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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری روستاهای هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان با رویکردی جامع
میباشد تا بدینوسیله شناختی جامع از موانع ،مشکالت و محدودیتهایی که موجب عدم توسعه و گسترش مطلوب گردشگری در میان
روستاهای هدف گردشگری منطقه علیرغم پتانسیلهای فراوان گشتهاند ،حاصل آید و این شناخت همهجانبه وضع موجود ،زمینهساز اتخاذ
برنامههای هدفمند جهت رفع موانع و توسعه صنعت گردشگری در میان روستاهای موردمطالعه گردد.
روش تحقیق :تحقیق کمی –کیفی حاضر به لحاظ نوع کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی -تحلیلی است .دادههای حاصل از مشاهده
مستقیم و مصاحبه نیمه ساختاریافته با چهار گروه مسئولین ،آگاهان روستایی ،گردشگران و صاحبان خدمات مرتبط با گردشگری که با
استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی گردآوری شدند ،با استفاده از تکنیک تئوری بنیانی تجزیهوتحلیل گردیده است .در مرحله بعدی موانع
و مشکالت توسعه گردشگری منطقه شناسایی شدند سپس جهت تأیید و تعمیم نتایج و تهیه مدل نهایی پژوهش پرسشنامههایی در میان
 93نفر از مسئولین 261 ،نفر از ساکنین محلی (فرمول کوکران) و  133نفر از گردشگران توزیع و دادههای حاصله با آزمونهای کمی  tتک
نمونهای و تحلیل مسیر تجزیهوتحلیل گردیدند.
یافتهها :نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهند که کیفیت پایین خدماترسانی ،امکانات موجود و ضعف در زیرساختها ،ضعف ساختارهای
حملونقل ،کمبود تبلیغات ،اطالعرسانی و آموزش در کنار معضالت مربوط به جاذبههای منطقه در بخش عرضه ،تمایل و انگیزه کم
بازدیدکنندگان برای توقف چندروزه در بخش تقاضا و در بخش عوامل خارجی تأثیرگذار ،عدم مشارکت مردم و نارساییهایی که از سوی
سازمانهای دولتی عنوان شده ،مهمترین موانع و مشکالت پیش روی پویایی روستاهای هدف گردشگری منطقه هستند .تمامی این موانع و
محدودیتها مورد تائید گروههای نمونه قرار گرفته و مدل نهایی پژوهش نشان میدهد که عدم توجه و نظارت مطلوب دولت بیشترین تأثیر را
در عدم توسعه و پویایی گردشگری روستاها دارد.
محدودیتها :در منطقه موردمطالعه هنوز به مفهوم گردشگری بهعنوان مجموعهای متشکل از عناصر و بازیگران مختلف توجه نشده است.
همین عامل موجب گردیده که تنها به جنبههایی از مجموعه گردشگری توجه گردد و سایر عناصر ،اجزا و ارتباطات آنها فراموش شوند که
نتیجه این امر هم عدم پویایی و توسعه مطلوب گردشگری در میان روستاهای مورد مطالعه بوده است.
راهکارهای عملی :اتخاذ دیدی سیستمی و همهجانبه نگرانی در مدیریت گردشگری روستاها و تشکیل نهادی واحد مرکب از تمامی
مسئولین و نهادهای مرتبط با توسعه روستایی و گردشگری منطقه.
اصالت و ارزش :این مطالعه به دلیل اینکه دارای رویکردی جامع و سیستمی در تحلیل وضعیت گردشگری روستاها بوده است؛ جدید می-
باشد و محققان دیگر میتوانند از روش طی شده و یافتههای آن استفاده نمایند.
کلیدواژهها :گردشگری روستایی ،تئوری بنیانی ،نمونهگیری گلوله برفی ،روستاهای هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان
*نویسنده مسئولEmail: manoochehrisoran@yahoo.com :
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
امروزه گردشگگری تحگت تگأثیر رشگد و توسگعه نوآوریهگای
تکنولوژی و رشد همهجانبه سرمایهداری ،گسترهای جهانی یافته
است .بهگونهای که بهعنوان یکگی از ارکگان اصگلی در معگاد ت
اقتصاد بینالمللی و یک فعالیت گسگترده اقتصگادی -اجتمگاعی
شناختهشده است (دریتساکیس ،2336 ،1ص .)2 .در عرصههای
روستایی نیگز گسگترش گردشگگری بگهعنوان راهبگردی جدیگد
درزمینة توسعه روستایی میتواند نقش مهمی در متنگوعسگازی
اقتصاد و پایداری معیشت جوامع روستایی ایفا کند و زمینهسگاز
ایجاد فرصتهای جدید بازساخت و توسعه در نگواحی روسگتایی
از جمله :افزایش درآمد ،ایجاد اشتغال و رشگد پایگدار اقتصگادی،
تگگأمین هزینگگههای ایجگگاد زیرسگگاختها اقتصگگادی و اجتمگگاعی،
تحرک بخشیدن به سگایر بخشهگای اقتصگاد روسگتا ،امنیگت و
آسایش ساکنین محلگی و حفاتگت از منگابع طبیعگی و میگرا
فرهنگی روسگتا گگردد (کوسگتا  ،2332 ،2ص .)13 .امگا بایگد
دانست که تحقق چنین اهگدافی در نگواحی روسگتایی و درواقگع
توسعه موفقیتآمیز صنعت گردشگری نیازمند وجگود بسگترهای
متعددی است زیرا گردشگگری بهمثابگه مجموعگهای متشگکل از
عناصر و بخشهگای مگرتبط بگه هگم اسگت کگه بگا فعالیتهگای
چندبخشی و میان وجهگی بگهعنوان یگک کگل واحگد در جهگت
تحقق اهداف خاصی عمل میکننگد (کگاتمی ،1933 ،ص.)16.
سازمان جهانی گردشگری بیش از  137جنبه و عرصه فعالیت را
در ارتباط گردشگری نام میبرد که بیشتر در حولوحگوش ایگن
بخشها قگرار میگیرنگد :حملونقگل و جابگهجایی ،اسگتراحت و
هتلهگگا ،غگگذا و آشگگامیدن ،سگگرگرمی و فعالیتهگگای فرهنگگگی،
فعالیتهگگای مگگالی و بگگانکی ،خگگدمات عمگگومی و فعالیتهگگای
تبلیغاتی (دابور ،2313 ،9ص .)24 .بنابراین گردشگری سیستمی
است پیچیده ،متشگکل از عناصگر و خگرده سیسگتمهای متعگدد
همراه با گروههای درگیر و ذینفع مختلف .این مجموعه زمگانی
میتواند به نقش خود بهعنوان تحققدهنده توسعه عمل کند که
همگگه عناصگگر آن ازلحگگاظ کمیگگت و کیفیگگت در یگگک مجموعگگه
هماهنگ شده با یکدیگر قرارداده شگوند و بگهتبع آن گروههگای
درگیگگر و ذینفگگع دارای رضگگایتمندی باشگگند .چنانچگگه خلگگل و
کمبودی در یکی از بخشها و عناصر وجود داشته باشد ،عملکرد
کل مجموعه مختل گردیده و عدم توسگعه و گسگترش مطلگوب
گردشگری را موجب میگردد .فقدان دیدی جامع و بخشینگری
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در مدیریت گردشگگری کشگور و درواقگع عگدم شگناخت جگامع
مشکالت با توجه به نیازهگا و دیگدگاههای گروههگای درگیگر در
گردشگری یکی از د یل عمده عگدم موفقیگت ایگران در عرصگه
گردشگری بگاوجود پتانسگیلهای فگراوان اسگت ،در ایگن راسگتا
میبایست با دیدی همهجانبه بهگونگهای کگه تمگامی بخشهگا و
گروههای درگیر ،دیدگاهها و نیازهگای آنهگا مگورد توجگه قگرار
گیرد؛ صنعت گردشگری آسیبشناسی و جهگت رفگع معضگالت
برنامهریزیهای زم صورت گیرد .روستاهای هگدف گردشگگری
غرب شهرستان مریوان نیز همانند شگرایط عمگومی روسگتاهای
کشگگور دارای پتانس گیلهای فگگراوان گردشگگگری در عرصگگههای
طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .موقعیت طبیعگی و
ویژگیهای جغرافیایی منطقه از قبیل :کوههای مرتفگع ،منگاطق
سرسبز و پوشیده از جنگل ،زمینهای زراعگی و باغگات فگراوان،
همجگگواری بگگا دریاچگگه آب شگگیرین ،موسگگیقی اصگگیل کگگردی،
آدابورسوم و اماکن مذهبی ،تنوع بافت و تیپ روستاها و وجود
بازارچهها و گمرک فعال مگرزی جاذبگههای فراوانگی را بگه ایگن
منطقه بخشیده است .این جاذبهها میتوانند زمینه زم را بگرای
گسگگترش اقسگگام مختلگگف گردشگگگری روسگگتایی فگگراهم آورنگگد.
مسئلهای که در این پژوهش بدان پرداخته میشود این است که
تاکنون فعالیتهای گردشگری با توجه بگه پتانسگیلهای بگالقوه
موجود نتوانسته توسعه مطلوبی پیگدا کنگد و جایگگاهی درخگور
توجه در پایداری اقتصادی و اجتماعی این روستاها داشته باشد.
با در نظرگیری این اصل که جهت حل هر معضگل و بحرانگی در
مرحله اول نیازمند شناخت جامع وضع موجود میباشیم؛ جهت
پی بردن به د یل عدم توسعه و موفقیت گردشگری در منطقگه
با رویکگردی جگامع کگه دربرگیرنگده دیگدگاه و نظگرات تمگامی
گروههای ذینفع و درگیر در توسعه گردشگری منطقه میباشگد
از تکنیک استقرایی تئوری بنیادی بهعنوان روشگی کارآمگد کگه
توانایی ارائه تصویری روشن از موانگع و مشگکالت را دارد ،بهگره
گرفته شد.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
شهرسگگتان مریگگوان بگگه مرکزیگگت شگگهر مریگگوان یکگگی از 13
شهرستان استان کردستان در غرب استان و در مجگاورت خگاک
عراق با طول جغرافیایی  44درجه و  43دقیقگه تگا  46درجگه و
 44درجه طول شرقی و  94درجه و  32دقیقگه تگا  94درجگه و
 43دقیقگگه عگگرا شگگمالی واقگگع گردیگگده اسگگت .روسگگتاهای
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موردمطالعه ،روستاهای هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان
در دو بخش خاوومیرآبگاد و بخگش مرکگزی میباشگند .در ایگن
منطقه میانگین بارندگی دوره آماری  1933-1973برابر 37377
میلیمتر و میانگین دما نیز  12درجه سانتیگراد میباشگد .ایگن
منطقه دارای تنوع زمین ساختی است هرچند نمود ساختارهای
زون سنندج سیرجان بیشتر است .اقتصاد روستاییان هم بیشگتر
بر پایه کشاورزی و دامپروری و فعالیگت در بازارچگههای مگرزی
است .این منطقه دارای متراکمترین جنگلهای بلوط در اسگتان
کردسگگتان اسگگت .همجگگواری کوهسگگتان و دشگگت سگگبب رونگگق
محصگگو ت بگگاغی و زمینهگگای کشگگاورزی شگگده اسگگت .زنگگدگی
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جانوری هگم کگه از اقلگیم ،توپگوگرافی و پوشگش گیگاهی تگأثیر
میپذیرد ،متنوع بوده و انواع حیوانگات اهلگی و وحشگی و حتگی
پرندگان مهاجر به دلیل همجواری با دریاچه آب شیرین زریگوار
در میان روستاهای گردشگری منطقه مشاهده میشگوند .وجگود
دو مکان مذهبی هم جلوهای دیگر از توانمندیهای گردشگگری
این روستاها میباشد .همچنین نزدیکی به شهر در کنار طبیعت
زیبا موجب گسترش گردشگری خانههای دوم در بگین روسگتاها
شده است؛ بنابراین روستاهای مورد مطالعگه از لحگاظ جاذبگهها
پتانسیل بالقوه جهت گسترش انواع گردشگری روسگتایی را دارا
هستند.

شکل  -1نمایش موقعیت منطقه و روستاهای مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش1939 ،

 .2 .2روش تحقیق
پژوهش کاربردی حاضر با آمیختهای از دو رویکرد کیفگی و
کمی ،مصگاحبه بگا گروههگای کگانونی (گردشگگران ،جامعگه محلگی،
صاحبان خدمات گردشگری ،مسئولین توسعه روسگتایی منطقگه) در
بخش کیفی و آزمون  tتک نمونهای و تحلیل مسیر در بخش کمگی
انجام پذیرفته است .انجام تحقیق با روش کیفی آشکارکننده بسیاری

از ویژگیها و عوامل نهانی است که در جریان موضوع مگورد مطالعگه
تأثیرگذار هستند (پوپ ،2332 ،4ص )6 .یکی از روشهگای مطلگوب
انجام تحقیقات کیفی تکنیک تئوری بنیادی است که در این پژوهش
بهمنظور گردآوری و تحلیل اطالعات از این روش استفاده شده است.
این رویکرد اولین بار در دهگه  1363توسگط اسگتراو و گالسگر در
کتاب کشف تئوری مفهومسازی بنیادی معرفگی شگد فرآینگد انجگام
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تکنیک بنیادی بهوسیله جمعآوری اطالعات با روشگی اسگتقرایی در
ارتباط با ماهیت موضوع آغاز میشود .دادههگای گردآوریشگده سگیر
تکاملی خود را تگا منگتج شگدن بگه تئگوری در قالگب جگداولی طگی
میکنند .در این روش محقق دادهها را در ابتدا بهصگورت مقایسگهای
تحلیل میکند (دادهها را بگا دادههگا) ،در ادامگه مقایسگه ،دادههگا بگا
کدهایی نامگذاری و در مرحله بعگد کگدهای مشگترک در مفگاهیم و
سپس چند مفهوم مشترک در مقولههایی جای مگیگیرنگد (مگیلس،
بونر و و فرانسیس ،2336 ،4ص )9 .و در نهایت با دستیابی به مقولگه
مرکزی تئوری شکل میگیرد.
داده ها

کدها

مفاهیم

مقوله ها

تئوری

شکل  :2فرایند شکلگیری تئوری
مأخذ :دانایی فرد ،1934 ،ص63 .

عمل کدگذاری مهمترین فرآیند در دستیابی به نتیجه نهایی اسگت
این مرحله از پژوهش در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری
و کدگذاری انتخابی انجام میگیرد:
کدگذاری باز :6یک فرایند تفسیری و مقایسهای است ،در این مرحلگه
دادهها تجزیهشده و بهمنظور رسیدن به یک مفهگوم جدیگد ترکیگب
میشوند (هامبت ،2313 ،7ص .)14 .منظور از تجزیه این است که به
هر یک از رخدادها و ایدههای مهم (دغدغهها ،نکات کلیدی) موجگود
در دادههای مصاحبه نامی را اختصگاص مگیدهیم .ایگن نگام یگا کگد
بهجای آن رخداد یا ایده مینشگیند (فرتگوک زاده و وزیگری،1933 ،
ص .)32 .در اینجا بگه دلیگل محگدودیت حجگم مقالگه و گسگتردگی
دادهها به ذکر نمونهای از این فرایند در مصاحبه با یکی از گردشگران
بسنده میکنیم.
نکته کلیدی در پاسخ گردشگر :مردم محلی به دید غریبهای ناآشنا نه
یک مهمان به ما نگاه میکنند.
کد ← نگریستن بهعنوان غریبهای ناآشنا
اکنون که عبارات کلیدی کدگذاری شگدند ،آن دسگته از کگدها کگه
اشاره به موضوعی مشترک دارند ،گروهبندی و باهم ادغگام میشگوند.
این محور مشترک خود را در عنوانی به نام مفاهیم متجلی میسگازد
(دانایی فر ،1934 ،ص.)62 .
کدگذاری محوری :3در کدگذاری محوری مفاهیم گستردهتر و به هم
مرتبط میشوند و در دستههای مشترک یا مقولهها جای میگیرنگد
(کلمگگن ،2332 ،3ص .)16.بگگهعبارتیدیگر در ایگگن مرحلگگه طبقگگاتی
گسترده شکل میگیرند که هر یگک دارای خگرده طبقگاتی هسگتند
(دهکردی و کالنتری ،1933،ص.)14 .
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کدگذاری انتخابی :13فرایندی است که به مشگخص شگدن مقولگه
مرکزی و تعیینکننده منجر میشود (هامبت ،2313،ص .)14 .ایگن
مرحله از تحلیل ،فرآیند یکپارچهسازی مقولهها است ،بهاینترتیب که
با کنار هم قرار دادن مقولهها حول مقوله محوری بگهعنوان مضگمون
اصلی ،یک روایت تئوریک برای موضوع ارائه میگردد (فرتگوک زاده و
وزیگگری ،1933 ،ص .)34 .بگگه دنبگگال مشگگخص شگگدن موانگگع و
محدودیتها پرسشنامهای طراحگی و در اختیگار گردشگگران ،مگردم
محلی و مسئولین توسعه روستایی منطقه قرار گرفت که بتوان نتگایج
حاصله را با روش کمی تأیید و تعمیم داد.
تائید نتایج تحقیق توسط کارشناسان و آگاهان گردشگری منطقگه و
شباهت نتایج حاصله با پیشینه نظری که در اینگونه تحقیقات جهت
اعتبار مورد تأکید میباشد ،موجب اعتبار و روایی پگژوهش گردیدنگد.
جهت پایایی ابزار اندازهگیری نیز از ضریب آلفگای کرونبگاا اسگتفاده
شده است که مقدار مناسب این ضریب  .74برای گگروه گردشگگران،
 .36برای گروه ساکنین محلی و  .73برای گروه مسئولین ،تأییدی بر
پایایی پرسشنامهها میباشد.

 .2.2جامعه آماری و روش نمونهگیری
با توجه به مطالعات پیشین (سیستم فریگر و وایگت در ادامگه) و
نظرات کارشناسان امر (گردشگری) ،چهگار گگروه آگاهگان روسگتایی،
مسگگئولین ،گردشگگگران و صگگاحبان خگگدمات مگگرتبط بگگا گردشگگگری
بهعنوان جامعه آماری انتخاب و با آنها مصگاحبه صگورت گرفگت .در
این پژوهش بهمنظور انتخاب جامعه نمونه از روش نمونگهگیری غیگر
احتمالی 11گلولگه برفگی اسگتفاده شگد .در روش نمونگهگیری گلولگه
برفی 12پاسخدهندگان و مشارکتکنندگان در یک شگبکه اجتمگاعی
محقق را به افراد دیگری که میتوانند بهطور بالقوه به موضوع تحقیق
کمک کنند ،راهنمایی میکنند (پوپ ،2332 ،ص )6 .تگا محقگق بگه
پاسخهای تکراری که بارها و بارها شنیده است ،یا به بیانی دیگگر بگه
اشباع نظری 19میرسد (الدر ،2333 ،14ص )3 .و ایگن مرحلگه پایگان
نمونهگیری در پژوهشهگای کیفگی اسگت ،ایگن حالگت زمگانی روی
میدهد که دادههای بیشتری که موجگب توسگعه ،تعگدیل ،بزرگتگر
شدن و اضافه شدن به تئوری موجود گگردد بگه پگژوهش وارد نشگود
(رنجبر ،حقدوست ،صلصالی ،خوشدل ،سگلیمانی و بهرامگی،1931 ،
ص .)244 .رسیدن به این مرحله از تحقیق در گروه آگاهان روستایی
(شوراها و افراد دارای تحصیالت دانشگاهی) و گردشگران با  67نفر و
در گگگروه مسگگئولین (میگگرا فرهنگگگی و گردشگگگری ،بخشگگداری) و
صاحبان خدمات هم با  94نفر بوده اسگت .از میگان روسگتاهای ایگن
منطقه  4روستا بهواسطه جذب گردشگگران زیگاد در طگول سگال بگا
دیدگاه کارشناسان میرا فرهنگی و نقشه جامع توسعه گردشگگری
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منطقه بهعنوان روستاهای هدف گردشگری انتخاب و مصگاحبهها بگا
افراد جامعه آماری در این روستاها انجام گرفگت .بگهمنظور گگردآوری
اطالعات عالوه بر مشاهده مستقیم و بحث گروهی از مصگاحبه نیمگه
ساختاریافته استفاده شد و درنهایت به دنبال انجام فرایند کدگگذاری
پرسشنامهای طراحی و با اسگتفاده از فرمگول کگوکران و تصگحی آن
تعداد  261نفر در پنج روستای موردنظر بهعنوان حجم نمونه انتخاب
و با استفاده از نمونهگیری منطبگق ،سگهم هگر روسگتا از تعگداد کگل
پرسشنامهها مشخص و پرسشنامهها بهصورت تصادفی ساده در میان
افراد توزیع گردید .از میان گردشگران نیز  133نفر بهصورت تصادفی
و از میان مسئولین توسعه روستایی منطقه (بخشگداری-فرمانگداری-
میرا فرهنگی و 93)...نفر جهت تکمیل پرسشنامهها در نظر گرفتگه
شدند که بهصورت تصادفی ساده پرسشنامهها در میان آنهگا توزیگع
گردید.

 .2مبانی نظری
اتحادیگگه اروپگگا گردشگگگری روسگگتایی را بگگرای تمگگام فعالیتهگگای
گردشگری که در مناطق روستایی روی میدهد ،بکار میبرد (کگومبر
و لگگیم ،2339 ،14ص .)2 .در تعریگگف دیگگگری فعالیتهگگای گونگگاگون
گردشگری در محیط خارج از شهر که در کگاربری اراضگی آن حرفگه
کشاورزی ،جنگلها و مناطق طبیعی غلبه دارد ،گردشگری روستایی
خوانده میشود (کوستا  ،2332 ،ص.)13 .
در یک جمعبندی میتوان بیان کگرد کگه گردشگگری روسگتایی
شامل هر نوع فعالیت تفریحی و گذرانگدن اوقگات فراغگت اسگت ،بگا
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دریافت خدماتی از قبیل غذا و محگل اقامگت و محصگو ت محلگی از
ساکنان محلی در مکانی که ازنظر قوانین و مقررات کشگور یگا ازنظگر
ماهیت اقتصادی و فرهنگی روستا محسوب شود (رکنالدینافتخاری
و قادری ،1931 ،ص .)23 .گردشگری با رواج کسبوکارهای کوچک
سهم عمدهای در متنوع سازی اقتصاد روسگتا و ایجگاد اشگتغال غیگر
کشگگاورزی دارد (سگگتیک ،1333 ،16ص )4 .و موجگگب بهبگگود سگگط
معیشت طبقه فقیر روستایی و تنفس زمینهای کشاورزی میشود از
سویی با توجه به گسترده بودن بخشهای مرتبط با گردشگری ،رونق
توریسم به ایجاد اشتغال علیالخصوص بگرای جوانگان و زنگان کمگک
مینماید ،همچنین بهبود ساختارهای زیربنایی ،ارتقای سط ارتبگاط
با دنیای خارج و سط تکنولوژی ،افزایش سط آگاهیهای اجتماعی
بهواسطه ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان،
حفظ میرا فرهنگی و محیطزیست ،جلوگیری از مهاجرت بیرویه و
بهینهسازی بهرهبرداری از زمین (وایت و بلکستاک ،2336 ،17ص)9 .
مواردی دیگری هستند که همگی نشان از پتانسیلهای گردشگگری
برای تبگدیل شگدن بگه راهکگاری مکمگل جهگت بازسگاخت نگواحی
روستایی هستند؛ اما باید دانسگت کگه دسگتیابی بگه ایگن اهگداف در
نواحی روستایی نیازمند هماهنگ نمودن و عملکرد مطلگوب تمگامی
اجزا و عناصر مجموعه گردشگری است .بهواقع گردشگگری بگهعنوان
مجموعهای بههمپیوسته ،صگحنه ایسگت بگا بگازیگران متعگدد ،فریگر
( )1333نیز در شکل زیر این عناصر را به نمایش میگذارد.

شکل  :2مدل سیستمی گردشگری فریز
مأخذ :ستیک ،1333 ،ص19.
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

وی بیان میکند که هر یک از ایگن بخشهگا یعنگی بخگش
عرضه (مردم محلی) ،بخش تقاضگا (گردشگگران) و محیطهگای
بیرونی تأثیرگذار (شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و )...میبایست در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند تا مجموعه
گردشگری ،تأثیرگذار عمل نماید .در این راستا نیز هانتر بر پایه
شکل زیر تعادل و ارتباط متقابل سه گروه گردشگگران ،جامعگه
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محلی و متصدیان گردشگری را بهعنوان گروه اصلی و ذینفعگی
میداند که رضایت آنها زمه پویایی گردشگری در یک منطقه
میباشگگد و ایگگن امگگر حاصگگل نمیگگگردد مگ گر اینکگگه موانگگع و
محدودیتهای توسعه مطلگوب گردشگگری در منطقگه از میگان
برداشته شوند.

شکل  -4مدل هانتر از گردشگری پایدار
مأخذ :وایت و بلکستاک ،2336 ،ص2 .

قدر مسلم چنانچه به دنبال موفقیگت ،پویگایی و تأثیرگگذاری
مطلوب گردشگری در عرصههای روستایی هستیم ،میبایست از
دید این گروههای ذینفع صحنه گسگترده گردشگگری را مگورد
ارزیابی قرار دهیم تا رهیافت ایگن امگر شگناخت جگامع موانگع و
مشکالت و سپس برنامگهریزی کگاربردی و منطبگق بگر واقعیگت
جهت حل آنها باشد .در این راستا وز ( )1331معتقگد اسگت،
مزیت چنین دیدگاهی این است کگه مگانع تسگلط دیگدی تگک
بعدی در تجزیهوتحلیلها و شناخت جگامع ضگعفها میشگود و
زمینگگه را بگگرای اتخگگاذ تصگگمیمات کگگاربردی مهیگگا میسگگازد
(هولدن ،2337 ،13ص.)3 .

 .4یافتههای تحقیق
پس از انجام مراحل کدگذاری موانع و محدودیتها شناسایی
و در سه مقوله کلی عرضه ،تقاضا و محیط پیرامونی دستهبندی
گردیدند( .جدول  ،)1سپس پرسشنامهای دربرگیرنگده مفگاهیم
ذکرشده طراحی و با توزیع آنها میزان موافقت گروههای نمونه
با آنهگا سگنجیده شگد .نتگایج ارائهشگده در جگدول ( )2نشگان
میدهد که در تمامی مقولهها میانگین محاسبه شده بگرای سگه
گروه بیشتر از مطلوبیت عددی مورد آزمون ( )9بوده و حد بگا
و پایین هر دو مثبتاند تا در نهایت بگا مجمگوع محاسگبه شگده

بتوان با  34درصد اطمینان اتهار کرد که سه گروه بگا مفگاهیم
ذکرشده در مؤلفگهها بگهعنوان موانگع و محگدودیتهای توسگعه
گردشگری منطقه موافقاند .بهمنظور رسم نهایی مگدل تحقیگق
نیز از آزمون تحلیل مسیر اسگتفاده شگد .بگهاینترتیب در ابتگدا
مجموع تلفیقی مؤلفه (موانع) بهعنوان متغیگر وابسگته و تمگامی
مؤلفهها بهعنوان متغیر مستقل و در ادامه هگر یگک از مؤلفگهها
(موانع) نیز به ترتیب با دیدگاه کارشناسانی که سابقه مطالعگات
مشابه را در منطقه داشگتند و در زمینگه گردشگگری متخصگص
بودند؛ بهعنوان متغیگر مسگتقل وارد مگدل گردیدنگد و تگأثیرات
آنها سنجیده شد .در ادامگه پگس از وارد نمگودن و جگایگزینی
تکتک مؤلفهها بهعنوان متغیر وابسگته و سگایر ابعگاد بگهعنوان
متغیر مستقل با ضرب کردن کلیه مسیرها به مؤلفه مگوردنظر و
درنهایت جمگعکردن همگه مسگیرهای ضگرب شگده بگه مؤلفگه
موردنظر میزان اثرات غیر مستقیم نیز مشگخص شگد و در آخگر
نیز با جمع نمودن اثگرات مسگتقیم و غیرمسگتقیم ،بگار کلگی و
میزان اثرگگذاری نهگایی هگر مؤلفگه (موانگع) بگر وضگع موجگود
گردشگری روستاها مشخص گردید .همانطور که در جگدول ()9
مشاهده میشود عدم توجه و نظارت مطلگوب نهادهگای دولتگی
بهعنوان مؤثرترین مؤلفگه در عگدم توسگعه مطلگوب گردشگگری
منطقه مشخص شده است.
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جدول  -1مقولههای استخراجشده از فرایند کدگذاری
مأخذ :یافتههای پژوهش1939 ،

مقولههای
مرکزی

مقولهها

کمبود امکانات و
خدمات رفاهی و
اقامتی

عرضه

کیفیت نامناسب
اطالعرسانی،
آموزش و تبلیغات

کمبود تبلیغات -عدم استفاده از انواع ابزارهای تبلیغاتی -ناآشنایی مردم محلی با تأثیرات مطلوب گردشگری-
نبود نیروی متخصص و آموزشدیده -عدم اطالع دهیاران و شوراها در ارتباط با گردشگری و تأثیرات آن

ضعف ساختارهای
کیفیت نامناسب

فصلی بودن جاذبههای گردشگری -عدم تنوع جاذبهها متناسب با سنین و سالیق مختلف -تغییر و از بین
رفتن جاذبههای معماری و فرهنگ بومی

جاذبهها
انگیزه و تمایل کم

تمایل کم به بازدید دوباره -مدت اقامت کوتاه -هزینه کرد اندک

به بازدید از منطقه
عدم توجه و نظارت

محیط

فقدان پارکینگ -فقدان سرویس بهداشتی مناسب -کمبود مغازه و سوپر مارکت ،نبود رستوران  -نبود
سیستم دفع فاضالبهای روستایی ،نامناسب بودن یا نبود سیستم جمعآوری زبالههای -فقدان مکانهایی
برای پخت غذاهای محلی -عدم تکمیل طرحهای هادی -کمبود نهادهای امنیتی و انتظامی -فقدان
مکانهایی برای انجام بازیهای و برگزار جشنوارههای محلی  -نبود مراکز اقامتی شبانه -نبود تورها و
آژانسهای مسافرتی -نبود بازارچههای کوچک فروش محصو ت تولیدی -نبود بازارچههای فروش محصو ت
خارجی -نبود بستهبندی مناسب محصو ت فروشی باغی -کمبود مراکز و خانه بهداشتها

کیفیت پایین راههای ارتباطی بین روستایی -نامناسب بودن معابر و راههای درون روستا -حملونقل عمومی
نامناسب -کمبود یا نبود تابلوهای راهنما در طول مسیر

حملونقل

تقاضا

مفاهیم مشترک

مطلوب دولت

بیرونی
ضعف در مشارکت
مردم محلی

کمبود بودجه توسعه فعالیتهای گردشگری -عدم همکاری و هماهنگی ارگانهای مربوطه  -کمبود بودجه
دهیاری -بیکاری و تخلیه روستاها -عدم اطمینان مسئولین به تأثیرگذاری اقتصادی فعالیتهای گردشگری-
فقدان طرح و برنامه بلندمدت -عدم اطمینان بخش خصوصی از بازگشت سرمایه
عقاید متعصبانه و محدودکننده  -عدم همکاری مسئولین دینی روستاها -محدودیتها برای مشارکت زنان-
اعتراا مردم محلی به بیتوجهیها -فقدان نهادهای غیردولتی و مردمی در روستاها -عدم فعالیت شورا و
دهیاریها

جدول  -2نتایج سنجش دیدگاه گروههای نمونه در ارتباط با موانع توسعه گردشگری
مأخذ :یافتههای پژوهش1939 ،
مطلوبیت عددی مورد آزمون=2
مؤلفه

تفاوت از
حد مطلوب

مقدار t

معناداری

درجه
آزادی

اطمینان  59درصد
میانگین

پایینتر

باالتر

1721

27734

37333

933

4721

1712

179

37772

19717

37333

933

9777

37642

3733

ساختارهای حملونقل

37444

3729

37333

933

9744

37942

3744

جاذبهها

37149

2749

37312

933

9714

37914

3727

انگیزه و تمایل

37793

1973

37333

933

9779

37694

3734

ضعف مشارکت ساکنین

3723

977

37333

933

972

3733

379

عدم نظارت مطلوب دولت

1794

9173

37333

933

4794

1724

1742

مجموع

.4421

23716

37333

933

9744

.6324

.7993

کمبود امکانات و خدمات
رفاهی و اقامتی
اطالعرسانی ،تبلیغات و
آموزش
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شکل  -9مدل نهایی پژوهش بر پایه آزمون تحلیل مسیر
مأخذ :یافتههای تحقیق (1939
جدول  -2اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کلی هر یک از موانع بر عدم توسعه گردشگری روستاها
مأخذ :یافتههای تحقیق1939،
مؤلفه

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

بار کلی

ضعف در آموزش و کمبود اطالعرسانی و تبلیغات

.243

373633

37913

کمبود امکانات و خدمات رفاهی و اقامتی

.131

373434

37293

عدم توجه و نظارت مطلوب نهادهای دولتی

.173

37492

37611

انگیزه و تمایل کم گردشگران برای بازدید

.294

---

37294

ضعف در ساختارهای حملونقل

.212

37942

37464

ضعف در مشارکت مردم محلی

.244

373497

37233

کیفیت نامناسب جاذبهها

.264

373237

37234

 .9بحث و نتیجهگیری
در ایگگن پگگژوهش موانگگع و مشگگکالت عملکگگرد مطلگگوب
گردشگری روستاهای هدف گردشگری غرب شهرستان مریگوان
بهصورت تلفیقی و بگا بهرهگیگری از دو رویکگرد کمگی و کیفگی
شناسایی شدند .دادههگای حاصگل از مصگاحبه بگا چهگار گگروه
گردشگران ،آگاهان روستایی ،مسئولین و صاحبان خدمات پگس
از انجام مراحل کدگذاری و انجام آزمون  tتگک نمونگهای هفگت
مقوله را در سه بخش عرضه (کمبود امکانات و خدمات رفاهی و
اقگگامتی ،کیفیگگت نامناسگگب اطالعرسگگانی ،آمگگوزش و تبلیغگگات،
ضگگعفهای مربگگوط بگگه جاذبگگهها و ضگگعف در سگگاختارهای

حملونقل) تقاضا (انگیزه و تمایل کگم بگه بازدیگد از منطقگه) و
عوامل تأثیرگذار خارجی (عدم توجه و نظگارت مطلگوب دولگت،
ضعفهای مربوط به مشارکت مگردم محلگی) بگهعنوان موانگع و
مشکالت در سیستم گردشگگری روسگتاهای هگدف گردشگگری
منطقه غرب شهرستان مریوان مطرح ساخت.
کیفیت نامناسگب اطالعرسگانی ،آمگوزش و تبلیغگات :ضگعف
تبلیغگگات در منطقگگه موردمطالعگگه بهوضگگوح مشگگاهده میشگگود،
بهگونهای که در مصاحبهها بسیاری از گردشگرانی کگه از خگارج
شهرستان به این روستاها سفر کرده بودند ،اتهگار داشگتند کگه
کامالً اتفاقی یا برحسب شنیدهها از افراد محلی و یا دوستانشگان
به این روستا آمدهاند ،از سویی دیگگر مگردم محلگی نیگز بیگان
ج

سال سوم

شناسایی موانع و مشکالت توسعه گردشگری...

میکردند که گردشگری اصالً چه سودی برای ما دارد یگا اینکگه
روستای ما به چه درد گردشگران میخورد ،این دیدگاه در میان
برخی مسگئولین و صگاحبان خگدمات نیگز دیگده شگد؛ بنگابراین
بسیاری از مردم محلگی ،مسگئو ن و صگاحبان خگدمات تعریگف
روشنی از گردشگگری روسگتایی ندارنگد .عگدهای از مسگئولین و
آگاهگگان محلگگی نیگگز اعتقگگاد داشگگتند کگگه میبایسگگت شگگوراها و
دهیاریها حضور فعالتری در معرفی گردشگری و توسعه آنهگا
در روستاها داشته باشند ،اما ضعف آموزش و عدم آگاهی مانعی
جدی در برابر حضور فعگالتر ایگن افگراد در بسترسگازی جهگت
گسترش گردشگری این منطقه است .پاپ زن ،قبادی ،زرافشانی
و گراوندی ( )1933نیز ضعف تبلیغات را یکی از عوامل مهگم در
عدم موفقیت گردشگری منطقه مورد مطالعگه میداننگد و بیگان
میکنند که میبایست اطالعرسگانی مطلگوبی در منگاطق هگدف
گردشگری صورت گیرد و از انواع ابزار تبلیغاتی در زمان و محل
مناسب بهره جست.
کمبگگگود خگگگدمات و امکانگگگات رفگگگاهی و اقگگگامتی :کمبگگگود
زیرساختها و خدمات در تمامی روسگتاهای هگدف گردشگگری
کامالً به چشم میخورد .در این میان بیشگتر مصاحبهشگوندگان
کمبود مغازههگا و سگوپرمارکتها ،بازارچگههای کوچگک جهگت
فروش محصو ت تولیدی روسگتاییان و محصگو ت خگارجی بگا
توجه به مرزی بودن روستاها ،فقگدان مکانهگایی بگرای برپگایی
جشگگنوارههای فرهنگگگی و تفریحگگی و پخگگت غگگذاهای محلگگی،
وضعیت بهداشتی نامناسب روسگتاها ازلحگاظ دفگع فاضگالبها،
زبالگگههای روسگگتایی و سگگرویسهای بهداشگگتی را مهمتگگرین
کمبودها و ضعفها میدانستند .همانطور که ضرابی ،محمدی و
باباخگگانزاده ( )1933در تحقیقگگی بگگر روی گردشگگگری منطقگگه
اورامان کرمانشاه اتهار میدارنگد کگه بگین خگدمات و امکانگات
موجگگود و تعگگداد گردشگگگران رابطگگهای معنگگیدار وجگگود دارد و
مهمترین عامل عدم توسعه مطلوب گردشگری منطقه اورامان را
در عین دارا بودن پتانسیلهای با کمبگود خگدمات و امکانگات
ذکر میکنند ،ضرورت دارد که کمبودها و ضعفها بگا همکگاری
سازمانها و ارگانهای ذیربط برطرف گردند.
ضعف ساختارهای حملونقل :در مقولگه حملونقگل کیفیگت
نامناسب راههای ارتباطی بین روسگتایی و حتگی راههگای درون
روستا موجگب نارضگایتی بسگیاری از گردشگگران گردیگده بگود،
شدت این امر در روستاهای پربازدید به دلیل ترافیک با یی کگه
ایجادشده به مراتب بیشتر بود .بعالوه عدهای از گردشگگران نیگز
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کمبود تابلوهای راهنما در طول مسگیر را عامگل اتگالف وقگت و
سردرگمی خود بیان میکردند .رضوانی و مگرادی هگم ()1931
در پژوهش خود که با رویکرد سیستمی بر روی گردشگری کویر
میقان انجام گرفته است ،بگا تأکیگد بگر بخگش حملونقگل و در
مغایرت با پژوهش حاضر کیفیت مطلوب حملونقل را از عوامگل
مهم توسگعه و پیشگرفت گردشگگری در ایگن منطقگه میداننگد.
(رضوانی و مرادی.)1931 ،
کیفیت جاذبهها :در مصاحبهها مسئولین ،صاحبان خدمات و
برخی از آگاهان روستایی فصگلی بگودن جاذبگههای را از موانگع
توسعه گردشگری میدانستند ،یکی از د یل این تصور ناآشنایی
این افراد با صور مختلف گردشگری است .زیرا روسگتاهای مگورد
مطالعه با توجه به وجود منگاطق کوهسگتانی ،برفگیگر بگودن و
همجواری با دشتهای پهناور میتواند در فصل سرد سگال هگم
در صگگورت تگگأمین امکانگگات ،خگگدمات و تبلیغگگات زم مگگورد
بهرهبگگرداری قگگرار گیرن گد .از سگگویی برخگگی از گردشگگگران نیگگز
جاذبههای منطقه را از لحاظ تنوع در سط نازلی ارزیابی کردند،
با توجه به پتانسیلهای بالقوه منطقه قدر مسلم اطالعرسگانی و
تبلیغگگات ضگگعیف همگگراه بگگا سگگط پگگایین خگگدمات و ضگگعف
زیرساختها در شکلگیری چنین تصوری نقش بسگزایی داشگته
است .در این راستا ویلیام در کتاب جغرافیای گردشگگری خگود
( )2339معتقد است که موفقیت گردشگری بهعنوان یک منبگع
تأثیرگذار در رشد اقتصادی وابسته بگه وجگود انگواع جاذبگههای
طبیعی و اقتصادی-اجتماعی مقصد بگوده و ضگعف در جاذبگهها
مگانع گسگترش گردشگگری میشگود (ویلیگام ،2339 ،13ص)7 .
همچنین جعفری نیز جاذبهها را فراتر از یگک مکگان یگا رویگداد
برای تماشا میداند و معتقد است موفقیت سیسگتم گردشگگری
درگرو وجود انواع جاذبهها در مقصد میباشد (جعفگری،2333 ،
ص.)97 .
انگیزه و تمایل کم به بازدید از منطقه :این مقولگه در بخگش
تقاضا سیستم گردشگری مطرح است .در این مقوله مصگاحبهها
نشان از تمایل کم گردشگران برای توقگف چنگدروزه و بیشگتر و
بازدید از روستاهای منطقه دارد ،با توجه به اینکه کیفیت تقاضگا
از شرایط مقصد نیز تأثیر میپذیرد (سگواردبروک ،2331 ،23ص
 )13ضعفهای متعدد عنوان شده در بعد عرضه را میتوان عامل
تأثیرگذار در رقم خوردن چنین وضعیتی دانست.
مشارکت مردم محلگی :مگوانعی کگه در ایگن مقولگه از سگوی
آگاهان محلگی و مسگئولین ذکرشگده مگواردی همچگون :عقایگد
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متعصبانه و محدودکننده ،عدم همکاری مسئولین دینی ،شورا و
دهیاریهگگای روسگگتاها و نبگگود نهادهگگای غیردولتگگی مگگرتبط بگگا
گردشگگگری میباشگگد .از سگگویی تعگگدادی از گردشگگگران نیگگز در
مصاحبهها دید مردم محلی را نسبت به خود نامناسب و همانند
غریبهای که کامالً با آنها متضاد میباشد ،توصیف کردند .بعالوه
با توجه به عقاید متعصگبانهای کگه وجگود دارد ،مشگارکت زنگان
دیده نمیشود و این امر موجب میگگردد یکگی از اهگداف مهگم
توسعه گردشگری روستایی یعنی مشارکت فعگال زنگان ،در ایگن
شرایط تحقق نیابد .در ارتباط با این مقوله میتگوان بگه مطالعگه
آفگگرینش ( )1933بگگا عنگگوان بررسگگی نقگگش گگگرایش و نگگگرش
ساکنین در توسعه گردشگری روستایی اشگاره نمگود ،وی بیگان
میکند که موفقیت هگر پگروژه گردشگگری در راسگتای توسگعه
روستایی بدون مشارکت و حمایت مردم محلی مورد تهدید قرار
میگیگگرد (آفگگرینش ،1933 ،ص .)4 .همچنگگین نتگگایج پگگژوهش
نشان میدهد که نواحی روستایی که بیشتر از منافع گردشگری
بهرهمند شدهاند گرایش و دیگد مناسگبتری نسگبت بگه توسگعه
گردشگری و حضور گردشگگران در منطقگه دارنگد؛ بنگابراین بگا
توسعه گردشگری و بهرهمنگدی اقتصگادی روسگتاییان میتگوان
شاهد مشارکت و همکاری بیشتر آنها بود.
عدم توجه و نظگارت مطلگوب دولگت :در ایگن مقولگه بیشگتر
مصاحبهشوندگان بر کمبود بودجه تخصیصیافته تأکید داشتند.
همچنین مسئولین سازمان گردشگری و میرا فرهنگگی اتهگار
کردند که تنها برنامهای که بهمنظور توسعه گردشگگری منطقگه
وجود دارد ،نقشه ایست که روستاهای هدف گردشگری را نشان
میدهد و هیچگونه مطالعهای بهصورت جامع و بلندمگدت حتگی
در روستاهای هدف گردشگری نیز صورت نگرفته است .از سویی
رونگگد کگگاهش جمعیگگت روسگگتاهای منطقگگه کگگه در مصگگاحبه
روستاییان ،صاحبان خدمات و تعگدادی از مسگئولین نیگز بگدان
اشارهشده اسگت و بازتگابی از ضگعف خدماترسگانی و گسگترش
بیکاری است ،مانعی عمده در راستای توسعه گردشگری منطقگه
میباشگگد .همچنگین در مصگگاحبهها ،صگگاحبان خگگدمات یکگگی از
د یل عدم ورود و سرمایهگذاری خگود را در بخگش گردشگگری
منطقه فقدان حمایتهای دولتی بیگان نمودنگد .در ایگن زمینگه
میتوان به مطالعات داسول )2331( 21اشاره نمگود ،وی معتقگد
است که موفقیت و توسعه گردشگری مقصگد در ابتگدا متگأثر از
سیاستگذاریها و حمایتهای دولتی اسگت و در همخگوانی بگا
یافتههای حاضر فقدان این حمایتها را مانعی عمده در موفقیت
بعد عرضه گردشگری میداند (داسول ،2331 ،ص .)3 .سگازمان
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گردشگری جهانی نیز در مقالهای ( )2311با عنوان حرکگت بگه
سمت اقتصاد پایدار حمایتهای دولتی مانند بخشودگی مالیاتی
و قگگوانین تشگگویقی را زمگگه ورود بخگگش خصوصگگی بگگه عرصگگه
گردشگری دانسگته و مطگابق بگا یافتگههای ایگن پگژوهش بیگان
میکند که نبود چنین قوانینی عامل عدم سگودآوری اقتصگادی
فعالیتهای گردشگری است (سازمان گردشگری جهانی،2331 ،
ص.)413 .
با توجه به مدل نهایی تحلیل مسیر نیز میتوان پی برد که عدم
توجه و نظارت مطلوب نهادهای دولتی عالوه بر تگأثیر مسگتقیم
با تأثیر غیرمستقیم بگر کمبگود تبلیغگات و ضگعف در آمگوزش و
اطالعرسانی ،ضعف ساختارهای حملونقل و کمبگود خگدمات و
امکانات رفاهی و اقامتی ،مهمتگرین و مگؤثرترین عامگل در عگدم
توسعه و گسترش گردشگری در منطقه بوده است.
جهت رفع این معضالت و پویگایی سیسگتم گردشگگری منطقگه
پیشنهادها و راهکارهای زیر میتواند مفید و مؤثر باشد:
شکلگیری دید سیتمی در مدیریت گردشگری روستاهاتهیه طرحها و برنامههای بلندمدت جهت سگاماندهی وضگعیتگردشگری روستاها با دید جامع ،غیرمتمرکز و مشارکتی
استفاده از تبلیغگات و انگواع ابزارهگای جدیگد تبلیغگاتی جهگتمعرفی پتانسیلها
آموزش نیروی انسانی و تشکیل نهادهای غیردولتی در روستاهاانجام تبلیغات بهموقع در هنگام رویدادها ،مراسگمات و فصگولمناسب
فرهنگسگگازی و معرفگگی تگگأثیرات مثبگگت گردشگگگری در بگگینروسگگتاییان بگگا کمگگک گگگرفتن از مسگگئولین دینگگی روسگگتاها و
دهیاریها
افگگزایش اطالعگگات و آمگگوزش مسگگئولین نهادهگگای مگگرتبط بگگامدیریت روستاها در ارتبگاط بگا مزیتهگای توسگعه گردشگگری
روستایی
ایجگگاد زمینگگهها و حمایتهگگای زم بگگهمنظور ورود بخگگشخصوصی
بهبود راههای مواصالتی بین روستایی و معابر درون روستاهاایجاد مکانهایی برای برپایی جشنوارههگای بگومی و محلگی درمنطقه
ایجاد بازارچههایی برای فروش محصو ت تولیدی کشگاورزان وکا های خارجی
رفگگع محگگدودیت و کمبودهگگای امکانگگات رفگگاهی هماننگگد:رستورانها ،مراکز اقامتی و بهداشتی در روستاها

سال سوم

شناسایی موانع و مشکالت توسعه گردشگری...

یادداشتها
1- Dritsakis
2- Kostas
3- Dabour
4- Pope
5- Mills, Bonner & Francis
6- Hambete
7- Open Coding
8- Axial Coding
9- Calman
10- Selective Coding
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11- Non-probability sampling
12- Snowball Sampling
13- Theoretical saturation
14- Elder
15- Coomber & Lim
16- Steck
17- White & Blackstock
18- Holden
19- Williams
20- Swarbrooke
21- Doswell
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Abstract
Purpose: The aim of the present study is to analyze the situation of rural tourism in the west of
Marivan by a comprehensive approach. To convey a comprehensive understanding of the obstacles,
problems and constraints that cause the desired expansion of tourism in the region, despite the potential
for many rural tourism objectives. This comprehensive understanding of the situation, leading to the
adoption of targeted feeder program for removing obstacles to tourism development in the villages.
Methodology: Method that already applied to the quantitative research and analytical methods are
described. Data from direct observation and semi-structured interviews with four officers, informants’
village, tourists and owners of tourism-related services that recruited by using snowball sampling. By using
analyzing theory this study has been done and the tourism problems and obstacles in the region have been
recognized. At the end, for approval of the results, questioner sheets among 30 persons of authorities and
100 tourists distributed. Data obtained with a single-sample t-test and path analysis were analyzed.
Findings: The results show that the low quality of services and facilities caused weakness in
structures, transportation, low in advertising, low of training and education, the low of tourism
appetite for staying, the low participation of people in program are the main issues on the way of
developments of tourism in this part of Marivan. The sample groups prove all these obstacles and
the last model shows that the lack of good observation is the main problem.
Research Limitation: In the studying region, still there is no perception of a cooperative work of
players and elements. The focus is uni-dimensional for tourism, so the result is the lack of
productivity of this industry in the region.
Practical implications: Take a holistic view of the system and looking at the management of
rural tourism and the creation of a single entity composed of all authorities and institutions related
to rural development and regional tourism.
Original/Value: Because this study has a comprehensive and systematic approach for evaluation
of tourism, other researchers can used this study and its data.
Key words: Rural tourism, grounded theory, snowball sampling, rural tourism industry in the
west of Marivan.
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