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تحليل مشکالت توسعة گردشگري در مناطق روستايي استان قزوين
(مورد مطالعه :روستاي گازرخان)
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روحاله رضائي ،*1امير اسدپاسکي

 .1دانشیار دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه زنجان
 .2دانشآموخته کارشناسي ترويج کشاورزي ،دانشگاه زنجان
(تاريخ دريافت -90/3/24 :تاريخ تصويب)92/11/30 :

چکيده
تحقیق حاضر با هدف تحلیل مشکالت توسعة گردشگري در روستاي گازرخان در استان قزوين صورت
پذيرفت .روش اين پژوهش از نوع توصیفي -پیمايشي بود .جامعة آماري اين تحقیق را تمام سرپرستان
خانوار در روستاي گازرخان تشکیل ميدادند ( )N=750که براساس فرمول کوکران 115 ،نفر از آنها از
طريق روش نمونهگیري تصادفي ساده براي انجامدادن تحقیق انتخاب شدند ( .)n=115براي گردآوري
دادهها از پرسشنامه استفاده شد .روايي پرسشنامه با نظر پانلي از کارشناسان و متخصصان ترويج و آموزش
کشاورزي تأيید شد .براي تعیین پايايي ابزار تحقیق پیشآزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ
محاسبهشده براي مقیاس اصلي پرسشنامه حدود  0/81بود .بهمنظور تجزيه و تحلیل اطالعات از نرمافزار
 SPSSWin18استفاده شد .نتايج کسبشده از تحلیل عاملي نشان داد  67/33درصد از واريانس مشکالت
توسعة گردشگري را در روستاي گازرخان چهار عامل اطالعرساني -پشتیباني ،زيرساختي ،انگیزشي-
شناختي و اجتماعي -فرهنگي تبیین ميکردند.
واژههاي كليدي :استان قزوين ،توسعة گردشگري ،روستاي گازرخان ،روستايیان ،مشکالت.
مقدمه
تضعيف فعاليتهاي سنتي اقتصادي در مناطق روستایي مانند
کشاورزي ،معدن و جنگل در سه دهة پيش ،ضرورت جستوجو و
بهکارگيري راهکارهاي جدید براي تقویت پایههاي اقتصادي و
تنوعبخشي به فعاليتهاي توليدي را در مناطق روستایي بيش از
پيش ضروري کرد ( & Andereck & Vogt, 2000; Reeder
 .)Brown, 2005; Byrd et al., 2009در این ميان ،طي سالهاي
اخير گردشگري روستایي یکي از مهمترین صنایعي است که
پتانسيل الزم را براي کمک به توسعة فعاليتهاي اقتصادي در
جوامع محلي دارد و محققان و صاحبنظران بسياري به آن توجه
کردند ( & Hassan, 2000; Davis & Morais, 2004; McGehee
 .)Andereck, 2004; Byrd et al., 2009گردشگري روستایي یکي
* نویسندة مسئول:

از انواع مختلف گردشگري بهشمار ميرود که شامل فعاليتهاي
گوناگون گردشگري در محيطهاي روستایي و پيرامون آنها
ميشود و دربردارندة ارزشها و پيامدهاي متفاوتي در ابعاد
زیستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادي است (.)Soteriades, 2002
گردشگري روستایي را ميتوان از لحاظ مفهومي نوعي مسافرت
دور از خانه به مکانهایي خارج از شهرکهاي اصلي و کنار ساحلي
تعریف کرد ( .)Saxena & Ilbery, 2008برخي نيز گردشگري
روستایي را نوعي فعاليت در مناطق تفریحي -تجاري در نواحي
روستایي ميدانند که در آنها خدمات متنوعي به گردشگران ارائه
ميشود ( .)Mahdavi et al., 2008در بياني کلي ،ميتوان
گردشگري روستایي را فعاليت گردشگري در محيط روستا درنظر
گرفت یا در حوزة کاربردي وسيعتر ،آن را فعاليت گردشگري در
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حوزة غير شهري تلقي کرد که فعاليتهاي انساني در آن ،اغلب در
بخش کشاورزي صورت ميگيرد ( .)Mahdavi et al., 2008البته
شایان ذکر است که گردشگري روستایي شامل حوزة وسيعي از
فعاليتهاي مختلف ميشود که هریک از آنها ميتوانند جذابيت-
هاي ویژهاي را براي گردشگران دربر داشته باشند؛ بهعبارت دیگر،
گردشگران با انگيزههاي متفاوتي مانند منحصربهفردبودن
اکولوژیکي ،دستيابي به فرصتهاي ماجراجویي ویژه ،دیدن
جذابيتهاي فرهنگي یا کيفيت فضا و محيط روستایي و ...وارد
روستاها ميشوند (.)Roknodin- Eftekhari & Mahdavi, 2005
برایناساس ،بهطور خالصه جاذبههاي گردشگري روستا را ميتوان
در قالب جاذبههاي بکر طبيعي در اطراف روستا (جاذبههاي
طبيعي -اکولوژیک) ،جاذبههاي مربوط به مساکن و معماري
روستایي (جاذبههاي کالبدي -فضایي) ،جاذبههاي اقتصاد روستایي
و جاذبههاي فرهنگي -اجتماعي درنظر گرفت ( & Moradnejadi
.)Nazari, 2003
روستاي گازرخان از توابع بخش رودبار الموت شهرستان
قزوین ،در فاصلة  16کيلومتري شرق شهر معلم کالیه و 110
کيلومتري شمالي شرق شهر قزوین واقع است .این روستا
پرجمعيتترین و بزرگترین روستاي الموت است که از آن به
عنوان نگين الموت یاد ميکنند .روستاي گازرخان جاذبههاي
گردشگري متعددي در ابعاد مختلف طبيعي ،کالبدي-
فضایي ،فرهنگي -اجتماعي و ...دارد و به لحاظ گردشگري
همواره در صدر مکانهاي گردشگري استان قزوین است .از
نظر اقليمي ،این روستا آب و هوایي معتدل دارد که در فصول
مختلف سال شادابي زائدالوصفي به روستا ميبخشد.
همچنين ،بهدليل بارشهاي فصلي سيالبگونه ،رودهاي
متعددي در روستاي گازرخان جاري ميشوند که زیبایي و
طراوت ویژهاي را در منطقه ایجاد ميکنند .در روستاي
گازرخان ،آثار تاریخي متعددي از گذشتگان بر جاي مانده
است که از مهمترین آنها ميتوان به مقبرههاي امامزاده
محمود و امامزاده هيجده تن ،مسجد قدیمي روستا ،ميدان
قتلگاه ،قبرستان قدیمي روستا و بناهاي تاریخي ارزشمندي
مانند خانة منصوري ،سميعي و صفري اشاره کرد .در این
ميان ،بيتردید مهمترین و معروفترین اثر تاریخي روستاي
گازرخان قلعة تاریخي و شگفتانگيز الموت (حسن صباح)
است .این قلعه در شمال شرقي روستا و بر فراز صخرهاي به
ارتفاع  216۳متر از سطح دریا قرار دارد .وجود این قلعة
تاریخي در این منطقه همواره سبب جذب تعداد زیادي از
گردشگران داخلي و خارجي به روستاي گازرخان ميشود،

البته جاذبههاي گردشگري روستا فقط محدود به بناهاي
تاریخي آن نميشود و غذاهاي محلي ،پوشش و لباسهاي
مردم بومي ،موسيقي محلي (سرنا و دهل) ،لهجه و گویش
افراد بومي و آداب و رسوم ویژة مردم از جمله مراسم مربوط
به جشنهاي عروسي و اعياد و مراسمهاي مذهبي بهویژه
مراسم ماه محرم ،از دیگر جاذبههاي مورد توجه گردشگران
بهشمار ميروند (.)Wikipedia, 2011
بههرحال ،برخالف پتانسيل باالي روستاي گازرخان در
زمينههاي برخورداري از جاذبههاي متعدد گردشگري در
حوزههاي مختلف اجتماعي -فرهنگي ،تاریخي ،مذهبي و ...و
بازدید تعداد زیادي از گردشگران در طول سال از این منطقه،
مشکالت زیادي در ابعاد گوناگون براي توسعة پایدار
گردشگري در این روستا وجود دارد و نهتنها به این مشکالت
تاکنون بهشکل جدي توجه نشده ،بلکه طي سالهاي اخير با
افزایش تعداد گردشگران بر دامنه و گسترة آن نيز افزوده
شده است ( Office of Planning and Development
 .)Management of Qazvin Province, 2011مسلم است
درصورت ادامة روند کنوني و نبود برنامهریزي و اعمال
مدیریت مناسب براي حل موانع و مشکالت موجود ،در چند
سال آتي از ظرفيتها و پتانسيلهاي گردشگري این روستاي
تاریخي بهشدت کاسته ميشود .اینک روشن شد که توسعه و
مدیریت گردشگري باید به شيوهاي منسجم ،کنترلشده و
پایدار و بر مبناي برنامهریزي مؤثر صورت پذیرد تا از این
رهگذر ،بدون ایجاد مشکالت جدي فرهنگي ،اجتماعي و
زیستمحيطي براي ناحية مورد نظر ،منافع چشمگيري نصيب
افراد محلي شود و درضمن ،منابع گردشگري نيز براي
استفاده در آینده حفظ شود .با توجه به مطالب اشارهشده ،به
نظر ميرسد اولين گام در این زمينه ،مطالعه و شناخت پدیدة
گردشگري روستایي در مناطق مختلف بهویژه مشکالت
فراروي توسعة پایدار آن است تا براساس یافتههاي چنين
مطالعات و پژوهشهایي بتوان راهبردها و راهکارهاي مناسبي
بهمنظور رفع مشکالت موجود و درنتيجه پایدارسازي
گردشگري در مناطق روستایي تدوین کرد و بهکار بست.
برخالف اهميت موضوع ،تاکنون مطالعة جامعي در روستاي
گازرخان در این زمينه صورت نپذیرفته است .از اینرو با
درنظرگرفتن ضرورت مسئله ،این پژوهش با هدف شناخت و
واکاوي مشکالت توسعة گردشگري در روستاي گازرخان در
استان قزوین طرح شد و انجام گرفت .در این بخش ،با توجه
به هدف و محدودة موضوعي تحقيق ،به مرور برخي از
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مطالعات تجربي انجامگرفته در داخل و خارج از کشور
پرداخته ميشود.
 )2010( Popzan et al.در مطالعهاي مشکالت و
محدودیتهاي گردشگري روستایي را با استفاده از نظریة
بنياني در روستاي حریر در استان کرمانشاه بررسي کردند.
نتایج تحقيق نشان داد مهمترین مشکالت گردشگري در
روستاي حریر شامل فقدان امکانات زیربنایي و رفاهي ،نبود
درک صحيح روستایيان و مسئوالن از گردشگري روستایي،
کمرنگشدن جاذبههاي فرهنگي روستا ،فقدان شبکة
اطالعرساني صحيح و بهموقع و نبود حمایت و توجه کافي
دولت بودند .در مطالعة دیگري )2010( Bahrami ،به بررسي
قابليتها و تنگناهاي توسعة گردشگري روستایي در استان
کردستان پرداخت .با توجه به یافتههاي تحقيق ،مهمترین
مشکالت توسعة گردشگري روستایي در قالب چهار دسته
مشکالت اقتصادي ،اجتماعي ،اکولوژیکي و نهادي قرار
داشتند )2009( Karimi- Panabandany & Ghadiri .در
مطالعة خود در زمينة بررسي گردشگري روستایي ،فرصتها،
موانع و محدودیتها دریافتند مواردي مانند نبود مهارتهاي
مدیریتي ،بازاریابي نامناسب ،فقدان یا کمبود خدمات مورد
نياز گردشگران ،محدودیتهاي فصلي ،فقدان قوانين و
مقررات مناسب ،از مهمترین مشکالت توسعة گردشگري
پایدار هستند)2005( Roknodin- Eftekhari & Mahdavi .
در بررسي راهکارهاي توسعة گردشگري روستایي با استفاده
از مدل  SWOTدر دهستان لواسان کوچک به این نتيجه
رسيد که مهمترین ضعفها و مشکالت توسعة گردشگري
روستایي در منطقة مورد مطالعه بهترتيب اولویت شامل موارد
زیر بودند :نامناسببودن تسهيالت و تجهيزات اقامتي ،گرایش
غالب مردم به استفادة اختصاصي از فضاهاي روستا ،نامناسب
بودن تجهيزات و تأسيسات تفریحي ،نبود برنامهریزي و
سرمایهگذاري کافي ،نبود نيروهاي متخصص و آموزشدیده،
عدم تمایل مردم محلي براي سرمایهگذاري در راستاي توسعة
گردشگري ،آشنا نبودن روستایيان با گردشگري و فواید آن و
تعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم روستا.
 )2009( Janetدر پژوهش خود مشخص کرد مهمترین
چالشها و مشکالت توسعة گردشگري روستایي شامل موارد
زیر بودند :مسائل مالي و نبود سرمایهگذاريهاي الزم،
موقعيت جغرافيایي نامناسب بيشتر روستاها و دور از
دسترسبودن آنها بهدليل نداشتن مسيرهاي ارتباطي
مناسب ،پایينبودن تعداد نيروهاي انساني آموزشدیده و
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متخصص در حوزة گردشگري روستایي ،نبود امکانات رفاهي و
اقامتي مورد نياز در سطح بيشتر روستاها ،پایينبودن سطح
درک و آشنایي روستایيان در زمينة پدیدة گردشگري ،پایين
بودن سطح اطالعات گردشگران ،نبود قوانين مشخص در
زمينة گردشگري روستایي و عدم ارائه حمایتهاي الزم از
سوي دولت .در این زمينه )2008( Zmija & Kuczek ،در
مطالعة فرصتها و مشکالت توسعة گردشگري در مناطق
روستایي غرب لهستان ،مواردي مانند ضعف در زیرساختهاي
اجتماعي و فني ،پایينبودن استانداردهاي بهداشتي در نواحي
روستایي و نبود حمایتهاي مالي کافي را از مهمترین
مشکالت فراروي توسعة گردشگري دانستند .در مطالعة
دیگري )2007( Ryglova ،در بررسي عوامل محدودکنندة
فعاليتهاي کسب و کار در زمينة گردشگري روستایي در
جمهوري چک نشان داد فعاليتهاي گردشگري روستایي در
مناطق مورد مطالعه هنوز در مراحل ابتدایي و آغازین به سر
ميبرند و با مسائل و مشکالت زیادي مواجهاند که از
مهمترین آنها ميتوان به مواردي مانند ناکافيبودن منابع
مالي و حمایتهاي ضعيف دولت ،نبود قوانين و مقررات
مشخص در زمينة گردشگري روستایي ،بوروکراسي و
مشکالت اداري ،ضعف در زیرساختها بهویژه زیرساختهاي
ارتباطي ،تمایلنداشتن روستایيان به توسعة فعاليتهاي
گردشگري ،پایينبودن سطح آشنایي و تجربة پایين افراد
محلي در حوزة گردشگري و ازبينرفتن حریمهاي خصوصي
روستایيان بهدليل ورود گردشگران بيروني اشاره کرد.
روششناسي
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي است و بهدليل آنکه
امکان کنترل و دستکاري متغيرهاي تحقيق براي محقق
وجود ندارد ،توصيفي (غير آزمایشي) و از نوع پيمایشي است.
جامعة آماري تحقيق را تمام سرپرستان خانوار در روستاي
گازرخان تشکيل ميدادند که براساس آمار سرشماري عمومي
نفوس و مسکن ( )1۳85تعداد آنها حدود  750خانوار بود
( .)Statistical Center of Iran, 2006بهمنظور تعيين حجم
نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که با استفاده از آن 115
نفر از سرپرستان خانوار از طریق روش نمونهگيري تصادفي
ساده براي انجامدادن تحقيق انتخاب شدند.
ابزار گردآوري دادهها در این تحقيق پرسشنامه بود که از
دو بخش مشخصههاي فردي و حرفهاي افراد (چهار متغير) و
دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه در زمينة ميزان اهميت
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هریک از مشکالت توسعة گردشگري در روستاي گازرخان
( 19متغير) تشکيل شده بود که این متغيرها از طریق بررسي
و مرور ادبيات نظري در حيطة مسئلة پژوهش بهویژه
پژوهشهاي صورتگرفته در داخل و خارج از کشور و نيز
مصاحبة حضوري و نيمهساختارمند با متخصصان و مطلعان
کليدي شناسایي و استخراج شده بودند .براي اندازهگيري
بخش دوم ،از طيف ليکرت پنج سطحي (از خيليکم=  1تا
خيلي زیاد=  )5استفاده شد .روایي پرسشنامه با نظر پانلي از
کارشناسان و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي در
دانشگاه زنجان تأیيد شد و براي تعيين پایایي ابزار تحقيق
پيشآزمون (از طریق سي نفر خارج از نمونة اصلي در
روستاي زرآباد شهرستان قزوین) انجام گرفت که مقدار آلفاي
کرونباخ محاسبهشده براي کل ابزار اندازهگيري (شامل
مقياس ميزان اهميت مشکالت توسعة گردشگري در روستاي
گازرخان) حدود  0/81بود که براساس نظر Pedhazur
( )1982ضریب پایایي اشارهشده قابل قبول است .تجزیه و
تحليل دادههاي گردآوريشده با استفاده از نرمافزار
 SPSSWin18صورت گرفت و نتایج تحقيق در دو بخش
توصيفي (شامل فراواني ،درصد فراواني ،ميانگين و انحراف
معيار) و استنباطي (شامل تحليل عاملي اکتشافي) ارائه شد.
يافتههاي تحقيق
براساس اطالعات کسبشده ،بيشتر پاسخگویان مورد مطالعه
( 96/5درصد) مرد بودند ،درحاليکه شمار کمي ( ۳/5درصد)
از آنان را زنان تشکيل ميدادند .به لحاظ سن افراد ،ميانگين
سني پاسخگویان حدود  45/12سال بود و بيشترین فراواني
( ۳۳درصد) مربوط به پاسخگویاني بود که در ردة سني  ۳6تا
 45سال قرار داشتند (جدول  .)1درضمن کمينه و بيشينة
سن پاسخگویان بهترتيب  22و  59سال بود.
جدول  .1توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغير سن
شماره

گروه سني (سال)

فراواني

درصد

1

کمتر از 25

17

14/8

2

26-35

26

22/6

3

36-45

38

33

4

46-55

23

20

5

باالتر از 56

11

9/6

6

كل

115

100

از نظر شغل اصلي ،نتایج کسبشده بيانگر آن بود که بيشتر
افراد مورد مطالعه ( 41/5درصد) داراي شغل کشاورزي بودند.
یافتههاي تحقيق در زمينة سطح تحصيالت پاسخگویان نشان
داد بيشترین فراواني ( 28/6درصد) مربوط به پاسخگویاني بود
که ميزان تحصيالت آنها در سطح دیپلم بود (جدول .)2
جدول  .2توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغير سطح تحصيالت
شماره

سطح تحصيالت

فراواني

درصد

1
2
3
4
5
6

بيسواد
ابتدايي
راهنمايي
ديپلم
باالتر از ديپلم
كل

11
27
23
33
21
115

9/6
23/5
20
28/6
18/3
100

در این بخش ،بهمنظور دستهبندي «مشکالت توسعة
گردشگري در روستاي گازرخان» و تعيين مقدار واریانس تبيين
شده توسط هرکدام از عاملها بهصورت عاملهاي دستهبندي
شده ،از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد .بهمنظور تشخيص
مناسببودن دادههاي مربوط به مجموعه متغيرهاي مورد تحليل
در زمينة مشکالت توسعة گردشگري روستایي ،از آزمون بارتلت
و شاخص  KMOبهره گرفته شد .معنيداري آزمون بارتلت در
سطح  0/01و مقدار مناسب ( KMOجدول  ،)۳بيانگر
همبستگي و مناسبت متغيرها و کافيبودن تعداد نمونههاي
تحقيق براي انجامدادن تحليل عاملي بود.
عاملهاي استخراجشدة مجموعة مورد تحليل یعني
مشکالت توسعة گردشگري در روستاي گازرخان ،همراه با
مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعي در
جدول  4ارائه ميشود .البته شایان ذکر است بهمنظور
استخراج و دستهبندي عاملها ،از مالک کيسر استفاده شد و
عاملهایي مد نظر قرار گرفتند که مقدار ویژة آنها از یک
بزرگتر بود .با توجه به نتایج کسبشده در جدول  ،4عامل
نخست از بين چهار عامل استخراجي با عنوان عامل
«اطالعرساني -پشتيباني» با مقدار ویژة  ۳/8۳1بهتنهایي
تبيينکنندة  2۳/91درصد از واریانس کل مجموعة مورد
تحليل بود .پس از آن ،عامل دوم با نام عامل «زیرساختي» با
مقدار ویژة  2/859توانست  20/۳8درصد از واریانس مجموعه
را تبيين کند .درنهایت ،عاملهاي سوم (انگيزشي -شناختي)
و چهارم (اجتماعي -فرهنگي) با مقدار ویژة  2/00۳و 1/228
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بهترتيب حدود  14/29و  8/75درصد از واریانس کل را تبيين
کردند .بهطور کلي ،این چهار عامل  67/۳۳درصد از واریانس
کل را تبيين کردند که بيانگر ميزان واریانس باالي تبيينشده
توسط عاملهاي استخراجشده است.
وضعيت قرارگيري مجموعه متغيرهاي مرتبط با مشکالت
توسعة گردشگري ،با توجه به عوامل استخراجشده با فرض
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واقعشدن متغيرهاي داراي بار عاملي بزرگتر از  0/5پس از
چرخش عاملها به روش وریماکس ،در جدول  5ارائه
ميشود .البته باید به این نکته اشاره کرد که پس از چرخش،
پنج متغير بهدليل پایينبودن بار عاملي (کمتر از  )0/5و در
نتيجه معنيدارنبودن همبستگي آنها با دیگر متغيرها ،از
تحليل حذف شدند.

جدول  .3مقدار  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنيداري
مجموعة مورد تحليل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معنيداري ()Sig.

مشکالت توسعة گردشگري در روستاي گازرخان

0/791

812/012

0/000

جدول  .4عاملهاي استخراجشده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها
شماره

عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

درصد واريانس تجمعي

1
2
3
4

اطالعرساني -پشتیباني
زيرساختي
انگیزشي -شناختي
اجتماعي -فرهنگي

3/831
2/859
2/003
1/228

23/91
20/38
14/29
8/75

23/91
44/29
58/58
67/33

جدول  .5متغيرهاي مربوط به هريك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي بهدستآمده از ماتريس چرخشيافته
عاملها

اطالعرساني-
پشتیباني

زيرساختي

انگیزشي-
شناختي
اجتماعي-
فرهنگي

بار عاملي

متغيرها

کمتوجهي دولت به اين منطقه بهويژه در امر گردشگري
نبودن يا ناکافيبودن خدمات اطالعرساني و تبلیغات در زمینة گردشگري در منطقه
نبود يا ضعف خدمات راهنمايي و مشاوره به گردشگران در منطقه
نبود نیروهاي متخصص و آموزشديده در زمینههاي مرتبط با گردشگري در اين منطقه
عدم سرمايهگذاري کافي براي توسعة گردشگري در منطقه از سوي بخش خصوصي ،روستايیان و...
کمبود تسهیالت بهداشتي و خدماتي در منطقه (سرويسهاي بهداشتي ،خدمات جمعآوري زباله و ساير موارد)
نامناسببودن و کمبود تسهیالت و تجهیزات رفاهي (مانند رستورانها) در منطقه
کمبود تسهیالت و تجهیزات اقامتي در منطقه
نبود فضاهاي تفريحي در منطقه
آشنانبودن روستايیان منطقه با فوايد و مزاياي صنعت گردشگري
نبود انگیزة کافي در بین روستايیان منطقه براي مشارکت در فعالیتهاي گردشگري
گرايش بیشتر مردم به استفادة اختصاصي از فضاهاي روستا در قالب ويال و باغهاي خصوصي در منطقه
کمرنگشدن جاذبههاي فرهنگي از جمله تغییر در آداب و رسوم ،گويش مردم محلي ،نوع پوشاک و...
بروز برخي تضادها و اختالفات بین روستايیان و سازمانهاي دولتي بهدلیل توزيع ناعادالنة منافع حاصل از
گردشگري به نفع دولت

بحث و نتيجهگيري
بهطور کلي یافتههاي تحقيق بيانگر آن بود که توسعة
گردشگري در روستاي گازرخان با مشکالت متعددي در ابعاد
مختلف مواجه است که براساس نتایج تحليل عاملي این

0/814
0/801
0/761
0/744
0/714
0/762
0/721
0/701
0/678
0/692
0/668
0/643
0/633
0/598

مشکالت در قالب چهار دسته مشکالت اطالعرساني-
پشتيباني ،زیرساختي ،انگيزشي -شناختي و اجتماعي-
فرهنگي قرار گرفتند و حدود  67/۳۳درصد از واریانس کل را
تبيين کردند .با توجه به نتایج کسبشده ،یکي از مهمترین
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مشکالت توسعة گردشگري در روستاي گازرخان -که براساس
نتایج تحليل عاملي بهعنوان عامل نخست وارد تحليل شد و
مقدار شایان توجهي از واریانس را به خود اختصاص داد-
مشکالت اطالعرساني -پشتيباني هستند .در این زمينه،
برخالف وجود پتانسيلهاي گردشگري فراوان در روستاي
گازرخان ،تاکنون به این منطقه و جاذبههاي گردشگري آن
بهطور جدي از سوي دولت و سازمانهاي دستاندرکار توجه
نشده است و برنامة مشخصي بهمنظور مدیریت و توسعة
پایدار گردشگري در منطقة مورد مطالعه طراحي و تدوین
نشد که از مهمترین مصادیق آن ميتوان به ضعف در
تسهيالت و زیرساختهاي اقامتي ،بهداشتي و تفریحي ،نبود
سرمایهگذاري و اختصاص منابع مالي کافي براي توسعة
گردشگري در منطقه ،نبود حمایت از بخش خصوصي براي
ورود و سرمایهگذاري در حوزة گرشگري ،ضعف در تبليغات و
نبود برنامههاي اطالعرساني کافي براي معرفي جاذبههاي
گردشگري و سایر موارد اشاره کرد .در این راستا ،همانطورکه
از نتایج پيداست یکي از مهمترین مشکالتي که نقش مهمي
در توسعهنيافتن گردشگري در روستاي گازرخان داشت،
ضعف یا نبود خدمات اطالعرساني و تبليغات در زمينة
گردشگري است .این مسئله سبب شد ،بهجز قلعة الموت،
بسياري از جاذبههاي گردشگري منطقه از نظر گردشگران
دور ماند و بازدید نشود .در این زمينه ،حتي براي راهنمایي
گردشگراني که براي بازدید وارد روستا ميشوند ،هيچ تابلو یا
عالمتي در قالب مسير توریستي مشخص براي راهنمایي
نصب نشد و هيچ فرد آموزشدیدهاي در سطح روستا بهعنوان
راهنما یا مشاور گردشگري وجود ندارد که این مسئله در
مواردي سبب سردرگمي و اتالف وقت گردشگران ميشود.
البته شایان ذکر است در این زمينه چند نفر بهصورت محدود
بهعنوان راهنما در داخل قلعة الموت حضور دارند که در این
مورد نيز سطح اطالعات افراد بسيار پایين است و به هيچوجه
نميتوانند اطالعات الزم را در اختيار گردشگران قرار دهند .به
هرحال ،اهميت عامل اطالعرساني -پشتيباني در مطالعات
متعددي مانند Karimi- ،)2009( Janet ،)2007( Ryglova
 )2009( Panabandany & Ghadiriو )2010( Popzan et al.
تأیيد شد.
پس از عامل اطالعرساني -پشتيباني ،عامل دوم که وارد
تحليل عاملي شد و بيشترین ميزان واریانس را شامل ميشد،
عامل زیرساختي است .در این زمينه ،مانند بسياري از دیگر
مناطق روستایي توریستي در سطح کشور ،یکي از مهمترین

مشکالت توسعة گردشگري مربوط به کمبود زیرساختهاي
عمراني مانند تسهيالت و تجهيزات اقامتي ،بهداشتي و
خدماتي براي گردشگران است که این موضوع تا حد زیادي
درمورد روستاي گازرخان نيز صادق است؛ براي مثال ،در
روستاي گازرخان فقط یک خانة معلم براي اسکان گردشگران
وجود دارد که به هيچوجه پاسخگوي تعداد زیاد گردشگران
نيست .بهویژه درمورد گردشگران خارجي که مسافت زیادي را
براي دیدن قلعة الموت طي ميکنند ،هيچ محل مناسبي براي
اسکان درنظر گرفته نشد .در این زمينه ،هيچ محل مشخصي
براي نصب چادر و اسکان موقت گردشگران نيز مشخص نشده
و بسياري از افراد مجبور ميشوند بهدليل نبود محلي براي
اقامت شبانه ،بازدید خود را بهصورت یکروزه انجام دهند و
براي اسکان به شهر معلم کالیه و در بيشتر موارد به قزوین
مراجعه کنند .حتي براي گردشگراني که بهصورت یکروزه به
بازدید ميپردازند ،محلي براي استراحت موقت در طول روز و
تهية برخي از مایحتاج عمومي در سطح روستا وجود ندارد.
افزون بر ضعف در زیرساختهاي اقامتي ،این مسئله درمورد
تسهيالت بهداشتي نيز تا حد زیادي قابل مشاهده است؛ براي
نمونه ،در سطح روستاي گازرخان و روستاهاي اطراف هيچ
مرکز بهداشتي یا درمانگاهي وجود ندارد و در صورت بروز
مشکل براي گردشگران ،آنها باید به شهر معلم کالیه
برگردند .بههرحال ،بخش عمدهاي از این مسئله همانطورکه
قبالً نيز اشاره شد ناشي از بيتوجهي دولت به روستاي
گازرخان براي توسعة گردشگري است .البته همانگونهکه
نتایج تحليل عاملي نشان ميدهد ،افزون بر بيتوجهي دولت و
سازمانهاي دستاندرکار ،مردم محلي نيز تمایل زیادي براي
مشارکت در توسعة فعاليتهاي گردشگري در روستاي
گازرخان نشان ندادند و انگيزة زیادي در این زمينه ندارند؛
براي مثال ،بيشتر روستایيان گرایش به استفادة اختصاصي از
فضاهاي روستا در قالب ویال و باغهاي خصوصي دارند و آنها
را در اختيار گردشگران قرار نميدهند .شاید بتوان یکي از
دالیل این مسئله را به پایينبودن سطح آگاهي و آشنایي
روستایيان ساکن در این منطقه با پدیدة گردشگري نسبت
داد .البته عوامل مهم دیگري مانند ریسک باالي
سرمایهگذاري براي توسعة گردشگري و نبود اطمينان
روستایيان به بازگشت سرمایه ،همکارينکردن و فراهمنکردن
بسترها و شرایط الزم از سوي سازمانها و نهادهاي مربوطه
و ...نيز در پایينبودن انگيزه و سطح مشارکت روستایيان
بيتأثير نبودند .بر اهميت عامل انگيزشي -شناختي در
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پژوهشهاي متعددي مانند & Roknodin- Eftekhari

،)2009( Janet ،)2007( Ryglova ،)2005( Mahdavi
 )2010( Popzan et alو  )2010( Bahramiتأکيد شد.
افزون بر عوامل اطالعرساني -پشتيباني ،زیرساختي و
انگيزشي -شناختي ،بخش دیگري از مشکالت که از طریق
نتایج تحليل عاملي بهعنوان اولویت آخر بر آنها تأکيد شد،
شامل مشکالت اجتماعي -فرهنگي هستند .در این زمينه،
نبود برنامهاي مدون و اعمالنکردن سيستم مدیریتي یکپارچه
و منسجم براي توسعة پایدار گردشگري در روستاي گازرخان،
به بروز برخي پيامدهاي منفي اجتماعي -فرهنگي و کاهش
تعداد گردشگران منجر شد که از مهمترین آنها ميتوان به
کمرنگشدن برخي جاذبههاي فرهنگي از جمله تغيير در
آداب و رسوم و گویش مردم محلي در سطح منطقه اشاره
کرد .یکي از مصادیق مهم این مسئله تغيير پوشش محلي
ساکنان روستاي گازرخان است .در این زمينه ،به واسطة ورود
شمار زیاد گردشگران و گسترش الگوهاي فرهنگي آنان در
سطح روستا ،شماري از مردم محلي بهویژه جوانان روستایي از
بيگانگان تقليد ميکنند و پوشاک گردشگران را الگو قرار
ميدهند ،بهطوريکه درحال حاضر تنها شمار اندکي از
روستایيان مانند زنان سالخورده به استفاده از لباسهاي
محلي عالقه نشان ميدهند .البته این موضوع تا حدودي در
زمينة گویش محلي مردم و کاهش ميزان استفاده از آن نيز
صدق ميکند .نتایج این بخش از تحقيق و اهميت عامل
اجتماعي -فرهنگي در مطالعاتي مانند  )2010( Bahramiو
 )2010( Popzan et al.نيز تأکيد شد.
با توجه یافتههاي اصلي تحقيق بهمنظور رفع مشکالت
گردشگري در روستاي گازرخان و توسعة گردشگري پایدار در
این منطقه پيشنهادهاي زیر ارائه ميشود:
 .1با توجه به پایينبودن سطح آگاهي و آشنایي مردم
منطقه با مقولة گردشگري و مزایاي آن ،پيشنهاد ميشود در
راستاي بهبود سطح اطالعات روستایيان و درنتيجه افزایش
ميزان تمایل و انگيزة آنان براي مشارکت در فعاليتهاي
گردشگري؛ برنامههاي آموزشي مرتبط در زمينة اهميت و
مفهوم گردشگري ،مزایاي گردشگري و نيز مسائل و مشکالت
احتمالي ناشي از توسعة آن ،نحوة برخورد با گردشگر ،الگوهاي
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اجتماعي گردشگران ،فعاليتها و برنامههاي تدوینشده
بهمنظور توسعة گردشگري در منطقه و ...براي روستایيان
ساکن در منطقه برگزار شود .در این زمينه ،ميتوان افزون بر
برگزاري دورههاي آموزشي ،از طریق شيوهها و روشهایي به
ویژه تدوین و اجراي سازوکارهاي ترویجي و اطالعرساني
مختلف مانند استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي با تأکيد بر
شبکههاي رادیویي و تلویزیوني در سطح محلي و برگزاري
گردهمایيها و جلسههاي عمومي با حضور روستایيان ،زمينهها
و بسترهاي الزم را بهمنظور بهبود سطح دانش و آگاهي
روستایيان و بهدنبال آن افزایش سطح مشارکت تمام
روستایيان در فعاليتهاي گردشگري و در نتيجه توسعة
گردشگري پایدار در روستاي گازرخان فراهم کرد.
 .2با توجه به نتایج تحليل عاملي و واردشدن عامل
اطالعرساني در تحليل ،پيشنهاد ميشود با هماهنگي
سازمانهاي دستاندرکار از طریق استخدام و بهکارگيري
نيروهاي متخصص و آموزشدیده خدمات راهنمایي و
مشاورهاي به گردشگران ارائه شود .در این زمينه ،انتخاب
افراد راهنما از بين روستایيان و ارائة آموزشهاي الزم به آنها
ميتواند در ایجاد اشتغال و اثربخشترکردن فعاليتها مؤثر
باشد .افزون بر این ،تهيه و توزیع مواد چاپي مانند نشریهها و
بروشورهاي ترویجي در بين گردشگران هنگام ورود به روستا
ميتواند در شناساندن بهتر جاذبههاي گردشگري به
گردشگران و بازدید هدفمند آنان از تمام جاذبههاي
گردشگري روستا کمک شایاني کند .البته در این زمينه،
پيشنهاد ميشود مانند برخي مناطق گردشگري در کشور-
که تورهاي گردشگري ویژه دارند -تورهایي براي بازدید از
قلعة الموت و دیگر جاذبههاي روستاي گازرخان با حمایت
دولت و تشویق بخش خصوصي تشکيل و راهاندازي شوند.
 .۳با توجه به نتایج تحليل عاملي و واردشدن عامل زیرساختي
در تحليل ،پيشنهاد ميشود بهمنظور توسعة گردشگري پایدار در
روستاي گازرخان ،به ایجاد تسهيالت و تجهيزات اقامتي ،بهداشتي،
خدماتي و رفاهي الزم براي گردشگران از سوي نهادها و مراکز
دولتي دستاندرکار توجه جدي شود.

1394  تابستان،2  شماره،46  دوره،تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران
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