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چکیده
مطالعه حاضر ،با هدف بررسی اکتشافی تحلیل چرایی توسعهنیافتگی گردشگری فرهنگی در
مناطق روستایی استان لرستان ،از لحاظ پارادایم ،جزو تحقیقات کیفی بود و تحلیل دادههای پژوهش بر
مبنای نظریه بنیانی انجام شد .جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان سازمانهای مرتبط با گردشگری
در استان لرستان بود و نمونهگیری بهصورت هدفمند انجام گرفت و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری
 -1نویسنده مسئول و استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
)(y.mohammadi@basu.ac.ir
 -2دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی ،گروه تررویج و آمروزش کشراورزی ،دانشرکدة کشراورزی ،دانشرگاه بروعلی سرینا،
همدان ،ایران.
 -3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران.
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ادامه یافت .دادههای مورد نیاز از راه مصاحبههای عمیق ،متمرکز و نیمهساختاریافته گردآوری شد.
نتایج بهدستآمده به استخراج مدل چرایی توسعهنیافتگی گردشگری فرهنگی در روستاهای استان
لرستان در قالب چارچوب کوربین و اشتراوس و همچنین ،شناسایی هسته محوری توسعهنیافتگی
انجامید و نشان داد که چرایی توسعهنیافتگی گردشگری فرهنگی را باید در درک نامناسب و پذیرش
پایین جامعه میزبان ،بستر نامناسب خالقیت و کارآفرینی در روستاها ،فقدان آموزش مناسب برای توسعه
گردشگری ،فقدان زیرساختهای ارتباطی و رفاهی ،مدیریت ضعیف و راهبرد ناکارآ ،افت جاذبههای
مناطق گردشگری و چالشهای نهادی و قانونی جستوجو کرد.
کلیدواژهها :گردشگری فرهنگی ،توسعة روستایی ،نظریة بنیانی ،تحلیل کیفی ،لرستان (استان).

مقدمه

در سالیان اخیر ،گردشگری فرهنگی چه در توسعه جامعه و کاهش فقر و چه در حفظ
انواع داراییهای فرهنگی و ملموس و نیز در پیشرفت فعالیتهای مرتبط با هنر و صنایع دستی
نقش مهمی داشته است ( .)UNWTO, 2016محصوالت فرهنگی و بهطور کلی ،میراث
فرهنگی برای جامعه پسامدرن بهویژه اهمیت دارد ( .)Throsby, 2008در میان طیف گستردة
محصوالت و میراث فرهنگی ،گردشگری فرهنگی با ارائه فرصتهایی برای بازدید از تمامیت
یک قوم شامل هویت ،نمادهای فرهنگی ،تصویر و تاریخ یک منطقه ،بسیار اهمیت دارد و در
مقابل ،فرصتهایی نیز برای نشاط جامعه محلی پدید میآورد ( Chen et al., 2015; Hou et

)al., 2005; Wansborough and Mageean, 2000؛ و در نتیجه ،گردشگران هم به کسب
اطالعاتی دربارة میراث فرهنگی و آداب و رسوم یک جامعه محلی از آغاز پیدایش و تکامل
آن عالقهمند خواهند شد ( .)Cuccia et al., 2016; Gnoth and Zins, 2013طبق آمار
ارائهشده ،گردشگری فرهنگی بیش از  39درصد از کل ورودیهای گردشگری بینالمللی در
سال ( 2112یعنی ،حدود  616میلیون سفر بینالمللی) را به خود اختصاص داده است
(.)Richards, 2018
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بنا به تعریف ،گردشگری فرهنگی عبارت است از حرکت افراد برای اهداف اساساً
فرهنگی با انگیزههایی از قبیل شرکت در تورهای فرهنگی ،تورهای تحصیلی ،هنرهای نمایشی،
سفر به جشنوارهها و سایر رویدادهای فرهنگی و بازدید از اماکن و آثار تاریخی ( UNWTO,

 .)2015پژوهشگران زیادی در مطالعات خود نشان دادند که گردشگری فرهنگی بهدالیل
مختلف از جمله اقتصادی ،حفظ و احیا و توسعه مناطق هدف گردشگری ( Bianchini and
Parkinson, 1994; Chou, 2013; Herrero et al., 2006; Myerscough, 1988; Richards,
 ،)2007; Webster and Ivanov, 2014تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مختلف ( UNESCO,

 ،)2003; Kim et al., 2013ایجاد هویت جدید ناشی از تعامالت فرهنگی با گردشگران
( ،)UNESCO, 2003; Bond and Falk, 2013حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ( UNESCO,

 )2003; Wang and Bramwell, 2012و افزایش کیفیت گردشگری از اهمیت ویژه برخوردار است
(.)Holcomb, 1999; Kim et al., 2013; Karpodini-Dimitriadi, 1999
مناطق گردشگری فرهنگی ،بهطور کلی ،مناطق ،جوامع یا مؤسساتی هستند که به
گردشگران محصوالت و خدمات فرهنگی شامل (انواع مراسم سنتی از قبیل رقصهای محلی،
موسیقی ،آثار باستانی و میراث فرهنگی و شیوه زندگی جوامع محلی) را عرضه میکنند
( )Altunel and Erkurt, 2015; Silberberg, 1995و در سالیان اخیر ،مطالعات و پژوهشهای
گوناگون از سوی پژوهشگران و سازمانهای مختلف دستاندرکار در زمینه مقاصد و مناطق
گردشگری از دیدگاههای مختلف صورت گرفته است ( Armbrecht, 2014; Bonn et al.,
;2007; Chen et al., 2015; Cuccia et al., 2016; Hou et al., 2005; McCarthy, 2006
)Pappalespore et al., 2014؛ و از آن میان ،مطالعاتی به شکافها و مشکالت مرتبط با توسعه

گردشگری در مناطق هدف گردشگری فرهنگی پرداختهاند ،شکافهایی که با بررسیها و مطالعات
عمیق ،میتوان آنها را مرتفع کرد ( .)Hung et al., 2019مشکالت و موانعی که به عدم توسعه
مناطق گردشگری میانجامد ،از دو منظر قابل بررسی است :موانع مربوط به جامعه محلی و بهطور
کلی ،جامعه میزبان گردشگران؛ و همچنین ،مسائل و مشکالت مربوط به گردشگران ( Hung et

 .)al., 2019از اینرو ،جذابیت پایین برخی از مناطق گردشگری فرهنگی شامل نبود معماریهای
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خاص روستایی ( ،)Shukla and Purani, 2012رضایت پایین گردشگران از وجود امکانات کافی
در روستاها از قبیل امکانات رفاهی و اسکان ( Iglesias et al., 2011; Lin et al., 2014; Shukla

 )and Purani, 2012و فقدان منابع مالی دولتی و منابع مالی جایگزین از جمله موانع گسترش و
توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهاست ( .)Jelinčić and Senkić, 2017همچنین ،حضور
گردشگران تهدیدی برای جامعه میزبان و برای جاذبههای فرهنگی در روستاها محسوب
میشود (.)UNWTO, 2015
با اینکه امروزه ،در دنیای پر از درگیریها و جنگها ،گردشگری فرهنگی میتواند
درک گروهها و فرهنگهای مختلف را از یکدیگر بهبود بخشد و هماهنگی فرهنگی را تقویت
کند ،اما در مقایسه با دیگر انواع گردشگری ،توجه اندکی بدان شده است ( UNESCO,

 .)2003بازدید کم گردشگران از مناطق گردشگری در روستاها ،بهدلیل عدم توجه به توسعه گردشگری
در این مناطق ،باعث عدم پیشرفت قابل توجه در اقتصاد محلی شده است ( Chou, 2013; Kay et al.,
2009; Mowforth and Munt, 2015; Madden, 2001; Stoddard et al., 2006; Webster
 )and Ivanov, 2014و همچنین ،عدم حمایت دولت نیز بدین مشکالت دامن زده است ( Brooks,

 .)2003; Kay et al., 2009; Kim et al., 2013; Lewis and Brooks, 2005از اینرو ،باید
سازمانها و وزارتخانههای دستاندرکار با تدوین راهبردهای گوناگون مانند برنامهها و
آموزشها برای جوامع محلی درگیر و نیز هدفگذاری و تقسیم برنامهها بین سازمانهای
مختلف دستاندرکار توسعه گردشگری در راستای امنیت و رفاه گردشگران ،از توسعه
گردشگری فرهنگی در روستاها حمایت کنند ( Fodness, 1994; Hays et al., 2013; Kale et

 .)al., 1987; Kavoura and Katsoni, 2013; Reisinger and Mavondo, 2002در نتیجه،
شناسایی علل عدم توسعه گردشگری فرهنگی در روستاها برای رفع آنها ضروری است
(.)Langdon et al., 2008
استان لرستان ،بهدلیل داشتن سه ویژگی سابقه تاریخی و فرهنگی ،طبیعت زیبا و متنوع و
موقعیت ارتباطی در کشور ،میتواند به یکی از قطبهای گردشگری داخلی و خارجی کشور
تبدیل شود ( .)Ebrahimzadeh et al., 2012استان لرستان ،بهلحاظ بهرهمندی از جاذبههای
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فرهنگی و طبیعی ،از استانهای برخوردار کشور بهشمار میرود ( Ajzae-Shokouhi et al.,

 )2014در استان لرستان ،حدود صد پل تاریخی وجود دارد که شش پل به ثبت جهانی رسیده
است .همچنین ،در این استان ،شش قلعه تاریخی از جمله قلعه فلکاالفالک ،موزههای
مردمشناسی ،خانههای تاریخی ،مساجد قدیمی ،حمام تاریخی ،مقبرههای تاریخی ،منارههای
آجری ،سنگنوشتهها ،گرداب سنگی ،آسیاب قدیمی و  ...وجود دارد که همگی از جاذبههای
فرهنگی استان بهشمار میروند .از جاذبههای بومگردی استان لرستان نیز میتوان به آبشارها
(بیشه ،نوژیان ،آبسفید و  ،)...دریاچهها (گهر و کیو) ،سرابها (هنام ،زارم ،کهمان و ،)...
غارها (کلماکره ،میرمالس ،پشتکوه و  )...و دره بسیار زیبای شیرز اشاره کرد ( Asadpourian

 .)et al., 2017گونهشناسی گردشگری در این استان نشان میدهد که در کنار سایر توانهای
گردشگری ،گردشگری میراث فرهنگی و تمدن از انواع ظرفیتهای بالقوه گردشگری است
که چندان مورد توجه و حمایت قرار نگرفته است ( ،(Ebrahimzadeh et al., 2012بهگونهای
که در سالهای اخیر ،تنها کمتر از یک درصد از گردشگران ایرانی از جاذبههای استان لرستان
دیدن کردهاند (.)Madhoshi and Naserpour, 2003
هرچند ،بیشتر جاذبههای گردشگری فرهنگی استان لرستان بهدرستی توانایی معرفی به
دنیا را دارند ،ولی بهدلیل بیتوجهی و نبود برنامه جامع و منسجم در حوزة گردشگری ،حتی
برای کشورمان هم ناشناخته ماندهاند ( .)Asadpourian et al., 2017شواهد حاکی از عدم
رونق صنعت گردشگری و بهویژه گردشگری فرهنگی در استان لرستان بوده و برنامههای
موجود نیز توفیقی در جذب گردشگران عالقهمند نداشته است ( .)Faizi, 2010عدم ارائه
اطالعات گردشگری ،فقدان سرمایهگذاری خصوصی ،ضعف تبلیغات گردشگری ،عدم وجود
بازارچههای محلی در سطح استان ،نامناسب بودن زیرساختها و تسهیالت و برنامهریزی نامناسب
کاربری زمین از جمله موانع توسعه گردشگری در استان لرستان شناخته شدند ( Ebrahimzadeh et

 .)al., 2012تعدد مراکز تصمیمگیری ،ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری ،ضعف
بازاریابی و فقدان فرهنگ گردشگری نیز از دیگر موانع توسعه گردشگری در این استان شناخته
شده است ( .)Madhoshi and Naserpour, 2003نتایج تحقیق اسدپوریان و همکاران
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) (Asadpourian et al., 2019در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﺷﻴﺮز ،آﺑﺸﺎر وارك ،آﺑﺸﺎر ﮔﺮﻳﺖ و آﺑﺸﺎر آب ﺳﻔﻴﺪ،
ﻋﻠﻲرﻏﻢ دارا ﺑﻮدن ﺗﻮانﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،از ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺘﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮمﮔﺮدي و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﺑﻮمﮔﺮدي رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ .از اﻳﻦرو ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻻﻳﻞ و ﭼﺮاﻳﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻫﻤﻴﺸﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻇﺮ و
روﻳﺪادﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺳﻔﺮ ﺑﻪﺧﻮدي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻲﺷﻮد .اﻣﺎ در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎصﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ درك
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻼﺷﻲﺷﺪه ﺑﻪوﺟﻮد
آﻣﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ) .(Richards, 2018ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻫﻨﺮي ،ﻋﻠﻤﻲ،
ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎص ) .(Silberberg, 1995ﺑﻪ
دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ از داراﻳﻲﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ واﻗﻌﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺺﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ،
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و  ...اﺳﺖ ).(Richards, 2001
در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﺳﺘﺎﻳﻠﻴﺎﻧﻮ -ﻻﻣﺒﺮت
) (Stylianou-Lambert, 2011در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮزهﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،آﺧﻮﻧﺪﻧﮋاد
) (Akhoondnejad, 2016در زﻣﻴﻨﻪ روﻳﺪادﻫﺎي ﺧﺎص و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎي ﺧﺎص روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﭼﻦ و
ﭼﻦ ) (Chen and Chen, 2010و ﻣﺘﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ) (Matheson et al., 2014در زﻣﻴﻨﻪ
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تحليل چرايی توسعهنيافتگی گردشگری فرهنگی در.....
درک و انگیزه گردشگران از گردشگری فرهنگی ،بچلیتنر و زینس ( Bachleitner and

 )Zins, 1999در زمینه درک جامعه میزبان از گردشگری فرهنگی ،و روسو و وندر بورگ
( )Russo and Van Der Borg, 2002در زمینه مدیریت مناطق هدف گردشگری فرهنگی
صورت گرفته است .در این قسمت نیز با توجه به هدف پژوهش ،به نتایج مطالعات داخلی و
خارجی انجامشده در زمینه دالیل عدم توسعه گردشگری فرهنگی (جدول  )1پرداخته شده
است.
جدول  -1خالصه مرور ادبیات تحقیق در ارتباط با دالیل توسعهنیافتگی گردشگری فرهنگی
نتایج

منابع

ضعف زیرساختهای مناسب انواع حملونقل و اقامت ،ضعف مدیریت کالن در صنعت
)Mousaei et al., 2012

گردشگری ،فقدان آموزش نیروی انسانی متخصص ،فقدان وزارتخانه گردشگری و
جهانگردی ،ضعف کیفیتی در ارائه خدمات
موانع فرهنگی (حمایت نکردن از صنایع دستی و موسیقی محلی ،کمبود تبلیغات در خصوص

Dehghanfard and
Ghasemizad, 2017

مناطق گردشگری ،عدم پذیرش گردشگران توسط مردم محلی) ،موانع اقتصادی (عدم
تخصیص بودجه ،عدم رضایت از قیمت اجناس) ،موانع رفاهی -تفریحی (فقدان پالژهای
مناسب با امکانات مجهز ،کمبود مکانهای مناسب کمپینگ در فصول مختلف سال) ،موانع
سیاسی (احساس ناامنی گردشگران خارجی ،وجود تعارضات ارزشی) و موانع بهداشتی

Tosun, 2000; Kim et
al., 2014

محدودیتهای فرهنگی ،ساختاری و عملیاتی در جامعه محلی برای مشارکت روستاییان در
فعالیتهای گردشگری و عدم حمایتهای دولتی ،اختالفات بین مردم محلی در ارتباط با
پروژههای گردشگری و نبود آموزش و اطالعات کافی
عدم ارائه آموزشهای کافی در زمینه مهارتهای کارآفرینی توسط سازمانهای مسئول

Gupta and Bhatt,
2009

برای روستاییان یا ارائه مهارتهای کارآفرینانه ضعیف ،نبود روحیه کارآفرینی در بین
روستاییان ،برنامهها و راهبردهای ضعیف ارائهشده از سوی دولت ،امکانات زیرساختی و
رفاهی ضعیف ،عدم آموزش کافی و دسترسی نداشتن به روستاهای هدف

Manyara and Jones,
;2007; Cole, 2006
Marzuki et al., 2012
Oppio and Torrieri,
2016; Čopič et al.,
2011; Ventura et al.,
2016

نبود اعتماد به نفس و روحیه خودباوری برای ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری بهدلیل
عدم اطالعات کافی و نبود آموزش و سطح پایین تحصیالت روستاییان
فقدان منابع مالی و عدم توجه به منابع مالی جایگزین برای توسعه برنامههای گردشگری و
عدم توجه به توانایی بخش خصوصی در سرمایهگذاری و رغبت پایین این بخش به
فعالیت در برنامههای توسعه گردشگری فرهنگی
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نتایج

منابع

نرخ پایین بازدید گردشگران از مناطق گردشگری و تعداد کم گردشگر ،عدم حفاظت از آثار
;Kala and Bagri, 2018
;Laomee, 2009
Nasing et al., 2014

فرهنگی در روستاها ،رغبت پایین روستاییان به مشارکت در پروژههای توسعه گردشگری
روستایی و عدم توجه به معماریهای خاص روستایی و عدم حفاظت از محیط زیست روستایی
توسط روستاییان و جذاب نبودن روستاها
عدم آگاهی از مزایای فعالیتهای گردشگری ،عدم وجود زیرساختهای اساسی در

Breugel, 2013

روستاها ،عدم دسترسی به روستاهای دارای قابلیت توسعه گردشگری و نبود هماهنگی و
تعامل بین سازمانهای مختلف
پایین بودن اطالعات مردم محلی از اهمیت و نقش گردشگری و انواع مختلف آن،

Mustapha and
Azman, 2013; Saufi et
)al., 2014

بیتوجهی به آموزش مردم محلی در زمینه برخورد با گردشگران ،فقدان منابع مالی کافی
برای ایجاد فعالیتهای گردشگری توسط روستاییان ،عدم اولویت بخش گردشگری
فرهنگی روستاها در کارگزاریهای گردشگری  ،عدم رغبت بخش خصوصی به
سرمایهگذاری

Bansal and Kumar,
)2013

عدم آگاهی مردم محلی از مزایای گردشگری فرهنگی و کمبود آموزشهای الزم از
طرف نهادهای دستاندکار ،نبود مشاوره و حمایتهای دولتی از برنامههای گردشگری
کمبود مکانهای اقامتی برای گردشگران ،نبود زیرساختهای اساسی گردشگری در

Kunjuraman and
Hussin, 2017

روستاها ،عدم وجود نظارتهای دولتی بر پروژههای مختلف ،عدم توجه به تبلیغات کافی
در زمینه روستاهای گردشگری و نبود ساختار سازمانی رسمی در خصوص گردشگری
فرهنگی .عدم هماهنگی بین نهادها ،کمبود بودجه و عدم نظارت مؤثر
فقدان آموزشهای مؤثر برای افزایش آگاهی روستاییان از منافع توسعه گردشگری ،نبود
تبلیغات ،فقدان سازوکارهای مشخص نهادی و دولتی در ارتباط با توسعه روستاها ،نبود

Sood et al., 2017

روحیه ریسکپذیری و کارآفرینی در فعالیتهای غیرزراعی و واهمة از دست دادن
ارزشهای فرهنگی در بین روستاییان بهدلیل تعامل با گردشگران و نبود امنیت
گردشگران
نبود برنامههای فرهنگسازی برای افزایش آگاهی مردم محلی از مزایای گردشگری

Kasemsarn and
Nickpour, 2017

فرهنگی ،رغبت پایین و نبود عالقه شخصی روستاییان برای مشارکت در برنامههای
توسعه گردشگری ،نبود تبلیغات در خصوص مناطق گردشگری ،فقدان منابع مالی الزم،
نبود امنیت ،عدم دسترسی به مناطق گردشگری و نبود زیرساختهای اساسی ،کمبود
مکانهای اسکان گردشگران ،نبود جذابیتهای معماری خانههای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﺮاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در.....

در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺪم
ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﻣﻴﺎن ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺿﻌﻒ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻧﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاي
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ،ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ،ﻧﺒﻮد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت،
ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ،ﻋﺪم ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و
ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺤﻠﻲ ،ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﺧﺼﻮص
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ( و  ...اﺷﺎره ﻛﺮد .در ﻫﺮ ﻛﺪام از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و در واﻗﻊ ،از
زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﮔﺮدﺷﮕﺮي در روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ داراي روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ و روش ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻛﻞﻧﮕﺮي ﺑﻮده و ﻫﺪف آن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در واﻗﻊ ،دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي روﺷﻦ از ﻣﺸﻜﻼت و دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،از روش ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻳﻚ دﺳﺘﻪ دادهﻫﺎ،
ﻧﻈﺮﻳﻪاي ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻲ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ) ،(Goulding, 2002روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ .اﻳﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي از ﻧﻮع ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮده و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن در راﺳﺘﺎي ﻫﺪف
ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮ دادهﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪي
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تصمیم میگیرد تا زمانی که نظریه به شکل نهایی آن ارائه شود .در روش نظریه بنیانی ،تعداد
نمونهها از پیش مشخص نیست و فرآیند نمونهگیری در حین تحلیل دادهها ادامه مییابد تا
زمانی که نظریه به مرحله اشباع نظری دست یابد .جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرندة کلیه
افراد متخصص و خبره در زمینه گردشگری فرهنگی شامل کارشناسان سازمان گردشگری و
میراث فرهنگی ،کارشناسان سازمان محیط زیست و کارشناسان سازمان منابع طبیعی و
آبخیزداری بود ،بدین گونه که از کل ده شهرستان ،انتخاب نمونهها ابتدا از مرکز استان
(شهرستان خرمآباد) شروع شد و پس از مشورت با هر کدام از کارشناسان ،با توصیة آنها،
کارشناسان بعدی انتخاب میشدند .بدین ترتیب ،نمونههای انتخابی از شهرستانهای خرمآباد
(هفت نفر) ،بروجرد (چهار نفر) ،کوهدشت (سه نفر) ،الیگودرز (سه نفر) ،پلدختر (دو نفر) و
دورود (یک نفر) بودند .در مطالعة حاضر ،با بیست نفر مصاحبه شد که از مصاحبة نفر هفدهم به
بعد ،دادهها کامالً تکراری و به اشباع نظری رسیده بود؛ اما برای اطمینان ،مصاحبه تا نفر بیستم
ادامه یافت .مصاحبههای عمیق با طرح سؤاالتی در مورد «اهمیت گردشگری فرهنگی در استان»
آغاز میشد و دیگر پرسشها بر اساس پاسخهای مصاحبهشونده طرح میشد.
نظریه بنیانی
در روش نظریة بنیانی ،یک نظریه از دادهها کشف و تولید میشود ( ;Langellier, 2015

 .)Wan et al., 2013; Wagoro, 2016در واقع ،نظریة بنیانی راهبردی برای ساخت نظریه در
تحقیقات علوم اجتماعی بهشمار میرود ( .)Garson, 2012روش نظریه بنیانی معموالً به سه
شیوه اجرا میشود :شیوة نظاممند ،شیوة نوخاسته و شیوة سازاگرا .در تحقیق حاضر ،برای تحلیل
دادهها ،از روش نظاممند استفاده شده است ،که به کوربین و استراوس ( Corbin and Strauss,

 )2014نسبت داده میشود .این روش خود دارای سه مرحلة اصلی کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی است.
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مرحله کدگذاری باز بالفاصله بعد از اولین مصاحبه انجام میشود .به دیگر سخن،
پژوهشگر پس از هر مصاحبه شروع به پیدا کردن مفاهیم و انتخاب برچسبهای مناسب برای
آنها و ترکیب مفاهیم مرتبط میکند.
در مرحله کدگذاری محوری ،پژوهشگر یکی از طبقهها را بهعنوان طبقه محوری انتخاب
میکند و آن را بهعنوان پدیده محوری در مرکز فرآیند مورد کاوش قرار داده و ارتباط سایر طبقهها
با آن را مشخص میکند .ارتباط سایر طبقهها با طبقه محوری در پنج عنوان میتواند تحقق داشته
باشد که در قالب شکل  ،1عبارتاند از :شرایط علی ،راهبردها (کنشها و تعامالت) ،بستر حاکم،
شرایط مداخلهگر و پیامدها (.)Corbin and Strauss, 2014
طبقه

بستر حاکم

نتایج

فرآیند و

طبقه محوری

استراتژیها

یا پدیده

طبقه
شرایط علی
طبقه

شرایط

طبقه

مداخلهگر

مأخذ :کرسول ()Creswell, 2002
شکل  -1مدل پارادایمی کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی به فرآیند انتخاب مقوله محوری ،پیوند نظاممند آن با دیگر مقولهها،
ارزشگذاری روابط آنها و درج مقولههایی که نیاز به تأیید و توسعه بیشتر دارند ،اشاره میکند
( .)Danaeifard and Islami, 2010
تحلیل دادهها

بهمنظور دستیابی به مدل میدانی بهعنوان مشکالت و دالیل عدم توسعه گردشگری
فرهنگی در روستاهای استان لرستان ،اطالعات میدانی گردآوریشده از کارشناسان و
متخصصان بخش گردشگری در سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان ،اداره
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کل محیط زیست و منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان ،با استفاده
از رویکرد نظریه بنیانی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بر اساس این رویکرد ،پس از
جمعآوری اطالعات از جامعه مورد مطالعه ،به بررسی و تحلیل نوارهای ویدئویی ضبطشده،
مصاحبهها ،عکسها و دستنوشتهها پرداخته شد .پس از چندین بار مرور ،موارد مشابه ،نکات
اضافه ،زائد و بدون ارتباط با موضوع تحقیق حذف شدند و گویههای کلیدی در قالب کد و
مفاهیم بهدست آمد..
مرحلة اول :کدگذاری باز

برای انجام کدگذاری باز ،مصاحبههای خام بهصورت خط به خط مطالعه و جمالت
اصلی استخراج و به هر کدام کدهایی با عالمت  Aداده شد .با توجه به مجموع کدهای
استخراجی ،تعداد  56کد در ارتباط با چرایی توسعهنیافتگی گردشگری فرهنگی در استان
لرستان از مصاحبههای خام متخصصان این حوزه استخراج شد (جدول .)2
جدول  -2شمای کلی مفهومسازی دادههای پژوهش (کدگذاری باز)
ردیف
1
2
3

گویههای استخراج شده
نداشتن سرمایه کافی و دیوانساالری پیچیده برای روستاییان عالقهمند به شرکت در فعالیتهای
گردشگری
نبود برنامههای آموزشی و فرهنگسازی در بین روستاییان و گردشگران
نبود حمایتهای دولتی از برنامههای گردشگری و عدم رغبت بخش خصوصی به
سرمایهگذاری در این بخش

کد
مورد نظر
A1
A2
A3

5

نبود برنامههای منسجم برای توسعه گردشگری فرهنگی

A4

6

عدم شناخت کافی روستاییان از مزایای گردشگری روستایی

A5

6

عدم وجود برنامههای مشخص و منسجم برای شناسایی روستاهای هدف گردشگری

A6

2
1

عدم همکاری و هماهنگی بین سازمانهای متولی مرتبط با بخش گردشگری در اجرای
طرحهای ارائهشده
ابالغ راهبردهای توسعه گردشگری از سوی وزارتخانه و عدم هماهنگی برنامههای ابالغشده با
توانهای گردشگری استان
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ردیف
9

گویههای استخراج شده
از بین رفتن فرهنگ بومی و سنتی در روستاها (لباس محلی ،غذاهای محلی و جشنها و
رقصهای محلی و )...

کد
مورد نظر
A9

11

عدم مشارکت روستاییان در فرآیند تصمیمگیری و پیادهسازی پروژههای گردشگری

A10

11

نبود روحیه خودباوری و کارآفرینی در بین روستاییان برای شرکت در برنامههای گردشگری

A11

12

نبود مکان اسکان برای گردشگران در روستاهای هدف گردشگری

A12

13

نبود دفاتر گردشگری مرتبط با بخش گردشگری فرهنگی در استان

A13

15

به تعویق افتادن پروژهها بهدلیل وجود قوانین و مقررات موازی

A14

16

استقبال پایین جامعه روستایی از فعالیتهای گردشگری روستایی

A15

16

وجود قوانین و استعالمات مختلف و دستوپاگیر و در نتیجه ،عدم رغبت سرمایهگذاران به
همکاری در پروژههای گردشگری

A16

12

تغییر کاربری و نبود معافیتهای مالیاتی و پرداخت عوارض سنگین برای روستاییان

A17

11

ضعف در محتوای برنامههای ملی و فرادست برای توسعه گردشگری استان

A18

19

مخالفت و سنگاندازی در بین مردم روستایی در ارتباط با پروژههای گردشگری

A19

21

نگاه منفی گردشگران نسبت به نبود امنیت روانی در استان لرستان

A20

21
22
23
25

نبود برنامههای آموزشی برای آشناسازی هرچه بیشتر سازمانهای مرتبط با گردشگری به وظایف
خود
نبود زیرساختهای مناسب در استان (شامل آب ،برق ،سرویس بهداشتی و )...
نگاه تمسخرآمیز مسئوالن به گردشگری روستایی و فرهنگی و نبود فرهنگ کارآفرینی در بین
مدیران ارشد استان
نبود برنامههایی برای شناسایی اشخاص توانمند و داوطلب در زمینه توسعه گردشگری فرهنگی
در بین روستاییان

A21
A22
A23

A24

26

خالقیت پایین روستاییان در تولید و عرضه صنایع دستی

A25

26

تبدیل شدن روستا به شهر در اثر تأثیرات پدیده شهرنشینی

A26

22

آشنا نبودن روستاییان با مزایا و منافع گردشگری فرهنگی

A27

21

کمبود امکانات ارتباطی در روستاها (اینترنت ،مخابرات و )...

A28

29

نبود معماری خاص و منحصربهفرد در ساخت مساکن روستایی

A29

31

کمبود جذابیت روستاها برای ورود گردشگران

A30
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ردیف
31

گویههای استخراج شده
وجود قوانین و مقررات موازی بین سازمانهای مرتبط و در نتیجه ،به تعویق افتادن پروژههای
مربوط به گردشگری

کد
مورد نظر
A31

32

مقاومت روستاییان نسبت به ورود افراد جدید به روستا

A32

33

تمسخر افراد کارآفرین در زمینه گردشگری توسط روستاییان

A33

35

خروج جوانان خالق از روستاها

A34

36

تکمحصولی بودن فعالیتهای کشاورزی در استان لرستان و نداشتن جذابیت برای گردشگران

A35

36

عدم شناخت روستاییان از مزایای فعالیتهای غیرزراعی و تأکید ویژه بر بخش کشاورزی

A36

32

عدم دسترسی به روستاهای گردشگری بهدلیل نبود راههای مناسب و مطمئن

A37

31
39
51

نبود امکانات رفاهی مناسب برای گردشگران در مسیرهای گردشگری (رستوران ،پارکینگ،
جایگاه سوخت و )...
عدم آموزش گردشگران در زمینة نوع برخورد و رفتار با جامعه محلی
کمبود فعالیتهای کشاورزی مورد عالقه گردشگران در استان (سبزیکاری ،باغبانی ،پرورش
دام و )...

A38
A39
A40

51

کمبود دورههای آموزشی برای ترویج گردشگری فرهنگی و متقاعدسازی روستاییان برای توسعه آن

A41

52

کمبود راههای ارتباطی و مشکل در دسترسی به روستاهای خاص گردشگری روستایی

A42

53

عدم ریسکپذیری مدیران برای توسعه فعالیتهای مکمل بخش کشاورزی بهویژه گردشگری

A43

55

نداشتن راهبرد کلی برای توسعه روستاها از جانب مدیران و برنامهریزان ارشد استانی

A44

56

ورود کم گردشگران به مناطق روستایی استان

A45

مأخذ :یافتههای پژوهش
مرحلة دوم :کدگذاری محوری و شکلدهی طبقات

با توجه به قرابت معنایی و اشتراک مفهومی کدهای استخراجشده در مطالعة حاضر ،تعداد
هفت طبقه با عاوین «درک نامناسب و پذیرش پایین جامعه میزبان»« ،بستر نامناسب خالقیت و
کارآفرینی در روستا»« ،فقدان آموزش مناسب برای توسعه گردشگری»« ،فقدان زیرساختهای
ارتباطی و رفاهی»« ،مدیریت ضعیف و راهبرد ناکارآ»« ،افت جاذبههای مناطق گردشگری» و
«چالشهای نهادی و قانونی» استخراج شد (جدول .)3
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جدول  -3شمای کلی (خالصه) نتایج کدگذاری محوری
خردهطبقات

طبقات گسترده

عدم درک روستاییان از مزایای فعالیتهای غیرزراعی بهویژه بخش
گردشگری
عدم شناخت کافی روستاییان از مزایای گردشگری فرهنگی
استقبال پایین جامعه روستایی از فعالیتهای گردشگری فرهنگی

A15

پذیرش پایین جامعه میزبان و

پروژههای گردشگری فرهنگی

نگرانیهای تغییر فرهنگی

مقاومت و نگرش منفی روستاییان نسبت به ورود افراد بیرونی به
روستا
مخالفت و سنگاندازی در بین مردم روستایی در ارتباط با
پروژههای گردشگری فرهنگی
ترس از تبدیل شدن فرهنگ روستا به فرهنگ شهری در اثر
تأثیرات حضور گردشگران
مهاجرت جوانان خالق و کارآفرین از روستا در اثر پدیده مهاجرت
نبود روحیه کارآفرینی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی روستا از
جمله آداب و رسوم کهن و جشنهای مرسوم
تکمحصولی بودن فعالیتهای کشاورزی در استان لرستان و

توانهای فرهنگی روستا

A36
A27

عدم مشارکت روستاییان در فرآیند تصمیمگیری و پیادهسازی

فقدان خالقیت و کارآفرینی در زمینه

کد
مرتبط

نداشتن جذابیت فرهنگی برای گردشگران

A10
A32
A19
A26
A34
A11
A35

تمسخر افراد کارآفرین در زمینه فعالیتهای گردشگری فرهنگی

A33

خالقیت پایین روستاییان در تولید و عرضه صنایع دستی

A25

نبود معماری خاص و منحصربهفرد در ساخت مساکن روستایی و
کمبود جذابیت برای گردشگران
فقدان ایده برای استفاده از توانهای فرهنگی روستا مانند غذاهای
مختلف ،لباسهای مختلف و رقص محلی
عدم آموزش گردشگران در زمینة نوع برخورد و رفتار با فرهنگ
فرهنگسازی نامناسب برای توسعه

جامعه محلی

گردشگری

کمبود دورههای آموزشی برای ترویج گردشگری فرهنگی و
متقاعدسازی روستاییان برای توسعه
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طبقات گسترده

فقدان زیرساختهای ارتباطی و رفاهی

مدیریت ضعیف و راهبرد ناکارآ

افت جاذبههای گردشگری فرهنگی

چالشهای نهادی و قانونی

خردهطبقات
کمبود راههای ارتباطی و مشکل در دسترسی به روستاهای خاص
گردشگری روستایی
کمبود کمی و کیفی فناوریهای اطالعات و ارتباطات در مناطق
روستایی
نبود شرکتهای خدماتی و مشاورهای مرتبط با بخش گردشگری
روستایی
کمبود امکانات رفاهی برای ارائه خدمات به گردشگران
نبود اقامتگاه بومگردی در مناطق روستایی استان
نگرش منفی مسئوالن به گردشگری فرهنگی و نبود فرهنگ
کارآفرینی در بین مدیران ارشد
عدم ریسکپذیری مدیران برای توسعه فعالیتهای مکمل بخش
کشاورزی به ویژه گردشگری
نداشتن راهبرد کلی برای توسعه روستاها از جانب مدیران و
برنامهریزان ارشد استانی
نگرش منفی گردشگران نسبت به کمبود امنیت روانی در استان لرستان
از دست رفتن جذابیت فرهنگی در روستاهای استان برای
سرمایهگذاری
کاهش ورود گردشگران به مناطق روستایی استان
از بین رفتن بخش زیادی از فرهنگ بومی و سنتی طی چند دهه
اخیر (لباس محلی ،زبان ،رقصهای محلی و )...
نرخ پایین بازدید گردشگران از مناطق روستایی استان
عدم هماهنگی برنامههای ابالغشده از سوی وزارتخانه با توانهای
گردشگری استان
نبود برنامههای منسجم برای شناسایی و توسعه انواع مختلف
گردشگری روستایی به فراخور توانایی هر روستا
وجود قوانین و مقررات موازی بین سازمانهای مرتبط و در نتیجه،
به تعویق افتادن پروژههای مربوط به گردشگری
نبود معافیتهای مالیاتی برای روستاییان برای ترغیب به شرکت در
فعالیتهای گردشگری
وجود قوانین و استعالمات مختلف و دستوپاگیر و در نتیجه ،عدم رغبت
سرمایهگذاران به همکاری در پروژههای گردشگری

مأخذ :یافتههای پژوهش
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کد
مرتبط
A42
A28
A13
A38
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بستر حاکم شرایط علی






مدیریت ضعیف و فقدان فرهنگسازی گردشگری
نبود فرهنگ کارآفرینی در بین مدیران ارشد استانی
نگرش منفی مسئوالن به گردشگری فرهنگی
عدم ریسکپذیری مدیران برای توسعه فعالیتهای مکمل بخش
کشاورزی بهویژه گردشگری
عدم آموزش گردشگران نسبت به نوع برخورد و رفتار با جامعه
محلی
کمبود دورههای آموزشی برای ترویج گردشگری فرهنگی و
متقاعدسازی روستاییان برای توسعه آن

پیامدها















پذیرش پایین جامعه میزبان و نگرانیهای تغییر فرهنگی
عدم درک روستاییان از مزایای فعالیتهای غیرزراعی بهویژه
بخش گردشگری
عدم شناخت روستاییان از مزایای گردشگری فرهنگی
عدم مشارکت روستاییان در فرآیند تصمیمگیری و پیادهسازی
پروژههای گردشگری فرهنگی
استقبال پایین جامعه روستایی از فعالیتهای گردشگری فرهنگی
ترس از تبدیل شدن فرهنگ روستا به فرهنگ شهری در اثر
تأثیرات حضور گردشگران

طبقه محوری

کنشها و تعامالت

افت جاذبههای گردشگری
فرهنگی
از دست رفتن جذابیت فرهنگی در
برای
استان
روستاهای
سرمایهگذاری
کاهش ورود گردشگران به مناطق
روستایی استان
نگرش منفی گردشگران نسبت به
کمبود امنیت روانی در استان
لرستان
نرخ پایین بازدید گردشگران از
مناطق و جلوههای فرهنگی روستا
از بین رفتن بخش زیادی از فرهنگ
بومی و سنتی طی چند دهه اخیر
(لباس محلی ،زبان ،رقصهای
محلی و )...

فقدان زیرساختهای
ارتباطی و رفاهی
 کمبود راههای ارتباطی و
مشکل در دسترسی به
خاص
روستاهای
گردشگری روستایی
 کمبود کمی و کیفی
فناوریهای اطالعات و
ارتباطات در مناطق روستایی
 نبود شرکتهای خدماتی و
مشاورهای مرتبط با بخش
گردشگری روستایی

فقدان خالقیت و کارآفرینی در
زمینه توانهای فرهنگی روستا
 مهاجرت جوانان خالق و کارآفرین
از روستا در اثر پدیده مهاجرت
 نبود روحیه کارآفرینی برای توسعه
فعالیتهای فرهنگی روستا از جمله
آداب و رسوم کهن و جشنهای
مرسوم
 نبود معماری خاص و منحصربهفرد در
ساخت مساکن روستایی و کمبود
جذابیت برای گردشگران
 فقدان ایده برای استفاده از توانهای
فرهنگی روستا مانند غذاهای مختلف،
لباسهای مختلف و رقص محلی

شرایط مداخلهگر
چالشهای نهادی و قانونی
 وجود قوانین و استعالمات مختلف و دستوپاگیر از سازمانهای مربوط
 نبود معافیتهای مالیاتی برای روستاییان برای ترغیب به شرکت در فعالیتهای گردشگری

 وجود قوانین و مقررات موازی بین سازمانهای مرتبط و در نتیجه ،به تعویق
افتادن پروژههای مربوط به گردشگری

شکل  -2مدل نهایی تحلیل چرایی توسعهنیافتگی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی
استان لرستان بر مبنای مدل کوربین و اشتراوس
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مرحلة سوم :تشریح مدل پارادایم و کدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی مرحله اصلی نظریهپردازی است که بر اساس نتایج دو مرحله قبلی
کدگذاری ،به تولید نظریه میپردازد ،بدین ترتیب که مقوله محوری به شکلی نظاممند به دیگر
مقولهها ربط داده شده ،آن روابط را اثبات پژوهشی کرده و طبقههایی را که به بهبود و توسعه
بیشتری نیاز دارن ،اصالح میکند؛ در واقع ،سعی میشود که با کنار هم نهادن طبقهها و بر
اساس روابط بین آنها ،یک تصویر ایجاد شود .فرآیند تولید نظریه میتواند به تدوین قضیهها و
ایدههایی آزمونپذیر برای اتخاذ پژوهشهای عددی نیز بینجامد .چنانکه در شکل  2دیده
میشود ،میتوان این نظریه را در قالب دستهای از فرضیهها (اصلی و فرعی) نیز بیان کرد
(.)Cassell and Johnson, 2006
چرایی انتخاب طبقه محوری

در مطالعة حاضر« ،فقدان خالقیت و کارآفرینی در زمینه توانهای فرهنگی روستا» بهعنوان
طبقه محوری انتخاب شد ،زیرا نبود بستر مناسب برای کارآفرینی در زمینه توانهای فرهنگی در روستا
به مهاجرت جوانان و افراد کلیدی روستا و این روند مهاجرت نیز خود به ایجاد بسیاری دیگر از
چالشها میانجامد .این طبقه محوری تحت تأثیر شرایط علی پذیرش پایین جامعه میزبان و نگرانیهای
تغییر فرهنگی ،بستر حاکم (شامل مدیریت ضعیف و فقدان فرهنگسازی گردشگری) و چالشهای
قانونی و نهادی بهعنوان شرایط مداخلهگر است و نبود جذابیت فرهنگی در روستاهای استان برای
سرمایهگذاری و به تبع آن ،رغبت پایین سرمایهگذاران عامل اثرگذار بهشمار میرود .این روش
کدگذاری ،که بهاصطالح «مدل پارادایم» کدگذاری محوری نامیده میشود ،توسط کوربین و
استراوس ( )Corbin and Strauss, 2014ارائه شده است و بدین دلیل ،بدان «محوری» گفته
میشود که کدگذاری حول «محور» یک طبقه انجام میشود ( ،)Creswell, 2002چنانکه در
مصاحبههای کارشناسان هدف پژوهش حاضر نیز بدین موضوع اشاره شده است .برای نمونه،
یکی از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت که «در بین
روستاییان خالقیت برای توسعه و گسترش صنایع دستی بسیار اندک است و همچنین ،سبک
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خانهها در روستاها نیز معماری خاص روستایی را ندارند» .این نتایج با یافتههای برخی از
پژوهشهای پیشین ( Bagri, 2010; Cole, 2006; Čopič et al., 2011; Gupta and Bhatt,
;2009; Manyara and Jones, 2007; Marzuki et al., 2012; Oppio and Torrieri, 2016
 )Ventura et al., 2016همخوانی دارد.
شرایط علی

در مطالعة حاضر ،شرایط علی عبارت از «استقبال پایین جامعه میزبان از فعالیتهای
گردشگری فرهنگی و نگرانیهای تغییر فرهنگی جامعه روستایی» است .جامعه روستایی ،بهدلیل
نگرانی در مورد اینکه ورود گردشگران موجب تغییر هویت فرهنگی روستا شده و بسیاری از
ارزشهای فرهنگی روستا از بین برود ،تمایل زیادی به پذیرش گردشگران نشان نمیدهد .برای
نمونه ،یکی از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت که
«روستاییان از لحاظ فرهنگی هنوز آمادگی پذیرش گردشگران را ندارند» .کارشناس دیگری از
همین سازمان نیز بیان کرد که «در روستاهای ما هنوز فرهنگسازی نشده و روستاییان ارزش و
اهمیت گردشگری را درک نکردهاند و با تمسخر با گردشگران برخورد میکنند» .این نتایج با
یافتههای برخی از پژوهشهای پیشین ( Bansal and Kumar, 2013; Dehghanfard and
Ghasemizad, 2017; Kala and Bagri, 2018; Laomee, 2009; Kasemsarn and
;Nickpour, 2017; Kim et al., 2014; Mousaei et al., 2012; Nasing et al., 2014
 )Saufi et al., 2014; Tosun, 2000نیز تطابق دارد.
کنشها و تعامالت

عدم توجه مسئوالن به کیفیت فناوری ارتباطات و اطالعات در روستاها و راههای ارتباطی
روستاها و شرکتهای خدماتی ریشه در بستر نامناسب خالقیت و کارآفرینی در روستا دارد.
«مهاجرت جوانان خالق و کارآفرین» بهدلیل کمبود راههای ارتباطی و دسترس به روستاها و
کمبود کمی و کیفی فناوری اطالعات و ارتباطات از پیامدهای نبود روحیه کارآفرینی در بین
روستاییان برای توسعه فعالیتهای مکمل بخش کشاورزی است .همچنین ،این پیامدهای منفی ،از
یک سو ،از مشکالت نهادی و قانونی و از سوی دیگر ،از مدیریت ضعیف و راهبرد ناکارآ و
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فقدان آموزش تأثیر میپذیرد .وجود قوانین و استعالمات مختلف و دستوپاگیر از سازمانهای
مربوط و نبود معافیتهای مالیاتی سبب دلسردی روستاییان نسبت به کارآفرینی و شروع
فعالیتهای مرتبط با گردشگری در روستاهای خود خواهد شد و در نتیجه ،بهدلیل نبود شغل
مناسب در روستا برای بسیاری از روستاییان که زمین و آب کافی برای کشاورزی ندارند ،به
مهاجرت آنها خواهد انجامید و به تبع آن ،ورود کم گردشگران به روستاهای هدف گردشگری
فرهنگی در استان اتفاق خواهد افتاد؛ و در نتیجه ،گردشگری فرهنگی در روستاهای استان توسعه
نخواهد یافت .بنابراین ،پیامد این طبقه نرخ پایین بازدید گردشگران از مناطق روستایی استان
خواهد بود .برای نمونه ،کارشناسی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بیان کرد که «نبود
زیرساختها و برنامههای منسجم برای گسترش زیرساختهای رفاهی از دالیل ورود کم
گردشگران به استان مست» .همچنین ،کارشناس دیگری از سازمان محیط زیست بیان داشت که
«نبود اقامتگاههای بومگردی و نبود زیرساختها معضل بسیار مهمی در عدم توسعه گردشگری در
روستاهاست» .این بخش از نتایج پژوهش حاضر نیز با یافتههای پارهای از پژوهشهای پیشین
( Mousaei et al., 2012; Bagri, 2010; Dehghanfard and Ghasemizad, 2017; Gupta
and Bhatt, 2009; Breugel, 2013; Kasemsarn and Nickpour, 2017; Kunjuraman and
 )Hussin, 2017; Yang and Wall., 2008همخوانی دارد.
بستر حاکم

مدیریت ضعیف و فقدان فرهنگسازی بستری است که بر نبود جذابیت در روستاهای
استان و کمبود فعالیتهای کشاورزی مورد عالقه گردشگران اثرگذار است .نبود فرهنگ
کارآفرینی در بین مدیران ارشد استانی ،نگرش منفی مدیران و سازمانها نسبت به ورود
گردشگران بیرونی ،عدم ریسکپذیری مدیران برای توسعه فعالیتهای مکمل بخش کشاورزی
بهویژه گردشگری و عدم آموزش گردشگران در زمینة نوع برخورد و رفتار با جامعه محلی
باعث ایجاد بستر نامناسب خالقیت و ایجاد کارآفرینی در بین روستاییان خواهد شد .در واقع،
نبود روحیه کارآفرینی در بین روستاییان بهدلیل عدم ریسکپذیری مدیران نسبت به ایجاد
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فعالیتهای کارآفرینانه مرتبط با گردشگری در روستاهاست که در نتیجه ،باعث جذاب نبودن
روستاهای استان برای گردشگران خواهد شد .بنابراین ،برای دستیابی به توسعه گردشگری
فرهنگی در روستاها ،باید بستر حاکم که به مدیریت راهبردهای تدوینشده از سوی آنها
برمیگردد ،یک بستر مناسب و حمایتکننده باشد .برای نمونه ،کارشناسی از سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بیان کرد که «روستاییان هنوز در زمینه برخورد با
گردشگران آموزش ندیدهاند» .کارشناس دیگری از همین سازمان بیان کرد که «مسئوالن در
استان اصالً نگاهی به توسعه گردشگری روستایی ندارند»« ،دید مسئوالن مرتبط به گردشگری
در روستاها منفی است و ]مسئوالن[ نسبت به روستا دید منفی دارند» و «برنامههای منسجم برای
توسعه گردشگری وجود ندارد» .این نتایج هم با یافتههای برخی پژوهشها ( ;Bagri, 2010
Mustapha and Azman, 2013; Gupta and Bhatt, 2009; Mousaei et al., 2012; Saufi
 )et al., 2014; Sood et al., 2017مطابقت دارد.
شرایط مداخلهگر

مشکالت نهادی و قانونی باعث عدم رغبت روستاییان به مشارکت در پروژههای
گردشگری و همچنین ،عدم تمایل سرمایهگذاران بخش خصوصی به سرمایهگذاری در بخش
گردشگری فرهنگی در روستاها خواهد شد .افزون بر این ،وجود قوانین و مقرارت موازی بین
سازمانها باعث عدم هماهنگی بین آنها در اجرای بههنگام و بابرنامة پروژهها خواهد شد که
باعث نبود امکانات الزم برای توسعه روستاهای هدف گردشگری در استان خواهد شد و در
واقع ،به پیامدهای منفی «جذاب نبودن روستاها برای ورود گردشگران به استان» خواهد انجامید.
برای نمونه ،کارشناسی از سازمان گردشگری اظهار داشت که «ما بهترین توانها را برای توسعه
گردشگری فرهنگی در روستاهای استان داریم ،ولی متأسفانه هر اداره و سازمانی نسبت به
مدیریت روستاها احساس مالکیت دارد» .کارشناس دیگری از همین سازمان بیان داشت که
«وجود قوانین و مقررات موازی باعث به تعویق افتادن پروژهها میشود و استعالمهای مختلف و
هزینههای سرمایهگذاری باال باعث میشود که سرمایهگذار کالً منصرف شود» .این نتایج
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پژوهش حاضر با یافتههای پارهای از پژوهشها ( Kunjuraman and Hussin, 2017; Yang

 )and Wall, 2008; Sood et al., 2017نیز تطابق دارد.
نتایج و پیامدها

برخی از طبقهها بیانگر نتایج و پیامدهای اتخاذ راهبردها (کنشها و تعامالت) است.
نگرش منفی گردشگران نسبت به کمبود امنیت روانی و نرخ پایین بازدید گردشگران از مناطق
روستایی استان بهعنوان پیامد نهایی مدل انتخاب شد .این نگرش منفی و نرخ پایین بازدید
گردشگران از جاذبههای گردشگری فرهنگی در روستاهای استان ناشی از افت جاذبههای
مناطق گردشگری ،بستر نامناسب خالقیت و کارآفرینی در روستاها ،مشکالت نهادی و قانونی
و مدیریت ضعیف و راهبرد ناکارآ و فقدان آموزش بوده و همه این عوامل باعث شده است که
مناطق روستایی در استان لرستان جذابیت الزم را برای توسعه گردشگری فرهنگی نداشته باشند.
برای نمونه ،یک کارشناس سازمان محیط زیست استان بیان داشت که «در روستاهای استان،
امنیت روانی برای گردشگران بسیار کم است» .همچنین ،کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان بیان کرد که «متأسفانه در روستاهای ما ،آداب و رسوم سنتی
به فراموشی سپرده شده و حتی لباس و غذاهای محلی هم در بیشتر روستاها دیگر وجود ندارد».
این نتایج پژوهش حاضر هم با یافتههای برخی از پژوهشهای مرتبط پیشین ( ;Laomee, 2009

 )Kala and Bagri, 2018; Nasing et al., 2014همخوانی دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

یافتههای پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بنیانی بهمنظور استخراج نظریه چرایی
توسعهنیافتگی گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان از دیدگاه کارشناسان سه
سازمان (سازمان گردشگری ،میراث فرهنگی و صنایع دستی ،اداره کل محیط زیست و اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان) مورد کنکاش قرار گرفت .همانگونه که مشاهده
شد ،در مدل یادشده ،چرایی توسعهنیافتگی را باید در عواملی مانند مدیریت ضعیف و راهبرد
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ناکارآ و فقدان آموزش ،درک نامناسب و پذیرش پایین جامعه میزبان ،افت جاذبههای مناطق
گردشگری ،فقدان زیرساختهای ارتباطی و رفاهی ،بستر نامناسب خالقیت و کارآفرینی در
روستا و مشکالت نهادی و قانونی جستوجو کرد .در واقع ،باید بیان کرد که با توجه به وجود
توانهای قابل توجه در روستاهای استان برای توسعه گردشگری فرهنگی ،مشکالت عدیده از
جمله نبود حمایتهای دولتی از طرف سازمانهای دستاندرکار ،نبود زیرساختهای اساسی و
امکانات رفاهی در روستاها ،نبود جذابیت در روستاها بهدلیل عدم توجه مسئوالن و رغبت
نداشتن روستاییان به کارآفرینی در زمینه گردشگری فرهنگی بهدلیل محدودیتهای فرهنگی
در روستاها و عدم آموزش روستاییان در زمینة برخورد با گردشگران ،قوانین و مقررات
دستوپاگیر و دیگر مشکالت وجود دارد .این عوامل باعث میشوند که علیرغم وجود
توانهای الزم ،گردشگری فرهنگی آنگونه که باید در استان پیشرفت قابل توجه نداشته باشد.
بنابراین ،بر اساس نتایج تحقیق ،برای رفع موانع و مشکالت توسعه گردشگری فرهنگی در
روستاهای استان لرستان ،پیشنهادهایی بهشرح زیر ارائه شده است:
 شناسایی افراد توانمند در روستاها در زمینه کارآفرینی در گردشگری بهمنظور افزایشعالقه و ترغیب دیگر روستاییان به مشارکت در پروژههای گردشگری؛
 ارائه خدمات اطالعات گردشگری از طریق ایجاد تارنماهای تبلیغاتی بهویژه در زمینهتوانهای فرهنگی به گردشگران؛
 ارتقای آگاهی و اطالعات روستاییان در زمینههای مختلف (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی) بهمنظور برخورد با گردشگران داخلی و خارجی از طریق ارائه آموزشهای هدفمند
(کارگاههای آموزشی در روستاها ،آموزش در مدارس و )...؛
 مشارکت روستاییان در فرآیندهای تصمیمگیری و تصمیمسازی در ارتباط با برنامههایتوسعه گردشگری فرهنگی؛
 فرهنگسازی و آموزش نحوه برخورد گردشگران با هویت تاریخی و فرهنگ روستاییان؛ -ایجاد دفاتر و مراکز معین برای آموزش و توسعه گردشگری فرهنگی در استان؛
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 ایجاد زیرساختها اساسی و امکانات رفاهی در روستاهای استان برای دسترسی آسانترگردشگران؛ و
 رقصها و، احیای سبک زندگی روستایی و آداب و رسوم سنتی روستاها (لباس محلی.) از طریق ایجاد موزههای فرهنگ روستایی...  غذاهای محلی و،موسیقی محلی
: پیشنهادهایی بدین شرح ارائه میشود، برای انجام پژوهشهای آتی،در پایان
 آیندهنگاری گردشگری فرهنگی در استان لرستان بر مبنای سناریوهای مختلف؛ و. ارزیابی پایداری گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستانمنابع
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