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

1. Introduction

ural Tourism, is a new strategy in de-
velopment theories for empowerment 
and capacity building in rural areas to 

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

2. Methodology

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

3. Results

59 concepts were obtained from the original interviews. 
Then, one category appeared as the central (nuclear) cat-
egory from the extracted categories and along with 23 
others, they form the components of the theory derived 
from the research. Subsequently, since the task of linking 
the main categories with the secondary to the axial cod-
ing process was complicated and difficult, the research-
ers used the paradigm model to sort out and structure the 
relationships that emerged. In this way, by identifying 
the features and dimensions and identifying the patterns, 
the framework and the initial structure of the paradigm 
model were provided. Paradigm components in this study 
include phenomena, causative conditions, background 
conditions, interventional conditions, actions / reactions, 
and outcomes. The findings show that the rural tourism in 
the community under study have several problems. The 
unknown phenomenon of rural tourism was identified 
in this study and the context, interventions and strategies 
related to this phenomenon were spotted. In this study, 
the contextual conditions (presence of human, natural, 
cultural and tourism capital in the studied villages), causal 
conditions (inefficiency of the process of investor guid-
ance and entrepreneurs in the field of rural tourism, inef-
ficiency of the process of investors guidance and entre-
preneurs in rural tourism lack the adequate support from 
public, private and local organizations, shortage or lack 
of infrastructure and welfare facilities in villages, lack of 
knowledge and skills in tourism, weakness of advertis-
ing and accurate and timely information network in rural 
tourism), intervention conditions (aging and declining 

rural population, private ownership land issues, security 
issues and problems, the diminution of indigenous and lo-
cal attractions of villages, the existence of some tribal and 
tribal prejudices and cultural constraints, the existence of 
some unsuccessful experiences regarding the presence 
of tourists in rural areas, the existence of seasonal tour-
ism restrictions, Geographical isolation), strategies)Act/
interact ((lack of motivation in the locals, lack of attention 
to the potential of other areas of tourism and the halt of 
development in the tourist centers, the reduction of eco-
nomic activity and investment of villagers in rural tour-
ism, increasing urban migration, increasing demand for 
inappropriate and false occupations  and consequences 
associated with the phenomenon of rural depopulation 
(poverty and unemployment), dissatisfaction with living 
conditions, and the economics of the natural and cultural 
capacities of villages remained unknown.

4. Discussion

Many studies (e.g, Karami Dehkordi et al., 2016; Papzan et 

al., 2011; Hadipour et al., 2015; Ghobadi et al., 2010; Saraei 

& Shamshiri, 2013) have indicated that inadequate policy 
making and planning process in rural tourism, inadequate 
process of guiding investors and entrepreneurs in rural 
tourism, lack of adequate support and support of public, 
private and local organizations, weak advertising and 
timely information network, weak knowledge and skills 
in tourism are the most important causes of rural tourism 
development.

5. Conclusion

The findings indicate that Kermanshah province is not 
described well in the field of rural tourism with its unique 
collection of historical, natural and human capital attrac-
tion in villages; its high capacities are still neglected. Fail-
ure to organize the existing situation will make tourism 
problems of Kermanshah in near future; consequently it 
will have devastating effects on the tourism of the rural 
community.
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گردشگري روستایی راهکاری جدید در نظریه هاي توسعه براي توانمندسازي و ظرفیت سازي در مناطق روستایي به شمار می رود. در 
این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های گردشگری روستایی استان کرمانشاه با بهره جستن از پارادایم کیفي و روش 
نظریه بنیاني در بازه زمانی بهار و تابستان سال 1396 انجام شد. جامعه موردمطالعه پژوهش را کارشناسان و متخصصان گردشگری 
استان کرمانشاه تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ترکیبی، 15 نفر از آنان انتخاب شدند. گردآوری اطالعات با 
استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند صورت گرفت که تا رسیدن به سطح اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها طی سه 
مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. پدیده ناشناخته ماندن فضای گردشگری روستایی استان کرمانشاه، موضوع اصلی بود 
که پژوهشگران در مرور و بازخوانی یادداشت های میدانی خود، مکرراً با آن برخورد داشتند. همچنین در این بررسی با بهره گیری از مدل 
پارادایمی شرایط زمینه ای، شرایط علی )همچون: ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایه گذاران و کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی، 
ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایه گذاران و کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی، کمبود امکانات زیرساختی در روستاها(، شرایط 
مداخله گر )نظیر: سالخوردگی و کاهش جمعیت روستایی، مالکیت خصوصی اراضی و مسائل و مشکالت امنیتی(، راهبردها و پیامدهای 
مرتبط با این پدیده همچون مهاجرت روزافزون به شهرها، افزایش تقاضا برای مشاغل غیرمفید و کاذب و رکود اقتصادی روستاها، نارضایتی 

از شرایط زندگی و زیست اقتصادی و ناشناخته ماندن ظرفیت های طبیعی، فرهنگی و گردشگری روستاها، مورد واکاوی قرار گرفت.
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مقدمه

تضعیف فعالیت های اقتصادی سنتی در مناطق روستایی به ویژه 
اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی همچون کشاورزی در طی چند 
دهه اخیر، جست وجوی راهکارهای جدید برای تقویت پایه های 
اقتصادی و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی 
را ضرورت بخشیده است. به عبارت دیگر، اشتغال و درآمد حاصل از 
فعالیت های کشاورزی به تنهایی نتوانسته است مسائلی نظیر فقر، 
اشتغال و پایداری را رفع نماید و به نگهداشت جمعیت در حال 
رشد روستاها منجر شود، بنابراین بایستی گزینه های جدیدی با 
 .(Einali, 2014: 98) استفاده از منابع محلی موردتوجه قرار گیرد
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، گردشگری روستایی راهبردی 
اساسی برای توسعه نواحی روستایی و همچنین منبعی مکمل و 
متنوع ساز در اقتصاد روستایی به شمار می آید. طبق تجربیات 

و مطالعات ملی و بین المللی با توجه به ظرفیت های طبیعی و 
فرهنگی موجود در روستاها، توسعه گردشگری روستایی قادر 
نواحی  ساکنان  زندگی  کیفیت  ارتقای  در  اساسی  نقش  است 
روستایی، تجدید حیات روستاها و درنهایت توسعه پایدار روستایی 

 (Anvari et al., 2012: 67). ایفا کند

برنامه ریزی توسعه گردشگری در جوامع روستایی، با استفاده از 
روحیه کارآفرینانه و ایجاد راهکارهای بدیع و نو و بروز خالقیت و 
کارآفرینی مسیری جدید را پیش روی سرمایه گذاران و کارآفرینان 
 (Perales, 2002: 1103؛ Su, و مسئولین این حوزه باز کرده است
(1439 :2011. در این رویکرد روستاییان عوامل مختلف تولید و 

با  اقتصادي را در زمینه گردشگري گرد هم آورده و  بهره وري 
تالش و کوشش خالقانه فرصت ها را شناسایي و بهره برداری کرده 
از فعالیت و زیست اقتصادي  الگو و شیوه جدیدي  و درنهایت 
مبتني بر گردشگري را در مناطق روستایي خلق مي کنند که 

1- دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3- دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
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تحلیل کیفی چالش های گردشگری روستایی در استان کرمانشاه
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منجر به حداکثر  کردن بازده اقتصادي و به حداقل رساندن ریسك 
زیست اقتصادي با رهیافت پایداري در مناطق روستایي مي گردد 

 .(Roknodin Eftekhari et al, 2013: 88)

در اقتصاد ایران نیز گردشگري روستایی می تواند با توجه به 
به عنوان  آن  در  موجود  نسبی  مزیت هاي  و  گوناگونی محیطی 
یکی از عرصه هاي تنوع بخشی به اقتصاد روستایی مدنظر قرار 
گیرد، به گونه ای که در شرایطی که بسیاري از فعالیت هاي اقتصاد 
روستایی و سطح درآمد کشاورزی، طی دهه هاي اخیر دچار افول 
شدید شده و افزایش نرخ بیکاري و درنتیجه خروج نسل جوان 
و تحصیل کرده از جامعه روستایی، توسعه روستاها را به مخاطره 
انداخته است، توسعه گردشگري و بروز خالقیت و کارآفرینی در 
نواحی روستایی می تواند تا حدودي این مناطق را از رکود و انزوا 
خارج کند و موجب تنوع فرهنگی و گسترش توسعه روستایی 

 .(Motiee Langrudi & Nosrati, 2011:75) گردد

استان کرمانشاه به عنوان یکی از مستعد ترین مناطق برای توسعه 
گردشگری روستایی، نمونه بارزی از ضعف بهره گیری مطلوب از 
ظرفیت های منطقه ای موجود در کشور محسوب می گردد. این 
تاریخی،  از جاذبه های گردشگری،  برخورداری  به سبب  استان 
وجود برخی موهبت های طبیعی مانند تنوع آب و هوایی و چهار 
فصل بودن، در میان استان های برتر کشور قرار دارد، اما به لحاظ 
بهره برداری از فرصت های گردشگری روستایی، از توفیق چندانی 
صورت گرفته  اقدامات  و  برنامه ها  معدود  است.  نبوده  برخوردار 
شناساندن  و  معرفی  به  شدن  محدود  با  نیز  کرمانشاه  استان 
و  توانمندی ها  به  کم توجهی  و  گردشگری  هدف  14روستای 
پتانسیل های گردشگری در سایر روستاها، نتوانسته اند گردشگری 
روستایی را با توجه به قابلیت های فراوانی که در ابعاد مختلف دارد 

به جایگاه شایسته آن برسانند.

توسعه  خصوص  در  راهبردي  برنامه هاي  اتخاذ  ازآنجاکه 
گردشگری روستایی، بدون داشتن درکي عمیق و جامع از شرایط 
کنوني و آگاهی از چالش ها و مشکالت این حوزه بي اثر خواهد 
بود، پژوهش حاضر با هدف تحلیل مسائل و مشکالت فراروی 
گردشگری روستایی استان کرمانشاه و کلیه عوامل مرتبط با آن 

)عوامل زمینه ای، علی و مداخله گر(، انجام شد.

مروری بر ادبیات موضوع

در حجم گسترده ای از مطالعات گردشگري روستایي به عنوان 
بخشي از فرایند توسعه روستایي و توسعه پایدار موردتوجه قرار 
گرفته است. از دیدگاه این گروه از محققان، گردشگری روستایی 
به عنوان شکل خاصی از گردشگری تعریف شده است، به گونه ای 
که اگر با مدنظر قرار دادن ویژگی ها، نیازها و مسائل اجتماعی و 
فرهنگی و اقتصادی جوامع محلی همراه با توجه به خواست های 
گردشگران به درستی برنامه ریزی و ساماندهی شود، قادر است 
بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی نواحی روستایی کشور را 

-همچون بیکاری و فقر- مرتفع سازد (Ghaniyan, 2010). بر این 
و  از مطالعات پیشین کرمی دهکردی  اساس بخشی عمده ای 
و  سرایی   ،)2011( همکاران  و  پاپ زن   ،)2016( همکاران 
شمشیری )2013(، آمار )2013(، ابیانه و همکاران )2012(، 
رکن الدین افتخاری و همکاران )2013( و قبادی و همکاران 
)2010( به تبیین موانع و عوامل محرک گردشگری روستایی 
و تأثیرات آن بر توسعه روستایی پرداخته اند. بررسی مطالعات و 
گزارش های رسمی منتشرشده در این خصوص، حاکی از وجود 
موانعی همچون فقدان امکانات زیربنایی و رفاهی، فقدان شبکه 
اطالع رسانی صحیح و به موقع، عدم حمایت و توجه کافی دولت 

است.

قبادی و همکاران )2010( در یافته های پژوهش خود اشاره 
کرده اند که روستای چرمه علیای استان کرمانشاه با مشکالتی از 
قبیل؛ عدم امکانات زیربنایی و رفاهی، عدم درک صحیح روستاییان 
کم رنگ شدن  روستایی،  گردشگری  از  گردشگری  و مسئوالن 
جاذبه های فرهنگی روستا، عدم وجود شبکه اطالع رسانی صحیح 
و به موقع، عدم انگیزه مسئوالن محلی، عدم حمایت و توجه کافی 
دولت. نتایج پژوهش ابیانه و همکاران )2012( گویای این مطلب 
بود که شاخص های مدیریتی به عنوان مهم ترین آسیب روستای 
گردشگری ابیانه محسوب می شود. آمار )2013( در پژوهش خود 
به این نتیجه رسید که سرعت تغییرات در چشم انداز جغرافیایی 
ناحیه به گونه ای است که مدیران نیز عماًل در دام منفعت مالی 
از این امر از سازماندهی این فضاهای بکر و مستعد غافل شده و 

ضرورت آن را به فراموشی سپرده اند.

که  است  آن  از  حاکی   )2016( همکاران  و  حسام  مطالعه 
شاخص دسترسی به زیرساخت های فیزیکی، فضای اجتماعی 
اما  باالیی در روستاها دارند،  اعتمادبه نفس، مطلوبیت  و میزان 
به آموزش، مشاوره و تجربیات، مهارت  شاخص های دسترسی 
و دانش، دسترسی به سرمایه، نوآوری و خالقیت، آینده نگری، 
تولید، فروش و بازاریابی تولیدات در وضعیت مناسبی نیستند. 
که  دادند  نشان  خود  مطالعه  در   )2011( همکاران  و  غنیان 
عواملی چون عالقه مندی به تأسیس بنگاه های اقتصادی مرتبط 
با گردشگری، تأسیس و گسترش شبکه های تولیدی محلی بین 
صاحبان کسب وکار و وجود امنیت مناسب در سطح منطقه برای 
کارآفرینان و گردشگران از دیدگاه مردم محلی، در قیاس با دیگر 
عوامل مرتبط با فضای کارآفرینی، جایگاه و اهمیت باالتری دارند. 
کریم زاده و همکاران )2012( نیز دو عامل سیاسی و قانونی در 
ایجاد فرصت های بخش گردشگری نواحی روستایی مؤثر می داند. 
این در حالی است که پژوهشگرانی همچون رکن الدین افتخاری 
و همکاران )2013( در مطالعه خود تأکید بیش تری بر عامل 

اقتصادی دارند.

برخی دیگر از محققان بر نقش گردشگری در توسعه فعالیت و 
درآمدزایی روستاییان پرداخته اند. به گونه ای که رونق گردشگری 
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در نواحی روستایی فرصت های زیادی برای فعالیت زنان ایجاد 
کرده و محیط روستا را به یك محیط محرک و انگیزشی برای 
 (Gheshlagh Emeni فعالیت و کارآفرینی زنان تبدیل کرده است
آن  از  حاکی  مطالعات  برخی  نتایج  حال  این  با   .et al, 2012)

است که با وجود زمینه های طبیعی و انسانی بالقوه در روستاها، 
گردشگری هنوز نتوانسته نقش قابل توجهی در اشتغال، بالفعل 
نمودن قابلیت های بالقوه، بهبود وضعیت اقتصادی - اجتماعی و 
 (Yasori & Vatankhah توسعه کسب وکار روستاییان داشته باشد

 .Kalvarzai, 2015)

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر با رویکردی کیفی در راستای واکاوی چالش های 
گردشگری روستایی در قالب روش نظریه بنیانی در بازه زمانی، 
انجام شده است. برای گردآوری داده ها  بهار و تابستان 1396 
گرفته شد. جامعه  بهره  نیمه ساختارمند1  و  از مصاحبه عمیق 
استان  گردشگری  متخصصان  و  کارشناسان  را  موردمطالعه 
کرمانشاه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 
از نوع موارد شناخته شده2 )افراد متخصص و مطلعین کلیدی(، 
فرآیند گردآوری  و  نمونه گیری  انتخاب شدند.  آنان  از  نفر   15
داده ها تا سطح اشباع نظری3 یا آستانه سودمندی اطالعات در 
دسترس4 ادامه یافت. درمجموع، 15 مصاحبه )شامل 15 مصاحبه 

در مرحله نخست و 3 تکرار مصاحبه( انجام گرفت. 

معیار  چهار  از  داده ها  پایایی  و  صحت  از  اطمینان  جهت 
موثق بودن گابا و لینگولن؛ اعتبار؛ تأییدپذیری؛ قابلیت اعتماد 
و انتقال پذیری، بهره گرفته شد (Hoffman & Mehra, 1999). بدین 
منظور طرح شفاف و صریح پرسش ها، انجام مصاحبه در شرایط 
مناسب برای پاسخگویان، بازنگری اولیه و تکرار مصاحبه در موارد 
معین، تنوع بخشی به پرسش های مطرح شده )از طریق شکست 
پرسش های محوری( و نحوه طرح آن ها، تنوع بخشی به روش های 
و  نگری5(  سویی  )سه  برگزیده  نمونه های  و  مصاحبه  پیشبرد 
مشارکت دهی آن ها در جمع بندی دیدگاه های ارائه شده به منظور 
نزدیك ساختن برداشت های متقابل، ازجمله راهکارهایی بود که 

برای اعتباربخشی به داده ها استفاده شد. 

از  به دست آمده  یافته های  طرح  و  تحلیل  تحقیق،  این  در 
مصاحبه گری، مبتنی بر ترکیب روش کدگذاری طبقه بندی شده 
موضوعی و روند کدگذاری رایج در نظریه بنیانی شامل فرایند سه 
مرحله ای کدگذاری باز6، کدگذاری محوری7 و کدگذاری انتخابی8 

1. Semi – structured deep interview
2. Reputational Case Sampling
3. Theoretical saturation
4. Usefulness Threshold of Available Information
5. Triangulation
6. Open Coding
7. Axial Coding
8. Selective Coding

و تلفیق مفاهیم به دست آمده است. 

یافته ها

طی سه مرحله کدگذاری، نخست از دل مصاحبه های اولیه، 
کدهای مرتبط با موضوع مشخص شدند، سپس به شیوه مقایسه 
مداوم از دل چندین کد، یك مفهوم استخراج شد و به همین 
تا درنهایت 59  تبدیل شدند  به مفاهیم  نیز  شیوه سایر کدها 
مفاهیم  باز،  کدگذاری  جریان  ادامه  در  آمد.  دست  به  مفهوم 
به دست آمده با دقت موردبررسی قرار گرفتند و از جهت شباهت ها 
و تفاوت ها با یکدیگر مقایسه شدند، درنتیجه مفاهیمی که ماهیت 
یکسان داشتند، یا از لحاظ معنا به هم مربوط می شدند، ذیل 
مفهوم های مشترک که »مقوله« نامیده می شوند، قرار گرفتند. 
سپس از بین مقوله های استخراج شده، یك مقوله به عنوان مقوله 
مرکزی )هسته ای( ظاهر شد تا در کنار 23 مورد دیگر، اجزای 
نظریه زمینه ای به دست آمده از پژوهش را تشکیل دهند )جدول 
شماره1(. فراوانی مقوله های به دست آمده از مصاحبه ها در تصویر 

شماره 1 ارائه شده است.

سپس در ادامه با مشخص کردن ویژگی ها و ابعاد و شناسایی 
الگوها، شالوده و ساختار اولیه مدل پارادایمی مهیا گردید. اجزای 
این مطالعه شامل پدیده10، شرایط  پارادایم9 در  تشکیل دهنده 
علّی11، شرایط زمینه ای12، شرایط مداخله گر13، کنش/واکنش ها14 

و پیامدها15 است )تصویر شماره 2(. 

9. Paradigm
10. Phenomena
11. Contextual conditions
12. Causal conditions
13. Interving conditions
14. Act/interact
15. Consequences
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جدول 1. مفهوم ها و مقوله های استخراج شده.

دستهمقولهمفهومردیف

مقوله مرکزیناشناخته ماندن فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی1

وجود سرمایه های انسانی، طبیعی، فرهنگی و برخورداری روستاها از میراث طبیعی، فرهنگی و گردشگری 2
زمینهگردشگری در روستاها

وجود نیروی انسانی فراوان و ارزان3

مقدار کم اراضی ملی برای ساخت وساز و اجرای طرح های گردشگری4
مالکیت خصوصی اراضی

شرایط 
مداخله گر

مالکیت خصوصی و شخصی بسیاری از اراضی روستاها5

امنیت نداشتن برخی از روستاهای مرزی به دلیل ناامنی عراق به منظور راه اندازی فعالیت کارآفرینی6
مسائل و مشکالت امنیتی

نبود مرز رسمی بین شهرستان های مرزی استان کرمانشاه و کشور عراق7

مهاجرت نیروی جوان و تحصیل کرده روستایی8

سالخوردگی و کاهش جمعیت روستایی  کاهش جمعیت ناشی از کاهش موالید9

سالخوردگی جمعیت روستایی10

تغییر شیوه زندگی، آداب ورسوم و فرهنگ روستا11
کم رنگ شدن جاذبه های بومی و محلی روستاها

افول صنایع دستی روستایی12

وجود برخی از تعصبات قومی و قبیله ای و ضعف فرهنگ پذیرش گردشگر13
محدودیت های فرهنگی وجود برخی از تعصبات قومی و قبیله ای14

وجود برخی از تجارب ناموفق در خصوص حضور  تحمیل برخی هزینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر روستاییان15
گردشگران در مناطق روستایی

وجود محدودیت های فصلی گردشگریوجود محدودیت های فصلی گردشگری16

انزوای جغرافیاییدورافتادگی جغرافیایی و پراکندگی روستاها17

جاده های مواصالتی نامناسب در بین روستاهای بعضی از شهرستان ها18

کمبود یا فقدان امکانات زیرساختی و رفاهی 
در روستاها

شرایط علی

کمبود امکانات و زیرساخت مناسب برای گردشگران )واحدهای پذیرایی و اقامتی، امکانات 19
بهداشتی- درمانی- راه های ارتباطی و حمل ونقل و...(

نبود سیستم جمع آوری و دفع زباله 20

ضعف دانش و مهارت سرمایه گذاری و کارآفرینی در حوزه گردشگری21

ضعف دانش و مهارت در زمینه گردشگری

کمبود دوره آموزشی22

کمبود نیروی ماهرو متخصص در زمینه گردشگری23

ضعف شناختی مردم نسبت به گردشگری24

وجود دانش گردشگری به صورت بومی و سنتی25

ضعف در تبلیغات و اطالع رسانی مناسب به منظور معرفی روستاهای هدف26
ضعف تبلیغات و شبکه اطالع رسانی صحیح و 

به موقع در حوزه گردشگری روستایی  کمبود تبلیغات در خارج از استان و کشور برای جذب گردشگر27

کمبود تبلیغات از طرف رسانه های جمعی28

ناکارایی فرآیند شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری29

ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایه گذاران و 
کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی

ضعف در ارائه تسهیالت و اعتبارات مناسب به طرح هاي سرمایه گذاری30

نبود سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در طرح ها31

کمبود بودجه و سرمایه اختصاص داده شده برای حوزه گردشگری روستایی32

استفاده نکردن از نوآوری برای جذب سرمایه گذاری33
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ادامه جدول 1. مفهوم ها و مقوله های استخراج شده.

دستهمقولهمفهومردیف

نبود برنامه جامع از طرف بخش خصوصی و دولتی برای جذب گردشگر34

ناکارآمدی فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی در 
حوزه گردشگری روستایی

شرایط علی

ضعف حمایت هاي دولتي و سیاست گذاري هاي تشویقي در خصوص گردشگری روستایی 35
)سیاست هاي مالي، حقوقي، حمایتی و...(

نارسایی قوانین و سیاستگذاری سازمان ها ذی ربط در رابطه با گردشگری روستایی36

وجود رانت خواری و فساد اداری37

وجود قوانین دست و پاگیر در سازمان ها و اداره ها38

منعطف نبودن قوانین با توجه به شرایط شهرستان ها39

طوالنی بودن فرآیند اخذ مجوزهاي الزم 40

تغییر پی درپی مسئولین و نبود ثبات مدیریتی41

نبود مدیریت تخصصی و جامع42

همکاری و هماهنگی ضعیف بین سازمان های ذی ربط43

سنتی بودن مدیریت میراث فرهنگی44

ضعف همکاری در بین شوراها و مسئولین محلی با سرمایه گذاران و کارآفرینان45

فقدان حمایت و پشتیبانی کافی سازمان های 
دولتی، خصوصی و محلی

برخورد نامناسب برخی از مسئولین با سرمایه گذاران و کارآفرینان46

نبود دغدغه در بین مسئولین شهرستان برای گسترش وضعیت توسعه گردشگری47

کم کاری بخش خصوصی48

پایین بودن سطح مشارکت و همکاری مردم محلی49

فراهم نبودن زمینه مشارکت مردم50

ضعف همکاری در بین اعضای شوراها و مسئولین محلی با سرمایه گذاران و کارآفرینان51

بی انگیزگی در مردم محلی52

راهبردها

ضعف در توجه به پتانسیل های دیگر مناطق گردشگری و توقف روند توسعه در کانون های گردشگری53

کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری روستاییان در گردشگری روستایی54

مهاجرت روزافزون به شهرها55

افزایش تقاضا برای مشاغل غیرمفید و کاذب )دست فروشی، قاچاق، واسطه گری و...(56

رکود اقتصادی روستاها )فقر و بیکاری(57

پیامدها نارضایتی از شرایط زندگی و زیست اقتصادی58

ناشناخته ماندن ظرفیت های طبیعی، فرهنگی و گردشگری روستاها59
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در مرحله کدگذاري انتخابي با مرور خط سیر داستاني، تمامي 
مراحل پژوهش با دیدي کل نگر مرور گردید.

استان  روستایی  گردشگری  فضای  ماندن  ناشناخته  پدیده 
کرمانشاه، موضوع اصلی بود که پژوهشگران در مرور و بازخوانی 
در  داشتند.  برخورد  آن  با  مکرراً  خود،  میدانی  یادداشت های 
این راستا بسیاری از کارشناسان موردمطالعه ناشناخته ماندن 
فرآیند  ناکارآمدی  از  منبعث  را  استان  ظرفیت های گردشگری 
روستایی،  گردشگری  حوزه  در  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
عنوان نمودند. از دیدگاه آنان نداشتن برنامه جامع و مدیریت 
کارآمد در حوزه گردشگری روستایی استان کرمانشاه و حتی 
در سطح کشور، یکی از دالیل اصلی مغفول ماندن ظرفیت های 
بی نظیر این حوزه است. در این خصوص ضعف حمایت هاي دولتي 
و سیاست گذاري هاي تشویقي در خصوص گردشگری روستایی 
و  قوانین  نارسایی  و...(،  حمایتی  حقوقي،  مالي،  )سیاست هاي 
سیاست گذاری سازمان ها ذی ربط در رابطه با گردشگری روستایی، 
وجود قوانین دست وپاگیر در سازمان ها و اداره ها، منعطف نبودن 
با توجه به شرایط شهرستان ها و طوالنی بودن فرآیند  قوانین 
و  سرمایه گذاران  معضالت  عمده ترین  از  الزم،  مجوزهاي  اخذ 
کارآفرینان گردشگری روستایی است. کارشناسان این وضعیت 
را این گونه توصیف نمودند: »برنامه ریزی به معنای واقعی برای 
توسعه گردشگری روستایی انجام نشده تا زیرساخت مثل تبلیغ، 
ارائه غذا و حمل ونقل و اسکان را به هم وصل کنه... همه می دانیم 
کشور ما در قوانین اداری چابك نیست... قوانین و بخش نامه هایی 
که در مجلس تصویب می شود متناسب همه شهرستان ها نیست«.

از طرفی نبود مدیریت تخصصی و جامع در کنار تغییر پی درپی 
مسئولین و نبود ثبات مدیریتی، این وضعیت را برای سرمایه گذاران 

و کارآفرینان این حوزه بغرنج تر نموده است. 

همچنین با توجه به اینکه در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری 
روستایی شمار زیادی از سازمان های دولتی و خصوصی در سطح 
انقالب  بنیاد مسکن  بلکه  اداره میراث فرهنگی،  استانی )نظیر 
اسالمی، سازمان محیط زیست، آموزش وپرورش، آموزش عالی، 
صداوسیما، اداره راه و ترابري( و نهادهای محلی )همچون شوراهای 
اسالمی و دهیاری ها( به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارند، 
هرگونه ضعف همکاری و ناهماهنگی بین این سازمان ها، می تواند 

سرمایه گذاران این حوزه را با چالش مواجه نماید. 

به  نیاز  اظهارات مصاحبه شوندگان »ما  از سویی دیگر طبق 
مدیریت علمی و تعامل و همکاری داریم، اما سنتی بودن مدیریت 
میراث فرهنگی و نگاه سنتی داشتن باعث آسیب به گردشگری 
استان میشه...«، به گونه ای که بین وضعیت مطلوب و وضعیت 
قابل مالحظه ای  شکاف  استان،  روستایی  گردشگری  موجود 

مشاهده می گردد.   

ضعف دانش و مهارت در زمینه چگونگی سرمایه گذاری، بروز 

بود که در  از دیگر مواردی  کارآفرینی و گردشگری روستایی، 
طی مصاحبه های میدانی بارها به آن اشاره گردید. در این زمینه 
کارشناسان اعتقاد داشتند، عدم درک صحیح مردم از گردشگری 
روستایی، کمبود دوره آموزشی، کمبود نیروی ماهر و متخصص 
در زمینه گردشگری و وجود دانش گردشگری به صورت بومی و 
سنتی، از دالیل اصلی ضعف در این حوزه است. در این راستا 
به برخی از اظهارات شرکت کنندگان در پژوهش اشاره می گردد: 
»راهنمایی برای توریست نداریم و نیروهای ماهر خیلی کم داریم 
در حد یك یا دو نفر... دانش به کاررفته در این حوزه سنتی و بومی 

و بر اساس تجارب شخصی هست«. 

و  زیرساخت ها  نبودن  فراهم  عوامل،  این  همگی  کنار  در 
روستاهای  تا  داده  هم  دست به دست  اقامتی  و  رفاهی  امکانات 
دید  از  متعدد گردشگری  با وجود جاذبه های  کرمانشاه  استان 
گردشگران پوشیده بماند. کمبود امکانات و زیرساخت  مناسب 
برای گردشگران )جاده های مواصالتی نامناسب در بین روستاهای 
زباله،  دفع  و  جمع آوری  سیستم  نبود  شهرستان ها،  از  بعضی 
نمونه ای از کمبودهای و محدودیت های روستاهای استان است 
که عالوه بر روستاییان، گردشگران را نیز با مشکل مواجه ساخته 
کارشناسان  متعدد  مصاحبه های  طی  در  راستا  این  در  است. 
امکانات و زیرساخت ها  با عبارت مختلف مسئله کمبود  مکرراً 
نمودند   این حوزه مطرح  از چالش های جدی  به عنوان یکی  را 
»زیرساخت ها کفاف روند رو به رشد گردشگری را نمی دهد ... در 
بعضی از شهرستان ها مثل اسالم آباد غرب هنوز برای مکان های 
گردشگری زیرساخت های مثل آب، برق و جاده مهیا نشده ... و 
راه های مواصالتی بین این شهرستان ها خوب نیست... «. بدین 
ترتیب همکاری و مشارکت کارآفرینان و سرمایه گذاران دولتی و 
خصوصی در زمینه احداث و توسعه امکانات زیربنایی و رفاهی در 
روستاهای استان، ضرورت می یابد، اما بااین حال نتایج بررسی های 
و  سرمایه گذاران  هدایت  فرآیند  ناکارآمدی  از  حاکی  میدانی 
کارآفرینان در حوزه گردشگری روستایی استان کرمانشاه است. 
طبق مصاحبه های صورت گرفته، عواملی همچون ناکارایی فرآیند 
شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری، عدم ارائه تسهیالت 
بودجه  به طرح هاي سرمایه گذاری، کمبود  مناسب  اعتبارات  و 
روستایی  گردشگری  برای حوزه  داده شده  اختصاص  و سرمایه  
تشویق  و  جذب  سیستم های  در  نوآوری  از  نکردن  استفاده  و 
و  مشارکت سرمایه گذاران  عدم  اصلی  از دالیل  سرمایه گذاری، 
که  به گونه ای  است.  روستایی  گردشگری  حوزه  در  کارآفرینان 
حتی اندک سرمایه گذاران و کارآفرینان موجود نیز به سبب عوامل 
مذکور و برخورد نامناسب مسئولین، از ادامه فعالیت خود منصرف 
شده و یا از سرمایه گذاری مجدد برای توسعه فعالیت ها خودداری 
نموده اند. »این قدر سرمایه گذار رو این اداره و اون اداره میکنن 
که خسته میشه و منصرف میشه...«. در کنار ضعف مدیریت و 
برنامه ریزی، وجود رانت خواری و فساد اداری مشکالت فراروی 

سرمایه گذاران و کارآفرینان روستایی را دو چندان نموده است. 
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بررسی اظهارات مصاحبه شوندگان در این مطالعه نشان داد که 
فراهم نبودن زمینه مشارکت مردم، پایین بودن سطح مشارکت 
و همکاری مردم محلی، در بی انگیزگی برای سرمایه گذاری در 
گردشگری روستایی نیز نقش قابل توجهی داشته است. برخی از 
کارشناسان علت این مسئله را این گونه عنوان  نمودند: »یکسری 
افراد غیربومی خارج از روستا میان تسهیالت می گیرن، ولی طرح  
رو اجرا نمی کنند، این مسئله در برخی مواقع تضادهایی هم بین 
سرمایه گذاران خارجی و روستاییان به وجود آورده، به طور مثال 
به دلیل فرهنگ مردم ُکرد که بسیاری مهمان پذیر هستند، مردم 
بدون دریافت وجه از گردشگران آن ها را در خانه خودشان اسکان 

میدن، این باعث تعطیلی بعضی از اقامتگاه ها شده..«. 

ناشناخته ماندن فضای  از مهم ترین شرایط علی  یکی دیگر 
و  تبلیغات  ضعف  کرمانشاه،  استان  گردشگری  در  کارآفرینی 
شبکه اطالع رسانی صحیح و به موقع است به نحوی که طبق اظهار 
مصاحبه شوندگان »وقتی تبلیغاتی از طرف سازمان های دولتی 
انجام نمیشه، سرمایه گذار از کجا بدونه چه فرصت هایی در منطقه 
وجود دارد... چند تا کتابچه، راهنما و نقشه و این جور چیز ها به 

اونایی که اومدن کرمانشاه میدن؛ اینکه تبلیغات نیست... «.

در کنار تمامی شرایط علی مذکور، وجود یك سری عوامل 
مداخله گر همچون )مالکیت خصوصی اراضی، مسائل و مشکالت 
امنیتی، سالخوردگی و کاهش جمعیت روستایی، فقدان حمایت 
و پشتیبانی کافی سازمان های دولتی، خصوصی و محلی، کم رنگ 
شدن جاذبه های بومی و محلی روستاها، وجود برخی از تعصبات 
قومی و قبیله ای و محدودیت های فرهنگی، وجود محدودیت های 
است.  روستایی(  مناطق  انزوای جغرافیای  و  فصلی گردشگری 
در این راستا می توان به برخی از مهم ترین عوامل که به وضوح 
در اظهارات کارشناسان به چشم می خورد اشاره داشت. »نرخ 
زمین باال رفته و بافت شهری طوری نیست که وضعیت مکان های 
گردشگری رو گسترش بدیم... مانع اصلی گردشگری در بعضی 
از مناطق اینه که بعضی از اراضی ملك شخصی است و مردم 
ناراضی هستند که کسی بیاد تو زمین. شهرستان های مرزی مثل 
قصرشیرین سرمایه گذاری کمتر انجام می شود، چون نزدیك مرز 

عراق هست و منطقه عراق هم که ناامنه...«.

همچنین با وجود برخی از تجارب ناموفق در خصوص حضور 
گردشگران در مناطق روستایی، نه تنها درآمدی عاید روستاییان 
نشده است، بلکه پیامدهای منفی همچون تخریب درختان و 
منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، آلودگی های 
زیست محیطی مانند آلودگی آب، ریختن زباله و... ناشی از ورود 

گردشگران در مناطق روستایی به دنبال داشته است. 

به طورکلی بر اساس شرایط موجود )شرایط زمینه ای، شرایط 
بودن  ناشناخته  پژوهشگران،  تحلیل های  و  مداخله گر(  و  علی 
ضعف  و  کرمانشاه  استان  روستایی  گردشگری  ظرفیت های 

علی رغم ظرفیت های  که  باعث شده  این حوزه،  در  کارآفرینی 
این حوزه  برای سرمایه گذاری در  بی نظیر در روستاها، تمایلی 
بر بی انگیزگی مردم محلی، شرایط  افزون  باشد.  نداشته  وجود 
مناطق  دیگر  پتانسیل های  به  توجه  عدم  به  منجر  موجود 
گردشگری و توقف روند توسعه در کانون های گردشگری استان 

کرمانشاه گردیده است.

و  اقتصادی  فعالیت  کاهش  به وجودآمده،  شرایط  مجموع 
سرمایه گذاری روستاییان در گردشگری روستایی، افزایش تقاضا 
روزافزون  مهاجرت  درنهایت  و  کاذب  و  غیرمفید  مشاغل  برای 

روستاییان را به شهرها در پی داشته است.

امکانات معیشتی و  این مسائل در کنار کمبود  قرار گرفتن 
رفاهی در مناطق روستایی، نه تنها ناشناخته ماندن ظرفیت های 
گردشگری روستاها را در پی داشته است، بلکه منجر به تشدید 
فقر و بیکاری در روستاها و افزایش نارضایتی از شرایط زندگی و 

زیست و واماندگی روستاییان گردیده است.

بحث و نتیجه گیری

باالی  جاذبه های  وجود  علی رغم  به دست آمده،  نتایج  پایه  بر 
تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسانی در روستاهای استان کرمانشاه، 
این  با  مرتبط  راه اندازی کسب وکارهای  و  روستایی  گردشگری 
حوزه چندان موردتوجه واقع نشده است. در این راستا مهم ترین 
ناکارآمدی  شامل  حاضر  پژوهش  در  شناخته شده  علی  عوامل 
گردشگری  حوزه  در  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  فرآیند 
روستایی، ناکارآمدی فرآیند هدایت سرمایه گذاران و کارآفرینان 
در حوزه گردشگری روستایی، فقدان حمایت و پشتیبانی کافی 
سازمان های دولتی، خصوصی و محلی، ضعف تبلیغات و شبکه 
اطالع رسانی صحیح و به موقع، ضعف دانش و مهارت در زمینه 
گردشگری بودند. در این زمینه پژوهش های گوناگونی همچون 
همکاران  و  پاپ زن   ،)2016( همکاران  و  دهکردی  کرمی 
)2011(، سرایی و شمشیری )2013(، آمار )2013(، ابیانه و 
 ،)2013( همکاران  و  افتخاری  رکن الدین   ،)2012( همکاران 
 ،)2010( همکاران  و  قبادی   ،)2015( همکاران  و  هادی پور 
 )2012( همکاران  و  کریم زاده  و   )2016( همکاران  و  حسام 
تأثیر این عوامل را بر عدم توسعه مطلوب گردشگری روستایی 
تأیید کرده اند. در این بین نقش ناکارآمدی فرآیند سیاست گذاری 
و برنامه ریزی در حوزه گردشگری روستایی، بیش از عوامل دیگر 
در مصاحبه های صورت گرفته مورد تأکید قرار گرفت. مرور کلی 
با موضوع  از آن است که برخورد  نیز حاکی  مطالعات پیشین 
گردشگري روستایی در ایران به صورت یك پدیده خود برانگیخته 
بوده و مردم روستا با آداب رسوم سنتی با گردشگران برخورد 
برنامه اي  و  انسجام  عدم  داراي  مسئله،  این  بنابراین  می کنند، 
نامنظم و کنترل نشده است و از مدیریت صحیح برخوردار نیست، 
لذا جهت توسعه و بهره برداری بهینه و کاربرد و نقش آن در توسعه 
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روستایی نیاز به بازنگري و برنامه ریزي مدون و دقیقی در ساختار 
گردشگري روستایی کشور است. 

چالش مهم دیگر، کمبود یا فقدان امکانات زیرساختی و رفاهی 
در روستاها در ساختار گردشگري روستایی است اگرچه خود این 
عامل نیز می تواند منبعث از ناکارآمدی برنامه ریزی ها باشد. بر این 
اساس پیشنهاد شده است با تشویق سرمایه داران و کارآفرینان 
روستایی در این زمینه همکاري و مشارکت الزم به عمل آید. 
در این راستا تبیین راهکارها و سیاست هاي تشویقي و حمایتي 
مناسب در قالب )طرح های معاف از مالیات، بسته های تشویقی، 
سرمایه گذاران  ترغیب  به منظور  کم بهره(  تسهیالت  پرداخت 
را بایستی در نظر داشت. بااین حال نتایج مطالعه بیانگر ضعف 
حمایت و پشتیبانی کافی سازمان های دولتی، خصوصی و محلی از  
سرمایه گذاران در این حوزه است. ازاین رو پیشنهاد می شود ضمن 
توجه به برنامه ریزی منسجم، قانون گذاری و تأمین زیرساخت های 
موردنیاز، زمینه حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و کاهش 
بخش  و  محلی  نهادهای  فعال  مشارکت  و  اداری  بروکراسی 

خصوصی را در حوزه گردشگری روستایی فراهم نماییم. 

توسعه  عدم  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  دیگر  یکی 
و مهارت  دانش  استان، ضعف  مناطق روستایی  گردشگری در 
گردشگری  و  کارآفرینی  سرمایه گذاری،  زمینه  در  روستاییان 
بوده است که در مطالعات بسیاری همچون پاپ زن و همکاران 
همکاران  و  حسام  و   )2012( همکاران  و  ابیانه   ،)2011(
)2016( نیز اشاره شده است. این عامل افزون بر اینکه ناشناخته 
ماندن فضای گردشگری روستایی را به دنبال داشته، منجر به 
عدم مشارکت و همکاری کافی مردم روستایی و نهادهای محلی 
در طرح های گردشگری شده است؛ چرا که اغلب افراد روستایی 
اطالعات و دانش و تجربیات اندکی نسبت به گردشگري روستایی 
دارند، ازاین رو تمایلی برای سرمایه گذاری در طرح های گردشگری 
روستایی ندارند و یا در محدود طرح های موجود روستاییان در 
برنامه ریزی و مدیریت طرح ها دچار مشکالت متعددی می شوند. 
اساساً بایستی زمینه مشارکت فعال و مؤثر روستاییان در روند 
برنامه ریزي، اجرا و گسترش آن فراهم گردد، به گونه ای که توسعه 
گردشگري در وهله نخست پاسخی براي برآورده ساختن نیازهاي 
این میان فقر و بیکاري دو  باشد. در  اقتصادي ساکنان داشته 
مشکل عمده این نواحی محسوب می شوند که توسعه فعالیت هاي 

گردشگري باید بتواند در کاهش این مشکالت ثمربخش باشد. 

از دیگر عوامل مهم در مغفول ماندن فضای گردشگری روستایی 
اطالع رسانی صحیح  و شبکه  تبلیغات  کرمانشاه، ضعف  استان 
تبلیغاتی  که  پیشنهاد می گردد  اساس  این  بر  است.  به موقع  و 
ظرفیت های  معرفی  خصوص  در  برنامه ریزی شده  و  منسجم 
کرمانشاه،  استان  روستایی  مناطق  در  گردشگری  و  طبیعی 
آداب ورسوم و مراسم بومی و محلی خاص هر منطقه )همچون: 
انار در روستای زردویی شهرستان  مراسم شکرگزاری برداشت 

پاوه( صورت گیرد. در این زمینه لزوم تبلیغات گسترده به ویژه 
از طریق برنامه های صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سازمان گردشگری جهت آگاه سازی مردم در مورد جاذبه های 
توسعه  برای  الزم  زمینه های  ایجاد  و  روستایی  گردشگری 

گردشگری روستایی، احساس می گردد.

همچنین وجود برخی محدودیت های فرهنگی، کم رنگ شدن 
جاذبه های بومی و محلی روستاها، وجود برخی از تجارب ناموفق 
وجود  و  روستایی  مناطق  در  گردشگران  حضور  خصوص  در 
محدودیت های فصلی گردشگری از دیگر عواملی بودند که به طور 
غیرمستقیم توسعه گردشگری روستایی را تحت تأثیر قرار داده اند. 

دورافتادگی  همچون  مداخله گر  شرایط  تأثیر  از  بااین حال 
و کاهش جمعیت روستایی،  )انزوای( جغرافیایی، سالخوردگی 
مالکیت خصوصی اراضی و مسائل و مشکالت امنیتی، بر ناشناخته 

ماندن فضای کارآفرینی گردشگری را نمی توان نادیده گرفت. 

کارآفرینی  توسعه  برای  مناسبی  فضای  ایجاد  راستا  این  در 
ارائه  فرآیندهای  بهینه سازی  بر  تأکید  با  روستایی  گردشگری 
مناطق  به  آموزشی  و  رفاهی  زیرساختی،  امکانات  و  خدمات 
روستاییان،  توانمندسازی  زمینه  فراهم سازی  ضمن  روستایی، 
می تواند منجر به افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی روستاییان 
هدررفت  از  جلوگیری  و  سرمایه  جذب  تسهیل  آن  به تبع  و 

سرمایه های محیطی و انسانی روستاها گردد.

تشکر و قدردانی

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

»تهمینه احسانی فر و همکاران. تحلیل کیفی چالش های گردشگری روستایی در استان کرمانشاه«
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