
 

 

 

 

 0211تابستان ، 42ة ، شمار42 و توسعه، سال روستا

DOI: 10.30490/RVT.2020.342876.1220 

 

33 

 
 3رحیمیان مهدی ،2اسدپوریان زینب ،1محمدی یاسر
 13/6/1399 :پذیرش تاریخ  11/2/1399 :دریافت تاریخ

 

 چکیده

 در فرهنگی گردشگری نیافتگی توسعه چرایی تحلیل اکتشافی بررسی هدف با ،حاضر مطالعه

 بر پژوهش یها داده تحلیل و بود کیفی تحقیقات جزو پارادایم، لحاظ از ،لرستان استان روستایی مناطق

 گردشگری با مرتبط های سازمان کارشناسان شامل قتحقی آماری جامعه .شد انجام بنیانی نظریه مبنای

 نظری اشباع مرحله به رسیدن تا و گرفت انجام هدفمند صورت به گیری نمونه و بود لرستان استان در

                                                                                                                                                   
  .استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایراننویسنده مسئول و  -1

(y.mohammadi@basu.ac.ir) 

 نا،یسر  یدانشرگاه بروعل   ،یکشراورز  ةدانشرکد  ،یو آمروزش کشراورز   جیگروه تررو  ،یکشاورز ةتوسع یدکتر یدانشجو -2

 . رانیهمدان، ا

 ن.یار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایرادانش -3

https://dx.doi.org/10.30490/rvt.2020.342876.1220


 42شمارة   ،42روستا و توسعه، سال 

33 

 .شد آوریگرد ساختاریافته نیمه و متمرکز ،عمیق های مصاحبه راه از نیاز مورد یها داده .یافت ادامه

 استان روستاهای در فرهنگی گردشگری نیافتگی توسعه چرایی مدل استخراج به آمده دست به تایجن

 نیافتگی توسعه محوری هسته شناسایی همچنین، اشتراوس و و ربینکو چارچوب قالب در لرستان

 پذیرش و نامناسب درک در باید را فرهنگی گردشگری نیافتگی توسعه چرایی که داد نشان و انجامید

 توسعه برای مناسب آموزش فقدان ،هاروستا در کارآفرینی و خالقیت نامناسب بستر میزبان، جامعه پایین

 های جاذبه افت ،ناکارآ راهبرد و ضعیف مدیریت رفاهی، و ارتباطی های زیرساخت فقدان گردشگری،

 .کرد جوو جست قانونی و نهادی های چالش و گردشگری مناطق

 

 .)استان( لرستان ،کیفی تحلیل ،بنیانی ةنظری روستایی، توسعة ،فرهنگی گردشگری :ها دواژهیکل

 

 مقدمه

 حفظ در چه و فقر کاهش و جامعه توسعه در چه فرهنگی گردشگری ،اخیر انسالی در

 دستی صنایع و هنر با مرتبط های فعالیت پیشرفت در نیز و ملموس و فرهنگی های دارایی انواع

 میراث ،کلی طور به و فرهنگی محصوالت .(UNWTO, 2016) است داشته مهمی نقش

 گستردة طیف میان در .(Throsby, 2008) دارد اهمیت ویژه به پسامدرن جامعه برای فرهنگی

 تمامیت از بازدید برای هایی فرصت ارائه با فرهنگی ردشگریگ فرهنگی، میراث و محصوالت

 در و دارد اهمیت بسیار ،منطقه یک تاریخ و تصویر فرهنگی، نمادهای هویت، شامل قوم یک

 Chen et al., 2015; Hou et) آورد می پدید محلی جامعه نشاط برای نیز هایی فرصت ،مقابل

al., 2005; Wansborough and Mageean, 2000کسب به هم گردشگران ،نتیجه در و (؛ 

 تکامل و پیدایش آغاز از محلی جامعه یک رسوم و آداب و نگیفره میراث دربارة یاطالعات

 آمار طبق .(Cuccia et al., 2016; Gnoth and Zins, 2013) شد خواهند مند عالقه آن

 در المللی بین گردشگری های ورودی کل از درصد 39 از بیش فرهنگی گردشگری ،شده ارائه

 است داده اختصاص خود به را (المللی بین سفر میلیون 616 حدود ،یعنی) 2112 سال

(Richards, 2018).  
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 اساساً اهداف برای افراد حرکت از است عبارت فرهنگی ردشگریگ تعریف، به بنا

 نمایشی، هنرهای تحصیلی، تورهای فرهنگی، تورهای در شرکت قبیل از هایی انگیزه با فرهنگی

 ,UNWTO) تاریخی آثار و اماکن از بازدید و فرهنگی رویدادهای سایر و ها جشنواره به سفر

 دالیل به نگیفره گردشگری که دادند نشان خود مطالعات در زیادی پژوهشگران .(2015

 Bianchini and) گردشگری هدف مناطق توسعه و احیا و حفظ ،اقتصادی جمله از مختلف

Parkinson, 1994; Chou, 2013; Herrero et al., 2006; Myerscough, 1988; Richards, 

2007; Webster and Ivanov, 2014)، مختلف اقتصادی و اجتماعی تأثیرات (UNESCO, 

2003; Kim et al., 2013)، گردشگران با فرهنگی تعامالت از ناشی جدید هویت ایجاد 

(UNESCO, 2003; Bond and Falk, 2013،) تاریخی و فرهنگی میراث حفظ (UNESCO, 

2003; Wang and Bramwell, 2012) است برخوردار ویژه اهمیت از گردشگری کیفیت افزایش و 

(Holcomb, 1999; Kim et al., 2013; Karpodini-Dimitriadi, 1999.) 

 به که هستند مؤسساتی یا جوامع مناطق، کلی، طور به فرهنگی، گردشگری مناطق

 محلی، های رقص قبیل از سنتی مراسم انواع) شامل فرهنگی خدمات و محصوالت گردشگران

 کنند می عرضه را (محلی جوامع زندگی شیوه و فرهنگی میراث و باستانی آثار موسیقی،

(Altunel and Erkurt, 2015; Silberberg, 1995) های پژوهش و مطالعات ،یراخ سالیان در و 

 مناطق و مقاصد زمینه در اندرکار دست مختلف های سازمان و پژوهشگران سوی از گوناگون

 ,.Armbrecht, 2014; Bonn et al) است گرفته صورت مختلف های دیدگاه از گردشگری

2007; Chen et al., 2015; Cuccia et al., 2016; Hou et al., 2005; McCarthy, 2006; 

Pappalespore et al., 2014)توسعه با مرتبط مشکالت و ها شکاف هب یمطالعات ،میان آن از و ؛ 

 مطالعات و ها بررسی با که هایی شکاف اند، پرداخته فرهنگی گردشگری هدف مناطق در گردشگری

 توسعه عدم به که موانعی و مشکالت .(Hung et al., 2019) کرد مرتفع را هاآن توان می ،عمیق

 طور به و محلی جامعه به مربوط موانع :است بررسی قابل منظر دو از ،انجامد می گردشگری مناطق

 Hung et) گردشگران به مربوط مشکالت و ائلمس ،همچنین و ؛گردشگران میزبان جامعه ،کلی

al., 2019). های معماری نبود شامل فرهنگی گردشگری مناطق از برخی پایین جذابیت ،رو این از 
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 کافی امکانات وجود از گردشگران پایین رضایت ،(Shukla and Purani, 2012) روستایی خاص

 Iglesias et al., 2011; Lin et al., 2014; Shukla) اسکان و رفاهی امکانات قبیل از روستاها در

and Purani, 2012) و گسترش موانع جمله از جایگزین مالی منابع و دولتی مالی منابع فقدان و 

 حضور ،همچنین .(Jelinčić and Senkić, 2017) ستروستاها در فرهنگی گردشگری توسعه

 محسوب روستاها در فرهنگی های جاذبه برای و میزبان جامعه ایبر تهدیدی گردشگران

 .(UNWTO, 2015) دشو می

 تواند می فرهنگی گریگردش ها، جنگ و ها درگیری از پر دنیای در ،امروزه اینکه با

 تقویت را فرهنگی هماهنگی و بخشد بهبود یکدیگر از را مختلف ایه فرهنگ و ها گروه درک

 ,UNESCO) است شده نداب اندکی توجه ،گردشگری انواع دیگر با مقایسه در اما ،کند

 گردشگری توسعه به توجه عدم دلیل به روستاها، در گردشگری مناطق از گردشگران کم بازدید .(2003

 ,.Chou, 2013; Kay et al) است هشد محلی اقتصاد در توجه قابل پیشرفت عدم باعث ،مناطق این در

2009; Mowforth and Munt, 2015; Madden, 2001; Stoddard et al., 2006; Webster 

and Ivanov, 2014) است هزد دامن مشکالت یندب نیز دولت حمایت عدم ،همچنین و (Brooks, 

2003; Kay et al., 2009; Kim et al., 2013; Lewis and Brooks, 2005.) باید ،رو این زا 

 و ها برنامه مانند گوناگون های راهبرد تدوین با اندرکار دست های وزارتخانه و ها سازمان

 های سازمان بین ها برنامه تقسیم و گذاری هدف نیز و درگیر محلی جوامع برای ها آموزش

 توسعه از ،گردشگران رفاه و امنیت راستای در گردشگری توسعه اندرکار دست مختلف

 Fodness, 1994; Hays et al., 2013; Kale et) کنند حمایت روستاها در فرهنگی گردشگری

al., 1987; Kavoura and Katsoni, 2013; Reisinger and Mavondo, 2002). نتیجه در، 

 است ضروری نهاآ رفع برای روستاها در فرهنگی گردشگری توسعه عدم علل شناسایی

(Langdon et al., 2008).  

 و متنوع و زیبا طبیعت فرهنگی، و تاریخی سابقه ویژگی سه داشتن دلیل هب لرستان، استان

 کشور خارجی و داخلی گردشگری های قطب از یکی به تواند می کشور، در ارتباطی موقعیت

 های جاذبه از مندی بهره لحاظ به ،لرستان استان .(Ebrahimzadeh et al., 2012) شود تبدیل
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 ,.Ajzae-Shokouhi et al) رود می شمار به کشور برخوردار های استان از ،طبیعی و فرهنگی

 رسیده جهانی ثبت به پل شش که دارد وجود تاریخی پل صد حدود ،لرستان استان در (2014

 های موزه االفالک، فلک قلعه جمله از تاریخی قلعه شش استان، این در همچنین، .است

 های مناره تاریخی، های مقبره تاریخی، حمام قدیمی، مساجد تاریخی، های خانه شناسی، مردم

 های جاذبه از همگی که دارد وجود ... و قدیمی آسیاب سنگی،  گرداب ها، نوشته سنگ آجری،

 آبشارها به نتوا می نیز لرستان استان گردی بوم های جاذبه از .روند می شمار به استان فرهنگی

 ،...( و کهمان زارم، هنام،) ها سراب ،(کیو و گهر) ها دریاچه ...(، و سفید آب نوژیان، بیشه،)

 Asadpourian) کرد اشاره شیرز زیبای بسیار دره و ...( و پشتکوه میرمالس، کلماکره،) غارها

et al., 2017). های توان سایر کنار در که دهد می نشان استان این در گردشگری شناسی گونه 

 است گردشگری بالقوه های ظرفیت انواع از تمدن و فرهنگی میراث گردشگری گردشگری،

 ای گونه به ،Ebrahimzadeh et al., 2012)) است نگرفته قرار حمایت و توجه مورد چندان که

 لرستان استان های جاذبه از ایرانی گردشگران از درصد یک از کمتر تنها اخیر، های سال در که

 .(Madhoshi and Naserpour, 2003) ندا هکرد دیدن

 به معرفی توانایی درستی به لرستان استان فرهنگی گردشگری های جاذبه بیشتر هرچند،

 حتی گردشگری، ةحوز در منسجم و جامع برنامه نبود و توجهی بی دلیل به ولی دارند، را دنیا

 عدم از حاکی شواهد .(Asadpourian et al., 2017) اند مانده ناشناخته هم مانکشور برای

 های برنامه و بوده لرستان استان در فرهنگی یگردشگر ویژه به و گردشگری صنعت رونق

 ارائه عدم .(Faizi, 2010) است نداشته مند عالقه گردشگران جذب در توفیقی نیز موجود

 وجود عدم گردشگری، تبلیغات ضعف خصوصی، گذاری سرمایه فقدان گردشگری، اطالعات

 نامناسب ریزی برنامه و تسهیالت و ها زیرساخت بودن نامناسب استان، سطح در محلی های بازارچه

 Ebrahimzadeh et) شدند شناخته لرستان استان در گردشگری توسعه موانع جمله از زمین کاربری

al., 2012). ضعف گردشگری، خدمات و زیربنایی امکانات ضعف گیری، تصمیم مراکز تعدد 

 شناخته استان این در گردشگری توسعه موانع دیگر از نیز یگردشگر فرهنگ فقدان و بازاریابی

 همکاران و اسدپوریان تحقیق نتایج .(Madhoshi and Naserpour, 2003) است شده
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)Asadpourian et al., 2019( مستعد منطقه هفت از كه دهد مي نشان نيز لرستان استان در 
 ،سفيد آب آبشار و گريت آبشار وارك، آبشار شيرز، تنگه منطقه چهار استان اين گردشگري

 دولتي حمايت عدم و گردشگري هاي زيرساخت نبود از طبيعي، هاي توان بودن دارا رغم علي
 پژوهش رو، اين از .برند مي رنج گردي بوم هاي قطب به تبديل و گردي بوم پايدار توسعه براي
 مناطق در فرهنگي گردشگري توسعه عدم چرايي و داليل شناسايي به كه است آن بر حاضر

  د.بپرداز بنياني نظريه رويكرد از استفاده با لرستان استان روستايي
  

  نظريباني م
 و مناظر و ها جاذبه .اند داشته ناگسستني و پيوسته ارتباطي هميشه گردشگري و فرهنگ

 دايجا باعث خود خودي به سفر و كرده ايجاد سفر براي مهمي انگيزه فرهنگي رويدادهاي
 شناخته تر خاص صورت به گردشگري و فرهنگ پيوند ،اخير هاي دهه در اما .شود مي هنگفر

 اهداف از يكي و اجتماعي پديده يك عنوان به فرهنگي گردشگري ،واقع در .است شده
 درك افزايش هدف با و كرد پيدا ظهور دوم جهاني جنگ از پس ،دانشگاهي مطالعات
 وجود به شده متالشي اقتصادهاي بازسازي و ديگريك از گردشگران و ميزبان جوامع فرهنگي

 از است عبارت تعريف، به بنا فرهنگي، گردشگري .)Richards, 2018( كرد پيدا توسعه و آمد
 علمي، هنري، تاريخي، آثار به عالقه مانند هايي انگيزه با فرهنگي هاي جاذبه داراي مناطق بازديد
 به .)Silberberg, 1995( خاص گروه يا منطقه جامعه، يك فرهنگي ميراث و زندگي شيوه
 ،نيست منطقه يك فرهنگي هاي دارايي از بازديد يمعن به فقط فرهنگي گردشگري سخن، ديگر
 ،محلي هاي رقص مانند جامعه، آن فرهنگي هاي فعاليت در واقعي مشاركت يمعن به بلكه

   .)Richards, 2001( است ... و محلي غذاهاي و غذايي فرهنگ با آشنايي
 المبرت - استايليانو هاي پژوهش جمله از متعدد تحقيقات ،فرهنگي گردشگري زمينه در

)Stylianou-Lambert, 2011( آخوندنژاد روستاها، در فرهنگي هاي موزه زمينه در 
)Akhoondnejad, 2016( و چن روستايي، خاص هاي جشنواره و خاص رويدادهاي زمينه در 

 زمينه در )Matheson et al., 2014( همكاران و متسون و )Chen and Chen, 2010( چن
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 Bachleitner and) زینس و بچلیتنر فرهنگی، گردشگری از گردشگران انگیزه و درک

Zins, 1999) بورگ در ون و روسو و فرهنگی، گردشگری از میزبان جامعه درک زمینه در 

(Russo and Van Der Borg, 2002) فرهنگی گردشگری هدف مناطق مدیریت زمینه در 

 و داخلی مطالعات نتایج به ،پژوهش هدف به توجه با نیز قسمت این در .است گرفته صورت

 شده پرداخته (1 جدول) فرهنگی گردشگری توسعه عدم دالیل زمینه در هشد انجام خارجی

 .است
 فرهنگی گردشگری نیافتگی توسعه دالیل با ارتباط در تحقیق ادبیات مرور خالصه -1 جدول

 نتایج منابع

Mousaei et al., 2012) 

 صنعت در کالن مدیریت ضعف اقامت، و نقلو حمل انواع مناسب های زیرساخت ضعف

 و گردشگری وزارتخانه فقدان متخصص، انسانی نیروی آموزش فقدان گردشگری،

 خدمات ارائه در کیفیتی ضعف ردی،جهانگ

Dehghanfard and 
Ghasemizad, 2017 

 خصوص در تبلیغات کمبود محلی، موسیقی و دستی صنایع از نکردن )حمایت فرهنگی موانع

 )عدم اقتصادی موانع محلی(، مردم توسط گردشگران پذیرش عدم گردشگری، مناطق

 پالژهای )فقدان تفریحی -رفاهی موانع اجناس(، قیمت از رضایت عدم بودجه، تخصیص

 موانع سال(، مختلف فصول در کمپینگ مناسب های مکان کمبود مجهز، امکانات با مناسب

 بهداشتی موانع و ارزشی( تعارضات وجود خارجی، گردشگران ناامنی )احساس سیاسی

Tosun, 2000; Kim et 
al., 2014 

 در روستاییان مشارکت برای محلی جامعه در عملیاتی و ساختاری فرهنگی، های محدودیت

 با ارتباط در محلی مردم بین اختالفات ،دولتی های حمایت عدم و گردشگری های فعالیت

 کافی اطالعات و آموزش نبود و گردشگری های پروژه

Gupta and Bhatt, 
2009 

 مسئول های سازمان توسط کارآفرینی های مهارت زمینه در کافی های آموزش ارائه عدم

 بین در کارآفرینی روحیه نبود ضعیف، کارآفرینانه های مهارت ارائه یا روستاییان برای

 و زیرساختی امکانات دولت، سوی از شده ارائه ضعیف های  راهبرد و ها  برنامه روستاییان،

 هدف روستاهای به نداشتن دسترسی و کافی آموزش عدم ضعیف، رفاهی

Manyara and Jones, 
2007; Cole, 2006; 

Marzuki et al., 2012 

 دلیل هب گردشگری با مرتبط مشاغل ایجاد برای خودباوری روحیه و نفس به اعتماد نبود

 روستاییان تحصیالت پایین سطح و آموزش نبود و کافی اطالعات عدم

Oppio and Torrieri, 
2016; Čopič et al., 

2011; Ventura et al., 
2016 

 و گردشگری های برنامه توسعه برای جایگزین مالی منابع به توجه عدم و مالی منابع فقدان

 به بخش این پایین رغبت و گذاری سرمایه در خصوصی بخش توانایی به توجه عدم

 فرهنگی گردشگری توسعه های برنامه در فعالیت
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 نتایج منابع

Kala and Bagri, 2018; 
Laomee, 2009; 

Nasing et al., 2014 

 آثار از حفاظت عدم گردشگر، کم تعداد و گردشگری مناطق از گردشگران بازدید پایین نرخ

 گردشگری توسعه های پروژه در مشارکت به روستاییان پایین رغبت روستاها، در فرهنگی

 روستایی زیست محیط از حفاظت عدم و روستایی خاص های معماری به توجه عدم و روستایی

 روستاها نبودن جذاب و روستاییان توسط

Breugel, 2013 

 در اساسی های زیرساخت وجود عدم گردشگری، های فعالیت مزایای از آگاهی عدم

 و گیهماهن نبود و گردشگری توسعه قابلیت دارای روستاهای به دسترسی عدم روستاها،

 مختلف های سازمان بین تعامل

Mustapha and 
Azman, 2013; Saufi et 

al., 2014) 

 آن، مختلف انواع و گردشگری نقش و اهمیت از محلی مردم اطالعات بودن پایین

 کافی مالی منابع فقدان گردشگران، با برخورد زمینه در محلی مردم آموزش به توجهی بی

 گردشگری بخش اولویت عدم روستاییان، توسط گردشگری های فعالیت ایجاد برای

 به خصوصی بخش رغبت عدم ، گردشگری های کارگزاری در روستاها فرهنگی

 گذاری سرمایه

Bansal and Kumar, 

2013) 
 از الزم های آموزش کمبود و فرهنگی گردشگری مزایای از محلی مردم آگاهی عدم

 گردشگری های برنامه از دولتی های حمایت و مشاوره نبود اندکار، دست نهادهای طرف

Kunjuraman and 
Hussin, 2017 

 در گردشگری اساسی های زیرساخت نبود گردشگران، برای اقامتی های مکان کمبود

 کافی تبلیغات به توجه عدم مختلف، های پروژه بر دولتی های نظارت وجود معد روستاها،

 گردشگری خصوص در رسمی سازمانی ساختار نبود و گردشگری روستاهای زمینه در

 مؤثر نظارت عدم و بودجه کمبود نهادها، بین هماهنگی عدم .فرهنگی

Sood et al., 2017 

 نبود گردشگری، توسعه منافع از روستاییان آگاهی افزایش برای مؤثر های آموزش فقدان

 نبود روستاها، توسعه با ارتباط در دولتی و نهادی مشخص سازوکارهای فقدان تبلیغات،

 دادن دست از واهمة و غیرزراعی های فعالیت در کارآفرینی و پذیری ریسک روحیه

 امنیت نبود و گردشگران با تعامل دلیل به انروستایی بین در فرهنگی های ارزش

 گردشگران

Kasemsarn and 
Nickpour, 2017 

 گردشگری مزایای از محلی مردم آگاهی افزایش برای سازی فرهنگ های برنامه نبود

 های برنامه در مشارکت برای روستاییان شخصی عالقه نبود و پایین رغبت فرهنگی،

 الزم، مالی منابع فقدان گردشگری، مناطق خصوص در تبلیغات نبود گردشگری، توسعه

 کمبود اساسی، های زیرساخت نبود و گردشگری مناطق به دسترسی عدم امنیت، نبود

 روستایی های خانه معماری های بیتجذا نبود گردشگران، اسکان های مکان

 پژوهش های یافته مأخذ:
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 عدم در توانند  مي گوناگون عوامل كه شد مشاهده ،پژوهش پيشينه بررسي در
 مانند عواملي به توان مي ميان، آن از كه باشند داشته نقش گيفرهن گردشگري يافتگي توسعه
 براي امنيت نبود فرهنگي، گردشگري مزاياي از محلي مردم آگاهي عدم ها، زيرساخت ضعف

 تبليغات، نبود گردشگران، با برخورد زمينه در محلي مردم آموزش به توجهي بي ،گردشگران
 ،يفرهنگ يها تيمحدود روستاها، در فرهنگي آثار از حفاظت عدم ،دولتي هاي حمايت عدم

 و يگردشگر يها تيفعال در انييروستا مشاركت يبرا يمحل جامعه در ياتيعمل و يساختار
 خصوص در تبليغات كمبود محلي، موسيقي و دستي صنايع از حمايت عدم( فرهنگي موانع
 از كدام هر در .كرد اشاره ... و محلي) مردم توسط گردشگران پذيرش عدم گردشگري، مناطق

 از ،واقع در و شده بيان فرهنگي گردشگري توسعه عدم مختلف عوامل ،شده انجام مطالعات
 اهميت دليل به نيز حاضر پژوهش در .است شده پرداخته مهم موضوع ينبد مختلف زواياي
 بررسي به بنياني، نظريه رويكرد از استفاده با لرستان، استان در فرهنگي گردشگري توسعه
 شده پرداخته استان روستاهاي در گردشگري از نوع اين توسعه عدم در مؤثر مختلف عوامل
  است.

  
  تحقيق شناسي روش

 آن هدف و بوده نگري كل با توأم منطقي وشر و كيفي رويكرد داراي حاضر تحقيق
 گردشگري توسعه عدم داليل و مشكالت از روشن يتصوير به دسترسي ،واقع در و شناسايي
 .است شده استفاده بنياني نظريه روش از ،منظور يندب .است لرستان استان روستاهاي در فرهنگي
 ،ها داده دسته يك از گيري بهره با آن، طريق از كه است كيفي پژوهش شيوه يك بنياني نظريه
 مشابه هاي پژوهش در كيفي گيري نمونه هاي شيوه انواع بررسي از پس .يابد مي تكوين اي نظريه
 انتخاب كنوني پژوهش براي نظري گيري نمونه روش ،)Goulding, 2002( گولدينگ مانند
 هدف راستاي در آن يها نمونه انتخاب و بوده غيرتصادفي نوع از گيري نمونه روش اين .شد

 بعدي نمونه انتخاب خصوص در نظريه گيري شكل حين در ها داده گر تحليل .است پژوهش
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 تعداد ،بنیانی نظریه روش در .شود ارائه آن نهایی شکل به نظریه که زمانی تا گیرد می تصمیم

 تا یابد می ادامه ها داده تحلیل حین در گیری نمونه فرآیند و نیست مشخص پیش از ها نمونه

 کلیه دربرگیرندة حاضر پژوهش آماری جامعه .یابد دست نظری اشباع مرحله به نظریه که زمانی

 و گردشگری سازمان کارشناسان شامل فرهنگی گردشگری زمینه در خبره و صصمتخ افراد

 و طبیعی منابع سازمان کارشناسان و زیست محیط سازمان کارشناسان فرهنگی، میراث

 استان مرکز از ابتدا ها نمونه انتخاب هرستان،ش ده کل از که گونه بدین ،بود آبخیزداری

 ،آنها ةتوصی با کارشناسان، از کدام هر با مشورت از پس و شد شروع آباد( خرم )شهرستان

 آباد خرم های شهرستان از انتخابی های نمونه ترتیب، بدین ند.شد می انتخاب بعدی کارشناسان

 و نفر( دو) پلدختر نفر(، سه) الیگودرز نفر(، سه) کوهدشت نفر(، چهار) بروجرد نفر(، هفت)

 به هفدهم نفر ةمصاحب از که شد مصاحبه نفر بیست با حاضر، ةمطالع در .بودند نفر( یک) رودود

تا نفر بیستم  مصاحبه، اطمینان برای اما بود؛ رسیده نظری اشباع به و تکراری کامالً ها داده، بعد

 «استان در فرهنگی گردشگری اهمیت» مورد در سؤاالتی طرح با عمیق های مصاحبه .یافت ادامه

 شد. می طرح شونده های مصاحبه ها بر اساس پاسخ سشپردیگر  و شد می آغاز
 بنیانی نظریه

 ;Langellier, 2015)شود  می تولید و کشف ها داده از نظریه یک ،بنیانی نظریة در روش

Wan et al., 2013; Wagoro, 2016 .)در نظریه ساخت برای یراهبرد نظریة بنیانی، واقع در 

 سه به معموالً بنیانی نظریه روش .(Garson, 2012) رود می شمار به اجتماعی علوم تحقیقات

حاضر، برای تحلیل  تحقیق در .سازاگرا شیوة و نوخاسته شیوة ،مند نظام شیوة شود: می اجرا شیوه

 ,Corbin and Straussو استراوس ) کوربین به که شده است، مند استفاده نظام روش از ها، داده

 کدگذاری باز، کدگذاری اصلی مرحلة سه دارای خود . این روششود می داده نسبت (2014

 .است انتخابی کدگذاری و محوری
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سخن،  دیگر به .شود می انجام مصاحبه اولین از بعد بالفاصله باز کدگذاری مرحله

 برای مناسب های برچسب انتخاب و مفاهیم کردن پیدا به شروع مصاحبه هر از پس پژوهشگر

  .کند می مرتبط مفاهیم ترکیب و آنها

 انتخاب محوری طبقه عنوان به را ها طبقه از یکی پژوهشگر ،محوری کدگذاری مرحله در

ها  طبقه ریسا ارتباط و داده قرار کاوش مورد ندیفرآ مرکز در محوری دهیپد عنوان به را آن و کند می

 داشته تحقق تواند یم عنوان پنج در محوری طبقه با ها طبقه ریسا ارتباط .کند یم مشخص را آن با

 حاکم، بستر تعامالت(، و ها )کنش راهبردها علی، شرایط :اند از عبارت ،1در قالب شکل  که باشد

 .(Corbin and Strauss, 2014) پیامدها و گر مداخله شرایط

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Creswell, 2002)مأخذ: کرسول 

 ادایمی کدگذاری محوریمدل پار -1شکل 

 ها، مقوله دیگر با آن مند منظا پیوند محوری، مقوله انتخاب فرآیند به انتخابی کدگذاری

 کند می اشاره ،دارند بیشتر توسعه و تأیید به نیاز که هایی مقوله درج و آنها روابط گذاری ارزش

(Danaeifard and Islami, 2010 ). 
 ها داده تحلیل

عنوان مشکالت و دالیل عدم توسعه گردشگری  منظور دستیابی به مدل میدانی به به

 و کارشناسان از شده گردآوری میدانی اطالعاتفرهنگی در روستاهای استان لرستان، 

 اداره لرستان، استان گردشگری و فرهنگی میراث های سازمان در گردشگری بخش نمتخصصا

 طبقه

 طبقه

 طبقه

 طبقه

 شرایط علی
طبقه محوری 

 یا پدیده

فرآیند و 

 هااستراتژی
 نتایج

 بستر حاکم

شرایط 

 گرمداخله
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 استفاده با لرستان، استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره و طبیعی منابع و زیست محیط کل

 از پس ،رویکرد این اساس بر .گرفت قرار تحلیلو تجزیه مورد بنیانی نظریه رویکرد از

 شده، ضبط ویدئویی نوارهای تحلیل و بررسی به مطالعه، مورد جامعه از اطالعات آوری جمع

 نکات مشابه، موارد مرور، بار چندین از پس .شد پرداخته ها نوشته دست و ها عکس ها، مصاحبه

 و کد قالب در کلیدی های گویه و شدند حذف تحقیق موضوع با ارتباط بدون و دزائ اضافه،

 ..آمد دست به مفاهیم

 

 باز کدگذاریلة اول: حمر

 جمالت و مطالعه خط به خط صورت هب خام های مصاحبه باز، کدگذاری انجام برای

 کدهای مجموع به توجه با .شد داده A عالمت با کدهایی کدام هر به و استخراج اصلی

 استان در فرهنگی گردشگری نیافتگی توسعه چرایی با ارتباط در کد 56 تعداد استخراجی،

 (.2 )جدول شد استخراج حوزه این نمتخصصا خام های مصاحبه از لرستان
 باز( )کدگذاری پژوهش های داده سازی مفهوم کلی شمای -2 جدول

 شده استخراج های گویه ردیف
  کد

 نظر مورد

1 
 های فعالیت در شرکت به مند عالقه روستاییان برای پیچیده ساالری دیوان و کافی سرمایه نداشتن

 A1 گردشگری

 A2 گردشگران و روستاییان بین در سازی فرهنگ و آموزشی های برنامه نبود 2

3 
 به خصوصی بخش رغبت عدم و گردشگری های برنامه از دولتی های حمایت نبود

 A3 بخش این در گذاری سرمایه

 A4 فرهنگی گردشگری توسعه برای منسجم های برنامه نبود 5

 A5 ییروستا یگردشگر یایمزا از انییروستا کافی شناخت عدم 6

 A6 گردشگری هدف روستاهای شناسایی برای منسجم و مشخص های برنامه وجود عدم 6

2 
 اجرای در گردشگری بخش با مرتبط متولی های سازمان ی بینهماهنگ و همکاری عدم

 A7 شده ارائه های طرح

1 
 با شده ابالغ های برنامه هماهنگی عدم و وزارتخانه سوی از گردشگری توسعه های راهبرد ابالغ

 A8 استان گردشگری های توان



   .....در فرهنگی گردشگری نيافتگی توسعه چرايی تحليل

33 

 شده استخراج های گویه ردیف
  کد

 نظر مورد

9 
 و ها جشن و محلی غذاهای محلی، )لباس روستاها در سنتی و بومی فرهنگ رفتن بین از

 ...( و محلی های رقص
A9 

 A10  گردشگری های پروژه سازی پیاده و گیری تصمیم فرآیند در روستاییان مشارکت عدم 11
 A11 گردشگری های برنامه در شرکت برای روستاییان بین در کارآفرینی و خودباوری روحیه نبود 11
 A12 گردشگری هدف روستاهای در گردشگران برای اسکان مکان نبود 12
 A13 استان در فرهنگی گردشگری بخش با مرتبط گردشگری دفاتر نبود 13
 A14 موازی مقررات و قوانین وجود دلیل به ها پروژه افتادن تعویق به 15
 A15 ییروستا یگردشگر یها تیفعال از ییروستا جامعه نییپا استقبال 16

16 
 به گذاران سرمایه رغبت عدم ،نتیجه در و پاگیرو دست و مختلف استعالمات و قوانین وجود

 A16 گردشگری های پروژه در همکاری

 A17 روستاییان برای سنگین عوارض پرداخت و مالیاتی های معافیت نبود و کاربری تغییر 12
 A18 استان گردشگری توسعه برای فرادست و ملی های برنامه محتوای در ضعف 11
 A19 گردشگری های پروژه با ارتباط در روستایی مردم بین در اندازی سنگ و مخالفت 19
 A20 لرستان استان در روانی امنیت نبود به نسبت گردشگران منفی نگاه 21

21 
 وظایف به گردشگری با مرتبط های سازمان بیشتر هرچه آشناسازی برای آموزشی های برنامه نبود

 A21 خود

 A22 ...( و بهداشتی سرویس برق، آب، شامل) استان در مناسب های زیرساخت نبود 22

23 
 بین در کارآفرینی فرهنگ نبود و فرهنگی و روستایی گردشگری به نمسئوال تمسخرآمیز نگاه

 استان ارشد مدیران
A23 

25 
 فرهنگی گردشگری توسعه زمینه در داوطلب و توانمند اشخاص شناسایی برای ییها برنامه نبود

 روستاییان بین در
A24 

 A25 دستی صنایع عرضه و تولید در روستاییان پایین خالقیت 26

 A26 شهرنشینی پدیده تأثیرات اثر در شهر به روستا شدن تبدیل 26

 A27 فرهنگی گردشگری منافع و مزایا با روستاییان نبودن آشنا 22
 A28 ...( و مخابرات )اینترنت، روستاها در ارتباطی امکانات کمبود 21
 A29 روستایی مساکن ساخت در فرد بهمنحصر و خاص معماری نبود 29
 A30 گردشگران ورود برای روستاها جذابیت کمبود 31
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 شده استخراج های گویه ردیف
  کد

 نظر مورد

31 
 های پروژه افتادن تعویق به ،نتیجه در و مرتبط های سازمان بین موازی مقررات و قوانین وجود

 گردشگری به مربوط
A31 

 A32 روستا به جدید افراد ورود به نسبت روستاییان مقاومت 32
 A33 روستاییان توسط گردشگری زمینه در کارآفرین افراد تمسخر 33
 A34 روستاها از خالق جوانان خروج 35
 A35 گردشگران یبرا تیجذاب نداشتن و لرستان استان در یکشاورز یها تیفعال بودن یمحصول تک 36

 A36 کشاورزی بخش بر ویژه تأکید و غیرزراعی های فعالیت مزایای از روستاییان شناخت عدم 36
 A37 مطمئن و مناسب های راه نبود دلیل به گردشگری روستاهای به دسترسی عدم 32

31 
 پارکینگ، )رستوران، گردشگری مسیرهای در گردشگران برای مناسب رفاهی امکانات نبود

 A38 ...( و سوخت جایگاه

 A39 یمحل جامعه با رفتار و برخورد نوع در زمینة گردشگران آموزش عدم 39

51 
 پرورش باغبانی، کاری، )سبزی استان در گردشگران عالقه مورد کشاورزی های فعالیت کمبود

 ...( و دام
A40 

 A41 آن توسعه برای روستاییان متقاعدسازی و فرهنگی گردشگری ترویج برای آموزشی های دوره کمبود 51

 A42 روستایی گردشگری خاص روستاهای به دسترسی در مشکل و ارتباطی های راه کمبود 52

 A43 گردشگری ویژه به کشاورزی بخش مکمل های فعالیت توسعه برای مدیران پذیری ریسک عدم 53

 A44 یاستان ارشد زانیر برنامه و رانیمد جانب از روستاها توسعه یبرا یکل راهبرد نداشتن 55

 A45 استان ییروستا مناطق به گردشگران کم ورود 56

 پژوهش های یافته مأخذ:

 طبقات دهی شکل و محوری کدگذاریمرحلة دوم: 

 تعداد ،ة حاضرمطالع در شده جاراستخ کدهای مفهومی اشتراک و ناییمع قرابت به توجه با

 و خالقیت نامناسب بستر»، «میزبان جامعه پایین پذیرش و نامناسب درک»اوین ع با طبقه هفت

 های زیرساخت فقدان»، «گردشگری توسعه برای مناسب آموزش فقدان»، «روستا در کارآفرینی

و « گردشگری مناطق های جاذبه افت»، «ناکارآ راهبرد و ضعیف مدیریت»، «رفاهی و ارتباطی

 (.3 )جدول شد استخراج« قانونی و نهادی های چالش»
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 محوری کدگذاری نتایج )خالصه( کلی شمای -3 جدول

 طبقات خرده گسترده طبقات
 کد

 مرتبط

 و میزبان جامعه پایین پذیرش

 فرهنگی تغییر های نگرانی

 بخش ژهیو به یرزراعیغ یها تیفعال یایمزا از انییروستا درک عدم

 A36 یگردشگر

 A27 فرهنگی یگردشگر یایمزا از انییروستا کافی شناخت عدم

 A15 فرهنگی یگردشگر یها تیفعال از ییروستا جامعه نییپا استقبال
 سازی پیاده و گیری تصمیم فرآیند در روستاییان مشارکت عدم

 A10 فرهنگی گردشگری های پروژه

 به یرونیب افراد ورود به نسبت انییروستا یمنف نگرش و مقاومت

 A32 روستا

 با ارتباط در روستایی مردم بین در اندازی سنگ و مخالفت

 A19 فرهنگی گردشگری های پروژه

 اثر در شهری فرهنگ به روستا فرهنگ شدن تبدیل از ترس

 A26 گردشگران حضور تأثیرات

 زمینه در کارآفرینی و خالقیت فقدان

 روستا فرهنگی های توان

 A34 مهاجرت دهیپد اثر در روستا از نیکارآفر و خالق جوانان مهاجرت
 از روستا فرهنگی های فعالیت توسعه برای کارآفرینی روحیه نبود

 A11 مرسوم های جشن و کهن رسوم و آداب جمله

 و لرستان استان در یکشاورز یها تیفعال بودن یمحصول تک

 A35 گردشگران یبرا فرهنگی تیجذاب نداشتن

 A33 فرهنگی گردشگری های فعالیت زمینه در کارآفرین افراد تمسخر

 A25 دستی صنایع عرضه و تولید در روستاییان پایین خالقیت

 و روستایی مساکن ساخت در فرد بهمنحصر و خاص معماری نبود

 A29 گردشگران برای جذابیت کمبود

 غذاهای مانند روستا فرهنگی های توان از استفاده برای ایده فقدان

 A1 محلی رقص مختلف و های لباس مختلف،

 توسعه برای مناسبنا سازی فرهنگ

 گردشگری

 فرهنگ با رفتار و برخورد نوع در زمینة گردشگران آموزش عدم

 A39 یمحل جامعه

 و فرهنگی گردشگری ترویج برای آموزشی های دوره کمبود

 A41 توسعه برای روستاییان متقاعدسازی



 42شمارة   ،42روستا و توسعه، سال 

33 

 طبقات خرده گسترده طبقات
 کد

 مرتبط

 رفاهی و ارتباطی های زیرساخت فقدان

 خاص روستاهای به دسترسی در مشکل و ارتباطی های راه کمبود
 A42 روستایی گردشگری

 مناطق در ارتباطات و اطالعات های فناوری کیفی و کمی کمبود
 A28 روستایی

 یگردشگر بخش با مرتبط یا مشاوره و یخدمات یها شرکت نبود
 A13 ییروستا

 A38 گردشگران به خدمات ارائه یبرا یرفاه امکانات کمبود

 A12 استان ییروستا مناطق در دیگر بوم اقامتگاه نبود

ناکارآ راهبرد و ضعیف مدیریت  

 فرهنگ نبود و فرهنگی گردشگری به نمسئوال منفی نگرش
 A23 ارشد مدیران بین در کارآفرینی

 بخش مکمل های فعالیت توسعه برای مدیران پذیری ریسک عدم
 A43 گردشگری ویژه به کشاورزی

 و مدیران جانب از روستاها توسعه برای کلی راهبرد نداشتن
 A44 استانی ارشد ریزان برنامه

فرهنگی گردشگری های جاذبه افت  

 A20 لرستان استان در یروان تیامن کمبود به نسبت گردشگران یمنف نگرش
 برای استان روستاهای در فرهنگی جذابیت رفتن دست از

 گذاری سرمایه
A16 

 A40 استان روستایی مناطق به گردشگران ورود کاهش
 دهه چند طی سنتی و بومی فرهنگ از زیادی بخش رفتن بین از

 A9 ..(. و محلی های رقص زبان، محلی، اس)لب اخیر

 A45 استان روستایی مناطق از گردشگران بازدید پایین نرخ

قانونی و نهادی های چالش  

 های توان با وزارتخانه سوی از شده ابالغ های برنامه هماهنگی عدم
 A8 استان گردشگری

 مختلف انواع توسعه و شناسایی برای منسجم های برنامه نبود
 A5 روستا هر توانایی فراخور به روستایی گردشگری

 ،نتیجه در و مرتبط های سازمان بین موازی مقررات و قوانین وجود
 A31 گردشگری به مربوط های پروژه افتادن تعویق به

 در شرکت به ترغیب برای روستاییان برای مالیاتی های معافیت نبود
 A17 گردشگری های فعالیت

 رغبت عدم ،نتیجه در و پاگیرو دست و مختلف استعالمات و قوانین وجود
 A16 گردشگری های پروژه در همکاری به گذاران سرمایه

 پژوهش های یافته مأخذ:
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  علی شرایط حاکم بستر
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 
 روستایی مناطق در فرهنگی گردشگری نیافتگی توسعه چرایی تحلیل نهایی مدل -2 شکل

 و اشتراوس کوربین مدل مبنای بر لرستان استان

 سازی گردشگریمدیریت ضعیف و فقدان فرهنگ
در بین مدیران ارشد استانی نبود فرهنگ کارآفرینی 

فرهنگی گردشگری به مسئوالن منفی نگرش  

مکمل بخش  یهاتیتوسعه فعال یبرا رانیمد یریپذ سکیعدم ر
 یگردشگر ژهیوبه یکشاورز

 عدم آموزش گردشگران نسبت به نوع برخورد و رفتار با جامعه
 یمحل

و فرهنگی گردشگری ترویج برای آموزشی هایدوره کمبود 
 آن توسعه برای روستاییان دسازیمتقاع

 های تغییر فرهنگیپذیرش پایین جامعه میزبان و نگرانی
ژهیوبه یرزراعیغ یهاتیفعال یایاز مزا انییعدم درک روستا 

 یبخش گردشگر
فرهنگی یگردشگر یایاز مزا انییعدم شناخت روستا 

سازی پیاده و گیریتصمیم فرآیند در روستاییان مشارکت عدم 
  فرهنگی گردشگری هایپروژه

فرهنگی یگردشگر یهاتیاز فعال ییجامعه روستا نییپا استقبال 

اثر در شهری فرهنگ به روستا فرهنگ شدن تبدیل از ترس 
 گردشگران حضور تأثیرات

 

فقدان خالقیت و کارآفرینی در 
 فرهنگی روستا هایزمینه توان

نیجوانان خالق و کارآفر مهاجرت 
 مهاجرت دهیاز روستا در اثر پد

توسعه  برای ینیکارآفر هینبود روح
فرهنگی روستا از جمله  یهاتیفعال

های آداب و رسوم کهن و جشن
 مرسوم 

در فردمنحصربه و خاص معماری نبود 
 کمبود و روستایی مساکن ساخت

 گردشگران برای جذابیت

 های فقدان ایده برای استفاده از توان
فرهنگی روستا مانند غذاهای مختلف، 

 های مختلف و رقص محلیلباس

های فقدان زیرساخت
 و رفاهی ارتباطی

و  یارتباط یهاکمبود راه
به  یمشکل در دسترس

خاص  یروستاها
 ییروستا یگردشگر

یفیو ک یکمبود کم 
اطالعات و  یهایفناور

 ییارتباطات در مناطق روستا
و  یخدمات یهانبود شرکت

مرتبط با بخش  یا مشاوره
 ییروستا یگردشگر

های گردشگری افت جاذبه
 فرهنگی

 در  فرهنگی تیجذاباز دست رفتن
 برایاستان  یروستاها

  یگذارهیسرما

 کاهش ورود گردشگران به مناطق
 روستایی استان

گردشگران نسبت به  ینگرش منف
در استان  یروان تیکمبود امن

 لرستان

 نرخ پایین بازدید گردشگران از
 های فرهنگی روستامناطق و جلوه

فرهنگ از زیادی بخش رفتن بین از 
 اخیر دهه چند طی سنتی و بومی

 هایرقص زبان، محلی، لباس)
 ...( و محلی

 های نهادی و قانونیچالش

 های مربوطپاگیر از سازمانواستعالمات مختلف و دستوجود قوانین و  

های گردشگریترغیب به شرکت در فعالیت برایهای مالیاتی برای روستاییان نبود معافیت 

تعویق به ،جهیمرتبط و در نت یهاسازمان نیب یو مقررات مواز نیوجود قوان 

 گردشگری به مربوط هایپروژه افتادن

 طبقه محوری
 پیامدها ها و تعامالت کنش

 گر مداخله شرایط
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 انتخابی کدگذاری و پارادایم مدل تشریح سوم: مرحلة

 قبلی مرحله دو نتایج اساس بر که است پردازی نظریه اصلی مرحله انتخابی کدگذاری

 دیگر به مند نظام شکلی به محوری مقوله که ترتیب یندب ،پردازد می نظریه تولید به ،کدگذاری

 توسعه و بهبود به که را هایی طبقه و کرده پژوهشی اثبات را روابط آن شده، داده ربط ها مقوله

 بر و ها طبقه نهادن هم کنار با که شود می سعی ،واقع در ؛کند می اصالح دارن، نیاز بیشتری

 و ها قضیه تدوین به تواند می نظریه تولید فرآیند .شود ایجاد تصویر یک ها،آن بین روابط اساس

دیده  2که در شکل  چنان .بینجامد نیز عددی های پژوهش اتخاذ برای پذیر آزمون هایی ایده

 کرد بیان نیز فرعی( و )اصلی ها فرضیه از ای دسته قالب در را نظریه این توان می شود، می

(Cassell and Johnson, 2006). 
 محوری طبقه انتخاب چرایی

 عنوان به «روستا فرهنگی های توان زمینه در کارآفرینی و خالقیت فقدان» ،ة حاضرمطالع در

 روستا در فرهنگی های توان زمینه در کارآفرینی برای مناسب بستر نبود ، زیراشد انتخاب محوری طبقه

 از دیگر بسیاری به ایجاد خود و این روند مهاجرت نیز روستا کلیدی افراد و جوانان مهاجرت به

 های نگرانی و میزبان جامعه پایین پذیرش علی شرایط تأثیر تحت محوری طبقهاین  .دانجام می ها چالش

 های چالش و (گردشگری سازی فرهنگ فقدان و ضعیف مدیریت )شامل حاکم بستر فرهنگی، تغییر

 برای استان یروستاها در فرهنگی تیجذاب نبود و است گر مداخله شرایط عنوان به نهادی و قانونی

این روش  .رود شمار می به اثرگذار عامل گذاران هیسرما نییپا رغبت ،آن تبع به و یگذار هیسرما

شود، توسط کوربین و  کدگذاری محوری نامیده می« مدل پارادایم»اصطالح  کدگذاری، که به

گفته « محوری»( ارائه شده است و بدین دلیل، بدان Corbin and Strauss, 2014)استراوس 

 در که چنان ،(Creswell, 2002شود ) یک طبقه انجام می« محور»شود که کدگذاری حول  می

 شده است. برای نمونه، اشاره موضوع یندب حاضر نیز پژوهش هدف کارشناسان های مصاحبه

 بین در» که داشت اظهار گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان کارشناسان از یکی

 سبک ،همچنین و است اندک بسیار دستی صنایع گسترش و توسعه برای خالقیت روستاییان
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برخی از  های یافته با نتایج این .«دندارن را روستایی خاص معماری نیز روستاها در ها خانه

 ,Bagri, 2010; Cole, 2006; Čopič et al., 2011; Gupta and Bhatt) های پیشین پژوهش

2009; Manyara and Jones, 2007; Marzuki et al., 2012; Oppio and Torrieri, 2016; 

Ventura et al., 2016) دارد. همخوانی 
 علی شرایط

 یها تیفعال از میزبان جامعه پایین استقبال» از عبارت علی شرایط ة حاضر،مطالع در

 دلیل هب ،روستایی جامعه .است «ییروستا جامعه فرهنگی تغییر های نگرانی و فرهنگی یگردشگر

 از بسیاری و شده روستا فرهنگی هویت تغییر موجب گردشگران ورود اینکه مورد در نگرانی

 برای .دده نمی نشان گردشگران پذیرش به زیادی تمایل برود، بین از روستا فرهنگی های ارزش

 که داشت اظهار گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان کارشناسان از یکی ،نمونه

 از دیگری کارشناس «.ندارند را گردشگران پذیرش آمادگی هنوز فرهنگی لحاظ از روستاییان»

 و ارزش روستاییان و نشده سازی فرهنگ هنوز ما روستاهای در» که کرد بیان نیز سازمان همین

 با نتایج این«. کنند می برخورد گردشگران با تمسخر با و اند نکرده درک را گردشگری اهمیت

 Bansal and Kumar, 2013; Dehghanfard and)های پیشین  برخی از پژوهش های یافته

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, 2000 )دارد تطابق نیز.  
 تعامالت و ها کنش

 ارتباطی های راه و روستاها در اطالعات و ارتباطات فناوری کیفیت به نمسئوال توجه عدم

 .رددا روستا در کارآفرینی و خالقیت نامناسب بستر ریشه در خدماتی های شرکت و روستاها

 و روستاها به دسترس و ارتباطی های راه کمبود دلیل به «کارآفرین و خالق جوانان مهاجرت»

 نیب در ینیکارآفر هیروح نبود پیامدهای از ارتباطات و اطالعات فناوری کیفی و کمی کمبود

 از ،منفی پیامدهای این ،همچنین .است یکشاورز بخش مکمل یها تیفعال توسعه برای انییروستا

 و ناکارآ راهبرد و ضعیف مدیریت از ،دیگر سوی از و قانونی و نهادی مشکالتاز  سو، یک
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 های سازمان از پاگیرو دست و مختلف استعالمات و قوانین وجود .پذیرد تأثیر می آموزش فقدان

 شروع و کارآفرینی به نسبت روستاییان دلسردی سبب مالیاتی های معافیت نبود و مربوط

 شغل نبود دلیل ، بهنتیجه در و شد خواهد خود روستاهای در گردشگری با مرتبط های فعالیت

 به ندارند، کشاورزی برای کافی آب و زمین که روستاییان از بسیاری برای روستا در مناسب

 گردشگری هدف روستاهای به گردشگران کم ورود ،آن تبع به و دانجامی خواهد هاآن مهاجرت

 توسعه استان روستاهای در فرهنگی گردشگری ،نتیجه در ؛ وافتاد خواهد اتفاق استان در فرهنگی

 استان روستایی مناطق از گردشگران بازدید پایین نرخ طبقه این پیامد ،بنابراین .یافت نخواهد

 نبود» که کرد بیان آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان از کارشناسی ،نمونه برای .بود خواهد

 کم ورود دالیل از رفاهی های زیرساخت گسترش برای منسجم های برنامه و ها زیرساخت

 که داشت بیان زیست محیط سازمان از دیگری کارشناس ،همچنین .«ستم استان به گردشگران

 در گردشگری توسعه عدم در مهمی بسیار معضل ها زیرساخت نبود و گردی بوم های اقامتگاه نبود»

های پیشین  ای از پژوهش پاره های یافته با پژوهش حاضر نیز نتایج بخش از این .«روستاهاست

(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., 2008) دارد همخوانی.  
  حاکم بستر

 روستاهای در جذابیت نبود بر که است بستری سازی فرهنگ فقدان و یفضع مدیریت

 فرهنگ نبود .است اثرگذار گردشگران عالقه مورد کشاورزی های فعالیت کمبود و استان

 ورود به نسبت ها  سازمان و رانیمد یمنف نگرش استانی، ارشد مدیران بین در کارآفرینی

 یکشاورز بخش مکمل یها تیفعال توسعه یبرا رانیمد یریپذ سکیر عدم ی،رونیب گردشگران

 یمحل جامعه با رفتار و برخورد نوع در زمینة گردشگران آموزش عدم و یگردشگر ژهیو به

 ،واقع در .شد خواهد روستاییان بین در کارآفرینی ایجاد و خالقیت نامناسب بستر ایجاد باعث

 ایجاد به نسبت مدیران پذیری ریسک عدم دلیل به روستاییان بین در کارآفرینی روحیه نبود
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 نبودن جذاب باعث ،نتیجه در که ستروستاها در گردشگری با مرتبط کارآفرینانه های فعالیت

 گردشگری توسعه به دستیابی برای ،بنابراین .شد خواهدان گردشگر برای استان روستاهای

 هاآن سوی از شده تدوین های راهبرد مدیریت به که حاکم بستر باید ،روستاها در فرهنگی

 میراث سازمان از کارشناسی ،نمونه برای .باشد کننده حمایت و مناسب بستر یک ،گردد برمی

 با برخورد زمینه در هنوز روستاییان» که کرد بیان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی،

 در نمسئوال» که کرد بیان سازمان همین از دیگری کارشناس«. اند ندیده آموزش گردشگران

 گردشگری به مرتبط نمسئوال دید»، «ندارند روستایی گردشگری توسعه به نگاهی اصالً استان

 برای منسجم های برنامه»و « دارند منفی دید روستا به نسبت ]مسئوالن[ و است منفی روستاها در

 ;Bagri, 2010ها ) برخی پژوهش های یافته با هم نتایج این .«دندار وجود گردشگری توسعه

Mustapha and Azman, 2013; Gupta and Bhatt, 2009; Mousaei et al., 2012; Saufi 

et al., 2014; Sood et al., 2017 ) دارد. مطابقت 
 گر مداخله شرایط

 های پروژه در مشارکت به روستاییان رغبت عدم باعث قانونی و نهادی مشکالت

 بخش در گذاری سرمایه به خصوصی بخش گذاران سرمایه تمایل عدم ،همچنین و گردشگری

 بین موازی مقرارت و قوانین وجود افزون بر این، .شد خواهد روستاها در فرهنگی گردشگری

 که شد خواهد ها پروژه ةبابرنام و هنگام به اجرای در هاآن بین هماهنگی عدم باعث ها سازمان

 در و شد خواهد استان در گردشگری هدف روستاهای توسعه برای الزم امکانات نبود باعث

 .دانجامی خواهد «استان به گردشگران ورود برای روستاها نبودن جذاب» منفی پیامدهای ، بهواقع

 توسعه برای را ها توان بهترین ما» که داشت اظهار گردشگری سازمان از کارشناسی ،نمونه برای

 به نسبت سازمانی و اداره هر متأسفانه ولی ،داریم استان روستاهای در فرهنگی گردشگری

 که داشت بیان مانساز همین از دیگری کارشناس .«دارد مالکیت احساس روستاها مدیریت

 و مختلف های استعالم و شود می ها پروژه افتادن تعویق به باعث موازی مقررات و قوانین وجود»

 نتایج این .«شود منصرف کالً گذار سرمایه که شود می باعث باال گذاری سرمایه های هزینه
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 Kunjuraman and Hussin, 2017; Yangها ) ای از پژوهش پاره های یافته با پژوهش حاضر

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

 .است تعامالت( و ها )کنش راهبردها اتخاذ پیامدهای و نتایج بیانگر ها طبقه از برخی

 مناطق از گردشگران بازدید پایین نرخ و روانی امنیت کمبود به نسبت گردشگران منفی نگرش

 بازدید پایین نرخ و منفی نگرش این .شد انتخاب مدل نهایی پیامد عنوان به استان روستایی

 های جاذبه افت از ناشی استان روستاهای در فرهنگی گردشگری های جاذبه از گردشگران

 قانونی و نهادی مشکالت روستاها، در کارآفرینی و خالقیت نامناسب بستر گردشگری، مناطق

 ه است کهشد باعث عوامل این همه ه وبود آموزش فقدان و ناکارآ راهبرد و ضعیف مدیریت و

 .باشند نداشته فرهنگی گردشگری توسعه برای را الزم جذابیت لرستان استان در روستایی مناطق

 ،استان روستاهای در» که داشت بیان استان زیست محیط سازمان کارشناس یک ،نمونه برای

 فرهنگی، میراث سازمان از کارشناسی ،همچنین .«است کم بسیار گردشگران برای روانی امنیت

 سنتی رسوم و آداب ا،م روستاهای در سفانهأمت» که کرد بیان استان گردشگری و دستی صنایع

 .«ندارد وجود دیگر روستاها بیشتر در هم محلی غذاهای و لباس حتی و شده سپرده فراموشی به

 ;Laomee, 2009های مرتبط پیشین ) برخی از پژوهش های یافته با پژوهش حاضر هم نتایج این

Kala and Bagri, 2018; Nasing et al., 2014دارد. ( همخوانی 

 

 هادپیشنها و گیری نتیجه

 چرایی نظریه استخراج منظور به بنیانی نظریه از استفاده با حاضر پژوهش های یافته

 سه کارشناسان دیدگاه از لرستان استان روستاهای در فرهنگی گردشگری نیافتگی توسعه

 اداره و زیست محیط کل اداره دستی، صنایع و فرهنگی میراث گردشگری، )سازمان سازمان

 مشاهده که گونه همان .گرفت قرار کنکاش مورد لرستان( استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل

 راهبرد و ضعیف مدیریت مانند عواملی در باید را نیافتگی توسعه چرایی یادشده، مدل در ،شد
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 مناطق های جاذبه افت میزبان، جامعه پایین پذیرش و نامناسب درک آموزش، فقدان و ناکارآ

 در کارآفرینی و خالقیت نامناسب بستر رفاهی، و ارتباطی های زیرساخت فقدان گردشگری،

 وجود به توجه با که کرد بیان باید ،واقع در .کرد جوو جست قانونی و نهادی مشکالت و روستا

 از عدیده مشکالت فرهنگی، گردشگری توسعه برای استان روستاهای در توجه قابل های توان

 و اساسی های زیرساخت نبود اندرکار، دست های سازمان طرف از دولتی های حمایت نبود جمله

 رغبت و نمسئوال توجه عدم دلیل به روستاها در جذابیت نبود روستاها، در رفاهی امکانات

 فرهنگی های محدودیت دلیل به فرهنگی گردشگری زمینه در کارآفرینی به روستاییان نداشتن

 مقررات و قوانین گردشگران، با برخورد در زمینة روستاییان آموزش عدم و روستاها در

 وجود رغم علی که شوند می باعث عوامل این .دارد وجود مشکالت دیگر و وپاگیر دست

 .باشد نداشته توجه قابل پیشرفت استان در باید که گونه آن فرهنگی گردشگری الزم، های توان

 در فرهنگی گردشگری توسعه مشکالت و موانع رفع برای ،تحقیق نتایج اساس بر ،بنابراین

 :است شده ارائه شرح زیر ، پیشنهادهایی بهلرستان استان روستاهای

 افزایش منظور به گردشگری در کارآفرینی زمینه در روستاها در توانمند افراد شناسایی -

 گردشگری؛ های پروژه در مشارکت به روستاییان دیگر ترغیب و عالقه

 زمینه در ویژه هب تبلیغاتی هایتارنما ایجاد طریق از گردشگری اطالعات خدمات ارائه -

 ؛گردشگران به فرهنگی های توان

 و فرهنگی اجتماعی، )اقتصادی، مختلف های زمینه در روستاییان اطالعات و آگاهی ارتقای -

 هدفمند های آموزش ارائه طریق از خارجی و داخلی گردشگران با برخورد منظور به سیاسی(

 ...(؛ و مدارس در آموزش روستاها، در آموزشی های )کارگاه

 های برنامه با ارتباط در سازی تصمیم و گیری تصمیم فرآیندهای در روستاییان مشارکت -

  ؛فرهنگی گردشگری توسعه

 ؛یانیروستا فرهنگ و تاریخی هویت با گردشگران برخورد نحوه آموزش و سازی فرهنگ -

 استان؛ در فرهنگی گردشگری توسعه و آموزش برای معین مراکز و دفاتر ایجاد -
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 تر آسان دسترسی برای استان روستاهای در رفاهی امکانات و اساسی ها زیرساخت ایجاد -

  ؛ وگردشگران

 و ها رقص محلی، )لباس روستاها سنتی رسوم و آداب و روستایی زندگی سبک احیای -

 .روستایی فرهنگ های موزه ایجاد طریق از ...( و محلی غذاهای محلی، موسیقی

 شود: آتی، پیشنهادهایی بدین شرح ارائه می های در پایان، برای انجام پژوهش

 نگاری گردشگری فرهنگی در استان لرستان بر مبنای سناریوهای مختلف؛ و آینده -

 ارزیابی پایداری گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان. -
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