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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی موانع بهبود فضای کسبوکار در حوزه توریسم روستایی با بهرهگیری از پارادایم کیفی و تئوری بنیانی صوورت
گرفته است .جامعهی موردمطالعه صاحبان کسبوکار در منطقهی ریجاب بودند که  82نفر از آنوان بوه روش نمونوهگیوری هدفمنود موورد
پرسش قرار گرفتند .دادههای پژوهش با بهرهگیری از تکنیک مصاحبه نیمه ساختارمند و گوروههوای متمرکو جموعآوری و در قالوب سوه
مرحله :کدگذاری بواز موووری و انتبوابی تولیود و در قالوب 01موانع اصولی طبقوهبنودی گردیود کوه اوامد -0 :ضوع برناموهریو ی
عدمحمایتهای مالی و اعتباری دولت  -8تبریب و آلودگی منابع طبیعی و زیستمویطی -3عدم وجود امکانات و زیرساختهای اقوامتی
تفریوی -4عدم وجود صنایع تبدیلی مرتبط با موصوالت باغی در منطقه  -5فصلی بودن کسبوکارهای گرداگری  -6نبود انگی ه و عودم
ریسکپذیری صاحبان کسبوکار در کارآفرینی و تنوعببشی مشاغد  -7مودودیتهای اجتماعی موجود در جوامع می بوان  -2نامناسوب
بودن ارایط جغرافیایی منطقه  -9ضع در اطالعرسانی و معرفی جاذبههای مورد بازدید -01موانع فرهنگی میبااند .در پایان با توجه به
نتایج به دست آمده پیشنهادهایی بهمنظور توسعه این صنعت در روستاهای منطقه ریجاب ارائه اده است.
واژههای کلیدی :گرداگری روستایی توسعه کسبوکار توسعه اقتصادی تئوری بنیانی ریجاب.
 نویسنده مسئول مکاتباتresina2011@gmail.com :
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توریسم روستایی میتواند به راد و توسعهی
مقدمه
بیانجامد.
وکارها
ترویج و آموزش کسب
های دوم
جهانی
مجلهجنگ
صنعت گرداگری پس از اتمام
اماره  4زمستان ( 0393پیاپی )82
سال هفتم
کشاورزی
پژوهش
کسبوکارهای گرداگری میتواند موجب جذب
با گسترش اهرنشینی کاهش ساعات کار توسعه
اهالی به نواحی روستایی و ثبات اقتصادی این نواحی
روزاف ون راهها و ابکههای حمدونقد ارتقای سطح
گردد .در اغلب مناطق روستایی که گرداگر در آن
فرهنگ عمومی و اصالح قوانین و مقررات توول
حضور پیدا میکند اف ایش درآمد ثانویه و درآمدزایی
اگرف یافت بهطوریکه امروزه به یک پدیده از
حاصد از مشاغد جدید ببش گرداگری اکد
نمادهای عصر تمدن تبدید اده است (النکورا .)0320
میگیرد که از طریق فروش موصوالت و صنایعدستی
امروزه از گرداگری بهعنوان گذرگاه توسعه یاد
و فعالیتهای چندگانه حاصد میاود ( Sharpley,
میاود ( .)Schweinsberg, 1998تا جایی که سازمان
.)2000
جهانی گرداگری در بیانیه مانیلی گرداگری را نیاز
متأسفانه اغلب مشاغد ببش گرداگری روستایی
اساسی در ه اره سوم معرفی کرده است (حاجی نژاد و
که میتواند منبع توول ب رگی در جوامع روستایی از
همکاران  .)0322این صنعت به علت ویژگیهای
لواظ اقتصادی کاهش بیکاری مهاجرت و حتی
منوصر به فرد خود از سوی صاحبنظران به صادرات
توسعه اجتماعی و فرهنگی نواحی روستایی گردد
پنهان و صنعت بدون دود اهرت یافت و در سالهای
بهعنوان منبع اصلی درآمد ساکنین تلقی نمیاود و
اخیر در راتههای مطرح اقتصادی جهان بعد از نفت و
بهطور کلی درآمدزایی باالیی برای ساکنین به همراه
خودروسازی مقام سوم را دارا بوده است (صیدایی و
ندارد (کرمی بنماران و همکاران  .)0398لذا بسیاری از
همکاران  .)0329یکی از انواع گرداگری که روز به
افراد ااغد در ببش گرداگری روستایی به رونق و
روز طرفداران بیشتری پیدا میکند گرداگری
توسعهی کسبوکار خود در زمینهی گرداگری
روستایی است که بهعنوان یک فعالیت تفریوی-
روستایی تمایلی ندارند و این مسئله با وضوح بیشتری
اجتماعی در نیمه دوم قرن  02در انگلستان اکد
در منطقهی ریجاب استان کرمانشاه مشاهده میگردد.
گرفت (.)Bensemann, 2009
منطقهی ریجاب یکی از دلانگی ترین و فرحببشترین
ااید در گذاته گرداگری روستایی فعالیتی
نقاط ایران در دل کوههای داالهو است .این منطقه که
برای کسب درآمد طبقه مرفه بود .اما در دنیای امروز
نام خود را از کلمه کردی "ریژآو" به معنی مود
روستاییان نی از این راه کسب درآمد میکنند .زیرا
ری ش آب (آبشار) گرفته است با چشمهساران و
گرداگری و توریسم روستایی یکی از منابع ارزآور
جویبارهای فراوانش سرچشمه رود الوند است .با توجه
اقتصادی است که کارکردهای مطلوبی دارد و برخی از
به کیفیت و سردی آب این رود در کنار آن دهها
این کارکردها مثد کشاورزی و جنگدداری ج ء
استبر پرورش ماهی ایجاد اده است که باوجود تغییر
الینفک طبیعی و اجتماعی روستا هستند میتوان
منظر طبیعی منطقه باعث ااتغال تعداد زیادی از
گفت بسیاری از انواع گرداگری وابسته به مویط
ساکنان منطقه گشته است .روستای ااالن در منطقه
روستایی میبااد که سبب ایجاد ااتغال خاص
به سبب وجود چشمهها رودهای کوچک جنگدهای
روستایی میگردد (فراهانی و منوچهری  .)0394با
انبوه و گسترده باغات گردو انار و انجیر از
توجه به اینکه ااتغالزایی یکی از مشکالت فراروی هر
تفرجگاههای زیبا و کمنظیر استان کرمانشاه و ایران به
جامعه است و بیکاری بهعنوان یکی از معضالت عظیم
امار میآید.
اقتصادی و اجتماعی میبااد .توسعهی گرداگری و
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آثار و بناهای متعددی از دوران صدر اسالم در
منطقه ریجاب دیده میاود که از آن جمله میتوان
به قلعه ی دگرد و مقبره ابودجانه از صوابی پیامبر
اکرم اااره کرد .این منطقه با دارا بودن جاذبههای
متنوع و متعدد گرداگری هر ساله پذیرای ه اران
گرداگر از نواحی مبتل کشور و حتی خارج از آن
میبااد که میتواند نقش مهمی در توسعهی
فعالیتهای گرداگری روستایی دااته بااد .اما
متأسفانه کسبوکارهای مرتبط با گرداگری در این
مناطق رونق و توسعهی چندانی ندارد و در سالهای
اخیر بسیاری از مشاغد این منطقه از بین رفته است و
مشاغلی هم که وجود دارند بهصورت خیلی ابتدایی و
سنتی میبااند و بسیاری از صاحبان کسبوکار در
این منطقه به مناطق اطراف مهاجرت کردهاند و
باوجود گرداگران و بازدیدکنندگان بسیار در منطقه
تمایلی به ایجاد کسبوکارهای مرتبط با گرداگری در
منطقه ندارند .بهطوریکه بسیاری از مسافران منطقه
از نبود خدمات و امکانات مرتبط با گرداگران که
میتواند سبب ایجاد مشاغد جدید و رونق کسبوکار
در منطقه گردد و منبع درآمدی برای ساکنین رضایت
چندانی ندارند .در این منطقه ااهد وجود استبرهای
زیاد پرورش ماهی هستیم که زمانی منبع اصلی درآمد
ساکنین بود اما متأسفانه این استبرها اکنون بدون
استفاده رها ادهاند.
غنیان و همکاران ( )0391در پژوهشی با عنوان
ارزیابی فضای کارآفرینی در گرداگری روستایی
عواملی چون عالقهمندی به تأسیس بنگاههای
اقتصادی مرتبط با گرداگری تأسیس و گسترش
ابکههای تولیدی مولی بین صاحبان کسبوکار
وجود امنیت مناسب در سطح منطقه برای کارآفرینان
و گرداگران از دید مردم مولی جایگاه و اهمیت
باالیی در توسعهی کسبوکارهای مرتبط با گرداگری
دارد .نتایج مطالعه لطیفی و همکاران ( )0398نشان
داد که  4عامد زیرساختی فرهنگی برنامهری ی و
مدیریتی همچنین اطالعرسانی و تبلیغات درمجموع
 07/68درصد از واریانس موانع توسعه فعالیت
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گرداگری را تبیین میکنند .نتایج پژوهش فراهانی و
منوچهری ( )0394در ارتباط با موانع و مشکالت
توسعه گرداگری روستایی نشان داد کیفیت پایین
خدماترسانی ضع در زیرساختهای حمدونقد
کمبود تبلیغات و اطالعرسانی و عدم مشارکت
سازمانهای دولتی مهمترین مشکالت پیش روی
پویایی روستاهای هدف گرداگری منطقه هستند.
صالوی و همکاران ( )0393با عنوان تأثیر گرداگری
در توسعه پایدار نواحی روستایی به این نتیجه دست
یافتند که توسعهی گرداگری بر بعد اقتصادی
توسعهی پایدار تأثیر مثبت گذااته است بهطوریکه
موجب تنوع اغلی و کسب درآمد بیشتر ساکنان اده
است اما در بعد مویطی بیشترین تأثیر منفی را
دااته است زیرا در تغییر کاربری اراضی افت
موسوس کمی آب در فصول گرم فرسایش و رانش
زمین در اثر ساختوساز غیراصولی خانههای دوم
موجب ناپایداری مویط اده است.
در همین زمینه مطالعات علیقلیزاده ()0327
نشان داد گرداگری معموالً به ه ینههای اقتصادی
جامعه می بان مانند اف ایش قیمت کاال و خدمات
اف ایش کاذب قیمت زمین اف ایش ه ینههای زندگی
برگشت ناچی سرمایه فصلی بودن فرصتهای اغلی
جابجایی و ااتغال افراد بومی و منسوخ ادن برخی از
فعالیتهای مرسوم مانند کشاورزی و ماهی گیری در
نواحی روستایی دامن میزند.
در مطالعهای که توسط کرمی بنماران و همکاران
( )0398با عنوان زمینهیابی فعالیت بنگاههای
اقتصادی کوچک و متوسط با مووریت گرداگری
روستایی در ببش کن استان تهران انجام اد به این
نتیجه رسیدند که زنان در مقایسه با مردان به تأسیس
ااکال مبتل کسبوکارهای گرداگری در منطقه
دیدگاه خوش بینانه تری دااتند و اهالی مسن منطقه
با توسعهی گرداگری به دلید ایجاد م احمت توسط
گرداگران و سلب آرامش اهالی مبال بودند .در
پژوهش عنابستانی و همکاران ( )0390گسترش
خانههای دوم در نواحی روستایی که در نتیجهی
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مالقاتکنندگان و تسهیالت فراهماده برای آنها
توسعهی گرداگری روستایی تأسیس اده بود سبب
باعث برانگیبته ادن یا توریک ساکنین برای
اف ایش قیمت زمین در روستا کاهش انسجام و
(پیاپی )82
زمستاناود0393
هفتمی اماره 4
کشاورزی باسال
پژوهشهای
یکپارچگی روستا همچنین مجله
ارایط
زیرا در
گرداگری می
توسعه
ترویج و آموزش مبالفت
اقتصادی
تغییرات
ایستایی سطوح ظرفیت برای بسیاری از متغیرها
اجتماعی در نواحی روستایی گردید.
تکمیداده یا از حد ممکن فراتر میرود و از اینجا به
نتایج مطالعات دیگر بیانگر این واقعیت است که
بعد مسائد و مشکالت مویطی اقتصادی و اجتماعی
به دلید ضع بنیهی مالی ساکنین مولی برای
بروز میکنند .صیدایی و همکاران ( )0329در
سرمایهگذاری در ساخت هتدها فرواگاههای ب رگ و
مطالعهای با عنوان نقش امنیت در توسعهی
سایر زیربناهای موردنیاز جهانگردی ساکنین غیربومی
گرداگری عدم تماید ببش خصوصی به
یا خارجی وارد صونه اده و اقدام به سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در این ببش به علت عدم سودآوری
میکنند و حتی اجناس موردنیاز گرداگران را از سایر
حمایت ناکافی دولت در مورد امنیت گرداگران
مناطق به آنجا وارد میکنند (.)Tousum, 2002
اقدامات سلیقهای و مودودکننده از سوی برخی افراد
) Amit (2011معتقد است عالوه بر عدم وجود
غیرمسئول نبود امکانات اولیه مثد اقامتگاههای
امکانات و تأسیسات رفاهی در مورد روستاها عدم
مناسب و سرویسهای بهدااتی فقدان تسهیالت الزم
برنامهری ی مناسب در زمینه گرداگری از موانع
برای ببش خصوصی (مانند پرداخت وامهای بلندمدت
توسعه این صنعت میبااد .در همین زمینه & Lai
با بهرهی کم) ه ینهی باالی زمین تشریفات زائد و
) Nepal (2006معتقد است بر اساس مدل مراحد راد
دست و پاگیر اداری بهمنظور ایجاد هتدها و مراک
جهانگردی اکتشاف توسعه تثبیت رکود و زوال یا
رفاهی را از موانع توسعهی کسبوکارهای مرتبط با
حیات مجدد تأثیرات اجتماعی عمدتاً در مراحد
گرداگری بیان نمودهاند.
تثبیت و رکود ظهور میکنند .به نظر وی تعداد زیاد

نتایج مطالعات مهدوی ( )0327در منطقهی کن
استان تهران نشان داد که گرداگری در زمینهی
اقتصادی اثرات مودودی دااته و بهج ااتغالزایی و

درآمدزایی اندک موجب باال رفتن قیمتها و
سوداگری در ارتباط با زمین اده استRuglova .
) (2007با توجه به مطالعات و پژوهشهای انجاماده
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بیان نمود که هرگونه استفادهی اب اری از صنعت
گرداگری تأثیر معکوس بر رفاه اجتماعی و وضعیت
اقتصادی مردم دارد و بر این اساس میتوان بوث را
فراتر برد .همانطور که مالحظه گردید علیرغم م ایای
فراوان اقتصاد گرداگری بر اساس مطالعات مبانی
نظری و یافتههای پژوهشی و جمعبندی نظر
نویسندگان و پژوهشگران تعداد زیادی موانع توسعه
کسبوکارهای مرتبط با توریسم روستایی اناسایی
اد .برخی از آنها به دلید همپواانی ادغام ادند .با
توجه به مجموع نظرها موانع (بازدارنده) توسعه
کسبوکارها در قالب چارچوب مفهومی در نگاره 0
نشان داده اده است.

اهداف تحقیق
هدف توقیق بررسی موانع بهبود کسبوکارهای
مرتبط با گرداگری روستایی با استفاده از تئوری
بنیانی در منطقه ریجاب میبااد.
روش پژوهش
در این پژوهش بهمنظور ارائهی تصویری عمیق و
روان از موانع توسعهی کسبوکارهای مرتبط با
توریسم روستایی در قالب یک مدل از روش تئوری
بنیانی بهره گرفته اد.
گراندتئوری یا تئوری بنیانی از روشهایی است که
در توقیقات کیفی استفاده میاود و مبتنی بر رویکرد
استقرایی است که بهصورتی سیستماتیک و در قالب
مراحد منظم پدیدهها را در موقعیت طبیعی آنها
مورد بررسی قرار میدهد (ادیب حاج باقری و
همکاران  )0329در این روش قابلیت تعمیم مدنظر
نیست بلکه هدف درک پدیدهها و ابعاد مبتل آن
است (گیدن  .)0376جامعهی آماری موردمطالعه
صاحبان کسبوکارهای مرتبط با توریسم روستایی در
منطقه بودند که در کانون گرداگری و روستای هدف
گرداگری منطقه (روستای ااالن) حضور دااتند هر
یک از پاسبگویان در جلساتی به طول 01دقیقه
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مصاحبه ادند و پس از مصاحبه با  82نفر از آنها
ااباع تئوریک حاصد اد ( 8نفر ماهیفروش  8نفر
مکانیک  4نفر سوپرمارکت  3نفر دستفروش
موصوالت باغی  0نفر مسئول هتد  0نفر مسئول
کارواش  8نفر میوهفروش فرواگاه صنایعدستی 3
نفر مسئول استراحتگاه خانوادگی 3نفر عکاس  8نفر
ایرینی فروش  8نفر چایخانه سنتی  8نفر فروانده
نان مولی  0نفر).
سپس بهمنظور اف ایش اعتبار دادهها با استفاده از
تکنیک مثلث سازی دو گروه متمرک  04نفره تشکید
اد که با تسهید گری موققان و در راستای دستیابی
به اهداف توقیق به تبادلنظر در خصوص موانع و
مودودیتها پرداختند .بهمنظور جمعآوری اطالعات از
مصاحبهی عمیق مصاحبهی متمرک مشاهدهی
مستقیم و عکس استفاده اد .سپس مطالب
گردآوریاده حاصد از مصاحبهها و گروههای متمرک
در قالب سه مرحلهی کدگذاری باز مووری و انتبابی
تولید گردید و مدل موانع توسعهی کسبوکارهای
مرتبط با توریسم روستایی استبراج گردید.
یافتهها
پس از پیادهسازی مطالب جمعآوریاده از طریق
مصاحبه و گروههای متمرک در کدگذاری باز با مرور
خط به خط دادهها جمالت مرتبط با موضوع پژوهش
استبراج اد .حاصد این مرحله اناسایی  76مفهوم
کلیدی در زمینهی موانع توسعهی کسبوکارهای
مرتبط با توریسم روستایی بود .سپس با توجه به
ماهیت موانع و مشکالت و روابط بین آنها دستهبندی
مقدماتی صورت گرفت و به هر یک از موانع و
مشکالت مطرحاده از سوی افراد یک کد داده اد
بهطوریکه گویههای مرتبط در یک خواه قرار گرفتند
و به هریک کدهایی از p1تا  p74اختصاص یافت
(جدول .)0در پایان این مرحله به نظر رسید که این
مفاهیم کلیدی موانع و مودودیتها را در ابعاد مبتل
پواش داده و نیازی به مراجعهی مکرر به نمونههای
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موردمطالعه وجود ندارد به بیان دیگر اعتبار درونی

دادهها در این مرحله مورد تأیید قرار گرفت.

کشاورزیباز)
آموزش(کدگذاری
سازی دادهها
مفهوم
مجله جدول
سال هفتم اماره  4زمستان ( 0393پیاپی )82
ترویج و
پژوهش.1های
ردی
0
8
3
4
5
6
7
2
9
01
00
08
03
04
05
06
07
02
09
81
80
88
83
84
85
86
87
82
89
31
30
38
33
34
35
36
37
32

مفاهیم

کد

فراوانی پاسخها

بیمه نشدن پرورش ماهی توسط دولت
پبش ادن بوی بد ماهیهای تل اده
خشک ادن درختان گردو و انجیر
عدمحمایت دولت جهت سکوبندی
سایبان ندااتن سکوها
بیکاری در بیشتر ماههای سال
عدم مجوز جهت ساختوساز
ترس از راهاندازی و ایجاد اغد جدید
خراب ادن میوهها
آمدن سیالب
بدهکاری مردم به دولت
ندااتن پول و سرمایه
عدمحمایت و پشتیبانی از نیروی جوان و فعال بومی مولی
کمبود نیروی انسانی اغد آفرین
کمبود نیروی انسانی متبصص و آموزشدیده
آوردن ماهی از خارج منطقه در فصول گرداگر پذیر
عدم آگاهی گرداگران از جاذبههای گرداگری در منطقه
تضاد فرهنگی بین گرداگر و جامعه می بان
ندااتن تعمیرگاه مجه
بدبینی مسئوالن
تضاد و دامنی میان اهالی منطقه
حسادت مردم مولی
ندااتن تجربه کافی در تبدید موصوالت باغی
سم ری ی داخد استبرهای پرورش ماهی توسط روستاییان در اثر تضاد و دامنی
روی آوردن بدون برنامهری ی مردم به پرورش ماهی
ضرر و زیان فراوان به علت تعطیلی پرورش ماهی
وجود گرداگر تنها در سهماهه تابستان و ایام نوروز
در ابتدا تشویق مردم به پرورش ماهی و سپس حمایت نکردن از آنها توسط دولت
برقکشی و از بین بردن درختان باغی
تعطیلی هتد در فصد سرما
کم ادن عمق آب
تعطیلی مسابقات انای ایرجه به علت کم ادن عمق آب
مهاجرت جوانان به اهرهای اطراف
تعداد مودود سکوها
عدم کیفیت پدهای روگذر از آب
عدم وجود سطد زباله در مسیر جریان آب
رعایت نکردن بهداات
آلوده ادن آب

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38

84
80
02
83
88
80
02
09
87
05
07
82
87
06
02
84
80
09
07
09
87
86
82
82
88
87
82
82
04
07
81
09
87
81
08
00
07
09
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ادامه جدول  .1مفهومسازی دادهها (کدگذاری باز)
مفاهیم

کد

فراوانی پاسخها

ردی
39
41
40
48
43
44
45
46
47

ندادن تسهیالت و وامهای بلندمدت باسود دهی کم توسط دولت
تعطید ادن پرورش ماهی
ترس در میان اهالی روستاها نسبت به احیاء پرورش ماهی
وضعیت نامناسب پارکینگ
کاهش درآمد به علت تعطیلی پرورش ماهی و از بین رفتن باغات
ایجاد استبرهای پرورش ماهی و تبریب باغات و پواش گیاهی
اختالفات مذهبی بین جامعه می بان و مهمان
ترس در میان اهالی روستاها از فاش ادن مذهبشان
کمبود مراک اقامتی

P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47

84
86
09
04
06
84
02
09
07

42
49
51
50
58
53
54
55
56
57
52
59
61
60
68
63
64
65
66
67
62
69
71
70
78
73
74

عدم وجود پارک و امکانات ورزای -تفریوی
باریک و دوطرفه بودن جاده
بنبست بودن جاده
نامناسب بودن سرویسهای بهدااتی
عدم اطالعرسانی
مشکد در برقراری ارتباط بین کاسبان منطقه با گرداگران
آلودگی خاک
عدم نظارت مسئولین
عدم انگی ه و تماید مردم جهت سرمایهگذاری
تعارض متفاوت میان فرهنگ گرداگران و ساکنین منطقه
عدم وجود مراک درمانی مناسب بهمنظور مراجعه گرداگران در مواقع ضرورت
عدم عالقه برای ادامه کار
عدم وجود تسهید گرو آموزشدهنده برای کارآفرینی در منطقه
عدم تنوع در مشاغد
کمبود صنایع تبدیلی و بستهبندی
عدم وجود انبار و تجهی ات مدرن جهت نگهداری
کمبود منابع آبی
مودودیتهای موجود در تولیدات باغی و صنایع تبدیلی موصوالت باغی
آزاد نبودن حاایه اطراف رودخانه
دوری منطقه نسبت به اهرهای پرجمعیت کشور
خشکی بیش ازحدمنطقه
مودودیت فعالیتهای کشاورزی به علت کوهستانی بودن منطقه
ذهنیت منفی ساکنین اهرهای دیگر و گرداگران به گرم و خشک بودن منطقه
عدم وجود تبلیغات گرداگری و بازاریابی
مشکالت حمدونقد
ن دیکی به مرز و تردد مااینهای سنگین عراقی در جاده
کافی نبودن تابلوهای راهنما

P48
P49
P50
P51

80
88
08
00
83
04
07
85
07
03
85
84
86
04
86
85
88
83
82
08
07
05
03
09
88
82
05

در کدگذاری مووری طبقات تشکیداده توسعه
داده اد بهطوریکه با مقایسهی دوام دادههای
کدگذاری اده با یکدیگر زیر طبقهها در قالب

p58
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74

خواههایی متناسب با طبقات سامان یافتند .درنهایت
 01طبقه جامع و مانع از چالشهای توسعه گرداگری
در منطقه تشکید اد و هر یک متناسب با بار مفهومی
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و میوهها به علت نبود گرداگر در فصد سرما
نامگذاری گردید که به ترتیب اهمیت عبارتاند از:
مهاجرت جوانان به اهرهای اطراف بیکاری در بیشتر
ضع برنامهری ی و عدمحمایت مالی اعتباری و
(پیاپی )82
0393
وجوداماره 4
سال وهفتم
تابستان
ماهه
زمستاندر سه
گرداگر تنها
کشاورزیسال
ترویج و آموزش ماههای
های این
پژوهش که
مجلهروستایی
قانونی دولت در ببش گرداگری
و ایام نوروز را در برمیگیرد مودودیتهای انگی ای
طبقه اامد مواردی مانند بیمه نشدن پرورش ماهی
سرمایهای و عدم ریسکپذیری صاحبان کسبوکار در
توسط دولت عدمحمایت دولت جهت سکوبندی عدم
کارآفرینی و تنوعببشی مشاغد که اامد ترس از
مجوز جهت ساختوساز بدبینی مسئوالن در ابتدا
راهاندازی اغد جدید ترس کاسبان از راهاندازی مجدد
تشویق مردم به پرورش ماهی و سپس حمایت نکردن
استبرهای پرورش ماهی ترس اهالی روستا و کاسبان
از آنها توسط دولت ندادن تسهیالت و وامهای
از فاش ادن مذهبشان عدم انگی ه و تماید مردم
بلندمدت با سوددهی کم عدم نظارت مسئولین روی
جهت سرمایهگذاری عدم عالقه برای ادامه کار
آوردن یکپارچه و بدون برنامهری ی مردم به پرورش
ندااتن پول و سرمایه کمبود نیروی انسانی اغد
ماهی عدمحمایت و پشتیبانی از نیروی جوان و بومی
آفرین کمبود نیروی انسانی متبصص و آموزشدیده
مولی و بدهکاری مردم به دولت میبااد .تبریب و
عدم وجود تسهید گر و آموزشدهنده جهت
آلودگی منابع طبیعی و زیستمویطی که اامد
کارآفرینی در منطقه عدم تنوع در مشاغد ندااتن
مواردی از قبید رعایت نکردن بهداات ،پبش ادن
تجربه کافی در تبدید موصوالت باغی .مودودیتهای
بوی بد ماهیهای تل اده خشک ادن درختان
اجتماعی موجود در جوامع می بان که اامد مواردی
گردو و انجیر برقکشی و از بین بردن درختان باغی
مانند آوردن ماهی از خارج در فصول گرداگر پذیر
کم ادن عمق آب تعطیلی مسابقات انای ایرجه به
تضاد و دامنی میان اهالی منطقه حسادت مردم
علت کم ادن عمق آب آلوده ادن آب تبریب
مولی سمری ی داخد استبرهای پرورش ماهی توسط
باغات و پواش گیاهی بهواسطه ایجاد استبرهای
روستاییان در اثر تضاد و دامنی ضرر و زیان فراوان
پرورش ماهی و سدسازی آلودگی خاک است.
به علت تعطیلی استبرهای پرورش ماهی تعطید
نبود امکانات و زیرساختهای اقامتی تفریوی
ادن استبرهای پرورش ماهی کاهش درآمد به علت
ورزای بهدااتی و درمانی این طبقه اامد سایبان
تعطیلی پرورش ماهی و از بین رفتن باغات میبااد
ندااتن سکوها عدم وجود تعمیرگاه مجه کم بودن
نامناسب بودن ارایط جغرافیایی و اقلیمی مانند آمدن
تعداد سکوها عدم کیفیت پدهای روگذر از آب عدم
سیالب کمبود منابع آبی دوری منطقه نسبت به
وجود سطد زباله در مسیر جریان آب وضعیت
اهرهای پرجمعیت کشور خشکی بیشازحد منطقه
نامتناسب پارکینگ وجود تنها یک هتد در منطقه
مودودیت فعالیتهای کشاورزی به علت کوهستانی
عدم وجود پارک و امکانات تفریوی -ورزای باریک و
بودن منطقه ن دیکی به مرز و تردد مااینهای
دوطرفه بودن جاده بنبست بودن جاده مشکالت
نفتکش عراقی در جاده مودودیتهای اطالعرسانی و
حمدونقد نامتناسب بودن سرویسهای بهدااتی
تبلیغاتی در معرفی جاذبههای منطقه که اامد عدم
عدم وجود تسهیالت درمانی آزاد نبودن حاایهی
آگاهی گرداگران از جاذبههای گرداگری در منطقه
اطراف رودخانه میبااد .نبود صنایع تبدیلی مرتبط با
عدم اطالعرسانی در مورد منطقه عدم وجود تبلیغات
موصوالت باغی در منطقه که اامد مواردی مانند
گرداگری و بازاریابی در منطقه کافی نبودن تابلوهای
کمبود امکانات بستهبندی و صنایع تبدیلی ندااتن
راهنما در منطقه ناآگاهی و بیتجربگی کادر ااغد در
انبار و تجهی ات مدرن خشککنی میبااد .فصلی
مؤسسات جهانگردی میبااد موانع فرهنگی مذهبی
بودن کسبوکارهای گرداگری که این طبقه مواردی
و ارتباطی که اامد مفاهیمی مانند تضاد فرهنگی بین
مانند تعطیلی هتد در فصد سرما خراب ادن اجناس
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گرداگر و جامعه می بان اختالفات مذهبی بین جامعه
می بان و مهمان مشکد در برقراری ارتباط ساکنین و
کاسبان روستا در برخورد با گرداگران تعارض و
تفاوت میان فرهنگ گرداگران میبااد.
موققان در مرحلهی پایانی یعنی کدگذاری
انتبابی با مرور خط سیر داستانی تلفیق و توأم کردن
طبقات و درک رابطهی آنها بر اساس رفت و

برگشتهای مداوم تمام مراحد پژوهش را با دیدی
کدنگر مرور نمودند .این سیستم بازنگری در روش
تئوری بنیانی به پژوهشگر امکان داد تا کاستیها را
برطرف نماید .سرانجام طبقههای استبراجاده حول
یک مفهوم مودود قرار گرفتند و مدل پژوهش اکد
گرفت (نگاره .)8

بحث و نتیجهگیری

ضعف برنامه ریزیی و عزدم حمایز هزای مزالی،

از مهمترین پیامدهای گرداگری روستایی که
میتواند توسعه روستایی را تسهید نماید توسعه
کسبوکارهای مرتبط با گرداگری است که ضمن
ایجاد ااتغال با تنوعببشی اقتصاد روستایی
آسیبپذیری روستاییان را کاهش میدهد .نتایج
حاصد از این پژوهش حاکی از آن است که موانع
توسعهی کسبوکارهای مرتبط با گرداگری روستایی
در منطقهی ریجاب اامد 01مشکد عمده میبااد که
بر اساس مدل مورد بوث قرار گرفتهاند:

اعتبززاری و نززانونی دولزز

در بشززش گردشززگری

روستایی
مهمترین مانع توسعهی کسبوکارهای مرتبط با
گرداگری روستایی در منطقهی ریجاب ضع
برنامهری ی و عدمحمایتهای مالی اعتباری و قانونی
دولت در ببش گرداگری روستایی میبااد .در این
راستا مطالعات صیدایی و همکاران ( )0329فراهانی و
منوچهری ( )0394لطیفی و همکاران ( )0398نی
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نشان داد که موفقیت در هر پروژه و طرحی امکانپذیر
نبواهد بود ج آنکه مردم و مسئولین با حمایت و
تفریحی ،ورزشی و بهداشتی -درمانی
ترویج و آموزش کشاورزی سال هفتم اماره  4زمستان ( 0393پیاپی )82
پژوهشهای
مشارکت یکدیگر در راستای پیمجله
بردارند و
شرفت گام
بر اساس یافتهها یکی دیگر از موانع توسعهی
هردوی اینها در جهت توسعه و پیشرفت حامی
کسبوکارهای مرتبط با گرداگری روستایی در
یکدیگر بااند.
منطقهی ریجاب نبود یا ناکافی بودن امکانات و
در زمینهی موانع توسعهی کسبوکارهای مرتبط با
زیرساختهای اقامتی تفریوی ورزای و بهدااتی-
گرداگری نی اولین رکن بهمنظور بردااتن این موانع
درمانی میبااد .مطالعات لطیفی و همکاران ()0398
دولت و سازمانهای ذیربط میبااند که میبایست
فراهانی و منوچهری ( )0394نی نشان داد که هر
حمایتهای همهجانبهای را از افراد مولی در این
منطقهای هرچند از لواظ جاذبه غنی بااد ولی اگر
زمینه دااته بااد.
ازنظر امکانات زیربنایی به آن توجهی نشود در جذب
عدم وجود امکانات و زیرسزات هزای انزامتی،

تشریب و آلودگی منابع طبیعی و زیس محیطی
از دیگر موانع توسعهی کسبوکارهای مرتبط با
گرداگری تبریب و آلودگی منابع طبیعی و
زیستمویطی میبااد.
با استناد به نمودار  0این مسأله حاصد موارد
متعددی نظیر از بین بردن درختان باغی بهمنظور
برقکشی و انتقال کابدهای برق میبااد که باعث
تبریب بسیاری از باغات منطقه که منشأ درآمدی
برای ساکنین بوده گردیده است .همچنین سدسازی
در این منطقه بهمنظور ایجاد نیروگاه نی باعث
مشکالت دوچندانی مانند کمعمق ادن آب و خشک
ادن درختان باغی و تعطیلی مسابقات انای منطقه
اده است .از آنجا که انجام گرفتن مسابقات انا در
منطقه سبب ایجاد کسبوکارهای مرتبطی در منطقه
اده بود با کاهش عمق آب و تعطیلی مسابقات
بسیاری از این مشاغد نی از رونق افتاد که این جای
بسی سؤال است که آیا اقداماتی که بهمنظور عمران و
آبادانی در مکانی صورت میپذیرد تا چه اندازه با
برنامهری ی و آیندهنگری و بررسی عواقب آن صورت
میپذیرد .در این راستا مطالعات صیدایی و همکاران
( )0329نی حاکی از آن است که اقدامات سلیقهای
مودودکننده و بدون برنامه از سوی برخی افراد
غیرمسئول میتواند باعث ایجاد مسائد و مشکالت
عمده در زمینهی کسبوکارهای گرداگری اود.

گرداگر و رونق کسبوکار در منطقه با اکست مواجه
خواهد اد.
عدم وجود صنایع تبدیلی مرتبط بزا محصزو ت
باغی در منطقه
این معضد طبقهی چهارم مشکالت و مودودیتها
موسوب میاود که زیر طبقههایی نظیر کمبود
امکانات دستهبندی و تبدیلی ندااتن انبار و تجهی ات
مدرن خشککنی را اامد میاود .با توجه به وجود
باغهای انجیر گردو زیتون انگور و ...در منطقه
میتوان یکی از منابع اصلی درآمد ساکنین را فروش
موصوالت باغی دانست اما به گفتهی اهالی عدم وجود
صنایع تبدیلی انبار و تجهی ات مدرن خشککنی در
منطقه موجب گردیده است که باغداران موصوالت
خود را از ترس فاسدادن به قیمتهای پایین
بهواسطه ها بفرواند که همین افراد با فرآوری این
موصوالت و آوردن آنها به منطقه در فصول مناسب
درآمدهای کالن را کسب میکنند در صورتی که با
فراهم نمودن امکانات مناسب در منطقه میتوان ضمن
اف ایش درآمد ساکنین انگی ههای رونق کسبوکار را
نی در آنها باال برد که مطالعات صیدایی و همکاران
( )0329این مطلب را تأیید مینماید.
فصلی بودن کسبوکارهای گردشگری
فصلی بودن گرداگری میتواند سبب ایجاد
مشکالتی در ارتباط با کسبوکار مانند تعطیلی هتد
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در فصد سرما از بین رفتن اجناس و میوهها به علت
نبود گرداگر در فصد سرما بیکاری در بیشتر ماههای
سال و مهاجرت جوانان به اهرهای اطراف گردد .در
همین زمینه علیقلی زاده ( )0327به این نتیجه رسید
که فصلی بودن مشاغد گرداگری سبب گردیده است
ظرفیتهای موجود ازجمله نیروی انسانی در تمامی
فصول بکار گرفته نشود.
محدودی های انگییشزی ،سزرمایهایزی و عزدم
ریسک پذیری صاحبان کسب وکزار در کزارآفرینی و
تنوعبششی مشاغل
جوانان و افراد بومی منطقهی ریجاب از انگی هی
کافی جهت ایجاد کسبوکار و اغد جدید برخوردار
نمیبااند و بسیاری از آنها از راهاندازی اغد جدید
واهمه دارند ازجمله دالیلی که برای این ترس بیان
نمودند نبودن سرمایه احتمال اکست خوردن در کار
عدم وجود تبصص و تجربه عدم وجود تسهیلگر و
آموزشدهنده برای کارآفرینی و ترس از فاش ادن
مذهبشان میبااد زیرا بسیاری از اهالی عالقهای به
اینکه گرداگران از مذهبشان مطلع اوند ندااتند و
به همین دلید ترجیح میدادند که کمتر در ارتباط با
گرداگران بااند .این یافته در ادبیات مربوط به موانع
توسعهی کسبوکارهای مرتبط با گرداگری روستایی
مشاهده نگردید و اینیکی از نقاط قوت روش تئوری
بنیانی میبااد که به موقق امکان میدهد در قالب
یک فرآیند سیستماتیک اامد کدگذاری باز مووری
و انتبابی به کش یافتههای جدید مبتنی بر زمینهی
مورد بررسی بپردازد.
محدودی های اجتماعی موجود در جوامع مییبان
نمودار اماره یک از دیگر موانع توسعهی
کسبوکارهای مرتبط با گرداگری روستایی را
مودودیتهای اجتماعی موجود در جوامع می بان
نشان میدهد که این مودودیت با ادت بیشتری در
منطقهی ریجاب مشاهده گردید تضاد و دامنی در
این منطقه در میان اهالی بهوضوح قابدمشاهده بود که
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سند معتبر آن اقدام عدهای افراد به ریبتن سم به
داخد استبرهای پرورش ماهی میبااد که تمامی
ماهیهای استبرها تل گردیدند و زیانی بالغبر پنج
میلیارد تومان به استبرداران وارد و فعالیت آنها
متوق گردیده است .یکی از اهالی عنوان نمود که در
فصولی که منطقه با ازدحام گرداگر مواجه است
عدهای افراد از اهرستانهای اطراف بهمنظور
کسبوکار وارد منطقه میاوند و حتی ماهی را از
نواحی دیگر بهمنظور فروش به ریجاب میآورند که
سبب از رونق افتادن کسبوکار در منطقه گردیده
است و در این زمینه نی نظارتی صورت نمیگیرد و
این مسئله نی سبب بیانگی گی افراد به کسبوکار در
منطقه حتی در فصول تابستان و نوروز گردیده است.
مطالعات  ،(Teye et al. (2002فراهانی و همکاران
( )0394لطیفی و همکاران ( )0398نی نشان داد که
نیروی کار موردنیاز فعالیتهای گرداگری از مناطق
دیگر تأمین اده است و درآمد تولیداده از منطقه
خارج و در جای دیگر مصرف میگردد که بر این
اقدامات نظارتی صورت نمیپذیرد و همین عامد
میتواند مانعی عمده در رونق کسبوکارهای مولی
بااد.
نامناسب بودن شرایط جغرافیایی و انلیمی
ارایط جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه ازجمله
عواملی است که میتواند عالوه بر تأثیر مستقیم بر
جذب گرداگر بهصورت غیرمستقیم نی در بهبود و
رونق مشاغد مرتبط با گرداگری مؤثر بااد .مطالعات
( King et al. (1993نی این مطلب را تأیید مینماید.
اما متأسفانه در منطقهی ریجاب باوجود دااتن
طبیعت بکر و دلانگی از لواظ جغرافیایی و اقلیمی
مودودیتها و مشکالتی مشاهده میگردد که از دید
اهالی تأثیر منفی در رونق کسبوکار آنها دااته
است از جمله کم ادن منابع آبی سیالبهای موجود
در منطقه بهخصوص در فصد بهار خشکی بیشازحد
منطقه ن دیکی به مرز و تردد مااینهای سنگین
عراقی در جاده که با ایجاد سروصدا و آلودگی باعث
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را دارند که به یک زبان مشترک صوبت میکنند.
م احمت برای گرداگران و ایجاد مشکالتی در تردد
مطالعهی فراهانی و منوچهری ( )0394لطیفی و
گردیدهاند  .در ارتباط با تأثیر منفی تردد تانکرها و
( 0393پیاپی
ترویج و آموزش کشاورزی
نتایج پژوهش
مااینهای سنگین در منطقه مجله
فرهنگی)82و
زمستان موانع
امارهنش4ان داد
هفتم) نی
سال0398
همکاران (
توقیقیهایتوسط
ارتباطی میتواند در جذب گرداگر مؤثر بااد.
موققین مراک بهداات منطقه نشان داده که عبور و
مرور این تانکرها و مااینهای سنگین عالوه بر
آلودگی هوای منطقه بر راد درختان و کیفیت
پیشنهادها
میوهها تأثیر منفی ایجاد نموده است که سموم ناای
تردیدی نیست که راد و توسعهی کسبوکار در
از آن در موصوالت باغی نی مشاهده گردیده است و
نواحی روستایی مهمترین عوامد توقق توسعهی پایدار
این میتواند هشدار و زنگ خطری برای مسئولین
روستا و کشور میبااد که در این راستا رونق و
بااد زیرا میتوان بیان داات ایجاد مشکالتی
توسعهی کسبوکارهای مرتبط با گرداگری و
ازایندست ناای از بیتفاوتی مسئولین میبااد.
گرداگری روستایی نقش مهمی را ایفا مینماید.
ضعف در اطالع رسانی و معرفی جاذبه های مزورد
بازدید
از دیگر مشکالت مرتبط با توسعهی کسبوکارهای
گرداگری روستایی در منطقهی ریجاب
مودودیتهای اطالعرسانی و تبلیغاتی میبااد .در
ارتباط با منطقهی ریجاب نی این مشکد بهوضوح
مشاهده گردیده است بهطوریکه این منطقه برای
بسیاری از افراد در کشور و حتی استان نااناخته
میبااد و تبلیغات مؤثر بهمنظور اناساندن منطقه
جاذبههای آن موصوالت و صنایعدستی صورت
نگرفته است .مطالعات فراهانی و منوچهری ()0394
لطیفی و همکاران ( )0398نتایج مشابهی را نشان
میدهد آنها در مطالعات خود به این نتیجه دست
یافتند که سازوکارهای مناسب اطالعرسانی و تبلیغاتی
میتواند عامد مؤثر در جذب گرداگر و توسعهی
منطقه دااته بااد.
موانع فرهنگی ،مذهبی و ارتباطی
از دید اهالی وجود تضاد فرهنگی گویشی و
مذهبی بین گرداگران و جامعهی می بان در ارتباط
مؤثر دو طرف مشکد ایجاد نموده است .به گفتهی
اهالی گرداگران زمانی که زبان ما را نمیفهمند قادر
به صوبت با ما نیستند ارتباط ما با یکدیگر مودود
میاود و حتی آنها بیشتر تماید به خرید از افرادی

ازاینرو بر اساس یافتههای این پژوهش پیشنهادهای
ذید برای برونرفت از وضعیت کنونی و غلبه بر موانع
بهبود کسبوکارهای مرتبط با گرداگری روستایی
پیشنهاد میگردد:
 از آنجا که سهدانگاری و عدم توجه مسئوالن بهاین منطقه از کشور سبب بروز مشکالت متعدد و از
بین رفتن بسیاری از جاذبههای طبیعی و ایجاد
مشکالتی برای منطقه گردیده است در جهت احیا
منابع راد و توسعهی بیشتر منطقه توجه بیشازپیش
مسئولین عنصری الزم و ضروری میبااد .در این
زمینه میتوان به خلق م یت اقتصادی در میان
روستاییان تقویت نظام بانکی مؤسسات پولی و مالی
دولتی صندوقهای اعتباری ویژهی کارهای کوچک
متوسط ارائهی مشاورههای مالی و اقتصادی (در
زمینهی سرمایهگذاری و جذب سرمایه) به واحدهای
کوچک و متوسط روستایی میتواند در برنامهری یهای
آتی در این زمینه موردتوجه قرار گیرد.
 با توجه به اهمیت عوامد زیرساختی در توسعهگرداگری روستایی بایستی با تشویق سرمایهداران
روستایی در این زمینه همکاری و مشارکت الزم به
عمد آید و سعی اود حمایتهای مالی و فنی اجرا و
نظارت پروژهها بر عهده روستاییان گذااته اود.
 ازآنجاکه عوامد مدیریتی و برنامهری ی درتوسعه گرداگری روستایی سهم باالیی دارد باید سعی
اود در این زمینه نی اقدامات الزم صورت گیرد.
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میتوان گفت اگر برنامهری ی و مدیریت پروژهها با
حمایت و مشارکت مردم صورت پذیرد نتایج مؤثری
خواهد داات و به موفقیت منجر میگردد نه اینکه
فقط بهصورت متمرک و از باال به پایین بااد.
 توجه مسئولین در جهت احیاء استبرهایپرورش ماهی و مساعدت مالی افراد بهمنظور احیاء
استبرهای آسیبدیده میتواند گام مؤثری در جهت
ارتقاء و رونق کسبوکار در منطقه بااد.
 با توجه به اینکه مسابقات انای منطقه به علتپایین رفتن سطح آب تعطیداده است و این امر سبب
از بین رفتن بسیاری از اغدهای مرتبط گردیده لذا
فراهم نمودن زمینهها و امکانات در جهت برگ اری
مجدد مسابقات ضرورتی انکارناپذیر میبااد.
 خشک ادن و از بین رفتن درختان منطقه بهعلت سهدانگاری مسئوالن باعث از بین رفتن بسیاری
از کسبوکارها گردیده است لذا توجه جدی به احیاء
مجدد باغات منطقه الزم و ضروری است.
 همچنین با توجه نقش عامد زیر بنایی درتوسعه گرداگری بایستی سیستم ارتباطی و اطالعاتی
تقویت اود و امکانات رفاهی و خدماتی گسترش یابد
و به احداث جاده و راههای ارتباطی در راستای توسعه
منطقه و متعاقب آن توسعه گرداگری عنایت گردد.
 نبودن صنایع تبدیلی و انبار مجه در منطقه ازدیگر مشکالت عمده میبااد که سبب فاسدادن
موصوالت باغی یا فروش آنها به واسطهها به قیمت
پایین اده است که همین امر سبب کاهش انگی هی
اهالی بهمنظور فعالیت گردیده است .لذا ایجاد صنایع
تبدیلی و سردخانههای مجه از ضروریات منطقه
میبااد.
 از آنجا که اکست در پرورش ماهی سببکاهش انگی هی افراد به ادامهی کار و نوعی ترس و
نگرانی گردیده است و افراد از فرصتهای ایجاد
کسبوکار و کارآفرینی اطالع چندانی ندارند لذا
برگ اری دورههای آموزای مهارتآموزی و دیدار با
افراد کارآفرین میتواند در ایجاد انگی هی مجدد در
افراد بهمنظور اروع کسبوکار مؤثر بااد.
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 تبلیغ و اطالعرسانی در هر زمینهای میتواندنقش مثبت و تأثیرگذاری دااته بااد .این امر در
زمینهی توریسم و گرداگری روستایی و بهخصوص
معرفی موصوالت و صنایعدستی منطقه میتواند به
رونق کسبوکار و راد گرداگر در منطقه کمک
نماید .لذا انجام تبلیغات بهموقع در هنگام رویدادها
مراسمها و فصول مناسب الزم و ضروری میبااد.
 ازآنجاکه دااتن زبان و گویش یکسان میتوانددر برقراری ارتباط مستمر و مناسب دو طرف مؤثر
بااد و در منطقهی ریجاب نی یکی از مشکالت نبود
گویش مشترک است .وجود افرادی در منطقه آانا به
زبان و گویش مسافران و صاحبان کسبوکار میتواند
در ارتباط مؤثر دو طرف و رونق کسبوکار مؤثر بااد.
در این زمینه میتوان به تقویت کادر قوی با توصیالت
مرتبط با گرداگری روستایی اااره نمود.
 بایستی به آموزش و اطالعرسانی به مردم درمورد نووه برخورد با گرداگر و گرداگری در نواحی
روستایی بهمنظور جلوگیری از تعارض بین روستاییان
و گرداگران در زمینه فرهنگ و آدابورسوم
مکانهای خاص و سایر موارد آموزش داده اود.
 یکی دیگر از مشکالت عمدهی منطقه درزمینهی کسبوکار روستایی ورود کاسبان غیربومی به
منطقهی ریجاب در فصول تابستان و نوروز میبااد که
باعث از رونق افتادن کسبوکار افراد بومی منطقه
میگردد که در این زمینه نی نظارت مسئولین
بهمنظور کنترل ورود این افراد به منطقه ضروری
میبااد.
 به دلید فقدان فرهنگ پذیرش گرداگر کهناای از پایین بودن آگاهیهای روستاییان نسبت به
م ایای گرداگری میبااد لذا توصیه میاود
برنامههایی در راستای م ایای گرداگری روستایی و
پبش آن تهیه و تولید اود و عالوه بر این مروجین
کشاورزی به هنگام تماسهای رودررو در مورد مواسن
و فواید گرداگری روستایی به روستاییان اطالعرسانی
کنند.
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