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Today, rural people face problems such as unemployment, low agricultural 

productivity, increased migration to cities, and marginalization. Rural 

tourism can be effective in solving these problems. The purpose of this 

study is to investigate and identify the challenges of rural tourism from the 

perspective of rural experts and tourism activists in the Aras Free Zone. To 

conduct this research, the qualitative method (Thematic Analysis Method) 

has been used. The sample was purposefully selected by snowball sampling 

method, which included 24 people. Goba and Lincoln evaluation method 

was used to ensure the validity and reliability of the research. The collected 

data were analyzed using MAXQDA software. The results show that 

villages with tourist attractions in Aras Free Zone face challenges such as 

social vulnerability, lack of proper policy-making, weak infrastructure, lack 

of investment, insufficient financial support for tourism business, weak 

information network, seasonal tourism, inadequate supervision of executive 

plans, lack of Research, poor security, low participation of villagers and 

tourism organizations, damage to traditional village architecture and 

environmental degradation. 
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 ارس  آزاد  منطقه

مهااجرت باه شاهرها و   شیافااا  ،یکشااورز  نییپا  یوربهره  ،یکاریمانند ب   یبا مشکالت  انییامروزه روستا

مشاکالت ماو ر   نیاتوانناد در رفاا ایم  ییروستا  یگردشگر  یوکارهامواجه هستند. کسب  ینینشهیحاش

 دگاهید  از  ییروستا  یگردشگر  یوکارهاکسب  یهاچالش  ییو شناسا  یپژوهش بررس  نیباشند. هدف از ا

برای انجام ایان تققیا ، از رویکارد کی ای   .استمنطقه آزاد ارس    یو فعاالن گردشگر  ییروستا  خبرگان

به صاورت  یگلوله برف یریگ. نمونه مورد مطالعه با روش نمونهاست اده شده است )روش تقلیل مضمون(

ژوهش از روش پا  ییایاو پا  یایاز روا  ناانیاطم  ی. بارارا شامل شدن ر    24هدفمند انتخاب شد که تعداد  

ماورد  MAXQDAافااار شاده باا اسات اده از نرم یآورجماا  یهااست اده شد. داده  نکلنیگوبا و ل  یاب یارز

منطقاه آزاد ارس  یگردشاگر یهاجاذبه یدارا یروستاها دهدینشان م جینتا قرار گرفتند.  لیو تقل  هیتجا

کمباود   ها،رسااختیمناساب، عاعز ز  یگذاراساتینباود س  ،یاجتماع  یریپذبیمانند آس  ییهابا چالش

باودن  یفصال ،یععز شابکه اطاالع رساان  ،یوکار گردشگراز کسب  ایناچ  یمال  تیحما  ،یگذارهیسرما

مشاارکت اناد    ز،یعاع  تیافقادان پاژوهش، امن  ،ییاجرا  یهابر طرح  ظارتدر ن  یینارسا  ،یگردشگر

روبارو  ساتیز طیمقا بیاروساتا و تخر یسانت یبه معماار  بیآس  ،یگردشگر  یهاو سازمان  انیروستائ

 هستند.
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 مقدمه 

 از دوری باارای گردشااگری و ساا ر بااه تمایاال

 تنااوع  و  تجربه  به  نیاز  روزانه،  هایعادت  کار،  هیاهوی

 س ر  .است   شده  نهادینه  هاانسان  وجود  در  رویدادها  در

 یاا   در  دیگاار  مردماای  بااا  همراهاای  دیگاار،  جااایی  به

 هاانسااان باارای مت اااوت زیسااتیمقیط و وهااواآب

 Gjorgievski) باشاادمی فردمنقصااربه و انگیاهیجااان

and Melles Trpkova, 2012). ایپدیااده گردشااگری 

 یااا  شااهر  یاا   اقتصادی  موفقیت   در  تواندمی  که  است 

 داشااته نقااش آن  اجتماااعی  پویایی  در  حتی  یا  و  روستا

 حااا  در کشااورهایویژه در به .(Badita, 2012) باشد

 باااال، بیکاااری ناار  چااون هاااییچالش بااا کااه  توسعه

 مقصااولی تاا  اقتصاااد و ارزی منااابا مقاادودیت 

 توسااعه  به  توجه  ،(1386  همکاران،  و  طیبی)  اندمواجه

 فرصتیعنوان  به  ،فضایی  مختلز  سطوح  در  گردشگری

 و ،نااابرابری و فقر چرخه شکستن هم  در  برای  مناسب 

 اساات   مطاارح  بهتر  زندگی  ی   از  بردن  لذت  همچنین

 .(1390 همکاران، و بدری)

 ابلاا ق رشد  از  جهان  مختلز  مناط   در  گردشگری

ورود  کااه طااوری بااه  اساات.  بااوده  برخااوردار  توجهی

درصااد در قاااره   2بااین    2018  سااا   درگردشگر فقط  

رشااد یافتااه آساایا و اقیانوساایه  درصااد در    7آمریکا تا  

ورود گردشااگر بااه ایاان منطقااه   ،2018  در سا   .است 

میلیااون ن اار بااوده کااه  347)آسیا و اقیانوسیه( بیش از 

درصدی گردشااگری در  49/ 9با رشد قابل توجه ایران  

بااالب باار   ، سااهمیمیلیون ن ر  7/ 3با پذیرش  این سا ،  

صااد از گردشااگران ایاان منطقااه را بااه خااود در 2/ 1

گقتنی است متوسط درآمااد حاصاال از   اختصاص داد.

دالر   904هر گردشااگر بااه ایااران بااه طااور میااانگین،  

 جیبر اساس نتا .(UNWTO, 2019) برآورد شده است 

 یشاارق  جانیاستان آذربا  ،یاز گردشگران مل  یریآمارگ 

درصااد اقاماات گردشااگران   3/ 8از    شیرتبه هشتم و ب

 (.1400 ران،یدارد )مرکا آمار ا  اریکشور را در اخت

 بارگتاارین  بااه  حاعاار  حا   در  گردشگری  صنعت 

 نظاار  از  و  اساات   شده  تبدیل  خدمات  بخش  در  صنعت 

 .شااودمی مقسااوب جهان ی   شماره  صنعت   پراکنش،

 سااط   در  متعااددی  اجرایی  و  نظری  تجربیات  امروزه،

 ماادیریت   و  ریایبرنامااه  بررساای،  مطالعااه،  باارای  دنیا

 باااا همگاااام کاااه دارد وجاااود گردشاااگری مناااط 

  دارناااد صاااعودی روناااد فنااااوری هایپیشااارفت 

(Tsai et al., 2010). تاارین یکاای از مهم گردشااگری

 توسااعه  زمینااه  تواندمیو    است   ایناحیه  عمران  عوامل

 در  فرهنگاای  و  مقیطاای  زیساات   اجتماااعی،  اقتصادی،

 و  اناا نگهب)  نماید  فراهم  مقلی  یا  و  منطقه  ملی،  سط 

 .(1388 دهکردی، آذری

 هایپتانساایل  دارای  انسانی  و  طبیعی  لقاظ  از  ایران

 ریایبرنامااه  و  باشدمی  گردشگری  جهت   باالیی  بسیار

 توسااعه  در  تواناادمی  گردشگری،  توسعه  جهت   اصولی

 ی،اااا مقسن)  کند  ای ا  دیاااا کلی  نقش  کشور  اقتصادی

 بخشاای نیااا روستایی گردشگری  میان،  این  در  .(1388

و کسااب  اشااتغا  باارای منبعاای  و  گردشااگری  بازار  از

عنوان بااه آناز  تااوانمی  و  بااودهساکنین روسااتا    درآمد

 اکولااوژیکی  و  اجتماعی  ،اقتصادی  یتوسعه  براییاباار

 اکبااری،  و  عنابسااتانی)  کاارداساات اده    روستایی  جواما

 راهکارهااایی  از  یکی  اییاا روست  ریاا گردشگ  .(1391

 هااایمقیط ساااختن خااار باارای  امااروزه کااه اساات 

 توسااعه ساامت  به هدایت  و حاشیه و اناوا از  روستایی

مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات  روسااتایی پایاادار

 .(1394  رعوانی،)

 عواماال از متاار ر امااروزه، گردشااگری روسااتایی

 رشااد  دولتاای،  هایگذاریگوناگونی همچون سیاساات 

 فناااوری  و  چندسااطقی  ارتباطات  رشد  اقتصاد،  جهانی

بااا ایاان همااه،  (.Sundari, 2015) اساات  اطالعااات

در ایاان زمینااه وجااود   فراوانیهای  و چالش  مشکالت

 نهااادی چارچوبنبود توان به که از آن جمله، می  دارد

 نهادهااای  و  هاسااازماننیا فقدان    و  مشخص  قانونی  و
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 را  یاا مشترک   سیاست   بتواند  که  غیردولتی  و  خصوصی

 ؛بگیرنااد بهااره یکاادیگر هااایتوانایی  از  و  نموده  اتخاذ

رغم بااه  ،زیربنااایی  امکانااات  بااه  توجااه  عدم  ،همچنین

 عاادمو نیااا ؛ گردشااگری هایجاذبااهبرخااورداری از 

 مؤسسااات  و  هاسااازمان  بااین  کافی  هماهنگی  و  ارتباط

اشاااره کاارد   روسااتایی  گردشااگری  یحااوزه  با  مرتبط

 .(1384  صادقی، ؛1383  کاشانی،  جنگچی)

 تااداوم  بااه  تنهااا  نااه  روستایی  گردشگری  یتوسعه

 ایا تهدیدهاا   با  را  آنها  بلکه  نکرده  کم   مقلی  فرهنگ

د ا کناا می  مواجه  روستایی  گردشگری  از  ناشی  فرهنگی

 ریا ردشگاا ااا گ   هایچالش  .(1397  عادلی،  و  دهقانی)

 جاذبههای شدن نگترکمااااار به منجر روساااااتایی

 دهاا ش  آنها  ظرفیتها  کاهش  و  روستاها  در  گردشگری

بااا وجااود ایاان  (.1394 همکاااران، و رعااائی) است 

 در گردشااگری مناسااب  ریایبرنامااه عاادمهااا، چالش

 ناااا رفت  بین  از  اعث ااا ب  بلندمدت  در  روستایی  نواحی

 اقتصااادی و اجتماااعی مقیطی، هایظرفیت   از  بسیاری

 دادن  دست   از(.  1397  رعائی،)  شد  واهدااا خ  اا روست

 و ریا گردشگاا  ایا بازارهاا  ری،ا گردشگاا  پتانسیلهای

 از  ریا گردشگ  داا مقص  روستاهای  مردم  ماندن  مقروم

بااااااه  نهایت  در روستایی گردشگری بیشمار ماایای

منجاااااااار  روستایی توسعه فرایند در تاخیر و کندی

 ،اساااس این  بر  .(1394  همکاران،  و  رعائی)  وداا میش

 یگردشااگر باار ا رگااذار هااایچالش از ایمجموعااه

 مناااط   این  یتوسعه  روند  در  که  دارد  وجود  ییروستا

 و  شناخت   با  بایدو    کنندمی  ایجاد  را  متنوعی  مشکالت

ریای اری و برنامهذزمینه سیاستگ  آنها  مناسب   مدیریت 

 .مطلوب فراهم شود

 از ارس آزاد منطقااه برخااورداری بااه توجااه بااا

همچااون رود پاارآب ارس، متنااوع،    طبیعاای  هایجاذبه

های بکاار ارسااباران )کااه توسااط یونسااکو نیااا جنگل

کره در ایااران گاااه زیساات ذخیره 13عنوان یکاای از بااه

 وتاریخی متعدد زیارتی و  شناسایی شده است(، اماکن  

و مجاورت   مناسب   جغرافیایی  موقعیت   در  گرفتن  قرار

 هایپتانساایلاز  ایاان منطقااه بااا کشااورهای همسااایه،

از   .برخااوردار اساات   گردشااگری  ارتقااا  برای  ایبالقوه

رسااتی فباال بودن مقرومیت و نر  مهاجر  ،دیگرسوی  

توسااعه بااه عاارورت دسااتیابی  منطقااه، نیاا اباااالی 

و ماناادگاری   درآماادن افاایش  آگردشگری و به دنبا   

الزم ن راسااتا،  یاا در ا  .سااازدروستائیان را عااروری می

 روی پااایش هاااایچالشدر گاااام نخسااات، اسااات 

منطقه شناسااایی و تبیااین در این    ییروستا  یگردشگر

 هااایچالششااناخت  ا  یاا ن  حاعر  پژوهش  هدف  .شود

 ارس آزاد منطقااهدر  ییروسااتا یگردشااگر توسااعه

 .باشدمی

 

 پیشینه تحقیق و  ینظر یمبان

توسااعه   یباارا  یعنوان ابااااربه  یگردشگر  دگاهید

بااه مقولااه  اسااتگذارانینشااانگر توجااه س ،ییروسااتا

امااروزه اساات.  ییدر اماار توسااعه روسااتا یگردشااگر

 اهمیت   به  روستایی  توسعه  سیاستگذاران  و  ریاانبرنامه

 واقز  روستایی  مناط   گردشگری  به  توجه  عرورت  و

 یهاااچالشبه     یتقق  اتیدر ادب. با این وجود،  هستند

و  یایربرناماااه یهاااااعااام از چالش یگونااااگون

 ،یو کالبااد  یرساختیز  ،یو اقتصاد  یمال  ،یاستگذاریس

که پیش روی این صاانعت  یو فرهنگ  یاجتماع  یو حت

ارتباط  .(Tan et al., 2014) اشاره شده است قرار دارد 

 دهیچیبر پ  ابان،یجامعه مهمان و م  یو فرهنگ  یاجتماع

 ستمیبا عناصر مختلز س  یگردشگر  بودن  یو چندبعد

 ،یرساااانو اطالع غااااتیاز جملاااه تبل یگردشاااگر

و   یاجتماااع  طیو شاارا  مناااباو خدمات،    هارساخت یز

توساااعه بااارای  یایربرناماااهدر مقصاااد  یاقتصااااد

 (.1393)ویلیاما،  است    ت یاهمحائا    یگردشگر

در  یگردشااگر یتوسااعه یاقتصاااد هااایچالش

روسااتا    یاا اقتصاااد    یهااابخش  یروستا شامل تمااام

 ان،یینوسااانات درآمااد روسااتا  رناادهیدربرگ و    گرددیم
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 اانیاا و مبودن گردشااگری( )فصاالیموقاات اشااتغا  

اساات  ییروسااتا یدر بخااش گردشااگر  یگذارهیسرما

(Hall and Testoni, 2004; Norris and Winston, 

 روسااتایی  گردشگری  مقصوالت  بازاریابی  امر  .(2007

 دساات به  رساایدن  تااا  کاااال  تولید  از  اصولی  فرایند  باید

 ,Mitchell and Hall) طاای نمایااد را کنندهمصاارف

 روسااتایی  این در حالی است کااه گردشااگری  (.2005

 ریاااا گردشگ  والتاا مقص  بازاریابی  چالش  با  همواره

گردشگری روستایی بر ابعاااد دیگااری از   روبرو است.

 گااذارداقتصاد روستا، حتی قیماات زمااین، نیااا ا اار می

 .(1390و همکاران،  ییدای)ص

در   رگذاریمنبا تر    یعنوان  به  یگردشگر  ت یموفق

 یعیطب  یهاوابسته به وجود انواع جاذبه  یرشد اقتصاد

مقصااد بااوده و عااعز در  یاجتماااع-یو اقتصاااد

 یمااانا گسااترش گردشااگر هارساااخت یها، زجاذبااه

( 1393و همکاران ) ی(. خانDoswell, 2009) شودیم

 ،یو سهولت دسترساا   یکه امکانات ارتباط  کنندیم  انیب

مطلااوب  یقاا یو ت ر یخاادمات ،ییربنااایز التیتسااه

 یقرار دارند. کرم  ینییدر سط  پا  ییروستا  یگردشگر

 دارناادیم انیاا بنیااا ( 1391و همکاااران ) یدهکاارد

عااعز  لیاا از قب یبااا مشااکالت ییروسااتا یگردشااگر

و عاادم توجااه بااه   یرساختیز  ناتساختار، کمبود امکا

طیباای و همکاااران   ساات.ا  منطقه روباارو  یدست  ایصنا

املی همچون نیروی انسانی ( نیا نشان دادند عو 1400)

تاارین دیااده و زیرساااخت از مهممتخصااص و آموزش

وکارهای گردشااگری عوامل مااو ر باار توسااعه کسااب 

 باشد.می

 اندازچشاامتنها گردشااگری روسااتایی نااهدر واقا، 

 بلکااه،  دهااد،می  تغییاار  را  روستایی  اجتماعات  کالبدی

 اعاتاا اجتم  این  اجتماعی  زندگی  در  تغییراتی  موجب 

 یاا  کااه زمااانی .(Hwang et al., 2012) شااودمی نیا

 لاااا تبدی  ریااا گردشگ  برای  مقصدی  به  مقلی  جامعه

 و  آداب  و  ارزشاای  هاینظام  و  زندگی  کی یت   شود،می

 قاارار  تر یر  تقت   نیاو حتی بافت فیایکی روستا    سنن

 و فیایکاای بافاات  .(Gnoth and Zins, 2013) دگیرمی

 حیااات چرخااه آغاااز در ناحیااه اجتماااعی مقاایط

 توسااعه جریااان اما  بود،  خواهد  تغییر  بدون  گردشگری

 آسااتانه از  اینقطااه  بااه  مقصااد،  نااواحی  در  گردشگری

 آ ااار  از  هایینشااانه  آن  در  کااه  رسد،می  تقمل  ظرفیت 

تواند به آزردگی اجتماع کند. این امر میمی  بروز  من ی

مقلی میابان و مخال ت فااینده نسبت بااه گردشااگران 

 هر به این ترتیب، موفقیت  (.Boyne, 2003)ختم شود 

 توسااعه و ریایبرنامااه راسااتای در گردشااگری طاارح

 مقلاای  اجتماع  از  حمایت   و  اخت اااا شن  بدون  پایدار،

 (.1394  رعوانی،)  گیردمی قرار تهدید مورد  میابان

عماال   سااتمیس   یاا به مثابااه    ییروستا  یگردشگر

 لیدخ  یهااز افراد و سازمان   یکه رفتار هر    دینمایم

قاارار   ریرا تقاات تاار   سااتمیحوزه، رفتار کل س  نیدر ا

 یدر اماار گردشااگر یمواز یها. وجود سازماندهدیم

 جااادیساابب ا ،یتیریو عاادم تااوان مااد ییروسااتا

 نیتاارماز مه یکاا ی. گاارددیم یفراواناا  یهاااینظمیب

پژوهش   بهعدم توجه    ییروستا  یگردشگر  یهاچالش

ماارتبط بااا  یهاسااازمانتااوجهی بیاساات.   یاا و تقق

از   یکی  یو دانشگاه   یآکادم  قاتیبه تقق  یگردشگر

 ,Baum and Szivas) باشدیم یگردشگر یموانا اصل

نشان نیا  (  1399های فرزین و همکاران )یافته  .(2008

دولاات و علاام و  یهااساات یس ،یقااانون سااتمیسداد 

وکار کسااب   یفضاااباار  ی مااؤ ر  اصلعامل  سه    یفناور

 ی هستند.گردشگر

Shen and Wang (2018 ) یدر بررساااااا 

در   ییروسااتا  ینوآور توسااعه گردشااگر  یهایتراتژاس

 یساااخت روسااتا  ناادنشااان داد  نیچ  نگیائونیاستان ل

را  ییروسااتا یگردشااگر تواناادیهوشاامند نااه تنهااا م

 یدهد، بلکه تقو  و ارتقاء صاانعت گردشااگر  جیترو

؛ در ایاان راسااتا، خواهااد داشاات   یدر پاا   ایاا را ن  یسنت

 نااگتقق  توسعه هماهبه    ییروستا  یگردشگر  جیترو
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خواهااد روستاها ا رگذار   ست یزطیو مق  یزندگ   د،یتول

 یبررسااا در ( 2018) و همکااااران Nugroho .باااود

 یدر اناادونا  ییروسااتا  یتوسعه گردشگر  یراهکارها

  یاا  جااادیدر جهاات ا یایربرنامااه  یبراعنوان کردند  

 ت یریبه خاادمات مااد  دیبا  ییروستا  یمقصد گردشگر

و  یمااردم مقلاا  یمشااارکت و توانمندساااز ت،یاا  یک 

در روسااتا شااامل توسااعه   ساامیتوسعه خدمات اکوتور

 ت یاا رعا  یباارا  رساخت یتوسعه ز  ،یمقل  یتوانمندساز

 یمنسجم باارا  ت یریمد  جادیا  ست،یزطیح اظت از مق

 یسااازکپارچهیگردشااگران،    یکسب تجربه و رفاه برا

توسااعه مقصااو  و   یاا از طر یارتقاااء گردشااگر

ارائااه خاادمات بهتاار   یبازار و آموزش برا  یبندمیتقس

 .توجه شود  یو فرهنگ  یگردشگر

Melichova and Majstrikova (2017 در ) پاسااخ

توانااد می  ییروسااتا  یگردشااگر  ایاا آبه این پرسش که  

توسعه گردشگری نشان دادند که    باشد،توسعه    شرانیپ

کاااهش کااه بااا  اساالواکی    ییدر مناط  روستاروستایی  

 توسااعه  یهانهیبهبود زمعمن  اند،  مواجه بوده  ت یجمع

شده   لیتبد  ییتوسعه روستا  شرانیبه موتور پ  یاقتصاد

( در 2015) و همکااااران Ionela همچناااین، اسااات.

توسااعه  یهات یو مقاادو ایاا بااا عنااوان ماا یپژوهشاا 

 یدر منطقااه دره آمپااوئ  ییدر مناط  روستا  یگردشگر

باار منطقااه  یگردشااگر جیبااه آ ااار و نتااا یرومااان

 یکااه گردشااگر دهاادینشااان م جیانااد. نتاااپرداخته

است اده از   ،یگذارهیتوسعه سرما  ،یآورارز  به  ییروستا

و   کناادیکم  م  یاقتصاد مقل   یو تقر  دیدانش جد

و  عاات یآن باار طب  یا اارات من اا   یسااتیحا ، با  نیدر ع

مقدود شااود.   یفرهنگ  -یاجتماع  طیمق  ست،یزطیمق

Festus and Omoboye (2015در پژوهش )  بااه خااود

 هیجرین  ییوکار روستاتوسعه کسب در    یآ ار گردشگر

نشان داد که منطقااه مااورد مطالعااه بااا   جیپرداختند. نتا

 لیاا از قب  یلیبا مسا  یمتعدد گردشگر  یهاوجود جاذبه

 ،یعاادم آگاااه  ،یگردشااگر  ت یریدر مد  یناکاف  نیقوان

عاادم توسااعه در رابطااه بااا  ،یمااال یهااات یحما دمعاا 

در   ،نیروباارو اساات. همچناا   یگردشااگر  یهالیپتانس

و همکاااران  Okechن قاااره یاا در ا یگااری  دیاا تقق

را   ایاا در کنروسااتایی    یگردشگر  ی( در پژوهش2015)

 یبررساا مااورد    دار،یتوسعه پا  یبرا  ینیگایجاعنوان  به

درصااد از   60نشااان داد کااه حاادود    جی. نتاقرار دادند

. کنناادیم  یخط فقر زندگ   ریساکنان در بخش لوآندا ز

را   ییمناااط  روسااتا  یدر گردشگر  یگذارهیآنها سرما

بخااش   یو تجارت، بازساااز  یموجب توسعه کشاورز

 قلمداد کردند.  ییمناط  روستا  یبازسازو    ،یکشاورز

Islam  (2014در مقاله )تقت عنااوان مسااائل و   یا

 یگردشااگر داریاا توسااعه پا یرو شیپاا  یهاااچالش

مناااط    ت یاا اکثر جمعکه  گرفتند    جهینتچنین    ییروستا

به طااور   یو گردشگر  کنندیم  یدر فقر زندگ   ییروستا

مناااط    یتوسااعه باارا  یاسااتراتژ   یعنوان  گسترده به

 Ahmed and Jahan. شااودیم هیتوصاا  افتهینتوسااعه

و   ییروستا  یگردشگر  یبه بررس  ی( در پژوهش2014)

نشااان   جیبنگا  پرداختند. نتا  ییا ر آن در مناط  روستا

بااا توجااه بااه کااارکرد چندگانااه خااود   یداد گردشگر

-یبرنده در توسعه اقتصااادشیپ  یاصل  یرویعنوان نبه

 ییروسااتا  یهاسااکونتگاه  یو تقوالت کالبد  یاجتماع

 یبررساا بااا  (  2012و همکاااران )  Khalilاست.    مطرح

دساات  جینتااا نیاا بااه ادر رومانی   ییروستا  یگردشگر

هنااوز در   یدر رومااان  ییروسااتا  یکه گردشااگر  افتندی

از  ییایاا اگرچااه مقامااات رومان ؛اساات  هیاا مراحاال اول

  یکالساا  یبااارد در گردشااگر یهایگذارهیساارما

 یبا توجه بااه مشاااهده  انیی. اما روستاکنندیم  ت یحما

 یهیاا بااا روح یاناادهیفاا طوربااه یشااگرمنااافا گرد

اساات اده از   نااهیشروع به ابتکار عماال در زم  ینیکارآفر

و   Panyikانااد.  نموده  ییروستا  یگردشگر  یهات یقابل

 ساامیتور  یهااامجتما  ی( در پژوهشاا 2011)همکاران  

 یدر مجارستان را مورد بررساا   IRTبا عنوان    ییروستا

دادن   ت یاا مطالعه بر اهم  نیا  جیو مطالعه قرار دادند. نتا
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رونااد    یاا بااا در نظاار گاارفتن    ،یبه اجتماعات مقلاا 

 رانینمودن نقااش ماادروشاان  ،نیو همچناا   یسازمانده

کااه   یافااراد  نیاماار باا   نیکه ا  چرا  ؛نمود  دیواسطه ترک 

 کننااد،یفااراهم م  ییروسااتا  گردشااگران  یخدمات برا

 یبازارهااا ت یاا باار اهم هاافتااهی. دیاا نمایم  جادیااعتماد  

 اذعان دارند.  گردشگری  ت یدر جهت تقو  یمقل

در مجموع، با عنایت به نقش و قابلیت گردشگری 

بایساات می  ،روستاییپایدار    یتوسعهدر تقق  اهداف  

از راهبردها و راهکاااری مناسااب در ایاان زمینااه بهااره 

های گوناااگون الزم است چالشجست؛ در این راستا،  

و متنااوعی کااه پاایش روی ایاان صاانعت قاارار دارد و 

الشعاع قرار دهد، شناسااایی تواند ا رات آن را تقت می

 هدفوجه شود. اااا ها به آنها تریایشده و در برنامه

توسااعه   یاصاالهااای  چالش  ییپژوهش حاعر شناسااا

و در تالش است زاد ارس است آدر منطقه    یگردشگر

آن ج یتااا نتااابه این موعوع بپردازد   جاما  کردیروی  با

مساااعدت کنااد گذاران  است یاان و سیربرنامهبتواند به  

 پایاادار  توسااعهبااه    یافکاا بااا اطالعااات و شااناخت  تا  

اقدام های آن  مواجهه با چالشا  یمنطقه و ن  یگردشگر

 نند.ک 

 ق یروش تحق

  یاا تقق   یاا پژوهش حاعر در بر اساس هاادف،  

 یشیمایاز نوع پ  ی یتوص  قاتیتقق  یدر زمرهو    ینییتب

 ییاستقرااین تققی  با روش  به شمار آورد.    یو مقطع

 انجااام شااده اساات. یاکتشاااف -یبوده و با طرح متااوال

 و میدانی )اباار مصاحبه  ایکتابخانه  به روشاطالعات  

توصاایز  .آوری شاادجمااا (و سااواالت باااز و عمیاا 

 موعااوعات و  ییشناسااا  ز،یوصاا به صااورت تها  داده

انجام عمودی و افقی    طور  و رابطه بین آنها به  مقوالت

 .شد

 تکمیاال  فراینااد  و  میدانی  عملیات  پژوهش  این  در

 اشااباع»رساایدن بااه    تااا  هدف  یهاروستا  در  اطالعات

 از  پایایی  و  روایی  ترمین  برای  .کرد  پیدا  ادامه  «تئوری 

 اساات ادهGuba and Lincoln (1994 ) ارزیااابی روش

 .است   کمی  تققیقات  در  پایایی  و  روایی  معاد   که  شد

 قابلیاات   معیااار  چهااار  روش  این  پایۀ  بر  و  منظور  بدین

 4ترییدپااذیری،  3 بااات  قابلیاات ،  2پااذیریانتقا ،  1اعتبار

 بااه .شودمی نظرگرفته در 5بودن  معقو   و  ارزیابی  برای

 توسااط  ذیاال  هایاقاادام  اعتبااار،  قابلیت   افاایش  منظور

 :شد انجام  پژوهشی  گروه

 هاشاااخص: پژوهشاای گروه اعضای توسط  بازبینی -1

 ها مالحظ  گروه  اعضای  وسطا ت  آمده  دست به  م اهیم  و

 .شدند  استخرا  نهایی نظرات و شده  بازبینی و

 نظرات  له،اا مرح  این  در:  اناا خبرگ   توسط  بررسی -2

 شااده اسااتخرا  هایچالش و م اهیم  مورد  در  خبرگان

 .شد  دریافت 

 هاییافتااه  پااذیریانتقا   از  اطمینااان  حصااو   برای

 ها کاا   پژوهش  هاییافته  مورد  در  خبره  پنج  از  پژوهش،

 در .شااد  گرفته  مشورت  نداشتند،  مشارکت   پژوهش  در

 ائیاتااااا ج اطمینان، منظورایجاد به و کار  مراحل  همۀ

 بااا  .شااد  عاابط  و   باات   هابرداری  یادداشت   و  پژوهش

 هاار از پس شده طااا عب  هایفایل  نااا ای  از  ادهاا است 

 خالءهااایی  و  شدند  بررسی  مصاحبه  سؤاالت  مصاحبه،

 باار  شااوند  پاار  ریاتاار  هایپرسااش  با  داشت   امکان  که

 تایجا ناا  این بعدی مصاحبه  در  و  شده  آشکار  پژوهشگر

 اارا اباا   پایایی  تقویت   به  امر  همین  که  شد  گرفته  کار  به

 پااژوهش،  اجاارای  دوم  مرحلااۀ  در  .کرد  کم   سنجش

 به  هامصاحبه  از  شده  استخرا   هایشاخص  و  مقوالت

 دساات به  م اااهیم  تناسااب   و  اعتبااار  از  اطمینااان  منظور

 در  .گرفت   قرار  رگاناا خب  اوتاا قض  معرض  در  آمده،

 توسااعه شاادهتشکیل 6طبقااات مقااوری، کدگااذاری

 و  شااد  خواهد  هاییزیرطبقه  شامل  طبقه  هر  و  یابندمی

 
1. Crediblity 

2. Transferability 
3. Dependability 
4. Confirmability 

5. Soundness 
6. Categories 
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 الزمااۀ  .شودمی  صاا مشخ  ااا نی  آنها  از  ی   هر  ارتباط

 هاااداده دایماای مقایسااۀ مقااوری کدگااذاری مرحلااۀ

 بااا را شاادهکدگذاری هااایداده پژوهشااگر، .باشاادمی

 بااا  که  هاییخوشه  صورتبه  و  کندمی  مقایسه  یکدیگر

 در  را  مشااابه  کاادهای  و  آوردماای  در  دارند  تناسب   هم

صلصااالی،   باقری ودهد )ادیب حا می  قرار  طبقه  ی 

 هایدسااته  و  کاادها  پژوهش،  از  مرحله  این  در  .(1382

 با  بود  شده  ایجاد  باز  کدگذاری  یمرحله  در  که  ایاولیه

 هاطبقااه خرده بین ارتباط و  کرده  ادغام  هااا مشاب  موارد

 لا تشکیاا  جدید م اهیم  با  طبقاتی  و  هساخت  مشخص  را

 بودند  شده  کدگذاری  قبالً  که  هاییجمله  سپس،  .یافت 

 اساات  قااادر کااه ایمقوله تا شدند ترکیب   هم  با  دوباره

 دهااد  ارتباط  راا دیگااا یک  به  را  م اهیم  یا  طبقات  سایر

 دریجا تاا   به  تققی   م هومی  چارچوب  و  شود  شناسایی

 از  هااااا لاا مرح  این  اصلی  و  عمده  فعالیت   .گیرد  شکل

 اتا طبقاا  همۀ که است  داستانی سیر خط ایجاد  تقلیل،

 تمااامی  براساس  پژوهشگر  ،واقا  در  .ودا شمی  شامل  را

 در  خااود  کااه  برداشااتی  و  دارد  اختیااار  در  که  هاییداده

 داسااتان  سیر  خط  اندوخته،  پژوهش  خم  و  پرپیچ  مسیر

 خاصاای توصیز ساده طور به داستان، .کندمی دنبا   را

 خااط  و  شودمی  مطالعه  که  اصلی  ایپدیده  دربارة  است 

 .است   داستانی  چنین  سازیم هوم داستانی،  سیر

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

 ربا غ  شما   در  جل ا  مرکایت   با  ارس  آزاد  منطقه

 ها رفتاا ا گ  راراا ق ارس  رود  حاشیه  در  و  شده  واقا  ایران

 ایا ورهاا ااا کش  با  را  ایران  کشور  مرز  ارس،  رود  .است 

 خودمختااار جمهااوریشااامل ) آذربایجااان جمهااوری

 منطقااه ایاان .دهاادمی تشااکیل ارمنسااتان و( نخجااوان

 کیامکی  شدهح اظت   منطقه  دو  بین  در  صنعتی-تجاری

 137 در ارس آزاد منطقااه .است  گرفته قرار  ارسباران  و

 و  غاارب  شااما   قطااب   عنوانبااه  کااه  تبریااا  کیلومتری

 شااده  واقااا  شااودمی  شناخته  ایران  صنعتی  شهر  دومین

 .(1)شکل    است 

 

 
 موقعیت کلی قرارگیری نواحی چهارگانه منطقه آزاد ارس  -1 شکل

 

 قیتحق یهاافته ی

درصاااد  نیتااارشیدر نموناااه ماااورد مطالعاااه ب

سااا  قاارار دارنااد   40تااا    31  یدر رده سن  انیپاسخگو 

فقااط ( مرد و  درصد  87/ 5آنها )  ت ی( که اکثر1)جدو   

 و  مترهل  91/ 7از نظر تاهل نیا    زن بودند.  درصد  12/ 5

مجاارد بودنااد. از نظاار  درصااد )دو ن اار( 8/ 3فقااط 
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تقصاایالت بیشااترین فراواناای مربااوط بااه سااط  

درصااد  54/ 2تقصاایالت لیسااانس بااا سااهم فراواناای 

 (.2باشد )جدو  می

 

 گویان پاسخ ی سن  ویژگی  -1جدول 

 درصد تجمعی درصد  فراوانی سن 

سا  30-20  3 5/12  5/12  

سا  40-31  12 50 5/62  

سا  50-41  4 7/16  2/79  

سا  و باالتر  51  5 8/20  100 

 - 100 24 جما
 

 گویانپاسخ سطح تحصیالت  -2جدول 

 درصد تجمعی درصد  فراوانی سطح تحصیالت 

3/8 2 راهنمایی   3/8  

7/16 4 دیپلم  25 

2/54 13 لیسانس   2/79  

8/20 5 فوق لیسانس و باالتر   100 

 - 100 24 جما

 

پااژوهش از   نیاا ا  یهاافتااهطور که گ ته شد یهمان

باارای ایاان جلسه مصاحبه به دساات آمااده اساات.    24

 یصااوت  لیاا ها از فاابتاادا مااتن کاماال مصاااحبهمنظور،  

شااااده و بارهااااا ماااارور گشااااته و  یسااااازادهیپ

باارای صااورت گرفتااه اساات.  هایبردارادداشاات ی

سااه مرحلااه  یهااا طاا داده ،اطالعااات لیوتقلهیاا تجا

 یانتخاب  یو کدگذار  یمقور  یباز، کدگذار  یکدگذار

 کدگااذاری سیسااتم کارگیریبااه  با.  دندیگرد  یبندطبقه

مااورد واکاااوی قاارار گرفاات.   هاااداده  خط  به  خط  باز،

 سااوی  از  شااده  مطرحموارد    از  ی   هر  بهطوری که  به

 کدگااذاری  هاااداده  تمااامی  و  شد  داده  کد  ی   هانمونه

( *)  عالماات   بااا  نیااا  برانگیااا  داللاات   کاادهای  .گردید

 کااد 225 مرحلااه ایااننهایاات در  در .شااد مشااخص

 نظر گ تنی است در فرایند کدگذاری،  .گردید  استخرا 

و نظاارات  Mبااا کااد  روسااتا شااوراهای و دهیاااران

 .متمایا شد Eبا کد   گردشگری  یحوزه  کارشناسان

 هااایدادهدوم )کدگااذاری مقااوری( در مرحلااه 

 از نکاااتی کدگااذاری و بااا شناسااایی شاادهکدگذاری

 تققیاا   سؤا   با  متناسب   شونده،  مصاحبه  هایصقبت 

کنااد در می  کماا   تققیاا   سؤا   به  پاسخگویی  در  که

 کاادهایباارای ایاان منظااور،  .  بندی شدهای طب هگروه

 موعااوع کااه کاادها از دسااته آن و تقلیاال حاصاال از

 بناادیگروه جدیااد م اااهیم قالااب  در داشااته مشااتر  

 گسااترده  ایطبقااه  مرحلااه  ایاان  در  عبااارتی  بااه  شدند،

 طبقاااتی خاارده دارای یاا  هاار کااه گردیااد حاصاال

 هامصاااحبه  از  اولیه  م هوم  30به این ترتیب،    .باشندمی

اسااتخرا  شااد  روسااتایی گردشااگری هااایچالش در

 .(3)جدو  
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 محوری کدگذاری -3جدول 

 هاقول نقل  کد )مفهوم اولیه(

 امنیت .1

و تقاو  در کاارکرد و عملکارد مارز   ر ییاحساس و شکننده هستند کاه هرگوناه تغ  ی مناطق  ی مرز  ی نواحی وستاها ر 

  . پذیری این روستاها به دنباا  داشاته باشاد بر روند زیست  مقیطی ی و زیست اجتماع  –ی اقتصاد  زیاد  رات ی تر   تواند ی م 

کشاورهای جمهاوری  دادن جناگ و درگیاری باین  های اخیار باه دنباا  ر  روستاهای مرزی مورد مطالعه طی ساا  

مرز بودن این منطقه با این کشورها از لقاظ امنیتی دچار مشاکل شاده کاه ایان موعاوع  آذربایجان و ارمنستان و هم 

 . روند توسعه گردشگری منطقه را به شدت تقت تا یر قرار داده و موجب کاهش میاان گردشگری شده است 

ععز در حکمروایی  .2

 مقلی

  از   اعام   مادیریتی   بااالتر   ساطوح  از  نامناسب  مدیریت  این  . هستند  روبرو  مدیریت  سوء  و  نامناسب  مدیریت  با  روستاها 

  جاذباه   شادن   کمرنگ   سبب   که   ود ش می   شامل   را   روستاها   شوراها   و   دهیاران   که   خرد   سط    تا   گرفته   فرماندار   و  بخشدار 

  توساعه   مسایر   در   گردشگری   روستاهای  رفتن پیش  ند ُک و  ، گردشگری  ماایای  از  روستایی  مردم  ماندن  مقروم  ، ها روستا 

مادیریت جادی و   و  ساماندهی  ، گردشگری  روستاهای  در  فراوان های پتانسیل  بودن  دارا  وجود  با  . است  شده  روستایی 

  . اسات   ساازمانی   یاا   و   شخصی   منافا   به   رسیدن مسئو     هر   اولویت   و   هدف   . گیرد نمی  صورت  روستاها  این  مناسبی در 

رفت به وعوح مشخص بود کاه  گ  فعاالن بخش گردشگری صورت  و  وستایی ر  خبرگان  ای که با برخی از در مصاحبه 

کردند که ی  روستا زمانی برای گردشگری مناساب اسات کاه  آنان آشنایی چندانی با گردشگری نداشتند و گمان می 

متوجه این موعوع نبودند که گردشگر در روستا باه  آنها  ؛ کابین، سوئیت و غیره باشد دارای امکانات ت ریقی مانند تله 

ها اسات کاه موجاب جاذب گردشاگر باه  که مت اوت از مقل زندگی خود باشد و همین ت اوت هست دنبا  مکانی 

 . گردد نواحی روستایی می 

ععز عملکردی  .3

 متولیان بخش گردشگری

  از   بیشاتر   چاه   هار ا  ه خاناه   ایان   سااخت   در   کاه   ند ک می   فکر (  گردشگری  و  فرهنگی  میراث )  گردشگری  توسعه  متولی 

  سا ر   هادف   کاه   حالی   در   . آورد  خواهد  فراهم  را  گردشگر  آسایش  و  است  بهتر  کند،  است اده  لوکس  نمادهای  و  اباارها 

باه هماین دلیال    . ردد گانمی   حاصال   امار   ایان   و   است   روستا  آرامش  و  ساده  فضای  در   روستایی  مناط   به  گردشگر 

  توساعه   جهات   در   کاه   گاامی   ایان   درازمادت   در   و نادارد    خوشاایندی   احسااس   و   کناد نمی  اساتقبا   ن آ  از  گردشگر 

های  سااختمان   در   کاه  کند می  س ر  روستا  به  گردشگر  آیا  . شود می  مواجه  شکست  با  بود  شده  برداشته  هدف  روستاهای 

موعاوع کاه اگار  متولیان گردشگری در منطقه باه ایان کند؟!  اقامت  ندارد  روستایی  فضای   از   بویی   هیچ   که   چندطبقه 

ناد و آنهاا را در  ر مند گردند توجهی ندا امکاناتی را فراهم کنند که مردم نیا از سود حاصل از گردشگری روستایی بهره 

 . است مشارکت مردم در توسعه گردشگری کاهش یافته  به همین دلیل،    . ادند د کارهای گردشگری دخالت نمی 

ععز آموزش مردم  .4

 مقلی

های گذشته عادم  در سا   ، اما  . بالقوه برای جذب گردشگر توانایی دارند که  هستند    نوازی مهمان های  مردم منطقه انسان 

طرفاه در جریاان باوده رابطاه را  کاه معماوال مناافا ی   گردشگر های با شمایل شهرنشین یا اعتماد به غریبه و انسان 

ی  برناماه   گردشاگری   هادف   ای روساتاه   در   تااکنون نیاا    گردشاگری   و   فرهنگی   میراث . سازمان  دار کرده است خدشه 

  و   داناش   آن   طریا    از   تاا   کند   آشنا   گردشگری ی  حوزه   ماایای   و   م اهیم   با   را  روستاییان  تا  است  نکرده  برگاار  آموزشی 

  گردشاگری ی  درحاوزه   فعالیات   باه   مقلی  مردم  نهایت  در  و  شود  گذاشته  اشترا   به  گردشگری  با  رابطه  در  اطالعات 

 . شوند   تقری  

 گذاریکمبود سرمایه  .5

  آنهاا  و  اسات  مواجاه  بیشتری  اقتصادی های ریس   با  روستایی  مناط   در گذاری سرمایه  که  دارند   اعتقاد   ان گذار سرمایه 

  باه  روستا  در  غیربومی  و  بومی  افراد  ای ه ذاری گ سرمایه  عدم  که طوری ه ب  . دارند  خود  سرمایه   برگشت   از   کمتری   اطمینان 

ی  آیناده  دلیل ه با . اسات  روستایی  گردشگری ی توسعه   در   اقتصادی   عمده   موانا   از   یکی   سرمایه   ععیز   بازگشت   دلیل 

  مواجاه   شکسات   با   و   پذیر بوده ریس    گذاری کوچ  سرمایه   گونه   هر   کنند می   احساس   مردم   دارند   روستاها   که  مبهمی 

 . شود می 

 ععز زیرساخت .6

  قبیال   از   و   عماومی   های زیرسااخت   باودن   ناکاافی   و   نارساایی   گردشگری روساتایی  توسعه  از مشکالت اساسی  یکی 

  وجاود  عادم  عماومی، ای ه گاه اساتراحت  و  رفاهی  امکانات  فقدان  کم،  دسترسی  ععیز،   ونقل حمل   نامناسب،   های راه 

از نظار اهاالی روساتاها،  ،  همچناین   . اسات   ...   و   اراعای  کااربری  وعاعیت  باودن  نامناساب  و  بهداشتی  های سرویس 
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 هاقول نقل  کد )مفهوم اولیه(

روساتاهای هادف گردشاگری   ترین موانا توسعه گردشگری در تبلیغات مناسب مهم عدم    های نامناسب و زیرساخت 

 . هستند 

 ینهادععز   .7

  میارات   ساازمان   و (  دولتی  های سازمان  ویژه به )  روستایی  توسعه  متولیان  اند   حمایت  دلیل به  که  کنند می  احساس  افراد 

ای  ه زمیناه  و  اناد درآمده  رکود  حالت  به  بیشتر  روستایی  مناط    در   اجراشده   های پروژه   و ها  طرح   گردشگری   و   فرهنگی 

 . شود نمی  ارایه   رون  گردشگری   برای   جدید 

پائین بودن  .8

 های مالیحمایت 

  اعتبااری  و  ماالی  حمایات  عادم  . کارهای گردشاگری دارناد و مردم بومی منطقه توان مالی اندکی جهت توسعه کسب 

 . است  آن  با   مرتبط   وکارهای کسب  و   گردشگری   توسعه   موانا   از   یکی   دولتی ی  ها سازمان 

عدم هماهنگی  .9

 هاسازمان 

مسائولین از دهیااران و باالعکس از شارایط   . نهادهای دخیل امار گردشاگری باا همادیگر همکااری الزم را ندارناد 

هماهنگی جهت پیشبرد اهداف توساعه روساتاهای گردشاگری وجاود    . اند آمده و نبود هماهنگی الزم ناراعی وجود ه ب 

ی گردشاگری روساتای  شود ساکنان بومی روستا نیا همکاری کمتری جهت فعالیت در حوزه ین امر سبب می ا   . ندارد 

 . خود داشته باشند 

کمبود امکانات  .10

 مقلی در سط  روستا

  ساط    باودن   پاایین   . توسعه روساتای گردشاگری باردارد دهیار امکانات و تسهیالتی در اختیار ندارد که قدمی جهت  

 . است   مطرح   رابطه  این   در  نیا   ها دهیاری   ویژه به   روستایی  مقلی   نهادهای   خدمات  و   امکانات 

عدم ترسیم اف   .11

 بلندمدت و زودبازده 

گذاری در نبودن سرمایه 

 گردشگری

توانناد افقای  عدم حمایت از مردم منطقاه کاه نمی نیا و  ، ها زیرساخت به دلیل عدم توانایی در جذب گردشگر و نبود 

هاینه و میاان درآمد از طری  گردشگر در زمان حاا    ، بلندمدت در صنعت گردشگری برای خود قائل شوند همچنین 

 . کند ک اف نمی 

پذیری آسیب  .12

 اجتماعی

و در طی سالیان طوالنی شکل گرفته است و ساکنان بومی روستا در برابر هار ناوع تغییار  فرهنگ روستایی غنی است  

ورود گردشاگران زیااد باه  نند. اما، باا  ک ی دهند و مقاومت م ی صقبت، واکنش نشان می ر پوشش و نقوه ی فرهنگی، نظ 

سابب کمرناگ شادن اصاالت  ایان مسارله خاود،    . خواهد یافت   تغییر ج  ی تدر به فرهنگ آن منطقه در آینده   ، ی  منطقه 

  . شود روستا می 

 ععز بینه مالی .13
  نسابی   باازده   کاه   ماواردی   در   بیشاتر   و   شاوند   وارد   باارد ی  هاا فعالیت   در  توانند دلیل درآمد پایین نمی به  روستا  مردم 

 . هستند   مواجه   بازار   در   مشارکت   یا   وری بهره  در   مقدودیت  با  ن رو، ی . از ا شوند می  وارد   دارند،   تری پایین 

عدم تمایل به  .14

 ماندگاری در روستا

  . دارناد  روساتا  در  فعالیات  و  مانادگاری  به  کی اند  تمایل های اشتغا  غیرکشاورزی،  دلیل نبود زمینه به   روستایی   جوانان 

  دسات   از های جدیاد  ژه برای فعالیت ی و به  را  خود  سرمایه  و  خود  پویای  و  جوان  نیروی  روستاها  شود این امر سبب می 

 . دهند می 

وابستگی به  .15

 بخش کشاورزی

  علات   هماین   باه   . دارناد   انادکی  درآماد  طبیعی  منابا  از  است اده  و  کشاورزی  اقتصاد  به  وابستگی  دلیل به  روستایی  مردم 

  باه  مناساب  رفااهی  و  اقاامتی  خادمات  ارائاه  و  ، روستا  در  جدید   های اقامتگاه   اندازی راه   و   ساخت   جهت   الزم   سرمایه 

 . ندارند  را   گردشگران 

فصلی بودن  .16

 گردشگری

را  خاود  وقت و هایناه    ، کما  و  تمام  و    د ای از طری  گردشگری امرار معاش کنن حرفه شکل  به در حا  حاعر افرادی 

باا    ، دیگر سوی  از   . شود در روستاهای شما  کشور دیده می مشابه آنچه که  . د ن وجود ندار برای گردشگری صرف کنند 

تمایل مردم به فعالیت در این زمیناه   ، های گردشگری و تالقی آن با فصو  کار کشاورزی توجه به فصلی بودن فعالیت 

 . باشد پایین می 

در   عدم آگاهی  .17

مورد ماایای گردشگر و 

عدم آشنایی با نیازهای 

 گردشگران

  . دارناد   را   زیاان   تقمال   و   استثمار   از   اجتماعی   و   روانی   ترس   و   بوده   آشنا نا   گردشگری  توسعه  اهداف  با  ها گروه  و  افراد 

  اصالی  نیازهاای  از  سااکنین  اطالعاات  باودن  ناکافی  به  توجه  با  روستایی  مناط    در   جدید   اقتصادی   فعالیت   ی    ایجاد 

  از  گاردش  در  سارمایه  و  اناداز پس  نداشتن ، همچنین، ها فعالیت   این   اندازی راه   برای   اولیه   سرمایه   به   نیاز   و   ، گردشگران 

 . است   گردشگری   توسعه  عدم  دالیل دیگر 

  فرهنگای   و   کلای   ای هاویژگی   شاناخت ، به منظور فردی  یا  سازمان  هیچ  طرف  از  پژوهشی  و  مطالعه  گونه هیچ  حا  ه تاب ناشناخته بودن  .18
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های و قابلیت ها توانمندی 

 گردشگری

و    کارد   پیادا   های جامعاه میاباان ظرفیت   از تری عمی   شناختی  تا  است  نگرفته  صورت  گردشگری  روستاهای ی جامعه 

 . شود   برداشته   روستا   گردشگری   توسعه   مسیر   در   تری های درست گام   بتوان 

ناهمخوانی  .19

 فرهنگی

حتای،   ؛ به وجود آمده اسات روستاییان ها در بعضا نگرشی من ی نسبت به غریبه  رگ ته شد ت ی که پیش با توجه به مطالب 

ایان نااهمخوانی   . اسات  شاده  میاباان  جامعاه   آزردگی د    سبب   گردشگران   و   میابان   جامعه   میان   فرهنگی های  ت اوت 

  خاود  برای  مشکالتی  ایجاد  سبب نه تنها،    گردشگران   مت اوت   ظاهری   ای ه پوشش   . شود مانعی برای ارتباط دوستانه می 

  . ود ش می نیا   گردشگران   به   نسبت   روستاییان   بدبینانه   نگاه   سبب بلکه   ود ش می   گردشگران 

بروکراسی  .20

پیچیده و نبود تعامل بین 

 نهادهای متولی با مردم

مسئولی از میراث فرهنگی همایشی ترتیب نداده کاه ماردم  کنون کارهای اداری بیگانه هستند و تا  اصوال مردم روستا با 

بارای    اداری   شادید   بوروکراسای ،  عکس بار   . آشنا کناد   آگاه و امثا  اینها  گردی و  های بوم درباره گردشگری و مجوز را 

شاود.  موجب کاهش انگیاه و عالقه برای فعالیت روستاییان در این زمیناه می   کارآفرینی  و گردی بوم  مجوزهای  گرفتن 

  و   ذیرناد پ می   کمتار   را   حاوزه   ایان   مسائل   و   خطرات   و   هستند   ذیر پ ریس    کمتر   حوزه   این   در   روستا   مردم گ تنی است  

 . نند ک می   تقمل 

اخذ مجوزهای  .21

 گردشگریوکار  کسب 

  زیاادی گیری  ساخت  و  است  مشکل  بسیار  ت ریقی  و  پذیرایی  خدمات  مراکا  و توسعه  ایجاد  مراحل گرفتن مجوزهای 

  جهات ی  ا عالقاه  کاه  ود شامی  سابب  عوامال  هماین  و  بوده  ناآشنا  روند  این  با  روستایی  مردم  ، دلیل  همین  به  . ود ش می 

 . باشند   نداشته   روستایی   گردشگری   توسعه   جهت  در  مجوز  امور   پیگیری 

ععز  .22

 ریایبرنامه 

  صاورت به   اگار   . دهاد   قرار   نظر   مد   را   مقلی  مردم  منافا  که  باشد ای گونه  به  باید  روستایی  گردشگری  برای ریای برنامه 

  بارای  و  ، ردازناد پ می  منطقاه  از  بازدیاد  به  روستا  بکر  فضای  از  است اده   جهت   گردشگران   فقط   الااما   که   باشد   بعدی ت  

  ارائاه   بارای   ای انگیاه   نیا   مقلی   ساکنان   صورت   این   در   ، باشد  داشته  کمتری  سود  یا  ، باشد  نداشته  مایتی  هیچ  ان روستایی 

 . داشت   نخواهند   گردشگران  به   بهتر   خدمات 

تخریب  .23

 زیستمقیط 

  شاده   رهاا   صورت به   را  خود زباله انواع  دارند  گردشگری ای ه جاذبه  که  مناطقی  و  روستا  از  بازدید  حین  در  گردشگران 

  ویناد گ می   گردشاگران  ود شامی  داده  تذکر  زمانی که  و  ندارد  اعتراض  ح   هم  کسی  ؛ ذارند گ می  باقی  روستا  طبعیت  در 

 . نیست   غا  آش   سطل  که 

اعتقاد روستاییان  .24

به ناچیابودن درآمد 

 گردشگری

  گاذر   در   یاا  ، داشاتیم  خاوبی  مالی  شرایط  اگر  . ندارد  وجود  گردشگری  های فعالیت  دادن  رون   و  انجام  جهت ی ا انگیاه 

  چقادر   مقصاوالت   فاروش   یاا   و   گردشاگری   طریا    از   مگار  . نیم ک مای  مهاجرت  شهر  سمت  به  حتما  ، کنیم  پیدا  زمان 

  حتای .  اسات   زیااد   خیلای   شاهر   باا   روساتا   ماد آ در   ت ااوت ؟  دارد  نگاه  روستا  در  را  ما  که  کنیم  کسب  درآمد  توانیم می 

  بارای   بیشاتری   شاغلی   ای ه فرصات   روستاییان  و یست ن  شهرها  به  روستاییان  مهاجرت  از  مانا  نیا  روستایی  گردشگری 

 . ینند ب می   شهر   در  خود 

نبود  .25

تشویقی های  سیاست 

کارآمد و عدم توجه به 

 مشارکت مردم

  بسایج   مقلای،  ماردم  تجهیاا  افراد،  تقری   برای  مناسبی  زمینه  است  نتوانسته  دولتی  های سازمان  و  دولت های سیاست 

  کارده  توجهی بی  روستاییان  اجتماعی  و  اقتصادی  مشارکت  به  گردشگری  امر  متولیان ایجاد کند.  مقلی  منابا  و   امکانات 

 . کنند   برقرار   بازار   و   روستا   ها، نوآوری  بین   مناسبی   رابطه   ند ا نتوانسته   جدید   ای ه ذاری گ سرمایه   در  و 

ی واکنش جامعه  .26

 میابان

  باه  نسابت  روساتایی ی جامعه  و  است  گرفته  شکل  دراز  سالیان  طی  در  که  است   غنی   بسیار   روستایی ی  جامعه   فرهنگ 

  کاه  دارد  ادامه  زمانی  تا  برخورد  این  . نند ک می  رفتار  احترام  نهایت  در  مهمان  با آنها  . هند د می  نشان  واکنش  تغییر  گونه   هر 

  غریباه  افاراد  حضور  که  کنند  احساس  روستایی  مردم  اگر  . ناند  آسیب  و  نکند  وارد  خدشه شان  های ارزش   و   فرهنگ   به 

  نسابت  سریا  واکنش  زدن،  حرف  نوع  تا  گرفته  پوشش  از  ، ود ش می  روستایی ی جامعه  رفتارهای  تغییر  سبب   ( گردشگر ) 

 . هند د می  نشان   به تغییرات 

نبود زیرساخت  .27

عدم وفاداری مناسب و 

 به مقصد گردشگری

  شاده   سبب   روستا   در   اقامت  جهت  امکانات  حداقل  نبود  و  گردشگری  هدف  روستاهای  در  بهداشتی  نامناسب  وععیت 

  ن یاا   از   بازدیاد   به   تمایل   طری    این   از   و   داده   انتقا  گردشگران بالقوه،    سایر   به   را   تلخ   تجربیات   این   گردشگران  که  است 

  و  دهاد  مثبات ر   و  بارعکس  صاورت به   کاامال   توانست می   تجربیات   انتقا    که درحالی   . به تدریج، کاهش یابد   مناط  
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  ، ناد ا نکرده   تجربه   را   گردشگری  مناط   این  که  کسانی  برای  ، است  مده آ  خوش  شان مذاق  به  آنچه  توصیز  با  گردشگران 

 . شوند  سبب  را   منطقه   به   را   جدید   بازدیدهای   و   گردشگران   سایر  مکرر   بازدید 

ععز ساختار  .28

 پژوهش

  هساتید  راعی  منطقه  در  گردشگران  و  گردشگری  روند  از  شما  یا آ  که است  نپرسیده  روستا  ساکنان  از کنون  تا   کس هیچ 

  در   ، هادف   روساتاهای   مقلی   ساکنان   ای ه حرف  به دادن  گوش  و  دانستن  ! واهید خ می  گردشگری  از  چیای  چه  یا  نه!  یا 

 . است   مو ر   بسیار   مثبت اتخاذ اقدامات  

ناآگاهی  .29

 مسئولین

  گردشاگری   ایان   دارد   کمبودهاای   چاه   یا   واهد خ می   چه   میابان ی  جامعه   که   ندانند   مرتبط   های حوزه   مسئولین   که  زمانی 

 . ود ش می   مواجه  شکست  با   قطعا   و   کند  عمل   موف    تواند نمی 

ودن ب فصلی  .30

 گردشگری

در ایان فصاو  کاه هماماان باا فصال  روساتاییان  . کنناد گردشگران در فصو  بهار و تابستان به روساتا مراجعاه می 

فصاو  سارد ساا  هایچ  بارای گردشاگری در  . ند شاو جم زیادی از گردشگران روبارو می ح کشاورزی نیا هست با 

در ایان    ی فعالیات به ایجاد و توسعه   تمایل املی است که  و ع از  فصلی بودن گردشگری روستایی    . ی وجود ندارد برنامه 

 . دهد زمینه را کاهش می 

 

 م اااهیم بااالقوه  قالب   در  باز  به این ترتیب، کدهای

م اهیم   قالب   در  شدهکدگذاری  هایداده  تمام  در آمد و

کنااار   بندی شد. در مرحله سااوم، ازدسته  شدهمشخص

 ها ایجادشده مقولهاستخرا   این م اهیم  قرارگرفتن  هم

 قاابالً  کااه  هاییجملااهدر واقااا، در ایاان مرحلااه،  .  شد

 تااا  دا ش  ترکیب   هم  اا ب  دوباره  بود  دهااااا ش  کدگذاری

 بااه را مااا م اهی  یا  طبقات  سایر  است   قادر  که  ایمقوله

پااس از بررساای و .  شود  شناسایی  دهد  ارتباط  یکدیگر

های نوشااتههااا و دست ها، نوارها، مصاااحبهتقلیل فیلم

آمد، کااه گویه به دست    225آوری شده درنهایت  جما

های مذکور به ه ت مقوله متمااایا در مرحله بعد گویه

 .(2؛ شکل 4بندی شد. )جدو  از هم تقسیم

 

 
 های توسعه گردشگری در روستاهای گردشگری منطقه آزاد ارسچالش -2شکل 
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شااود ایاان ه اات مقولااه طور که مشاهده میهمان

عبارتند از سیاستگذاری، زیرساخت، سازمانی، اقتصاد، 

زیسااتی، و کالباادی کااه هاار کاادام طاجتماااعی، مقی

فراواناای  16و  23، 49، 34، 31، 35، 37ترتیب بااا بااه

یافته ماارتبط بااا سهم تخصاایص  2شکل  احصاء شدند.  

هر گویه را به تصویر کشاایده اساات. باار ایاان اساااس 

 16/ 4درصد، سیاستگذاری با    21/ 8مقوله اجتماعی، با  

درصااد،  15/ 6 درصد، امکانات زیرساختی و رفاهی بااا

درصااد،   13/ 8درصااد، سااازمانی بااا    15/ 1اقتصادی با  

نهایاات کالباادی بااا   درصد، و در  10/ 2زیستی با  مقیط

ترتیب حا ر اولویاات هسااتند. بنااابراین، درصد، به  7/ 1

های گردشااگری مد  میدانی مشااکالت و مقاادودیت 

ای که تشااری  و در روستایی منطقه آزاد ارس به گونه

 تخرا  گردید.تصویر شد، اس 2شکل  

 

 و پیشنهادها گیری نتیجه بندی، جمع 

در  ،یمراحل کدگااذار یبعد از ط  یتقق  نیا  جینتا

. دیااا اساااتخرا  گرده ااات مقولاااه و شااااخص  30

عبارتنااد از  ی احصاشااده در ایاان تققیاا ،هاااچالش

عاادم  ،یگااذارشاااخص )قانون 7بااا  یگذاراساات یس

 ،یگذارهیسااارما ،یااایاجرا یهادساااتگاه یهمااااهنگ

 ،یمقلاا  ت یریمااد ،یمااال یهااات یحما ،یایربرنامااه

 Festus andبااا نتااایج تققیاا کااه همسااو نظااارت( 

Omoboye (2015 و )Okech ( 2015و همکااااااران )

ژه یاا طور وران و بهیدر ا  ییروستا  یگردشگر  .باشدمی

( 50/ 6)  ییه درصد جامعه روستاک در منطقه آزاد ارس  

ار باال است یدرصد( بس  26)  یشورک ن  یانگینسبت به م

 یهالیات و پتانساا یمنطب  با واقع  یاستگذاریازمند سین

 یارهاک وسااازبایست  برای این منظور می  .منطقه است 

ماارتبط بااا   یاایاجرا  یهادسااتگاه  یالزم جهت هماهنگ

ت و نظااارت یریگذار و ماادهی، جذب سرمایگردشگر

با   رساخت یزچالش    در نظر گرفته شود.  یبر گردشگر

که بااا است  و نقل(  شاخص )امکانات، ساختار حمل  2

( 1394نتااایج تققیاا  کرماای دهکااردی و همکاااران )

 توسااعه از مشااکالت اساساای کاایی. همخااوانی دارد

 بودن ناکافی و  گردشگری در منطقه آزاد ارس نارسایی

و   یرون  گردشگر. برای  عمومی است   هایزیرساخت 

الزم است کااه   گردشگران  یا باال بردن نر  ماندگارین

تسهیل شود. این امر   یگردشگر  یهاانکدسترسی به م

را آشااکار  یمواصااالت یهااالاااوم ایجاااد و بهبااود راه

  یگردشااگر یهاااانکد در میاا با ،نی. همچناا کناادمی

ای هاز ماننااد اسااتراحتگاهیاا رفاااهی مااورد ن امکانااات

و   یمقلاا   یبااا غااذاها  ییرایپااذ  یهاعمومی، رستوران

بااا  یسااازمانچالش  فراهم شود.  یبومگرد  یاقامتگاها

شناسااایی و پااژوهش(    یرسانشاخص )شبکه اطالع  2

Baum and Szivas (2008 )بااا نتااایج تققیاا  شد که 

ت منطقااه آزاد یسانه در وبین زمی. در اهمخوانی دارد

ه کاا وجااود دارد   یتقت عنوان گردشااگر  یارس بخش

 .ددهاا یمنطقه آزاد ارس را نشان م  یل گردشگریپتانس

ه کاا شااده    یمعرفاا   یجاذبه گردشگر  16این سایت  در  

لااذا  .قاارار دارنااد ییهااا در مناااط  روسااتاهمااه آن

منطقااه آزاد باشااد  ید فراتر از تارنمایها بایرساناطالع

 یهاجاذبااه یرسااانجهاات اطالع ICTت یاا و از ظرف

ن یهمچنااا  .منطقاااه بهاااره بااارده شاااود یگردشاااگر

 یدر ارتباااط بااا معرفاا   یقیو تطب  یاربردک   یهاپژوهش

 رد.یاا جااذب گردشااگر صااورت گ   یهاوشرو  منطقه،  

 بااودن، یشاااخص )فصاال 6بااا  یتصاااداقچااالش 

 یاقتصاااد  یفضااا  ،یریپذس یر  ،یفرد  یهایتوانمند

وکار، شااناخت بااازار( کسااب   یوکار، دانااش فناا کسب 

 Melichovaبا نتااایج تققیاا  شناسایی شد که همسو 

and Majstrikova (2017 و )Ionela  و همکاااااران

پویا   یسومین پدیده اقتصاد  یگردشگر.  است (  2015)

منطقااه   یل روسااتاهایباتوجه به پتانس؛  باشدیا میدر دن

 یاقتصاااد  یهادر جهت رفا چالشتوان  میآزاد ارس  

 ییموجود در منطقه و بازساخت دوباره اقتصاد روسااتا

اقاادام شااود.   یت گردشااگریمنطقه آزاد ارس با مقور
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آمااوزش، -یشاااخص )آگاااه 6بااا  یاجتماااعچااالش 

روسااتاها،   لیر فرهنااگ اصاا ییاا تغ  ،یفرهنگ  یناهمخوان

از جملااه (  ت یاا مشااارکت، امن  ابااان،یبه جامعه م  ب یآس

و  Ionelaبااا نتااایج تققیاا  های مهم است که شاخص

( 2018و همکاااران ) Nugroho( و 2015همکاااران )

ن چالش یترمهمن  توارا میچالش  این  .  همخوانی دارد

 یبااا برگااااردانساات. الزم اساات منطقااه  یگردشااگر

 ،یگردشااگر  یایدرباره ماا  یگاهآجاد  یها و اجشنواره

رد. اعتقاااد کاا رش گردشااگران  یان را آماده پااذییروستا

 احساااس روسااتایی مردم ه اگرک ن است یمردم منطقه ا

 دیگاار  یااا عبارت  هاا ب  یا  و  غریبه  افراد  حضور  که  کنند

ود ا شاا   روستایی  جامعه  رفتارهای  تغییر  سبب   گردشگر

د تااالش یاا با  ،لااذا  ؛دهندینش نشان مک نسبت به آن وا

ر ییاا ان را نسبت به گردشااگران تغییشود نگرش روستا

. اهش دادکاا نساابت بااه گردشااگران را  ینیباادبتااا  داد

 یایرد با برنامهیاست و با  برار زمانک ن  یابدیهی است  

بااا  یسااتیزطیمقچالش  رد.ی  و هدفمند صورت گ یدق

رفتاااار مسااائوالنۀ  ط،یشااااخص )بهداشااات مقااا  5

بااه مقصااد،   یارزش در  شده، وفااادار  ،یزیستطیمق

تققیاا    جنتااای  بااااحصا شد که  (  ست یزطیمق  ب یتخر

Nugroho ( همخااااوانی دارد2018و همکاااااران ) .

شاخص )بافت روسااتا و   2با    یکالبدهمچنین، چالش  

بااا نتااایج تققیاا  شناسااایی شااد کااه  (  یطیمسائل مق

Okech  ( هم2015و همکاران )طور همان  .باشدسو می

، و روسااتاهای آن ه گ تااه شااد منطقااه آزاد ارسکاا 

نخورده اساات کااه تااا بااه ر و نسبتاً دساات کای بمنطقه

کمتری نساابت بااه سااایر   های انسانی  امروز، از آسیب 

. با ایاان است گردشگری ایران به خود دیده  های  جاذبه

عااعز در همااراه بااا  ان  گردشگر  ورودافاایش    وجود،

روزافاااون تخریااب موجااب  ،مقلاای یاایمرواکح

 یسااتیزهااای مقیطآلودگیو    منابا طبیعاایهای  عرصه

 یت نهادهااایاا نااار تقو ک در    ،نااهین زمیدر اشده است.  

 یالزم در منطقااه باارا یهایسااازو فرهنگ یمقلاا 

چااون هم  حااداقلی،  یهارساااخت ید زیاا با  گردشگران،

 یرهایردن مساا کاا زبالااه و مشااخص    یهاسطل    تدار

 .ایجاد شودعبور و مرور گردشگران 

 یچااالش گردشااگر  نیتاارکااه مهم  نیبا توجه به ا

. باشاادیم  یمنطقه آزاد ارس، چالش اجتماااع  ییروستا

به مردم   یرسانشود با آموزش و اطالعمی  شنهادیلذا، پ

 یدر مااورد نقااوه برخااورد بااا گردشااگران در نااواح

و گردشااگران در   انییروسااتا  نیاز تعارض ب  ،ییروستا

. شااود  یریلااوگ ج  یو اجتماااع  یمسااائل فرهنگاا   نهیزم

در جهاات توسااعه   انیمشارکت روستائ  نهیزم  ،نیهمچن

 فراهم شود.  ییروستا  یگردشگر

 ،یگذاراساات یالش سبااا توجااه بااه وجااود چاا 

 نیدر تاادو  دیاا ارشااد منطقااه با  رانیو مااد  اانیربرنامه

منطقااه  ییروسااتا یتوسااعه گردشااگر یاندازهاچشاام

از فعااااالن  ت یااا الزم را جهااات حما یساااازوکارها

 نیاا ورود آنهااا بااه ا لیتسااه ایو ن ییروستا  یگردشگر

 فراهم کنند. را  عرصه

 یهاااااز چالش یکااا ی یرسااااختیز یهااااچالش

در منطقااه  ییروسااتا یگردشااگر یباارا شاادهییشناسا

 هارساااخت یز نیاا ا نیاساات باادون تاارم یهیاست. بااد

است   ینخواهد بود. گ تن  ریپذامکان  یتوسعه گردشگر

ح اظاات از مناااط   یباارا هارساااخت یز نیاز ا  یبخش

 ااتیاا تجه لیاا منطقااه )از قب نیاا ا  یو جنگل  یعیبکر طب

 ...( الزم است.و اعالم خطر و   یحر  اءاط

عاماال  یدر گردشااگر رگااذاریاز عواماال تا  یکاا ی

از   یکیعنوان  به  ایپژوهش ن  نیاست که در ا  یاقتصاد

شناخته شد. باتوجه بااه عااعز   یگردشگر  یهاچالش

دانااش و شااناخت  شیعمن افاااا  ان،یروستائ  یمال  هیبن

وکار کسااب  یفضااا ،یاز بااازار گردشااگر انییروسااتا

  عاالبااالقوه و بال  یهافرصاات   نیو همچناا   یگردشگر

الزم   ،(دهایاا گارگاه و بازد  یمنطقه )برگاار  یگردشگر

 .انجام شدنیا  یمال  یهات یاست از آنها حما
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