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 چکيده

صورت  قزوين استاندر  گازرخاندر روستاي  گردشگري توسعة مشکالت تحلیلحاضر با هدف  تحقیق

اين تحقیق را تمام سرپرستان  آماري جامعة. بود پیمايشي -نوع توصیفي از پژوهش اين روشپذيرفت. 

 از اه نفر از آن 115 کوکران، فرمول( که براساس =750N) دادندتشکیل مي گازرخانخانوار در روستاي 

 گردآوري براي. (=115n) تحقیق انتخاب شدند دادن انجام براي ساده تصادفي گیرينمونه روش طريق

پرسشنامه با نظر پانلي از کارشناسان و متخصصان ترويج و آموزش  ييروا. شد استفاده پرسشنامه از ها داده

آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ  . براي تعیین پايايي ابزار تحقیق پیششد تأيید کشاورزي

 افزارنرم از اطالعات لیتحل و هيتجز منظوربه. بود 81/0 حدود مقیاس اصلي پرسشنامه براي شده محاسبه

SPSSWin18  .مشکالتدرصد از واريانس  33/67نشان داد  عاملي تحلیل از شدهکسب نتايجاستفاده شد 

 -انگیزشي زيرساختي، پشتیباني، -رسانياطالععامل  چهار گازرخانروستاي  در راگردشگري  ةتوسع

  .کردند مي تبیین فرهنگي  -اجتماعيو  شناختي

 

  .مشکالت ،روستايیان ،گازرخان روستاي ،گردشگري ةتوسعقزوين،  استان: كليدي هايواژه

 

 مقدمه
 مانندسنتي اقتصادي در مناطق روستایي  هايفعاليت تضعيف

 و جوو پيش، ضرورت جست ةسه ده درمعدن و جنگل  کشاورزي،
 و اقتصادي هايپایهتقویت  يبرا جدید راهکارهاي کارگيريهب

مناطق روستایي بيش از  در راتوليدي  هايفعاليت به بخشيتنوع
 & Andereck & Vogt, 2000; Reeder) کردپيش ضروري 

Brown, 2005; Byrd et al., 2009 .)هايسال طي ميان، این در 
 که استصنایعي  ترینمهماخير گردشگري روستایي یکي از 

 دراقتصادي  هايفعاليت توسعة بهبراي کمک  را الزم پتانسيل
 توجه آن به بسياري نظران صاحب و محققان و داردمحلي  جوامع
 & Hassan, 2000; Davis & Morais, 2004; McGehee) کردند

Andereck, 2004; Byrd et al., 2009 یکي(. گردشگري روستایي 

 هايفعاليت شامل که رودمي شمار بهاز انواع مختلف گردشگري 
 هاآن پيرامون و روستایي هايمحيط در گردشگريگوناگون 

و پيامدهاي متفاوتي در ابعاد  هاارزش بردارندةدر و شود مي
(. Soteriades, 2002) است اقتصادي و اجتماعي محيطي، زیست

 مسافرت نوعياز لحاظ مفهومي  توان ميگردشگري روستایي را 
 ساحلي کنار و اصلي هايشهرک از خارج هایيمکان به خانه از دور

 گردشگري نيز برخي(. Saxena & Ilbery, 2008) کرد تعریف
 نواحي در تجاري -تفریحي مناطق در فعاليت نوعي را روستایي
 ارائهگردشگران  به متنوعيخدمات  هاآن در که دانندمي روستایي

 توانمي ،کلي يبيان در(. Mahdavi et al., 2008) شودمي
گردشگري روستایي را فعاليت گردشگري در محيط روستا درنظر 

در  گردشگريآن را فعاليت  تر،وسيع کاربردي حوزةگرفت یا در 

 (277-284) ص ،1394 تابستان ،2ة شمار ،46ة دور ايران، كشاورزي ةتوسع و اقتصاد تحقيقات
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 در اغلب ،آن در انساني هايفعاليت که کردشهري تلقي  غير حوزة
 (. البتهMahdavi et al., 2008) گيردمي صورتبخش کشاورزي 

از  وسيعي حوزةذکر است که گردشگري روستایي شامل  یانشا
-جذابيت توانندمي هاآن از هریک که شودمي مختلف هايفعاليت

 دیگر، عبارتبه باشند؛ داشته دربربراي گردشگران  را اي ویژه هاي
 فردبودن همنحصرب مانند متفاوتي هايانگيزه با گردشگران

 دیدن ویژه، ماجراجویي هاي فرصتاکولوژیکي، دستيابي به 
وارد  ...و روستایي محيط و فضا کيفيت یا فرهنگي هايجذابيت

(. Roknodin- Eftekhari & Mahdavi, 2005) شوندروستاها مي
 توان يگردشگري روستا را م يها جاذبهخالصه  طوربه ،اساسبراین

 يها در اطراف روستا )جاذبه يعيبکر طب يها جاذبه قالب در
 يمربوط به مساکن و معمار يها جاذبه(، کیاکولوژ -يعيطب

 یياقتصاد روستا يها جاذبه(، یيفضا -يکالبد يها )جاذبه یيروستا
 & Moradnejadiدرنظر گرفت ) ياجتماع -يفرهنگ يها و جاذبه

Nazari, 2003.) 
گازرخان از توابع بخش رودبار الموت شهرستان  يروستا

 110ه و یشرق شهر معلم کال يلومتريک 16 ةن، در فاصلیقزو
روستا  اینن واقع است. یشرق شهر قزو يشمال يلومتريک

ن بهآاز که  است الموت ين روستایترن و بزرگیترتيپرجمع
 هاي جاذبهروستاي گازرخان  کنند.ياد مین الموت يعنوان نگ

 -يکالبد ،يعيطبمتعددي در ابعاد مختلف  گردشگري
به لحاظ گردشگري و  دارد ...و ياجتماع -يفرهنگ ،یيفضا

 از. استهاي گردشگري استان قزوین همواره در صدر مکان
که در فصول  دارد معتدل یين روستا آب و هواینظر اقليمي، ا

. بخشد ميبه روستا  يالوصفدئزا يمختلف سال شاداب
 رودهاي گونه،سيالب فصلي هايبارش دليلبه همچنين،
که زیبایي و  شوندجاري مي گازرخان يروستا در متعددي
 يدر روستا. نندکمي ایجادمنطقه  دررا  يا ژهیوطراوت 
ه ماند يجا از گذشتگان بر يمتعدد يخیآثار تار ،گازرخان

زاده امام هايتوان به مقبره يها مآن ترینمهمکه از  است
دان يروستا، م يمیجده تن، مسجد قديامامزاده ه و محمود
 يمندارزش يخیتار يبناها وروستا  يمیقبرستان قد ،قتلگاه
 این در. دکر اشاره يصفر و يعي، سميمنصور ةخان مانند
 روستاي تاریخي اثر ترینفومعر و ترینمهم تردید يب ميان،

الموت )حسن صباح(  انگيزتاریخي و شگفت ةقلع گازرخان
به  ياو بر فراز صخره روستا ياین قلعه در شمال شرق .است

 ةا قرار دارد. وجود این قلعیمتر از سطح در 216۳ارتفاع 
تاریخي در این منطقه همواره سبب جذب تعداد زیادي از 

 ،شود يمداخلي و خارجي به روستاي گازرخان  گردشگران

 بناهاي به محدود فقط روستاگردشگري  هايجاذبه البته
 هايلباس و پوشش محلي، غذاهاي و شودنمي آن تاریخي

مردم بومي، موسيقي محلي )سرنا و دهل(، لهجه و گویش 
مردم از جمله مراسم مربوط  ةویژافراد بومي و آداب و رسوم 

 ویژههب مذهبي هايمراسم و اعيادو  عروسي هايجشنبه 
مورد توجه گردشگران  هايجاذبه دیگر از ،محرمراسم ماه م

  (. Wikipedia, 2011) روندمي شماربه
 در گازرخانپتانسيل باالي روستاي  برخالف حال،هربه
 در گردشگري متعدد هايبرخورداري از جاذبه هاي زمينه
و  ...و مذهبي تاریخي، فرهنگي، -اجتماعي مختلف هايحوزه

 ،منطقه این از سال طول دربازدید تعداد زیادي از گردشگران 
پایدار  ةتوسع براي گوناگونابعاد  درزیادي  مشکالت

 مشکالت اینبه  تنها نه و ردگردشگري در این روستا وجود دا
 بااخير  هايسال طيبلکه  ،هنشدجدي توجه  شکلبه کنونتا

آن نيز افزوده  ةگستر و دامنه بر گردشگران تعداد افزایش
 Office of Planning and Development) است هشد

Management of Qazvin Province, 2011) .است مسلم 
و اعمال  ریزيبرنامه نبود روند کنوني و ةادام درصورت

مدیریت مناسب براي حل موانع و مشکالت موجود، در چند 
 روستاي این گردشگري هايپتانسيل و هاظرفيت ازسال آتي 

 و توسعه که شد روشن اینک. دوش مي کاسته شدتبه تاریخي
 و شدهکنترل منسجم، ايشيوه به باید گردشگري مدیریت

صورت پذیرد تا از این  ثرؤم ریزيبرنامه مبناي بر و پایدار
 و اجتماعي فرهنگي،رهگذر، بدون ایجاد مشکالت جدي 

 نصيبمورد نظر، منافع چشمگيري  ةناحي براي محيطيزیست
براي  نيزمنابع گردشگري  ضمن،درو  دوش محلي افراد

به شده،اشاره مطالب به توجه با. شوداستفاده در آینده حفظ 
 ةپدید شناخت و مطالعه ،زمينه این دراولين گام  درسمي نظر

 مشکالت ویژهگردشگري روستایي در مناطق مختلف به
چنين  هايتا براساس یافته است آن پایدار ةتوسع فراروي

 مناسبي راهکارهاي و راهبردها بتوان هایي پژوهشمطالعات و 
موجود و درنتيجه پایدارسازي  مشکالت رفع منظوربه

 .بست کاربه و کرد تدوینمناطق روستایي  در گردشگري
جامعي در روستاي  ةعاهميت موضوع، تاکنون مطال برخالف
 با رواز این .صورت نپذیرفته است ينهزم در این گازرخان

و  شناختاین پژوهش با هدف  ،لهئمسضرورت  درنظرگرفتن
 در گازرخان روستاي در گردشگري ةتوسع مشکالتواکاوي 
 توجه با بخش، این درانجام گرفت.  و شدطرح  قزویناستان 

تحقيق، به مرور برخي از  موضوعي ةمحدود و هدف به
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در داخل و خارج از کشور  گرفتهانجام تجربيمطالعات 
 .دوش يم پرداخته

Popzan et al. (2010 )و مشکالت ايمطالعه در 
 نظریةگردشگري روستایي را با استفاده از  هايمحدودیت

. کردنددر روستاي حریر در استان کرمانشاه بررسي  بنياني
گردشگري در  مشکالت ترینمهمنتایج تحقيق نشان داد 

 نبودروستاي حریر شامل فقدان امکانات زیربنایي و رفاهي، 
 روستایي، گردشگري از والنئمس و روستایيان صحيح درک

 ةشبک فقدان روستا، فرهنگي هايجاذبه نشدرنگکم
حمایت و توجه کافي  نبود و وقعمبه و صحيح رساني اطالع

بررسي  بهBahrami (2010 ) دیگري، مطالعة. در دولت بودند
 استان درروستایي  گردشگري توسعةو تنگناهاي  هاقابليت

 ترینمهم ،تحقيق هايیافته به توجه با. پرداخت کردستان
در قالب چهار دسته  گردشگري روستایي ةتوسع مشکالت
و نهادي قرار  ياکولوژیک ،اجتماعي اقتصادي، مشکالت
 درKarimi- Panabandany & Ghadiri (2009 ) .داشتند
 ها،فرصت روستایي، گردشگري بررسي زمينة در خود مطالعة
هاي مهارت نبود مانند مواردي دریافتند هامحدودیت و موانع

مدیریتي، بازاریابي نامناسب، فقدان یا کمبود خدمات مورد 
هاي فصلي، فقدان قوانين و نياز گردشگران، محدودیت

گردشگري  ةتوسع مشکالت ترینمهم از ،مناسب مقررات
Roknodin- Eftekhari & Mahdavi  (2005 ).هستند پایدار

گردشگري روستایي با استفاده  ةتوسع راهکارهاي بررسي در
در دهستان لواسان کوچک به این نتيجه  SWOTاز مدل 

گردشگري  ةو مشکالت توسع ها ضعف ترینرسيد که مهم
موارد  شامل اولویت ترتيبمورد مطالعه به ةروستایي در منطق

 گرایش اقامتي، تجهيزات و تسهيالت بودننامناسببودند:  یرز
اختصاصي از فضاهاي روستا، نامناسب ةاستفاد به مردم غالب
 و ریزيبرنامه نبود تفریحي، سيساتأت و تجهيزات بودن

 دیده،نيروهاي متخصص و آموزش نبودکافي،  گذاريسرمایه
 ةتوسع راستاي در گذاريسرمایه براي محليتمایل مردم  عدم

روستایيان با گردشگري و فواید آن و  بودنن گردشگري، آشنا
 تعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم روستا.

Janet (2009 )ترینمهم کردپژوهش خود مشخص  در 
 موارد شاملروستایي  گردشگري ةتوسعو مشکالت  هاچالش

الزم،  هايگذاريسرمایه نبود و مالي مسائل :بودند زیر
موقعيت جغرافيایي نامناسب بيشتر روستاها و دور از 

نداشتن مسيرهاي ارتباطي  دليل به هاآن بودن دسترس
و  دیده آموزشتعداد نيروهاي انساني  بودن پایينمناسب، 

روستایي، نبود امکانات رفاهي و  گردشگري حوزةدر  متخصص
سطح  بودن ایينپاقامتي مورد نياز در سطح بيشتر روستاها، 

گردشگري، پایين ةپدید زمينةدرک و آشنایي روستایيان در 
 در مشخص قوانين نبود گردشگران، اطالعات سطح بودن
الزم از  هايحمایت هئارا عدمو  گردشگري روستایي ةزمين

 درZmija & Kuczek (2008 ) زمينه، اینسوي دولت. در 
 مناطق در گردشگري توسعة مشکالتو  هافرصت مطالعة

 هايزیرساخت در ضعفمواردي مانند  ،لهستان غرب روستایي
 نواحياستانداردهاي بهداشتي در  بودن پایيناجتماعي و فني، 

 ترینمهم از رامالي کافي  يهاروستایي و نبود حمایت
 ةگردشگري دانستند. در مطالع ةتوسع فراروي مشکالت
 ةعوامل محدودکنند بررسي درRyglova  (2007 )دیگري،
گردشگري روستایي در  ةزمين در کار و کسب هايفعاليت

گردشگري روستایي در  هاينشان داد فعاليت جمهوري چک
مناطق مورد مطالعه هنوز در مراحل ابتدایي و آغازین به سر 

که از  اند و مشکالت زیادي مواجه مسائلو با  دنبر مي
 نابعم بودن ناکافي مانند يدموار به توانمي هاآن ترین مهم
نبود قوانين و مقررات  ،دولت ضعيف هايحمایت و مالي

 و روکراسيوب روستایي، گردشگري زمينةمشخص در 
 هايزیرساخت ویژه به هازیرساخت در ضعف اداري، مشکالت
 هايفعاليت ةروستایيان به توسع نداشتن تمایل ارتباطي،

پایين افراد  ةتجرب و آشنایي سطح بودنپایين گردشگري،
 خصوصي هايحریم رفتنگردشگري و ازبين ةمحلي در حوز

 . کردورود گردشگران بيروني اشاره  دليلبه روستایيان

 

 شناسيروش
آنکه  ليدلو به است کاربردي هدف لحاظ از حاضر پژوهش

امکان کنترل و دستکاري متغيرهاي تحقيق براي محقق 
( و از نوع پيمایشي است. آزمایشي وجود ندارد، توصيفي )غير

 روستاي درآماري تحقيق را تمام سرپرستان خانوار  ةجامع
براساس آمار سرشماري عمومي  که دادندتشکيل مي گازرخان

 بودخانوار  750 حدود هاآن تعداد( 1۳85نفوس و مسکن )
(Statistical Center of Iran, 2006). تعيين حجم  منظوربه

 115استفاده شد که با استفاده از آن  کوکران فرمولنمونه از 
 تصادفي ريگياز طریق روش نمونه خانوار سرپرستاننفر از 

 تحقيق انتخاب شدند.  دادن انجام براي هساد
بود که از  پرسشنامهاین تحقيق  درها  داده گردآوري ابزار

 و( متغير چهار) افراداي  هاي فردي و حرفه دو بخش مشخصه
ميزان اهميت  ينةزم در مطالعه مورد پاسخگویان دیدگاه



 1394 ، تابستان2 شماره، 46 دوره ران،يا يكشاورز توسعه و اقتصاد قاتيتحق      280

 گازرخان يروستاگردشگري در  ةتوسع مشکالتاز  هریک
بود که این متغيرها از طریق بررسي  شدهمتغير( تشکيل  19)

 ویژه به پژوهشمسئلة  حيطةو مرور ادبيات نظري در 
در داخل و خارج از کشور و نيز  گرفته صورتهاي  پژوهش
با متخصصان و مطلعان  ساختارمند نيمهو  حضوري مصاحبة

گيري  اندازه برايکليدي شناسایي و استخراج شده بودند. 
 تا 1= کمخيليليکرت پنج سطحي )از  طيف ازدوم،  بخش
 از پانلينظر  باپرسشنامه  روایي. شداستفاده  (5= زیاد خيلي

 در کشاورزي آموزش و ترویج متخصصان و کارشناسان
 تحقيق ابزار پایایيتعيين  برايو  شد تأیيد زنجان دانشگاه

در  اصلي نمونةاز  خارج نفر يسطریق  از) آزمون پيش
( انجام گرفت که مقدار آلفاي شهرستان قزوین زرآبادروستاي 

)شامل  گيرياندازه ابزار کلبراي  شدهمحاسبهکرونباخ 
 روستاي در گردشگري توسعة مشکالتميزان اهميت  مقياس

 Pedhazurنظر  براساسبود که  81/0حدود  (گازرخان
 و تجزیه. است قبول قابل شدهاشاره پایایي ضریب( 1982)

 افزارنرم از استفاده با شدهگردآوري هايداده ليتحل
SPSSWin18  صورت گرفت و نتایج تحقيق در دو بخش

و انحراف  ميانگين ،يفراوان درصد ،ي)شامل فراوان يفيتوص
  .شد ارائه( اکتشافي عاملي تحليل)شامل  ياستنباط و( معيار

 

 تحقيق   هاييافته
پاسخگویان مورد مطالعه  بيشتر شده،کسب اطالعات براساس

درصد(  5/۳) کمي شمار کهدرصد( مرد بودند، درحالي 5/96)
. به لحاظ سن افراد، ميانگين دادنداز آنان را زنان تشکيل مي

بيشترین فراواني  و بودسال  12/45سني پاسخگویان حدود 
 تا ۳6سني  ةرد در که بود پاسخگویاني به مربوط( درصد ۳۳)

 ة(. درضمن کمينه و بيشين1سال قرار داشتند )جدول  45
 سال بود.  59و  22 ترتيبسن پاسخگویان به

 

 سن متغيرتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب  .1 جدول

 شماره )سال( سني گروه فراواني درصد

 1 25 از کمتر 17 8/14

6/22 26 35-26 2 

33 38 45-36 3 

20 23 55-46 4 

 5 56 از باالتر 11 6/9

 6 كل 115 100
 

 شتريب که بود آن انگريب شدهکسب نتایج اصلي، شغل نظر از
. بودند کشاورزي شغل داراي( درصد 5/41) مطالعه مورد افراد
 نشان پاسخگویان تحصيالت سطح نةيزم در تحقيق هايیافته

 بود پاسخگویاني به مربوط( درصد 6/28) فراواني بيشترین داد
 . (2)جدول  بود دیپلم سطح در هاآن تحصيالت ميزان که

 
 تحصيالت سطح متغيرفراواني پاسخگويان برحسب  توزيع. 2 جدول

 شماره تحصيالت سطح فراواني درصد

 1 سوادبي 11 6/9
 2 ابتدايي 27 5/23

 3 راهنمايي 23 20
 4 ديپلم 33 6/28
 5 ديپلم از باالتر 21 3/18

 6 كل 115 100

 
 ةتوسع مشکالت»بندي  دسته منظور بهاین بخش،  در

و تعيين مقدار واریانس تبيين «گازرخانگردشگري در روستاي 
بندي دسته هاي عامل صورتبه هاعاملتوسط هرکدام از  شده
تشخيص  منظوربه. شد استفاده اکتشافياز تحليل عاملي  شده،

 تحليل مورد يهاي مربوط به مجموعه متغيرها بودن دادهمناسب
از آزمون بارتلت   ،روستایي گردشگري توسعة مشکالت ينةزم در

ن بارتلت در وداري آزم . معنيدبهره گرفته ش KMOو شاخص 
 بيانگر(، ۳)جدول  KMOو مقدار مناسب  01/0سطح 

 هاي نمونهتعداد  بودنکافي وهمبستگي و مناسبت متغيرها 
 . بودتحليل عاملي  دادن انجامبراي  تحقيق

مورد تحليل یعني  ةمجموع ةشد استخراجهاي  عامل
، همراه با گردشگري در روستاي گازرخان مشکالت توسعة

مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعي در 
منظور  . البته شایان ذکر است بهدوش ميارائه  4جدول 

ها، از مالک کيسر استفاده شد و  بندي عاملاستخراج و دسته
ها از یک  رار گرفتند که مقدار ویژة آنهایي مد نظر ق عامل
، عامل 4 جدولشده در  نتایج کسببا توجه به تر بود.  بزرگ

 عامل عنوان با عامل استخراجي چهارنخست از بين 
تنهایي  به 8۳1/۳ة با مقدار ویژ «پشتيباني -رساني اطالع»

مورد  ةواریانس کل مجموع از درصد 91/2۳ ةکنند تبيين
با « زیرساختي»عامل . پس از آن، عامل دوم با نام بودتحليل 

واریانس مجموعه از درصد  ۳8/20توانست  859/2 ةمقدار ویژ
شناختي(  -انگيزشي) سوم هايدرنهایت، عامل کند.را تبيين 

 228/1و  00۳/2یژة و مقداربا فرهنگي(  -و چهارم )اجتماعي



 281...      قزوين استان روستايي مناطق در گردشگري توسعة مشکالت تحليل: اسدپاسکيي و ئرضا 

 

تبيين  واریانس کل رادرصد از  75/8و  29/14ترتيب حدود  به
واریانس از درصد  ۳۳/67عامل  چهارطور کلي، این  هبکردند. 

شده  تبيين ميزان واریانس باالي بيانگر که کردندکل را تبيين 
  شده است. استخراجهاي  توسط عامل

 مشکالتوضعيت قرارگيري مجموعه متغيرهاي مرتبط با 
شده با فرض راجخاستبا توجه به عوامل  ،گردشگري توسعة

از  پس 5/0تر از شدن متغيرهاي داراي بار عاملي بزرگواقع
 ارائه 5در جدول   ،ها به روش وریماکس چرخش عامل

 ،که پس از چرخش کرد نکته اشاره این به باید البتهد. وش مي
 در و( 5/0 از)کمتر  عاملي بار بودنپایين دليلمتغير به پنج

با دیگر متغيرها، از  هاآن همبستگي دارنبودن معني نتيجه
  .شدندتحليل حذف 

 

 داري معني  و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار . 3جدول 

 (.Sig) داري سطح معني مقدار بارتلت KMOمقدار  مورد تحليل ةمجموع

 000/0 012/812 791/0 مشکالت توسعة گردشگري در روستاي گازرخان
 

 هاشده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنهاي استخراج عامل .4دول ج

 درصد واريانس تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه مقدار ويژه ها عامل شماره

 91/23 91/23 831/3 پشتیباني -رسانياطالع 1
 29/44 38/20 859/2 زيرساختي 2
 58/58 29/14 003/2 شناختي -انگیزشي 3
 33/67 75/8 228/1 فرهنگي -اجتماعي 4

 
 يافتهآمده از ماتريس چرخشدستهمتغيرهاي مربوط به هريك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي ب. 5جدول 

 بار عاملي متغيرها ها عامل

-رساني اطالع
 پشتیباني

 814/0  يدر امر گردشگر ويژه به منطقه نيدولت به ا يتوجه کم

 801/0 در منطقه  يگردشگر ةنیزم در غاتیو تبل يرساناطالع خدمات بودنيناکاف اي نبودن

 761/0 يا ضعف خدمات راهنمايي و مشاوره به گردشگران در منطقه  نبود

 744/0 منطقه    نيدر ا يمرتبط با گردشگر يهانهیزم در دهيدمتخصص و آموزش يروهاین نبود

 714/0  ...گردشگري در منطقه از سوي بخش خصوصي، روستايیان و ةتوسع براي کافي گذاريسرمايه عدم

 زيرساختي

 762/0 (موارد سايرزباله و  يآورجمع خدمات ،يبهداشت يهاسيدر منطقه )سرو يو خدمات يبهداشت التیتسه کمبود
 721/0 منطقه در( هارستوران مانند) يرفاه زاتیتجه و التیتسه کمبود و بودننامناسب

 701/0 در منطقه  ياقامت زاتیتجه و التیتسه کمبود
 678/0 در منطقه  يحيتفر يفضاها نبود

 -انگیزشي
 شناختي

 692/0 يصنعت گردشگر يايمزا و ديفوا با منطقه انيیروستا نبودنآشنا
 668/0 يگردشگر هايتیمشارکت در فعال يبرا منطقه انيیروستا نیدر ب يکاف ةزیانگ نبود
 643/0 در منطقه يخصوص يهاباغ و اليروستا در قالب و ياز فضاها ياختصاص ةاستفاد به مردم بیشتر شيگرا

 -اجتماعي
 فرهنگي

 633/0   ...و پوشاک نوع محلي، مردم گويش رسوم، و آداب در تغییر جملهفرهنگي از  هايجاذبه شدن کمرنگ
منافع حاصل از  ةناعادالن توزيع دلیلدولتي به يهاسازمان و روستايیان بین اختالفات و تضادها برخي بروز

   دولت نفع به يگردشگر
598/0 

 

 گيري بحث و نتيجه

هاي تحقيق بيانگر آن بود که توسعة طور کلي یافته به
مشکالت متعددي در ابعاد گردشگري در روستاي گازرخان با 

که براساس نتایج تحليل عاملي این  تسا  مختلف مواجه

 -رسانيمشکالت در قالب چهار دسته مشکالت اطالع
 -شناختي و اجتماعي -پشتيباني، زیرساختي، انگيزشي

درصد از واریانس کل را  ۳۳/67فرهنگي قرار گرفتند و حدود 
ترین  یکي از مهمشده،  تبيين کردند. با توجه به نتایج کسب
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که براساس  -مشکالت توسعة گردشگري در روستاي گازرخان
عنوان عامل نخست وارد تحليل شد و  نتایج تحليل عاملي به

 -مقدار شایان توجهي از واریانس را به خود اختصاص داد
پشتيباني هستند. در این زمينه،  -رسانيمشکالت اطالع

ان در روستاي هاي گردشگري فراوبرخالف وجود پتانسيل
هاي گردشگري آن گازرخان، تاکنون به این منطقه و جاذبه

اندرکار توجه  هاي دست طور جدي از سوي دولت و سازمان به
منظور مدیریت و توسعة  نشده است و برنامة مشخصي به

  پایدار گردشگري در منطقة مورد مطالعه طراحي و تدوین

 در ضعفبه  توانمي آن مصادیق ترینکه از مهم نشد
 نبود تفریحي، و داشتيبه اقامتي، هاي زیرساختتسهيالت و 

 توسعةمنابع مالي کافي براي  اختصاصو  گذاريسرمایه
 يبرا خصوصي بخش از حمایت نبود ،در منطقه گردشگري

تبليغات و  در ضعف گرشگري، حوزةدر  گذاريهیورود و سرما
 هايمعرفي جاذبه برايکافي  رسانياطالع هايبرنامه نبود

 طورکههمان ،راستا این در. کردموارد اشاره  سایرگردشگري و 
مهمي  نقشمشکالتي که  ترینمهم از یکي پيداست نتایج از
 ،داشتگردشگري در روستاي گازرخان  نيافتن هتوسع در

 ةنيزم در غاتيو تبل يرساننبود خدمات اطالع یا ضعف
 ،الموت ةقلع جز به ،سبب شد مسئلهاین  .است يگردشگر

گردشگري منطقه از نظر گردشگران  هايبسياري از جاذبه
 راهنمایي براي حتي ،زمينه این. در دونشدور ماند و بازدید 

تابلو یا  هيچ شوند،بازدید وارد روستا مي يبرا که گردشگراني
عالمتي در قالب مسير توریستي مشخص براي راهنمایي 

 عنوانبهسطح روستا  در ايدیدهآموزشفرد  هيچ ونصب نشد 
 در مسئلهمشاور گردشگري وجود ندارد که این  یا راهنما

. شودمي گردشگران وقت اتالف و سردرگمي سببمواردي 
 محدود صورتچند نفر به ينهزم ذکر است در این یانشا البته

نای در که دارندحضور  الموت ةقلع داخل در راهنما عنوانبه
 وجه هيچو به  استپایين  بسيار افرادنيز سطح اطالعات  مورد
به. دهنداطالعات الزم را در اختيار گردشگران قرار  توانندنمي

در مطالعات  پشتيباني -رسانياطالع عامل اهميت هرحال،
 -Ryglova (2007 ،)Janet (2009 ،)Karimiمتعددي مانند 

Panabandany & Ghadiri (2009 و )Popzan et al. (2010 )
 .شد تأیيد

پشتيباني، عامل دوم که وارد  -رسانياطالع عامل از پس
 ،شد مي شاملتحليل عاملي شد و بيشترین ميزان واریانس را 

مانند بسياري از دیگر  ،زمينه این در. است زیرساختي عامل
 ترینمناطق روستایي توریستي در سطح کشور، یکي از مهم

 هايگردشگري مربوط به کمبود زیرساخت ةتوسع مشکالت
تسهيالت و تجهيزات اقامتي، بهداشتي و  مانند عمراني

که این موضوع تا حد زیادي  است خدماتي براي گردشگران
براي مثال، در  ؛ورد روستاي گازرخان نيز صادق استدرم

معلم براي اسکان گردشگران  ةیک خان فقطروستاي گازرخان 
 گردشگران زیاد تعداد پاسخگوي وجه هيچوجود دارد که به 

 را زیادي مسافت که خارجي گردشگران درمورد ویژههب .نيست
 ايبر مناسبي محل هيچ کنند،الموت طي مي ةقلع دیدن براي

مشخصي  محل هيچ زمينه، ایناسکان درنظر گرفته نشد. در 
ه نشد مشخص نيز گردشگرانچادر و اسکان موقت  نصب براي

 براي محلي نبود دليل به شوندمي مجبور افراد از بسياري و
 و دهند انجام روزه یک صورت بهشبانه، بازدید خود را  اقامت

اسکان به شهر معلم کالیه و در بيشتر موارد به قزوین  يبرا
 به روزهیک صورتحتي براي گردشگراني که به .نندکمراجعه 

 و روز طول در موقت استراحت براي محلي پردازند،مي بازدید
ندارد.  وجودسطح روستا  درعمومي  مایحتاج ازبرخي  ةتهي

 مورددر مسئلهاقامتي، این  هايبر ضعف در زیرساخت افزون
حد زیادي قابل مشاهده است؛ براي  تاتسهيالت بهداشتي نيز 

 هيچسطح روستاي گازرخان و روستاهاي اطراف  درنمونه، 
 بروز صورت در و ندارد وجوددرمانگاهي  یابهداشتي  مرکز

 شهر معلم کالیهباید به  هاآن گردشگران، براي مشکل
 طورکههمان مسئلهاز این  ايعمده بخش هرحال، به. برگردند

دولت به روستاي  يتوجه بي از ناشياشاره شد  نيزقبالً 
 کهگونههمان البته. است گردشگري ةگازرخان براي توسع

 و دولت توجهيبر بي افزون ،دهدمي نشان عاملي تحليل نتایج
 براي زیادي تمایل نيز محلي مردم اندرکار، دست هايسازمان

روستاي  درگردشگري  هايفعاليت ةتوسع در مشارکت
 ؛دارندنزیادي در این زمينه  ةو انگيز ندنداد نشانگازرخان 

از  ياختصاص ةاستفاد به گرایش روستایيان بيشتر ،مثال براي
 هاو آن رنددا يخصوص يهاباغ و الیروستا در قالب و يفضاها

از  یکيبتوان  شاید .دهندنمي قرار گردشگران اختيار در را
سطح آگاهي و آشنایي  بودنپایين بهرا  مسئلهاین  دالیل

 نسبتگردشگري  ةپدید با منطقه ایندر  ساکنروستایيان 
ریسک باالي  مانند دیگري مهم عوامل البته. داد

اطمينان  نبودگردشگري و  ةتوسع براي گذاري سرمایه
 نکردن فراهمو  نکردن روستایيان به بازگشت سرمایه، همکاري

 مربوطه نهادهاي و هاسازمان سوي از الزم شرایط و بسترها
 روستایيان مشارکت سطح و انگيزه بودننيز در پایين ...و

 در شناختي -انگيزشي عامل اهميت بر. ندنبود ثيرأت بي
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 & Roknodin- Eftekhariمانندمتعددي  هايپژوهش

Mahdavi  (2005 ،)Ryglova (2007 ،)Janet (2009 ،)
Popzan et al (2010 و )Bahrami (2010) شد کيدأت.  

 و زیرساختي پشتيباني، -رسانيبر عوامل اطالع افزون
 طریق از که مشکالت از دیگري بخش شناختي، -انگيزشي

 شد، کيدأت هاآن بر آخر اولویت عنوانبه عاملي تحليل نتایج
 ،زمينه این در. هستند فرهنگي -اجتماعي مشکالت شامل
سيستم مدیریتي یکپارچه  نکردن اعمال ومدون  اي برنامه نبود

پایدار گردشگري در روستاي گازرخان،  ةتوسع برايو منسجم 
کاهش  وفرهنگي  -اجتماعي منفي پيامدهايبروز برخي  به

 به توانمي هاآن ترینکه از مهم شد منجرتعداد گردشگران 
 در تغيير جملهفرهنگي از  هايجاذبه برخي شدنکمرنگ

 اشاره منطقه سطح در محلي مردم گویشو  رسوم و آداب
تغيير پوشش محلي  مسئله. یکي از مصادیق مهم این کرد

 ورود ةدر این زمينه، به واسط .استساکنان روستاي گازرخان 
 در آنان فرهنگي الگوهاي گسترش و گردشگران زیاد شمار
 از روستایي جوانان ویژهبه محلي مردم از شماري ،روستا سطح

 قرار الگو راو پوشاک گردشگران  ندکن مي تقليد بيگانگان
اندکي از  شمار تنهادرحال حاضر  که طوري به ند،ده مي

 هايلباس از استفاده به سالخورده زنان مانندروستایيان 
این موضوع تا حدودي در  البته. دهندمي نشان عالقه محلي
 نيز آن از استفاده ميزانمحلي مردم و کاهش  گویش زمينة
 عامل اهميت و تحقيق از بخش این نتایج. ندکمي صدق

( و 2010) Bahrami مانند در مطالعاتي فرهنگي -اجتماعي
Popzan et al. (2010 )شد کيدأت نيز. 

مشکالت  رفع منظور بهاصلي تحقيق  هايیافته توجه با
 در پایدار گردشگري توسعةو  گازرخاندر روستاي  گردشگري

 : شودمي ارائهزیر  پيشنهادهاي منطقه این
سطح آگاهي و آشنایي مردم  بودن پایينتوجه به  با. 1

در  شودپيشنهاد مي ،آن مزایاي و گردشگري مقولةمنطقه با 
راستاي بهبود سطح اطالعات روستایيان و درنتيجه افزایش 

 هايآنان براي مشارکت در فعاليت ةانگيز و تمایل ميزان
اهميت و  ينةزم در مرتبط آموزشي هايبرنامه ؛گردشگري

و مشکالت  مسائلگردشگري و نيز  ايیمزا ،يمفهوم گردشگر
 يها برخورد با گردشگر، الگو ةنحو آن، ةتوسعاحتمالي ناشي از 

 شده تدوین هايبرنامه و هاگردشگران، فعاليت ياجتماع
براي روستایيان  ...در منطقه و يگردشگر توسعة منظور به

 بر افزون توان مي ،زمينه این در. دشو برگزارساکن در منطقه 
به يهایروش و هاشيوه طریق از آموزشي، هايدوره برگزاري

 رسانياطالع و ترویجي سازوکارهاي اجراي و تدوین ویژه
 بر کيدأت با جمعي ارتباط هاياستفاده از رسانه مانند مختلف
 يبرگزارو  محلي سطح در ونيیزیتلو و ویيیراد هايشبکه

 هازمينهبا حضور روستایيان،  يعموم هاي هجلس و هاگردهمایي
 آگاهي و دانش سطح بهبود منظوربه راو بسترهاي الزم 

 تمام مشارکت سطح افزایش آن دنبالبه و روستایيان
 ةتوسع نتيجه در و گردشگري هايفعاليت در روستایيان

 .کردگردشگري پایدار در روستاي گازرخان فراهم 
با توجه به نتایج تحليل عاملي و واردشدن عامل  .2
 هماهنگي با شودپيشنهاد مي ،تحليل در رسانياطالع

 کارگيريهب و استخدام طریق از اندرکاردست هاي سازمان
 و راهنمایي خدمات دیدهآموزش و متخصص نيروهاي
انتخاب  ،زمينه این در. دشو ارائهبه گردشگران  ايمشاوره

 هاآن به الزم هايآموزش ةارائافراد راهنما از بين روستایيان و 
 ثرؤم هافعاليت دنکرتراثربخش و اشتغال ایجاد در تواندمي

و  ها هنشری مانند چاپي مواد توزیع و تهيه این، بر افزون. باشد
در بين گردشگران هنگام ورود به روستا بروشورهاي ترویجي 

گردشگري به  هايجاذبه بهتر شناساندن در تواندمي
 هايجاذبه تمامگردشگران و بازدید هدفمند آنان از 

 ،زمينهدر این  البته. ندککمک شایاني  روستاگردشگري 
 -برخي مناطق گردشگري در کشور مانند شودمي پيشنهاد

براي بازدید از  تورهایي -که تورهاي گردشگري ویژه دارند
حمایت  باروستاي گازرخان  هايجاذبه دیگر و الموت قلعة

 شوند.  اندازيراه و تشکيلدولت و تشویق بخش خصوصي 
 زیرساختي عامل واردشدن و عاملي تحليل نتایج به توجه با. ۳

گردشگري پایدار در  ةتوسع منظوربه شودپيشنهاد مي ،تحليل در
اقامتي، بهداشتي،  جهيزاتایجاد تسهيالت و ت به ،روستاي گازرخان

 مراکز و نهادها سوي ازبراي گردشگران  رفاهي الزم و خدماتي
 .شودتوجه جدي  ندرکارادست دولتي
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