانشاه است.
طبق مصاحبههای صورت گرفته ،عواملی همچون ناکارایی فرآیند
شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ،عدم ارائه تسهيالت
و اعتبارات مناسب به طرحهاي سرمایهگذاری ،کمبود بودجه
و سرمای ه اختصاص دادهشده برای حوزه گردشگری روستایی
و استفاده نکردن از نوآوری در سیستمهای جذب و تشویق
سرمایهگذاری ،از دالیل اصلی عدم مشارکت سرمایهگذاران و
کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی است .بهگونهای که
حتی اندک سرمایهگذاران و کارآفرینان موجود نیز به سبب عوامل
مذکور و برخورد نامناسب مسئولین ،از ادامه فعالیت خود منصرف
شده و یا از سرمایهگذاری مجدد برای توسعه فعالیتها خودداری
نمودهاند« .اینقدر سرمایهگذار رو این اداره و اون اداره میکنن
که خسته میشه و منصرف میشه .»...در کنار ضعف مدیریت و
برنامهریزی ،وجود رانتخواری و فساد اداری مشکالت فراروی
سرمایهگذاران و کارآفرینان روستایی را دو چندان نموده است.
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بررسی اظهارات مصاحبهشوندگان در این مطالعه نشان داد که
فراهم نبودن زمینه مشارکت مردم ،پایین بودن سطح مشارکت
و همکاری مردم محلی ،در بیانگیزگی برای سرمایهگذاری در
گردشگری روستایی نیز نقش قابلتوجهی داشته است .برخی از
کارشناسان علت این مسئله را اینگونه عنواننمودند« :یکسری
افراد غیربومی خارج از روستا میان تسهیالت میگیرن ،ولی طرح
رو اجرا نمیکنند ،این مسئله در برخی مواقع تضادهایی هم بین
سرمایهگذاران خارجی و روستاییان به وجود آورده ،بهطور مثال
به دلیل فرهنگ مردم ُکرد که بسیاری مهمانپذیر هستند ،مردم
بدون دریافت وجه از گردشگران آنها را در خانه خودشان اسکان
میدن ،این باعث تعطیلی بعضی از اقامتگاهها شده.»..
یکی دیگر از مهمترین شرایط علی ناشناخته ماندن فضای
کارآفرینی در گردشگری استان کرمانشاه ،ضعف تبلیغات و
شبکه اطالعرسانی صحیح و بهموقع است بهنحویکه طبق اظهار
مصاحبهشوندگان «وقتی تبلیغاتی از طرف سازمانهای دولتی
انجام نمیشه ،سرمایهگذار از کجا بدونه چه فرصتهایی در منطقه
وجود دارد ...چند تا کتابچه ،راهنما و نقشه و اینجور چیزها به
اونایی که اومدن کرمانشاه میدن؛ اینکه تبلیغات نیست.» ...
در کنار تمامی شرایط علی مذکور ،وجود یک سری عوامل
مداخلهگر همچون (مالکیت خصوصی اراضی ،مسائل و مشکالت
امنیتی ،سالخوردگی و کاهش جمعیت روستایی ،فقدان حمایت
و پشتیبانی کافی سازمانهای دولتی ،خصوصی و محلی ،کمرنگ
شدن جاذبههای بومی و محلی روستاها ،وجود برخی از تعصبات
قومی و قبیلهای و محدودیتهای فرهنگی ،وجود محدودیتهای
فصلی گردشگری و انزوای جغرافیای مناطق روستایی) است.
در این راستا میتوان به برخی از مهمترین عوامل که بهوضوح
در اظهارات کارشناسان به چشم میخورد اشاره داشت« .نرخ
زمین باال رفته و بافت شهری طوری نیست که وضعیت مکانهای
گردشگری رو گسترش بدیم ...مانع اصلی گردشگری در بعضی
از مناطق اینه که بعضی از اراضی ملک شخصی است و مردم
ناراضی هستند که کسی بیاد تو زمین .شهرستانهای مرزی مثل
قصرشیرین سرمایهگذاری کمتر انجام میشود ،چون نزدیک مرز
عراق هست و منطقه عراق هم که ناامنه.»...
همچنین با وجود برخی از تجارب ناموفق در خصوص حضور
گردشگران در مناطق روستایی ،نهتنها درآمدی عاید روستاییان
نشده است ،بلکه پیامدهای منفی همچون تخریب درختان و
منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ،آلودگیهای
زیستمحیطی مانند آلودگی آب ،ریختن زباله و ...ناشی از ورود
گردشگران در مناطق روستایی به دنبال داشته است.
بهطورکلی بر اساس شرایط موجود (شرایط زمینهای ،شرایط
علی و مداخلهگر) و تحلیلهای پژوهشگران ،ناشناخته بودن
ظرفیتهای گردشگری روستایی استان کرمانشاه و ضعف
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کارآفرینی در این حوزه ،باعث شده که علیرغم ظرفیتهای
بینظیر در روستاها ،تمایلی برای سرمایهگذاری در این حوزه
وجود نداشته باشد .افزون بر بیانگیزگی مردم محلی ،شرایط
موجود منجر به عدم توجه به پتانسیلهای دیگر مناطق
گردشگری و توقف روند توسعه در کانونهای گردشگری استان
کرمانشاه گردیده است.
مجموع شرایط بهوجودآمده ،کاهش فعالیت اقتصادی و
سرمایهگذاری روستاییان در گردشگری روستایی ،افزایش تقاضا
برای مشاغل غیرمفید و کاذب و درنهایت مهاجرت روزافزون
روستاییان را به شهرها در پی داشته است.
قرار گرفتن این مسائل در کنار کمبود امکانات معیشتی و
رفاهی در مناطق روستایی ،نهتنها ناشناخته ماندن ظرفیتهای
گردشگری روستاها را در پی داشته است ،بلکه منجر به تشدید
فقر و بیکاری در روستاها و افزایش نارضایتی از شرایط زندگی و
زیست و واماندگی روستاییان گردیده است.

بحث و نتیجهگیری
بر پایه نتایج بهدستآمده ،علیرغم وجود جاذبههای باالی
تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی و انسانی در روستاهای استان کرمانشاه،
گردشگری روستایی و راهاندازی کسبوکارهای مرتبط با این
حوزه چندان موردتوجه واقع نشده است .در این راستا مهمترین
عوامل علی شناختهشده در پژوهش حاضر شامل ناکارآمدی
فرآیند سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزه گردشگری
روستایی ،ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایهگذاران و کارآفرینان
در حوزه گردشگری روستایی ،فقدان حمایت و پشتیبانی کافی
سازمانهای دولتی ،خصوصی و محلی ،ضعف تبلیغات و شبکه
اطالعرسانی صحیح و بهموقع ،ضعف دانش و مهارت در زمینه
گردشگری بودند .در این زمینه پژوهشهای گوناگونی همچون
کرمی دهکردی و همکاران ( ،)2016پاپزن و همکاران
( ،)2011سرایی و شمشیری ( ،)2013آمار ( ،)2013ابیانه و
همکاران ( ،)2012رکنالدین افتخاری و همکاران (،)2013
هادیپور و همکاران ( ،)2015قبادی و همکاران (،)2010
حسام و همکاران ( )2016و کریمزاده و همکاران ()2012
تأثیر این عوامل را بر عدم توسعه مطلوب گردشگری روستایی
تأیید کردهاند .در این بین نقش ناکارآمدی فرآیند سیاستگذاری
و برنامهریزی در حوزه گردشگری روستایی ،بیش از عوامل دیگر
در مصاحبههای صورتگرفته مورد تأکید قرار گرفت .مرور کلی
مطالعات پیشین نیز حاکی از آن است که برخورد با موضوع
گردشگري روستایی در ایران بهصورت یک پدیده خودبرانگیخته
بوده و مردم روستا با آداب رسوم سنتی با گردشگران برخورد
میکنند ،بنابراین این مسئله ،داراي عدم انسجام و برنامهاي
نامنظم و کنترل نشده است و از مدیریت صحیح برخوردار نیست،
لذا جهت توسعه و بهرهبرداری بهینه و کاربرد و نقش آن در توسعه
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روستایی نیاز به بازنگري و برنامهریزي مدون و دقیقی در ساختار
گردشگري روستایی کشور است.
چالش مهم دیگر ،کمبود یا فقدان امکانات زیرساختی و رفاهی
در روستاها در ساختار گردشگري روستایی است اگرچه خود این
عامل نیز میتواند منبعث از ناکارآمدی برنامهریزیها باشد .بر این
اساس پیشنهاد شده است با تشویق سرمایهداران و کارآفرینان
روستایی در این زمینه همکاري و مشارکت الزم به عمل آید.
در این راستا تبيين راهكارها و سياستهاي تشويقي و حمايتي
مناسب در قالب (طرحهای معاف از مالیات ،بستههای تشویقی،
پرداخت تسهیالت کمبهره) بهمنظور ترغیب سرمایهگذاران
را بایستی در نظر داشت .بااینحال نتایج مطالعه بیانگر ضعف
حمایت و پشتیبانی کافی سازمانهای دولتی ،خصوصی و محلی از
سرمایهگذاران در این حوزه است .ازاینرو پیشنهاد میشود ضمن
توجه به برنامهریزی منسجم ،قانونگذاری و تأمین زیرساختهای
موردنیاز ،زمینه حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان و کاهش
بروکراسی اداری و مشارکت فعال نهادهای محلی و بخش
خصوصی را در حوزه گردشگری روستایی فراهم نماییم.
یکی دیگر از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدم توسعه
گردشگری در مناطق روستایی استان ،ضعف دانش و مهارت
روستاییان در زمینه سرمایهگذاری ،کارآفرینی و گردشگری
بوده است که در مطالعات بسیاری همچون پاپزن و همکاران
( ،)2011ابیانه و همکاران ( )2012و حسام و همکاران
( )2016نیز اشاره شده است .این عامل افزون بر اینکه ناشناخته
ماندن فضای گردشگری روستایی را به دنبال داشته ،منجر به
عدم مشارکت و همکاری کافی مردم روستایی و نهادهای محلی
در طرحهای گردشگری شده است؛ چرا که اغلب افراد روستایی
اطالعات و دانش و تجربیات اندکی نسبت به گردشگري روستایی
دارند ،ازاینرو تمایلی برای سرمایهگذاری در طرحهای گردشگری
روستایی ندارند و یا در محدود طرحهای موجود روستاییان در
برنامهریزی و مدیریت طرحها دچار مشکالت متعددی میشوند.
اساساً بایستی زمینه مشارکت فعال و مؤثر روستاییان در روند
برنامهریزي ،اجرا و گسترش آن فراهم گردد ،بهگونهای که توسعه
گردشگري در وهله نخست پاسخی براي برآورده ساختن نیازهاي
اقتصادي ساکنان داشته باشد .در این میان فقر و بیکاري دو
مشکل عمده این نواحی محسوب میشوند که توسعه فعالیتهاي
گردشگري باید بتواند در کاهش این مشکالت ثمربخش باشد.

پاوه) صورت گیرد .در این زمینه لزوم تبلیغات گسترده بهویژه
از طریق برنامههای صداوسیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و سازمان گردشگری جهت آگاهسازی مردم در مورد جاذبههای
گردشگری روستایی و ایجاد زمینههای الزم برای توسعه
گردشگری روستایی ،احساس میگردد.
همچنین وجود برخی محدودیتهای فرهنگی ،کمرنگ شدن
جاذبههای بومی و محلی روستاها ،وجود برخی از تجارب ناموفق
در خصوص حضور گردشگران در مناطق روستایی و وجود
محدودیتهای فصلی گردشگری از دیگر عواملی بودند که بهطور
غیرمستقیم توسعه گردشگری روستایی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
بااینحال از تأثیر شرایط مداخلهگر همچون دورافتادگی
(انزوای) جغرافیایی ،سالخوردگی و کاهش جمعیت روستایی،
مالکیت خصوصی اراضی و مسائل و مشکالت امنیتی ،بر ناشناخته
ماندن فضای کارآفرینی گردشگری را نمیتوان نادیده گرفت.
در این راستا ایجاد فضای مناسبی برای توسعه کارآفرینی
گردشگری روستایی با تأکید بر بهینهسازی فرآیندهای ارائه
خدمات و امکانات زیرساختی ،رفاهی و آموزشی به مناطق
روستایی ،ضمن فراهمسازی زمینه توانمندسازی روستاییان،
میتواند منجر به افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی روستاییان
و بهتبع آن تسهیل جذب سرمایه و جلوگیری از هدررفت
سرمایههای محیطی و انسانی روستاها گردد.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.

از دیگر عوامل مهم در مغفول ماندن فضای گردشگری روستایی
استان کرمانشاه ،ضعف تبلیغات و شبکه اطالعرسانی صحیح
و بهموقع است .بر این اساس پیشنهاد میگردد که تبلیغاتی
منسجم و برنامهریزیشده در خصوص معرفی ظرفیتهای
طبیعی و گردشگری در مناطق روستایی استان کرمانشاه،
آدابورسوم و مراسم بومی و محلی خاص هر منطقه (همچون:
مراسم شکرگزاری برداشت انار در روستای زردویی شهرستان

«تهمینه احسانیفر و همکاران .تحلیل کیفی چالشهای گردشگری روستایی در استان کرمانشاه»
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