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  چكيده
ازار گردشـگري و    اي آن را بخشي از ب       هاي فرعي صنعت گردشگري است كه عده        گردشگري روستايي يكي از شاخه    

اكنون كه روستاييان ما با مشكالتي همچون بيكـاري،        . كنند  اي ديگر سياستي براي توسعه روستايي قلمداد مي         عده
انـد، توسـعة گردشـگري روسـتايي          نشيني مواجـه    وري پايين كشاورزي، مهاجرت روزافزون به شهرها و حاشيه          بهره
در اين زمينه . ونان نوشدارويي باعث تجديد حيات روستاها شود   تواند در جهت رفع اين معضالت مؤثر باشد و چ           مي

هـاي     بنيـاني در ايـن پـژوهش بـه مطالعـة مـوردي مـشكالت و محـدوديت                  نظريهگيري از پارادايم كيفي و        با بهره 
آوري اطالعـات از مـصاحبة عميـق،          براي گـرد  . گردشگري روستايي در روستاي حرير استان كرمانشاه پرداخته شد        

روايـي پـژوهش را نيـز    . اي و اينترنتي اسـتفاده شـد   ستقيم، تهيه عكس و فيلم، اسناد و مدارك كتابخانه   مشاهده م 
نتايج نشان داد كه مشكالت گردشگري روستايي       . كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي استان كرمانشاه تأييد كردند       

درك صـحيح روسـتاييان و مـسئوالن از         فقدان امكانـات زيربنـايي و رفـاهي، عـدم           : اند از   در روستاي حرير عبارت   
رسـاني صـحيح و بموقـع، عـدم       هاي فرهنگي روستا، فقدان شبكه اطـالع         كمرنگ شدن جاذبه    گردشگري روستايي، 

   . فقدان اطالعات دقيق آماري، و تغييرات اقليمي: ها نيز شامل اينهاست محدوديت. حمايت و توجه كافي دولت
  

  . نظريه بنياني، پژوهش كيفي، كرمانشاه، روستاي حريرگردشگري روستايي،  :ها واژه كليد
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  مقدمه
هاي مناسب بـراي كـسب    تواند جزو گزينه گردشگري روستايي داراي مزاياي بسياري است و مي    

اين موضـوع  . زايي و ايجاد تغييرات مثبت در درآمد روستايي در نظر گرفته شود        درآمد و اشتغال  
تصاد روستايي است كه عالوه بـر گـسترش گردشـگري،    و احياي اق  نيازي محسوس براي توسعه     

 گردشگري و توسعة آن     .شود  هاي امروزين كشاورزي در نواحي روستايي نيز مي         باعث ورود روش  
گردشـگري بـه شـكوفايي    . آيـد  شـمار مـي   ريزي توسعه و روستاها بـه    ابزاري ضروري براي برنامه   

ي و ايجـاد ارزش افـزوده بـسيار كمـك           اقتصاد روستايي و ايجاد راهي براي عرضه توليدات محل        
عالوه بر اين، گردشگري منبع بسيار مهمي براي اشـتغال نيـروي   ). Augustin, 1998(كند  مي

هـاي    توانـد در بخـش      اين اشتغال مـي   . ويژه زنان و مهاجران فقير روستايي است        كار غيرماهر، به  
كه بخش گردشگري نـسبتاً     به علت اين  . مرتبط با گردشگري نظير صنعت و كشاورزي انجام شود        

از سـوي  . تري را فراهم سـازد  تواند اشتغال گسترده  گذاري در آن مي     راين سرمايه ببناكاربر است،   
تواند تعداد زيادي شغل براي زنان و نيروي كـار غيرمـاهر              ديگر، با توجه به اينكه گردشگري مي      

دهقـان،  (كمـك فـراوان كنـد       تواند به توانمندسازي زنان و كاهش فقر          ايجاد كند، در نتيجه مي    
هـاي   هـا و كـاهش ريـسك    تواند موجب تنوع فعاليـت      همچنين گردشگري روستايي مي   ). 1384

ايـن  ). 1382سـقايي،   (جانبه روسـتايي را فـراهم آورد          هاي توسعه همه    كشاورزي شود و فرصت   
ـ  وي معن صنعت نه تنها از جنبه اقتصادي داراي اهميت است بلكه موجب ارتقاي فرهنگ روحي 

مسافر، پند آموختن از تاريخ، سالمتي روح و جسم، آمـوختن دانـش و معرفـت، تقويـت آداب و                  
گذاري مثبت در مـنش و روش زنـدگي مـردم شهرنـشين، حفـظ آثـار                   رسوم و سنن ملي، تأثير    

البته الزم به ذكر است كه اين صنعت با وجـود مزايـاي             . شود  هاي قومي نيز مي     تاريخي و اصالت  
د، داراي معايبي از قبيل تخريب آثار فرهنگي، استحاله فرهنگي، تهاجم فرهنگي            بسياري كه دار  

عوامل بسياري بر گسترش اين صنعت ). 186، 1387ازكيا، (هاي فرهنگي نيز هست  و ناهنجاري
نتـايج  . هاي برخـي محققـان اشـاره داشـت          توان به پژوهش    درآمدزا مؤثرند كه در اين زمينه مي      

ايجاد تقاضا براي محـصوالت     شان داد كه گردشگري روستايي باعث       ن) 1386(پژوهش خاموشي   
شـود و بـا تأسـيس صـندوق تعـاون جهـانگردي        مـي كشاورزي و صنايع دستي و مانع مهاجرت        
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اي از نظـر      دارد اگـر منطقـه      اظهار مـي  ) 1383(چي كاشاني     جنگ. توان به توسعه كمك كرد      مي
د توجه قـرار نگيـرد در پـذيرش گردشـگر بـا             جاذبه غني باشد ولي از لحاظ امكانات رفاهي مور        

دارد كه متغير احساس ناامني عامل اصلي         نيز بيان مي  ) 1383(موسايي  . شود  شكست مواجه مي  
وي معتقد است كه احساس امنيـت، مـسئله عـاطفي ـ فرهنگـي      . در عدم جذب گردشگر است

 الزم به شهروندان و نيز    هاي واقعي در مورد ايران و دادن آموزش         است و با انتقال مناسب آگاهي     
هـا ميليـارد دالر       توان احساس امنيت را ايجـاد كـرد و بـه ده             هاي فرهنگي، مي    گسترش فعاليت 

، براي گسترش گردشـگري     )1384(هاي پژوهش صادقي      براساس يافته . درآمد ارزي دست يافت   
يزي مناسـب   ر  سازي شود و تبليغات بسياري صورت گيرد تا با برنامه           در غرب كشور بايد فرهنگ    

فيـشر و  . منافع فراواني نصيب جوامع روستايي گردد و همچنين به توسعه روستايي كمك شـود             
 بـر ايـن باورنـد كـه گردشـگري در منـاطق       )Flisher & Felsenstein, 2000(فلـسناشتاين  
لذا در پژوهش حاضـر بـا       . تواند منجر به توسعة كشاورزي در مناطق روستايي شود          روستايي مي 

هـاي گردشـگري      هميت اقتصادي و اجتماعي موضوع، به بررسي مشكالت و محدوديت         توجه به ا  
هاي تحقيق كيفي     نظريه بنياني از جمله روش    . روستايي با استفاده از نظريه بنياني پرداخته شد       

ارورا . هـاي گردشـگري مرسـوم شـده اسـت       اسـتفاده از آن در پـژوهش  1990است، كه از دهة   
)Eruera, 2008(اي اجتمـاعي اسـت و    دارد كـه گردشـگري پديـده     زمينه بيان مي نيز در اين

عـالوه بـر ايـن،    . توان ابعاد مختلف آن را با استفاده از نظريه بنيـاني مـورد بررسـي قـرار داد      مي
 نشان داد كه نظريه بنياني يك فرايند تحقيق قياسي )Hardy, 2006(  هارديهاي تحقيق يافته

ش كـارگزاران گردشـگري پايـدار اسـت كـه نيـاز واقعـي               مناسب در زمينة تحليل و بررسي نقـ       
مسافران، آثار گردشگري و فرهنگ آن در جوامع محلي و در نهايت راهبـرد مـديريت را آشـكار                   

  .سازد مي
 نيز در پژوهش خود در مورد كاربرد نظريه بنياني در )Drew & Arch, 2008(دريو و آرچ 

هاي زيادي وجود دارد  فتار گردشگران پيچيدگي رفتار توريسم نشان دادند كه بين تصميمات و ر        
 آنهـا از فراغـت را در سـفر           هاي طوالني با گردشگران، تجربيات، تصميمات و بينش         و با مصاحبه  
  .كشف كردند
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گردشگري روستايي كه به دست محققان داخلـي انجـام گرفتـه، انـدك              هاي كيفي     پژوهش
اين در حالي است كـه   . شود  شتري ديده مي  است و اين خأل در مورد استان كرمانشاه با شدت بي          

هاي طبيعـي، تـاريخي، همـراه بـا           مانندي از قبيل جاذبه     هاي بي   استان كرمانشاه داراي پتانسيل   
تنوع قومي و مذهبي، هنرها و صنايع دستي و موارد ديگرسـت و هنـوز بـه طـور بهينـه از ايـن                       

وسـتاها جـزو ميـراث فرهنگـي مـا          از آن جا كه ايـن ر      . نظير بهره گرفته نشده است      استعداد كم 
يكـي از ايـن روسـتاها،       . شـان حـل گـردد       هستند بايد به آنها توجه صد چندان شود و مشكالت         

هاي گردشگري كـه در       با وجود پتانسيل  دهد كه     مطالعات مختلف نشان مي   . روستاي حرير است  
ين با توجه به وجود     كنند، بنابرا   اين روستا وجود دارد، گردشگران زيادي از اين روستا ديدن نمي          

هاي گردشگري روستايي پرداخته شـد        چنين مشكلي در روستا به بررسي مشكالت و محدوديت        
تا با عنايت به نتايج حاصل بتوان تا حـدودي بـه حـل مـشكالت گردشـگري روسـتايي اسـتان                      

  .كرمانشاه كمك كرد
  

  روش تحقيق
 2 در گروه تحقيقـات كيفـي  1ادايماي ـ كاربردي و از نظر پار  تحقيق حاضر از لحاظ هدف، توسعه

  .گيرد و از بعد روش از نظريه بنياني بهره برده است قرار مي
 3يفحجم نمونه به وسيلة روش گلوله بر     . مورد مطالعه اهالي روستاي حرير بوده است        جامعة
 مستقيم، تهيـة عكـس و فـيلم،         ة مشاهد 4 عميق،  ها از مصاحبة    آوري داده   براي جمع . تعيين شد 

روايي ايـن پـژوهش از طريـق مـصاحبه بـا            . اي و اينترنتي استفاده شد      و اسناد كتابخانه  مدارك  
  .كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي استان كرمانشاه مورد تأييد قرار گرفت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paradigm 
2. Qualitive research 
3. Snowball 
4. In-Depth Interview 
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. پـذيري آمـاري اسـت     هاي تحقيق كيفي عـدم تعمـيم        ها و يا به عبارتي محدوديت       از ويژگي 
پذيري آن در تعارض اسـت، ويژگـي          كيفي كه با تعميم   البته بعضي معتقدند كه يگانگي تحقيق       

اين روش از آنجايي ارزشمند است كه عمق پديده را در گروه خاصـي              . برتر پژوهش كيفي است   
  اديـب  (كند و شناخت عمـق پديـده اهميتـي بـيش از وسـعت ميـدان بررسـي دارد                      بررسي مي 

  ).1386حاج باقري و همكاران، 
  :اند از سازد عبارت ها متمايز مي ا از ساير روشهايي كه نظريه بنياني ر ويژگي

    شود، بلكه ناشي از اطالعات        از مطالعات قبلي ناشي نمي     1چارچوب مفهومي گراندد تئوري
 .فعلي است

        كوشد تا فرايندهاي اصلي عرصه اجتماعي        محقق به جاي توصيف واحد تحت مشاهده مي
 . را كشف كند

 كند يسه ميها مقا محقق هر داده را با تمام داده. 

         هـا را تغييـر دهـد و سـؤاالت            آوري داده   محقق ممكن است در ميدان تحقيق روش جمـع
 .تري را در صورت لزوم مطرح كند ژرفكاوانه

    بنـدي و     ها، آنها را بررسي و شـروع بـه كدگـذاري، طبقـه              آوري داده   محقق در حين جمع
ر اوليه خـود دربـاره گـزارش    بندي كرده و تقريباً از همان آغاز شروع به نوشتن افكا     مفهوم

 ). 124 و 125همان، (كند  مي

شـود و     هايي است كه در تحقيقات كيفي استفاده مي          بنياني از روش   گراندد تئوري يا نظريه   
شناسـي و علـوم    شناسي به طور وسـيعي در جامعـه   اين روش .  است 2 استقرايي مبتني بر رويكرد  

و در تحقيقـات ترويجـي و   ) Goulding, 2000(اجتمـاعي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت       
  .تواند كاربردهاي فراواني داشته باشد اي نيز مي توسعه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded Theory 
2. Inductive Approach 
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منـد    هايي است كه در طي فراينـد پـژوهش بـه صـورت نظـام                 بنياني برگرفته از داده    يهنظر
در اين روش، قابليت تعميم مؤثر نيـست، بلكـه هـدف درك پديـده               . اند  و تحليل شده  آوري    گرد
 كيفي تأكيد    هاي پژوهش   با ساير روش  ) اي  نظريه زمينه (سي ميان نظريه بنياني     تفاوت اسا . است

  ).1376گيدنز، (اين راهبرد بر تكوين نظريه است 
شناسي نظريه بنياني بـه مراحـل عملـي سـاخت             با توجه به مطالعات محقق در زمينة روش       

  .شود تئوري يا مدل در پنج مرحله اشاره مي
 مرحلـة   .بررسي مطالعات فني و انتخاب مـوارد      :  شامل دو گام   مرحلة اول، طرح تحقيق است    

ها و نگـارش      مرحلة سوم، تنظيم داده   . هاست كه ورود به ميدان تحقيق است        آوري داده   دوم، گرد 
ترين بخـش تحقيـق       هاست كه اصلي    مرحلة چهارم، تجزيه و تحليل داده     . ها و مفاهيم است     گويه

  ). 1382زن به نقل از پنديت،  پاپ( است است و مرحلة پنجم طراحي و اعتبار مدل
  

  فرايند كار در نظريه بنياني
   طرح تحقيق :مرحله اول

اين سؤال تحقيق است كـه پديـدة مـورد          . و محدودة تحقيق است   منظور از طرح تحقيق، سؤال      
تمركز سؤال تحقيق بر ايـن اسـت كـه ايـن پديـده              . سازد  بررسي و روش تحقيق را مشخص مي      

پذيري و آزادي الزم براي ژرفكاوي پديده را فـراهم            ال اين سؤال بايد انعطاف    در عين ح  . چيست
هـا    آوري و تحليـل داده      الزمة طبيعت نظريه بنياني اين است كه محقق با پيـشرفت جمـع            . آورد

در اين پژوهش سـؤال كلـي       ). 1386اديب حاج باقري و همكاران،      (سؤال تحقيق را اصالح كند      
  هاي گردشگري روستايي روستاي حرير چيست؟   محدوديتمشكالت و: تحقيق اين است

در تحقيق حاضر محدودة    .  مورد مطالعه است     تحقيق و جامعة    انتخاب موارد، همان محدودة   
تحقيق روستاي حرير از توابع شهرستان داالهو در استان كرمانشاه است و جامعة مورد مطالعـه                

هـايي   محيط اين تحقيق مكان   . در عرصه است  نظريه بنياني نوعي تحقيق     . اهالي روستاي مذكور  
  .كنندگان در پژوهش وجود داشته باشد است كه در آنها امكان دسترسي به مشاركت
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  ها آوري داده گرد: مرحله دوم
هـاي    پيش از هر چيز بايد به اين نكته توجه شود كـه در تحقيقـات كيفـي، هـيچ يـك از روش                      

ترين   تواند مناسب   دارد، بدين معني كه هر روشي مي      هاي ديگر برتري ن     ها به روش    آوري داده   گرد
انتخـاب روش، نقطـه        گيـري دربـارة     بـراي تـصميم   . آوري نوعي از اطالعات باشد      روش براي گرد  

  ). 1383فرشاد گهر و همكاران، (شروع منطقي، تعريف نوع اطالعات مورد نياز است 
ستقيم و غيرمـشاركتي،  در اين تحقيق عـالوه بـر اسـتفاده از مـصاحبة عميـق، مـشاهدة مـ            

هايي مانند تهيـه عكـس و فـيلم، مـدارك و اسـناد                ؛ روش 2 و بحث گروهي   1هاي عرصه   يادداشت
ـ انـد  برداري قرار گرفته هاي تكميلي مورد بهره اي و اينترنتي نيز به عنوان روش كتابخانه  كـه در   

  .شود ها تعريف مي آوري داده هاي اصلي جمع همين قسمت روش
شـود، هـدف ايـن اسـت كـه            ساختارمند نيز ناميده مـي     ق كه مصاحبة نيمه   در مصاحبة عمي  

شوندگان اجازه داده شود كه عقايد و افكارشان          وگوها به صورت باز انجام شود و به مصاحبه          گفت
دهند  ساختارمند اجازه مي هاي نيمه بدين ترتيب در مصاحبه. را با كلمات آشناي خود بيان كنند

الزم اسـت كـه     . شونده صورت گيرد    كننده و مصاحبه    شتري بين مصاحبه  كه تغييرات و آزادي بي    
بنـابراين  . همراهـي كنـد   او  كننـده گـوش فرادهـد و بـا            هـاي شـركت      به پاسـخ    پژوهشگر دقيقاً 

وگو در خصوص جزئيـات و در سـاختن           هاي عميق براي آشكارسازي يك موضوع، گفت        مصاحبه
  ).1384استرابرگ، (نظريه مفيد هستند 

مستلزم توجه منظم و ثبت رويـدادها، رفتارهـا و موضـوعاتي اسـت كـه در محـيط         مشاهده  
كننده  توان محقق مشاهده    براساس وضعيت، مي  . اجتماعي و مكان محل مورد تحقيق وجود دارد       

مشاهده مشاركتي بـا    . كنندة غيرمشاركتي تقسيم كرد      و مشاهده  3كنندة مشاركتي   را به مشاهده  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Field Notes 
2. Focus Group Discussion 
3. Participant Observer 
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در حقيقـت در    . گيـرد    وضع اجتماعي مـورد مطالعـه صـورت مـي          كننده در   شركت فعال مطالعه  
شود و بخشي از فرايند در حال اجرا           قلمداد مي  1مشاهدة مشاركتي، محقق به عنوان فرد خودي      

 را دارد و تنها به نـوعي        2در مشاهدة غيرمشاركتي، محقق نقش فرد بيروني      . گيرد  را بر عهده مي   
  ). 1387زن،  پاپ(كند   ثبت ميمشاهدات خود را از فرايند در حال اجرا

وجو در مورد روستاهاي مورد هـدف، اقـدام           در پژوهش حاضر، محقق با مطالعة اوليه و پرس        
آوري اطالعـات اوليـه بـا ورود بـه      در اين مرحله كار جمع .  كرد 3به شناسايي افراد اصلي و مطلع     

. گيرد   انجام مي  4هدفمندگيري    شايان ذكر است كه در اين مرحله نمونه       . ميدان تحقيق آغاز شد   
مصاحبه از افراد اصلي كه به روش گلولة برفي انتخاب شده بودنـد تـا زمـاني ادامـه داشـت كـه                 

شـدند و هنگـامي كـه     ها تكـرار مـي   شد و به عبارتي پاسخ  هاي نفر آخر با نفر اول يكي مي         پاسخ
داد و با مـشاهده       ميرسيد، مصاحبه را پايان       پژوهشگر در پاسخ به سؤاالت به اشباع تئوريك مي        

و قدم زدن در روستا بخشي از صحت اطالعات را تأييد و مجدد نقاط ضعف و قوت فعاليت خود                   
  .كرد را بررسي مي

هاي منحصر به فـرد تحقيـق           ها، از ويژگي    گيري و محدود نبودن تعداد نمونه       اين شيوة نمونه  
 تئوريـك نرسـيده اسـت، كـار         گذارد تا آنجا كـه بـه اشـباع          كيفي است كه پژوهشگر را آزاد مي      

هـاي جديـد تـا آخـرين قـدم در تـدوين        اين استمرار مراجعه به نمونه    . گيري را ادامه دهد     نمونه
  . تواند ادامه پيدا كند نظريه و يا الگوي مورد مطالعه مي

هـا، يكـي از وجـوه         آوري داده   هـاي گـرد     در اين جا الزم به ذكر است كه گونـاگوني تكنيـك           
هـا   گيـري از ايـن تكنيـك    حاصل بهره. شود كه باعث اعتبار دروني تحقيق مي  است   5سازي  مثلث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Insider 
2. Outsider 

آنهـا  . هاي خاصي دربارة موضوع مورد بررسـي دارنـد      وري كساني هستند كه بينش و ديدگاه      مطلعان اصلي و مح   . 3
  ).107، 1387ازكيا و همكاران، (توانند افرادي مطلع در روستا باشد  الزاماً كارشناسان يا رهبران نيستند، بلكه مي

4. Purposed Sampling 
5. Triangulation 
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انبـوهي از اطالعـات بـا اشـكال         )  عكس و فـيلم    ،مصاحبه عميق، مشاهده و قدم زدن در روستا       (
. مختلف نوشتاري، صوتي و تصويري بود كه پژوهشگر را به مرحله بعـدي تحقيـق هـدايت كـرد                  

 مورد مصاحبة عميق با مطلعان روستا اجرا كـرد          7ن روستا   الزم به ذكر است كه پژوهشگر در اي       
  .كه اكثراً دهياران و اعضاي شوراها بودند

شود و به     صورتي همزمان و همپا دنبال مي       ها به   آوري و تحليل داده     در نظريه بنياني كار گرد    
ز هاي آماري كـه براسـاس نقـشه و طـرح ا             گيري  گيري تئوريك برخالف نمونه     همين دليل نمونه  

شود، در اينجا انجام هـر مرحلـه از كـار مـسير        ناپذير دنبال مي    شده و تقريباً انعطاف     پيش تعيين 
آينده و نوع اطالعات مورد نياز و افرادي را كه بايد مورد بررسي قرار بگيرنـد، مـشخص خواهـد                    

  ). 163، 1382زن،  پاپ(كرد 
عات در روستاي هدف تا آنجـا       بنابراين در اين پژوهش عمليات ميداني و فرايند تكميل اطال         

نظرهـا در خـصوص موضـوع و هـدف           ادامه پيدا كرد كه پژوهشگر به اين باور رسـيد كـه اظهـار             
وجـوي بيـشتر بـه يـافتن          تحقيق به حالتي يكنواخت و تكراري رسيده است و به عبارتي جست           

 از  1»كاشباع تئوريـ  «شود و اين همان چيزي است كه تحت عنوان            هاي جديدتر منجر نمي     داده
هاي كيفي و كمي نيـز در همـين وجـه از تحقيـق      هاي روش يكي از تفاوت. شود آن نام برده مي 

كند كه تا كجا بايـد كـار را         است، زيرا در اينجا پژوهشگر است كه براساس درك خود تعيين مي           
مـر در   ها و نتايج آن تعاملي تنگاتنگ دارد، كـه ايـن ا             ادامه دهد و در تمام فرايند تحقيق با داده        

  .شود تحقيقات كمي ديده نمي
  

  ها تنظيم داده: مرحله سوم
شود كـه اولـين       اين مرحله موجب مي   . هاست  هدف از اين مرحله، آشنا ساختن پژوهشگر با داده        

در ايـن   . ها در ذهن پژوهشگر شكل بگيرد و وي دركي ابتدايي از موضوع به دسـت آورد                 انديشه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theoritical Saturation 
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كند و در اين بين به چيزهايي جالب و شـاخص توجـه               ميها را مرور      مرحله پژوهشگر همة داده   
  ).Mehmetoglu, 2006(شود  تر مي كند و آگاه مي

هـاي    پژوهشگر در اين تحقيق به پياده كردن نوارهاي صـوتي، تـصويري، تنظـيم يادداشـت               
حاصل از عمليات ميداني مبادرت ورزيد و ضمن گوش دادن و نگاه كردن به تصاوير به مـواردي                  

  دهنـده بـا توجـه بـه مكـان و موقعيـت توجـه كـرد و تفـسير                       تن صدا و حـاالت پاسـخ       از قبيل 
هاي خود را مجدد يادداشت كرد، كه حاصل اين مرحله ثبت نكات اصـلي و برجـسته                   و برداشت 

  .بود
  

  ها تجزيه و تحليل داده: مرحله چهارم
در . هاي كيفي است    شهاست كه مركز ثقل پژوه      ترين فرايند در نظريه بنياني، تحليل داده        اصلي

 و كدگـذاري    2، كدگـذاري محـوري    1كدگـذاري بـاز   : اينجا سـه شـكل از كدگـذاري وجـود دارد          
الزم به ذكر است كـه هـيچ ضـرورتي          . ها اشكال تجزيه و تحليل هستند       اين كدگذاري . 3انتخابي
  ).1382زن،  پاپ(كه پژوهشگر حتماً اين سه مرحله را پشت سر هم بگذارد  ندارد
  

  بازكدگذاري 
كنـد و پـس از        ها را بازنگري مي     كارگيري سيستم كدگذاري باز، خط به خط داده         پژوهشگر با به  

كوشـد تـا حـداكثر كـدهاي ممكـن را             او مـي  . دهد  تشخيص فرايندهاي آن، به هر جمله كد مي       
بهتـر اسـت كـدها در       . تشخيص دهد تا مطمئن گردد كه كامالً اطالعات را بررسي كـرده اسـت             

در اين مرحله كـدها را      ). 1384فرد،    دانايي(شته شوند تا يافتن آنها ساده باشد        حاشيه صفحه نو  
دو شـيوة   . شـود   شـده اسـتفاده مـي       نامند، زيرا از عين كلمات افراد مـصاحبه         كدهاي اساسي مي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
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انگيز، كه پژوهشگر برمبناي مفـاهيم موجـود          كدهاي داللت ) الف: اند از   كدگذاري اساسي عبارت  
بـاقري،   اديـب حـاج  (شـده   شده يـا مـشاهده   كدها از زبان فرد مصاحبه) د، ب ساز  در اطالعات مي  

طـوري كـه    در پژوهش حاضر از هر دو شيوة كدگذاري اسـتفاده شـده اسـت، بـه    ). 128،  1386
 مـورد   8مشخص كرده است، به طوري كه تعـداد         (*) انگيز را با عالمت       پژوهشگر كدهاي داللت  

  .انگيز به دست آمد كد داللت
 در اين مرحله تالش كرد كه بعد از نوشتن مطالب درك خـودش را از آنهـا نـشان              پژوهشگر

در پـژوهش حاضـر بـراي انجـام كدگـذاري بـاز، پژوهـشگر           . دهد و ارتباط بـين آنهـا را بفهمـد         
دار  هاي ميداني را مرور كرد و پس از استخراج جمالت اصلي آنها، اجزاي مشابه و معني     يادداشت

 مورد رسيد و بـراي هـر كـدام از نكـات             43يي ثبت كرد، كه جمعاً به       مباحث را به صورت كدها    
بدين ترتيب نكات اصلي و محوري حاصـل از مـصاحبه بـا             . انتخاب شد اصلي و محوري يك كد      

مـورد، و نكـات اصـلي و محـوري حاصـل از             ) 33(بـه تعـداد     ) M(خبرگان روستايي با نـشانگر      
مورد به دست آمـد     ) 10(به تعداد   ) K( نشانگر   مصاحبه با كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي با      

  .  تنظيم كردT-1كه محقق آن را در جدول 
  

  )كدگذاري باز(هاي حاصل از پژوهش  سازي داده مفهوم. T-1جدول 

  كد  مفاهيم  رديف
 M01  خاكي بودن راه روستا  1

  M02  نبود جاي مناسب براي نشستن در كنار سراب  2

 M03  ا روستاي گردشگري استاطالع نداشتن از اينكه اينج  3

 M04  آبي مشكل كم  4

 M05  نبودن تابلوي راهنما در جاي مناسب  5

 M06  *دهيار و شورا چه كنند  6
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  )كدگذاري باز(هاي حاصل از پژوهش  سازي داده مفهوم. T-1جدول ادامه 

  كد  مفاهيم  رديف
  M07  *خودمان چه كنيم  7
 M08  مردم روستا پول ندارند  8

 M09  ها دن فاضالب در وسط كوچهجاري بو  9

  M10  نبود جاي پارك ماشين  10

 M11  نصفه نيمه شدن تمام شدن كارها از سوي دولت  11

  M12  دهيار حقوق ندارد  12

 M13  دهيار بيمه ندارد  13

  M14  دهي موبايل نداشتن آنتن  14

 M15  مشاركت نكردن زنان در طرح گردشگري  15

 M16  هاي محلي تغيير كردن بازي  16

 M17  هاي كامپيوتري جوانان طالب فوتبال و بازي  17

  M18  شود مراسم عروسي مثل قديم برگزار نمي  18

 M19  نبود تابلو تبليغاتي براي شناسايي آبادي  19

  M20  كمبود اعتبارات از طرف دولت  20

 M21  نبود تابلوي ميراث فرهنگي  21

 M22  هاي روستا مشخص نبودن جاذبه  22

  M23  ر به شهري بودنافتخا  23

  M24   *گردشگري براي شما خوبه  24

  M25  اگر اين چند هكتار زمين نباشد چه كنيم؟ 25

  M26  نبودن توالت عمومي 26

  M27  درآمد گردشگري چيه؟ 27

  M28  اجرا نكردن موسيقي محلي 28
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  )كدگذاري باز(هاي حاصل از پژوهش  سازي داده مفهوم. T-1جدول ادامه 

  كد  ممفاهي  رديف
  M29  *سرگردان بودن مسافران  29
  M30  *توانند مغازه بزنند مگر چند نفر مي 30

  M31  لباس جوانان مد روز  31

  M32  روي ديوار) پيروزي-استقالل(هاي  نوشته دست 32

  M33  همكاري نكردن دولت 33

  K34  هنرهاي دستي تغيير كرده 34

  K35  فراننبود روش استاندارد براي تخمين تعداد مسا 35

  K36  نبود فروشگاه صنايع دستي 36

  K37  هاي سنتي خبري نيست از خوراكي 37

  K38  هاي روستا از بين رفتن سوغاتي 38

  K39  ها ها و ارگان همكاري نكردن ساير سازمان  39

  K40  مشاركت نكردن مردم  40

  K41  از بين رفتن معماري سنتي 41

  K42  يهاي محلي و سنت كمرنگ شدن فرآورده 42

  K43  *داشتن چند راه ورودي و خروجي در بعضي روستاها 43
  انگيز كدهاي داللت * 

  
  كدگذاري محوري

هـايي    يابند و هر طبقـه شـامل زيرطبقـه          شده توسعه مي     تشكيل 1 طبقات ،در كدگذاري محوري  
الزمة مرحلة كدگذاري محوري مقايسة     . شود  خواهد شد و ارتباط هر يك از آنها نيز مشخص مي          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Categories 
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به صـورت   و  كند    هاي كدگذاري شده را با يكديگر مقايسه مي         پژوهشگر، داده . هاست  دائمي داده 
دهـد    طبقـه قـرار مـي     آورد و كدهاي مشابه را در يـك           هايي كه با هم تناسب دارند درمي        خوشه

اي را كـه در     هـاي اوليـه     در ايـن مرحلـه پژوهـشگر، كـدها و دسـته           ). 1386بـاقري،     اديب حاج (
هـا را مـشخص       طبقـه    ايجاد كرده بود با موارد مشابه ادغام كرد و ارتباط بين خرده            كدگذاري باز 

  .ساخت و طبقاتي با مفاهيم جديد تشكيل داد

  ) كدگذاري محوري(طبقات حاصل از مفاهيم  طبقات گسترده و خرده. T-2جدول 
  طبقات گسترده  طبقات خرده
  ها سنگفرش كوچه عدم آسفالت و

  عدم اسكان مناسب
  عدم پاركينگ

  مشكل دفع فاضالب
  مشكل مخابراتي

  عدم سرويس بهداشتي عمومي
  هاي روستايي هفرآورد عدم فروشگاه صنايع دستي و

   و رفاهيعدم امكانات زيربنايي

  عدم تنوع تبليغات
   تبليغاتةزمان و نحو
   تبليغاتيينبود تابلو

  بموقع رساني صحيح و عدم شبكه اطالع

  هاي محلي ول بازيتغيير و تح
  تغيير و تحول لباس محلي و كردي
  تغيير و تحول مراسم سنتي شادي

  تحول مراسم سنتي عزا تغيير و
  تحول موسيقي محلي تغيير و
  هاي سنتي تحول خوراك تغيير و

  تغيير و تحول هنرهاي دستي
  تغيير بافت و معماري سنتي

  هاي روستا دن سوغاتيمنسوخ ش

  هاي فرهنگي كمرنگ شدن جاذبه
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  ) كدگذاري محوري(طبقات حاصل از مفاهيم  طبقات گسترده و خرده. T-2جدول ادامه 
  طبقات گسترده  طبقات خرده

  عدم مشاركت خودجوش مردم روستا
  آگاه نبودن مردم روستا از هدف گردشگري

  گردشگري روستاييپي نبردن به مزايا و منافع   
   از هدف و تعريف گردشگرينعدم آگاهي مسئوال

  ن از گردشگريعدم درك صحيح مردم و مسئوال

  عدم پيگيري  و نظارت مسئوالن
  مشكالت اداري
  گيري تعدد مراكز تصميم

  عدم توجه كافي دولت

  خشكسالي
  تغييرات اقليمي  سرما و يخبندان

  مشكالت آمارگيري
  عدم اطالعات دقيق آماري   روستاييعدم اطالع از تعداد گردشگران

  مهارت پايين دهيار
  عدم حقوق دهيار
  عدم بيمه دهيار

  عدم انگيزه مسئوالن محلي

  
  كدگذاري انتخابي

گيـري    كدگذاري انتخابي عبارت است از تلفيق و توأم كردن طبقات به وجود آمده بـراي شـكل                
اره با هم تركيـب  اند دوب هايي كه قبالً كدگذاري شده در اين مرحله جمله . اوليه چارچوب تحقيق  

گـردد كـه    شوند تا رابطة ميان آنها قابل درك شود و سپس نمودار مربوط به آنها ترسيم مـي   مي
  ). Francisa et al., 2008(پوشاني مباحث را در برگيرد  بايستي هم

هايي كه قبالً كدگذاري شـده بودنـد دوبـاره بـا هـم تركيـب شـدند تـا             در اين مرحله جمله   
است ساير طبقات يـا مفـاهيم را بـه يكـديگر ارتبـاط دهـد شناسـايي شـود و         اي كه قادر    مقوله

  .چارچوب مفهومي تحقيق به تدريج شكل گيرد
فعاليت عمده و اصلي اين مرحله از تحليل، ايجاد خط سير داستاني است كه همة طبقات را                 
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اينـدهايي اسـت   نگرانه بر فر افتد در واقع تحليل كل    آنچه در اين مرحله اتفاق مي     . شود  شامل مي 
هـايي كـه در اختيـار دارد و           كه در طول تحقيق رخ داده است و پژوهشگر براساس تمـامي داده            

. كنـد    را دنبال مـي    1برداشتي كه خود در مسير پرپيچ و خم پژوهش اندوخته، خط سير داستان            
 شود و خط سير     اي اصلي كه مطالعه مي      داستان، به طور ساده توصيف خاصي است دربارة پديده        

  .سازي چنين داستاني است داستاني، مفهوم

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  ها در كدگذاري انتخابي نمود مقوله. M -1شكل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Story Line 

 عدم امكانات زيربنايي و رفاهي

 رساني صحيح و بموقع اطالعةعدم شبك

 رنگ شدن جاذبه هاي قديمي و سنتي كم

 عدم درك صحيح مردم از گردشگري روستايي

 مشكالت

 ت كافي دولتيعدم حما

 محدوديت
 تغييرات اقليمي

 عدم اطالعات دقيق آماري
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  طراحي و اعتبار مدل: مرحله پنجم
درواقع، ساخت مدل يا نظريـه از اولـين    . شوند  ها به نظريه يا مدل تبديل مي        در اين مرحله، داده   

اولين قـدم در مرحلـة طراحـي مـدل،     . يابد  ادامه ميها  شود و تا آخرين تحليل      ها آغاز مي    تحليل
هاي مختلـف   اين طبقه بين داده. دهد ماية تحقيق را نشان مي     بندي مركزي است كه درون      طبقه

). 1386باقري به نقل از پريست،  اديب حاج(ها نيست  كند، اما خود در بين داده ارتباط برقرار مي
 پژوهشگر از مرحله آخر نظريه بنياني در تحقيق حاضر،          با اين تفاسير با توجه به درك و دريافت        

هاي حاصل از تجزيه و تحليل حول محور هدف اصلي قرار گرفـت و بـا پيونـد دادن كـدها                 يافته
مدل مفهومي تحقيق   ) كدگذاري انتخابي (ها    ، مقوله )كدگذاري محوري (، مفاهيم   )كدگذاري باز (

  . اعتبار بخشيدترسيم شد و تأييد نظر كارشناسان نيز به مدل 
  

  معرفي روستاي حرير
 كيلـومتري   5 در استان كرمانشاه در      2 از توابع بخش مركزي شهرستان داالهو      1»حرير«روستاي  

اين روسـتا   .  كيلومتري كرمانشاه قرار دارد    100آباد و      كيلومتري شهر اسالم   37شهر كرند غرب،    
ده، از شـمال شـرق بـه دهـستان          از شمال به دهستان بيونيج، از شمال غرب به دهستان بان زر           

كوران، از شرق به دهستان حومه شمالي، از جنوب شرقي به دهستان حومه و از غرب و جنـوب                   
  . شود ل ذهاب محدود ميپغربي به شهرستان سر

 كوهستاني غرب استان كرمانـشاه اسـتقرار يافتـه و ارتفـاع آن از                روستاي حرير در محدودة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روستاي حرير به دليل برخورداري از موقعيـت طبيعـي و           . يعني لطافت و قشنگي   » حرير«به گفتة اهالي روستا،     . 1
 به خـصوص بـا      مراتع حاصلخيز و سرسبز روستا،    . هاي طبيعي منحصر به فردي دارد       اقليمي مطلوب، مناظر و جلوه    

هـاي جـذابي پديـد     انگيـز و جلـوه   هـاي شـگفت   اندازهاي كوهستاني در فصول بهار، تابستان و پـاييز، زيبـايي     چشم
  .اند نام اين روستا را نيز به خاطر همين زيبايي و سرسبزيِ پنهان آن حرير نهاده. آورند مي
  . ار و زيبايي منطقه استهاي داالهوست كه مظهر اقتد وجه تسمية اين شهرستان از نام كوه. 2
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سـخن  » گـوراني «ي  وستاي حرير به زبان كردي و بـا لهجـه  مردم ر.  متر است  1600سطح دريا   
  ). 143، 1386دل،  زنده(گويند  مي

رودخانـة حريـر از     . آب و هواي اين روستا در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد است              
به گفتة مردم روسـتا، بـه دوران حكومـت نادرشـاه افـشار              » حرير«قدمت  . گذرد  كنار روستا مي  

  .قدمت طوالني اين روستاستامامزاده سيدرضا بيگ نشانگر بناي . رسد مي
ها و مطالعات ميداني نشان داد كه مردم روستاي ياد شـده مـسلمان و اكثـراً پيـرو                     مشاهده

درآمـد  . مسلك اهل حق و تعداد كمي نيز، پيرو مذهب شيعة جعفري و يا اهـل تـسنن هـستند            
شـود و گروهـي نيـز در          مداري تـأمين مـي    هاي زراعي و دا     بيشتر مردم روستاي حرير از فعاليت     

محصوالت زراعي اين روسـتا شـامل گنـدم،         . بخش خدمات و توليد صنايع دستي اشتغال دارند       
ها و    چراگاه. آيند  هاي سردرختي روستا به شمار مي       انگور و سيب نيز از ميوه     . نخود و عدس است   

وليـدات دامـي ايـن روسـتا        از ت . مراتع سرسبز اطراف روستا سبب رونق دامداري گرديـده اسـت          
  .هاي لبني مانند شير، پنير، روغن حيواني، ماست و كره اشاره كرد توان به فرآورده مي

و كهنسال در كنار سـراب سيدرضـا          درخت تنومند  4با توجه به مطالعات ميداني در روستا        
الخوردة برخي از مـردم سـ     . بيگ قرار گرفته و براي روستاييان بسيار مقدس و قابل احترام است           

در بخش شـمالي روسـتا و       . دانند  اين روستا، قدمت اين درختان را بيش از صد و پنجاه سال مي            
اين امامزاده در ميان مـردم روسـتا        . در مجاورت چشمه، مقبرة امامزاده سيدرضا واقع شده است        

برپـا  ا  يكي از مراسم جالب اين روست     . اي دارد و مورد احترام روستاييان است        جايگاه معنوي ويژه  
تـرين مراسـم      از رايج . معروف است  1بازي در بهمن ماه است كه به نوروز كرد          كردن آتش و آتش   

در روز  . مـاه اسـت      آبـان  24 تا   18مذهبي اين روستا، مراسم مذهبي اين روستا، مراسم روزهاي          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه به مطالعات ميداني، آغاز سال در بين اكثر روستاييان و عشاير كرد چهلمين روز از زمستان است كه آن                     . 1
  .گيرند را تحت عنوان بهار كردي يا نوروز كرد جشن مي
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رات آخر اين ايام كه به عيد ياران مشهور است، معموالً مردم روستا به قرباني كردن و دادن خيـ                  
  .پردازند مي

دل در كتاب راهنماي گردشگري ايران، نماي روستاي حرير را اين چنين وصـف كـرده                  زنده
. روستاي كوهستاني حرير در شيبي ماليم اسـتقرار يافتـه اسـت و بـافتي متمركـز دارد                 «: است
هاي مسطح آنهـا بـا تيرهـاي چـوبي و انـدود               هاي روستاييان غالباً دوطبقه هستند و سقف        خانه

انـد،    ها كه به صورت پلكاني سـاخته شـده          منظرة خانه . اهگل يا قير و گوني پوشيده شده است       ك
هاي قـديمي سـنگ، گـل،     مصالح به كار رفته در خانه. انداز زيبايي به روستا بخشيده است  چشم

هاي جديد از آجر، سنگ، گـچ، سـيمان و آهـن     خشت، آجر، گچ و چوب است و در ساخت خانه    
معابر روستا نسبتاً مناسب و از نظر هندسي غيرمنظم اسـت، كـه بـه دليـل                 . استفاده شده است  

با وجود طرح هادي، زيبـايي  البته . اند  اي گسترش يافته    موقعيت روستا، به صورت خطي و شاخه      
   ».معماري منازل كمرنگ شده است

  
  هاي تحقيق يافته
پس از انتخاب موضوع    . دشو  حاصل مي هاي تحقيق با مروري بر خط سير داستاني پژوهش            يافته

و سپس محدودة تحقيق، آنچه ذهن پژوهشگر را در فرايند تحقيق به خود مـشغول كـرده بـود،                   
 سال از به ثبت رسيدن روستاي حرير به عنـوان روسـتاي         9اين موضوع بود كه با وجود گذشت        

اها، هـاي موجـود در روسـت        ستان كرمانشاه و همچنين با توجه به پتانسيل       اهدف گردشگري در    
طور كه بايد و شـايد آثـار عملـي توسـعه و امكانـات رفـاهي در ايـن روسـتا بـه چـشم              هنوز آن 

البتـه بـا توجـه بـه اخبـار و           . شايد اساس انجام پژوهش حاضر نيز همين سؤال باشد        . خورد  نمي
ها، كارهاي عمراني زيـادي بـراي روسـتاها انجـام             نوشته  اي و دست    اطالعات و مطالعات كتابخانه   

هـاي آنهـا حكايـت از عـدم           نـشيني، حـرف     كه پاي سخن روستاييان مـي        است، اما زماني   گرفته
رسيدگي مسئوالن، نبود امكانات، اعتبارات و اعتنا نداشتن به نظر آنها دارد و از طرفي مشاهدات 

اين در حالي است كه توجه بـه        . گذارد  ميداني نيز بر كمبودها و نواقص در اين مناطق صحه مي          
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رسـد، چـرا كـه        سازي توسعه روستايي ضروري به نظر مـي         هي گردشگري براي بنيان   امر ساماند 
با دخالت سازماني دولتي طرح گردشگري روستايي و معرفي روستاي مذكور در استان كرمانشاه         

عدم امكانـات   «شود، طبقة گسترده      ترين مواردي كه به آن اشاره مي        از جدي . شكل گرفته است  
مردم روستا به خرابي جاده، نبود توالت عمـومي، مـشكل فاضـالب، و              . است» زيربنايي و رفاهي  

جز مواردي كه خبرگان روستايي اظهـار داشـتند، در جلـسه روايـي                به. كردند  مخابرات اشاره مي  
نبـود  «، »فقدان مركز بهداشـت «نامه، كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي مواردي همچون         پايان

ــرآورده  ــا فروشــگاه صــنايع دســتي و ف ــوان خــرده »ه ــه عن ــد   را ب ــه آن اضــافه كردن ــه ب . طبق
هاي ذاتـي روسـتا       دادند و كمتر به پتانسيل      شوندگان اين طبقه را بسيار بزرگ جلوه مي         مصاحبه

بـا توجـه بـه مـرور        . توجه داشتند و اين مسئله به آگاه نبودن از هـدف موضـوع داللـت داشـت                
ايي منـاطق مـورد نظـر، معرفـي         مطالعات پيشين تحقيق، هدف از گردشگري روستايي و شناس        

آداب و رسوم مردمان روستا، آب و هواي پاك روستا، معماري سنتي و در نهايت همـان ويژگـي                
جـز تفـريح خـود را در محلـي            خواهنـد بـه     ذاتي و فرهنگ اصيل روستاست، زيرا گردشگران مي       

و مـسئوالن  نفعـان ـ كـه همـان مـردم روسـتا        شان بيابند، اما ذي متفاوت از محل زندگي عادي
طور كه در صحبت كارشناسـان   همان. محلي هستند ـ از هدف موضوع به صراحت آگاهي ندارند 

چـرا بعـضي از روسـتاها بـه ثبـت      «دانـيم   داشتند كه ما نمـي  به وضوح مشخص بود و اظهار مي     
كردنـد    و يـا اهـالي روسـتا نيـز اشـاره مـي            » !اند، مگر چه دارند؟     سازمان ميراث فرهنگي رسيده   

گردشگر به دنبال جاي لـوكس      «؛  »! براي ما چه سودي دارد؟     ،گري براي شما خوب است    گردش«
اي هـدف و تعريـف        بايست قبل از هـر برنامـه        لذا مي . »گونه نيست   و مجلل است روستاي ما اين     

هـا را     ريـزي   همين مسئله زيربنا و پاية همـة برنامـه        . شد  روشني از گردشگري روستايي بيان مي     
گرفـت و بعـد تبليغـات         توان گفت كه از ابتدا بايد بسترسازي صـورت مـي            دهد و مي    تشكيل مي 
  .شد انجام مي
بـراي مـردم روسـتا و گردشـگران بايـستي           . رسـاني اسـت     ترين موضوع در اينجا، اطالع      مهم

سازوكارهاي مناسبي را پيدا كرد و هر يك از وسايل تبليغاتي را با توجه بـه تـأثيرات آنهـا و در                      
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گفتنـد مـردم از بيـرون         اي از مردم روستا مي      عده. و مناسب خود به كار برد     زمان و محل معين     
و در ايـن طبقـه،      . خبـريم   دانند اينجا روستاي هدف گردشگري است ولـي مـا خودمـان بـي               مي

دهد كه با توجه به شرايط اقليميِ مناطق مورد هـدف، زمـان تبليغـات خيلـي                   مفاهيم نشان مي  
توانـد بـه      رسـاني مـي     اري صحيح و بجا از رسانه و وسايل اطالع        برد  بنابراين عدم بهره  . مهم است 

مردمان حـوزة تحقيـق نيـز عـدم توجـه بـه مخاطبـان را در طـرح                   . مشكالت اين طرح بيفزايد   
استدالل مردم روستا اين بود كه چون از لحاظ مالي و . دانستند گردشگري از جمله مشكالت مي   

لذا روستاييان هـر جـا كـه        . كنيم  هم مشاركت نمي  رسد، ما     اقتصادي مستقيماً سودي به ما نمي     
كنند، اما بايستي     ميان باشد سريعاً به شكل صوري و ظاهري حضور پيدا مي          پاي منافع مالي در     

به مردم فهماند و آموزش داد كه منافع و مزاياي درآمد از راه گردشگري بسيار فراتـر از چيـزي                    
 آنها را درگير كارهاي      مسئوليت واگذار كرد و عمالً    كنند و بايستي به آنها        است كه آنها تصور مي    

نداشتن ديد سيستمي به روستا و بها ندادن به نظر مردم از جمله مـشكالت               . عمراني روستا كرد  
ويژه زنان و دختران ـ بايستي در مركز ثقل    به در مجموع روستاييان ـ . آيد اين طرح به شمار مي

طبقة گستردة فوق شـامل آن دسـته   . به حاشيه رانده شوند توجه اين طرح قرار گيرند، نه اينكه        
ربط فاقد درك صـحيح و روشـن از          داد مردم روستا و مسئوالن ذي       از مفاهيمي بود كه نشان مي     
  .گردشگري روستايي هستند

بررسي خط سير داستاني تا همـين جـا بيـانگر آن            . مقولة ديگر در اين زمينه مديريت است      
 رابطة تنگاتنگي وجود دارد و با توجه به اهـداف و محتـواي              تطبقا  است كه بين طبقات و خرده     

طبيعـي اسـت بـراي تحقـق ايـن امـر بـه              . هاي مناسب در نظر گرفته شـود        طرح بايستي روش  
بررسـي و اظهـارات     . اي نياز است كه بايـد بـه نحـو مطلـوبي سـازماندهي گـردد                 تشكيالت ويژه 

اداري، مـشاركت نـدادن مـردم در فراينـد          شوندگان در تحقيق نشان داد كه مـشكالت           مصاحبه
توجهي به نقش دهياران و عدم حمايت     گيري، عدم نظارت مستمر از سوي كارگزاران، بي         تصميم

كافي دولت از رهبران محلي همه و همه از عواملي هستند كه زمينه را براي عدم توفيـق طـرح                    
جمله عـواملي   از   و قديمي    هاي سنتي   رنگ شدن جاذبه    كم. سازند  گردشگري روستايي فراهم مي   
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اند و يكي از داليل آن عدم         هستند كه موجب ناكارايي طرح گردشگري روستايي در منطقه شده         
بـه  . هاي فرهنگـي روستاهاسـت      ها و آموزش مسئوالن به حفظ جاذبه        گيري برنامه   توجه و جهت  

وند، جوانان هـم    ش  ها با پوشش شهري وارد روستا مي        كنند كه غريبه    عنوان مثال مردم اشاره مي    
. دهـد فرزنـدان مـا لبـاس محلـي بپوشـند        نمـي  گيرند، يا قوانين حاكم بر مدارس اجـازه     ياد مي 
شوندگان بر ايـن بـاور بودنـد كـه وسـايل ارتبـاطي پيـشرفته و تجملـي امـروزه نظيـر                         مصاحبه
لـي،  زند و ديگر به سـمت موسـيقي مح          كامپيوتر، موبايل و اينترنت جوانان را گول مي         تلويزيون،

هاي قديمي    حتي طرح ساخت خانه   . روند  بازي محلي، لباس محلي، و صنايع دستي قديمي نمي        
وساز جديد، ديگر مردم مثل       نوازتر بودند، اما اآلن با طرح هادي و ساخت          بهتر بود و مردم مهمان    

  .قديم نيستند
ز هاي تحقيـق مؤيـد آن اسـت كـه برخـي ا      داده. موضوع ديگر در پژوهش حاضر، محتواست     

ــستند      ــل ه ــتايي دخي ــگري روس ــرح گردش ــشبرد ط ــدوديت در پي ــورت مح ــه ص ــل ب . عوام
دهد كه در همة      شوندگان بر اين باورند كه شرايط طبيعي مناطق مورد هدف اجازه نمي             مصاحبه

وآمد خود مشكل     اهالي در فصل زمستان براي رفت     . فصول گردشگران از اين روستا بازديد كنند      
زيبـايي  هاي طبيعي، به علت خشكسالي و كمبود نزوالت آسماني      ذبهدر برخي مناطق، جا   . دارند

بنابراين با توجه بـه طبقـة تغييـرات اقليمـي بايـد در زمـان و نحـوة                   . دهند  خود را از دست مي    
بنابراين بايستي بـه    . تبليغات دقت شود؛ و اين امر در موقعيت طرح گردشگري بسيار مؤثر است            

ريـزي در روسـتا را سـاده          ور عمـوم، كـه كـار و برنامـه         بـرخالف تـص   . محتواي طرح توجه شـود    
هـا   ريزي هاي متفاوت روستا و آشنايي با آنها و دخيل كردن آنها در برنامه پندارند، اما فرهنگ   مي

 كارشناسان و استادان عالوه بـر تأييـد         ،نامه  به هر حال در جلسة روايي پايان      . بسيار دشوار است  
پيدا كرده بود، با اضـافه كـردن مـوارد ديگـر باعـث تكميـل                مواردي كه پژوهشگر به آنها دست       

در نهايـت،   . سازي شـد    اطالعات و مدل مفهومي تحقيق شد و به عبارتي تحقيق مبتني بر مثلث            
» هـا   محـدوديت «و  » مـشكالت «بررسي و مقايسة مفاهيم با يكـديگر نـشان داد كـه دو مقولـة                

. دهنـد    مفهومي تحقيق را تـشكيل مـي       دهندة مفاهيم پژوهش به يكديگر هستند و مدل         ارتباط



ـ   هاي روستايي   پژوهشفصلنامه  1389، پاييز 3، شماره 1دوره     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

47

فقدان امكانات زيربنايي و رفاهي، فقدان درك صـحيح         : ميزان اهميت مشكالت به ترتيب شامل     
هاي فرهنگي، نبـود حمايـت كـافي دولـت، و             رنگ شدن جاذبه    مردم از گردشگري روستايي، كم    

يرات اقليمي و عـدم     ها نيز شامل تغي     رساني صحيح و بموقع است، و محدوديت        نبود شبكة اطالع  
  .اطالعات دقيق آماري بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي محوري و اصلي يافته: M -2شكل 

  

  گيري و پيشنهادها بحث، نتيجه
هاي تحقيق حاضر نشان داد كه از جمله مشكالت گردشگري روستاييِ روستاي حرير، عدم             يافته

 منفي برجذب گردشگر شـده    امكانات زيربنايي و رفاهي است، كه فقدان اين امكانات باعث تأثير          
در اين  . همخواني دارد ) 1384(ها با مطالعات سينگلر و استبلر به نقل از صادقي             اين يافته . است

ونقـل، اسـكان و اقامتگـاه، تـسهيالت و            مطالعات به عناصر زيربنايي گردشگري كه شامل حمـل        
عـالوه  . يي داردخدمات است، اشاره شده كه وجود اين عناصر در گسترش گردشگري نقش بسزا      

نيز نشان داد كه نبود امكانات و تأسيسات رفاهي يكـي از            ) 1382(بر اين، نتايج پژوهش رضايي      

هايمشكالت و محدوديت
  روستاي حريرگردشگري

و ت كافي دولتي حمانبود
  ن محليعدم انگيزه مسئوال

 

 تغييرات اقليمي

  

 اطالعات نبود
 دقيق آماري

  

 امكانات زيربنايي نبود
 و رفاهي

رنگ شدن كم
 هاي فرهنگي جاذبه

  نبود درك صحيح
 مردم از گردشگري روستايي

  

رساني   اطالعة شبكنبود
 صحيح و بموقع
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در ايـن زمينـه در پـژوهش        . مشكالت گردشگري نواحي روستايي چهارمحال و بختيـاري اسـت         
اي هر چند از لحاظ جاذبـه غنـي باشـد،             شود كه هر منطقه     اظهار مي ) 1379(جنگچي كاشاني   

ي اگر از نظر امكانات زيربنايي به آن توجهي نشود در پـذيرش گردشـگر بـا شكـست مواجـه                     ول
داران روسـتايي در ايـن زمينـه همكـاري و      شود كه با تشويق سـرمايه      لذا توصيه مي  . خواهد شد 

ها بر عهدة روستاييان      هاي مالي فني، اجرا و نظارت پروژه        مشاركت الزم به عمل آيد و با حمايت       
 پاركينـگ، و     الزم به ذكـر اسـت كـه در ايـن زمينـه نيـز احـداث محـل اسـكان،                    . دگذاشته شو 

از طرفـي بايـستي از      . رسـد   هاي بهداشتي متناسب با بافت روستا ضروري بـه نظـر مـي              سرويس
يكي از مزاياي ايـن اقـدام تخمـين تعـداد           . معماري سنتي بهره برد تا زيبايي محيط حفظ شود        

هاي ديگر در ايـن خـصوص، سـاماندهي و سـنگفرش              ز توصيه ا. گردشگران روستايي خواهد بود   
  .است) در روستابا توجه به مصالح موجود (معابر روستا 

طبق پژوهش حاضـر يكـي ديگـر از مـشكالت گردشـگري روسـتايي اسـتان، عـدم شـبكه                     
نيـز نـشان    ) 1384(و صـادقي    ) 1377(مطالعـات زاهـدي     . رساني صحيح و بموقـع اسـت        اطالع
ايـن دو   . بليغات و نحوه آن و عالئم راهنما در جذب گردشگر تأثيرگذار اسـت            دهد كه تنوع ت     مي

در ايـن   . انـد   رساني را از موانع و مشكالت گردشگري بيان كـرده           پژوهشگر عدم تبليغات و اطالع    
مدت  هاي جمعي و آموزش كوتاه هاي آموزشي از طريق رسانه  شود با ارائه برنامه     زمينه توصيه مي  
 در اين زمينه به افزايش آگـاهي مـردم روسـتا در خـصوص منـافع و مزايـاي                    دهياران و شوراها  

هاي روسـتا و جلـوگيري از تخريـب آنهـا بـه               همچنين براي حفظ جاذبه   . گردشگري اقدام شود  
ريزي سازمان ميراث فرهنگي و مشاركت مردم روستا،          شود با برنامه    دست گردشگران، توصيه مي   

هاي بسياري داراي اهميت اسـت     اين موضوع از جنبه   . م شود اقدا) مجوز ورودي (به دريافت وجه    
كنـد و زمينـه را بـراي     تا افـزايش پيـدا      سـ ورشود تمايل گردشگران براي مانـدن در          و باعث مي  

از سـويي گردشـگران را بـه مزايـا و           . آورد  اند فـراهم مـي      بازگشت روستايياني كه مهاجرت كرده    
هـاي فرهنگـي، تـاريخي و          كه آنها بـه جاذبـه      گردد  سازد و سبب مي     درآمد گردشگري واقف مي   

  .طبيعي بها بدهند
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 و قديمي روسـتاهاي هـدف       يهاي سنت   رنگ شدن جاذبه    يكي ديگر از نتايج اين پژوهش كم      
ها و مراسـم ويـژه، تماشـاي رقـص            موسيقي محلي، آيين  ) 1386(طبق پژوهش خاموشي    . است

  .محلي نقش مهمي در جذب گردشگري روستايي دارد
بـا عنـوان    ) 1377(ز نتايج به دست آمده در اين تحقيق با بخشي از نتايج زاهـدي               قسمتي ا 

تـوان بـه مـوارد زيـر          ها و موانع گردشگري استان كرمانشاه مطابقت دارد كه از جمله مـي              زمينه
  : اشاره كرد

 ها و مؤسسات؛ عدم ارتباط و هماهنگي كافي بين سازمان 

 رساني؛  عدم تبليغات و اطالع 

 ات و خدمات رفاهي؛ و نبود امكان 

 توجهي و ناآگاهي مردم از تأثيرات اقتصادي گردشگري بي .  
شـود كـه سـازمان ميـراث فرهنگـي اسـتان كرمانـشاه بـا                  در خصوص اين موارد توصيه مي     

گيري از افراد صاحب تجربه در روستا، در          هاي آموزشي مداوم در روستاها و بهره        برگزاري كالس 
همچنين . شده به احياي اين ثروت گرانبها در روستا اقدام ورزند           وخزمينة صنايع و هنرهاي منس    

هايي براي نمايش هنرها و صنايع دستي در نظر           شود كه در روستاهاي هدف، مكان       پيشنهاد مي 
به اينكه جوانان و حتي ميانساالن روستا تمايلي به پوشـيدن لبـاس محلـي        با توجه   . گرفته شود 

هاي صنفي اجناس و كاال به فـروش          تواند با همكاري اتحاديه     ميندارند، سازمان ميراث فرهنگي     
تـر اقـدام ورزد و آنهـا را در اختيـار           هاي محلي در قالب تعاوني و با قيمت نـازل           ها و لباس    پارچه

بـراي  . اهالي روستاهاي هدف گردشگري قرار دهد و پيگيري و نظارت الزم را هم داشـته باشـد                
دا و سيما و آموزش و پرورش در قالب برنامه تلويزيوني نيـز             هاي محلي با همكاري ص      حفظ بازي 

از ديگر مسائل مورد توجه، اجـراي نامناسـب         . ها در روستا كمك كرد      توان به حفظ اين بازي      مي
از آن جا كه معماري سنتي و قديمي روستا يكي از عـواملي اسـت كـه باعـث             . طرح هادي است  

تغيير و دگرگـوني در معمـاري   ، رهنگي قرار دارد  هاي ف   شود و در شمار جاذبه      جذب گردشگر مي  
منازل را بايستي با شرايط طبيعي و فرهنگي روستا انجام داد، به طوري كه بافت سـنتي روسـتا              
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گردشگران غالباً به محلي كه مطابق شيوة مهندسي محلي سـاخته           . نواز باشد   حفظ شود و چشم   
كننـد كـه خـود را در      دليـل مـسافرت مـي   گردند و غالباً افراد به اين شده است بيشتر جلب مي   

گردشگري پيش از آنكه صنعتي ماشيني باشـد،        . شان بيابند   محل زندگي محلي كامالً متفاوت از     
انجام پژوهشي در زمينة پيامدها همچنين در مورد نتيجة مذكور     . صنعتي مردمي و انساني است    
   .رسد هاي فرهنگي ضروري به نظر مي و آثار گردشگري روي جاذبه

هـاي گردشـگري روسـتايي از جملـه تغييـرات             هاي پژوهش، وجود محدوديت     از ديگر يافته  
شـود، بـه طـوري كـه خاموشـي بـه نقـل از         اقليمي است، كه هم جاذبه و هم مانع محسوب مي      

كند و در اين زمينه       عامل فصل را از عوامل اصلي گردشگري قلمداد مي         )1386(داگالس پيرس   
هـر انـدازه فـصل      . گردد  ل گردشگري صرفاً در فصول خاصي مطرح مي       از اشكا هر يك   : گويد  مي

در ايـن   . آيـد   ها بـه عمـل مـي        هاي بيشتري از جاذبه     تر شود، استفاده    مناسب گردشگري طوالني  
توصـيه  . و بايستي به عنوان يـك فرصـت از آن بهـره بـرد               زمان تبليغات بسيار مهم است     هزمين
هاي گردشگري در فصول مختلف در هر روسـتا از سـوي          شود با ارائه تقويم و فهرست رويداد        مي

دهيار و شورا و با همكاري سازمان صدا و سيما و ميراث فرهنگي، به تبليغات بموقع اقدام شـود                   
محصوالت روستا در آن زمان     هاي ويژه نيز به اجرا درآيد و فروشگاه و نمايشگاه             و مراسم و آيين   

  .برپا شود
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