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چکیده
در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است هنوز توسعه برخی استان ها با مسائل و چالشهای متعددی مواجه استت .چترا کته،
راهبردهای گذشته در زمینه توسعه نواحی موفقیتآمیز نبوده و نتوانستهاند مستائلی همچتون فقتر ،اشتتاال ،بهداشتت ،امنیتت غتذایی و
پایداری محیط زیست را تأمین کنند .این راهبردها در توزیع منافع حاصل از رشتد و توستعه نیتز موفت نبتوده و ستب ایجتاد مشتالت
متعددی برای نواحی ،به خصوص نواحی روستایی شدهاند .یالی از راهبردهایی که اخیراً در اغل کشورهای جهان مورد توجه قترار گرفتته،
توسعه و گسترش گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیلهای الزم برای گسترش گردشگری میباشد .هدف از انجتام ایتن پتووهش
واکاوی ژرف اندیشانه متخصصان برای تدوین مدلی سامانهای از موانع و مشالت گردشگری در روستای شگفت سرآقاسید متیباشتد ،الزم
به ذکر است که مدل استخراجی ،برگرفته از مدل پایه استخراج شده استان چهارمحال و بختیاری میباشد .مطالعه حاضر از لحاظ پارادایم،
جز تحقیقا کیفی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در این پووهش ،از روش تئوری بنیانی (یالی از تالنیکهای کیفی) استفاده شد.
جامعه آماری مورد مطالعه تحقی شامل سه دسته مطلعتان روستتایی ،1گردشتگران داختل و ختارج استتان و دستتهی ستوم متخصصتان
گردشگری (کارشناسان میراث فرهنگی) بودند .روش نمونهگیری به صور کامتً هدفمند ( 83نفر با روش گلوله برفتی) بتوده کته پت از
انجام مصاحبههای عمی  ،مصاحبه متمرکز ،مصاحبه ساختار یافته و نیمه ساختار یافته (به عنوان ابزار جمتعآوری اطتعتا ) و در نهایتت
رسیدن به اشباع تئوری ،اطتعا جمعآوری شده و سپ به منظور تحلیل دادهها ،مراحل کدگذاری و تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوا
صور پذیرفت .نتایج حاصل از تحقی حاضر استخراج مدل مفهومی مشالت گردشگری روستای سرآقاسید بود که نشان داد این روستتا
دارای مشالت زیرساختی ،بازاریابی ،بهداشت و ستمت و سایر موارد که در ادامه آورده شده است ،میباشد.
واژههای کلیدی :گردشگری ،مشالت و موانع ،تحلیل کیفی ،سرآقاسید ،استان چهارمحال و بختیاری.

 .8نویسنده مسئول09189915011 ،karami596@yahoo.com :
- Key Informant

2

241

واکاوی کیفی مشکالت گردشگری روستایی با استفاده از نظریه مبنایی ....

بیان مسأله:
در دهههای اخیر صنعت گردشگری نقش کلیدی در اقتصاد کشورها به عهده داشته است ،در سال 1005
گردشگران و کسانی که به منظور گذراندن تعطیت و تفریح به مسافر رفتند 101 ،میلیون نفر و درآمد حاصل از
آن (منهای هزینهی حمل و نقل) ،به بیش از  100میلیارد الر رسید ( .)Tourism 2020, Vision. 9بر اساس
تحقیقا مدهوشی و ناصرپور در سال  ،8911اگر کشور ایران با توجه به قابلیتها و پتانسیلهای فراوان خویش
بتواند تنها  %5از این مسافران را جذب نماید ،درآمد ایران بالغ بر  81/1میلیارد دالر خواهد بود ،که این مبلغ چیزی
در حدود درآمد حاصل از فروش نفت در طول  8سال میباشد (مدهوشی و همالاران .)91 :8911 ،بر اساس پیش-
بینی سازمان جهانی گردشگری برای سال  1010تعداد گردشگران  8518میلیون نفر پیشبینی شده است (چشم-
انداز گردشگری جهان تا سال  .)3 :1010این در حالی است که در سال  8333فقط نزدیک به  8/001میلیون
گردشگر از ایران دیدن نمودهاند و در این میان کمتر از  %8گردشگران ایران از استان چهارمحال و بختیاری که یالی
استانهای با قابلیتها و پتانسیلهای فوقالعاده زیاد میباشد و ظرفیتهای الزم را جهت توسعه صنعت گردشگری را
در اختیار دارد ،دیدن کردهاند .بر اساس سند چشمانداز  10ساله گردشگری ایران باید  10میلیون گردشگر خارجی تا
سال  8101هجری شمسی و  1015میتدی داشته باشد .همچنین سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی از هفت
صدم درصد در سال  19به دو درصد در سال  8101برسد به گونهای که ایران در سال  8101ساالنه نزدیک به 15
میلیارد دالر از محل گردشگر ورودی درآمد کس کند (سایت دروازه .)8930 ،در سال  1080میتدی درآمد حاصل
از گردشگر ورودی به ایران حدود  1.1میلیارد دالر بوده که  5.1درصد از کل صادرا ایران را تشالیل میدهد و طب
پیشبینی سازمان جهانی شورای سفر در سال  1010این رقم به  8.5میلیارد دالر میرسد که معادل  1.1درصد کل
صادرا ایران است (سازمان جهانی گردشگری.)1088 ،
توجه به آمار و ارقام مذکور بسیار تأمل برانگیز میباشد .لذا پووهش و تحقی در این حوزه بیش از پیش
ضرور مییابد ،چرا که گردشگری یک فعالیت اقتصادی (بونی فی  )819 :8910 ،اجتماعی ( Holden, 2000:
 )51است که میراث فرهنگی و طبیعی کشورها را خرید و فروش میکند (موحد )11 :8911 ،و سب ایجاد اشتاال
فراوان میگردد (دیبایی .)11 :8938 ،آمار موجود نشان میدهد ،صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا و در
حال توسعه پ از صنایع نفت و خودرو به شمار میرود و سازمان توسعه و همالاری جهانی ،این صنعت را پ از
بانالداری ،دومین بخش خدما در تجار بین المللی معرفی کرده است ( .)OECD, 2005لذا توجه به این مقوله
مهم بسیار حائز اهمیت بوده و تحقی در این راستا ضرور مییابد .کشور ایران به تصدی سازمان یونسالو ،از نظر
وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان هشت کشور نخست جهان جای دارد و از منظر جاذبههای اکوگردشگری و تنوع
اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیاست .ولی از این توانمندیها به نحو مناسبی در راستای سودآوری برای منطقه
استفاده نشده است (زاهدی.)51 :8913 ،
در این بین ،گردشگری روستایی میتواند یالی از گزینههای مناس برای کس درآمد و ایجتاد شتال و تاییترا
مثبت در درآمد روستایی در نظر گرفته شود ( .)Augustin, 1998: 3توسعه گردشگری روستتایی بته عنتوان یتک
بخش ارزشمند و رشد یابنده در زمینه رهیافت اقتصادی مطرح متیباشتد ( )Sharphly, 2006: 262و گردشتگری
میتواند به عنوان ابزاری جهت توسعه مناط روستایی (با جاذبههای خاص گردشگری) باشد ،چرا که این مقوله متی-
تواند به عنوان یک منبع مالی جدید ،وضعیت اقتصادی مردم محلی را بهبود و بته عنتوان منبعتی در خصتوص زدودن
فقر باشتد (Fossati et al, 2000: 32 Lee ،Giaoutzi, et al, 2006 ،Breidenhann et al, 2004: 38
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 )et al, 2008: 189و توسعه صنعت گردشگری میتواند عاملی مهم در جهتت رفتع فقتر ،افتزایش اشتتاالزایتی و
افزایش درآمد برای مردم مناط روستایی باشد ( )Sebele, 2010: 143و به زبان سادهتر ایناله توستعه گردشتگری
و توسعه روستایی دو عامل مرتبط به هم بوده که توسعه هر کدام بر دیگری اثتری مثبتت دارد ( Caslake, 1993:
 .)12با وجه به سؤاال مطرحته :آیتا در استتان چهارمحتال و بختیتاری مطالعتهای در خصتوص موانتع و تنگناهتای
گردشگری صور گرفته است؟ آیا مشالل کانونهای گردشگری و روستاهای هدف گردشتگری از زبتان متخصصتان،
مردم روستایی و مسؤالن شهرستانهای متعدد بررسی شده است؟ آیا مدلی برای مشالت و موانع گردشگری استتان
چهارمحال و بختیاری به دست آمده است؟ پووهش حاضر با درک چنین اهمیتی قصد دارد تا بته شناستایی و تتدوین
موانع گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از دیدگاه متخصصین مرتبط با بخش گردشگری ،افراد کلیدی روستتاها
و گردشگران داخل و خارج از استان ،که در کانون های گردشگری و روستاهای هدف حضور داشتنند ،متدل میتدانی
موانع و تنگناهای گردشگری استان چهارمحال و بختیاری را با استفاده از نظریه مبنایی استخراج نماید.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
شوینسبرگ از استرالیا به نقل از دپارتمان ملی گردشگری استرالیا گردشگری روستایی چنین تعریف میکند
گردشگری روستایی فعالیتی چند بعدی است که در محیط های خارج از نواحی شهری رخ میدهد و به بازدید از
پدیدههایی که ماهیت زندگی در حومه ها را به نمایش می گذارند مربوط می شود ( .)Szabo, 2005: 2بر طب
نظر کانیوی 8گردشگری روستایی در نواحی روستایی اتفاق افتاده که درآمد اضافی را از نظر هزینه ها فراهم می آورد
و از طرفی گردشگری روستایی تعطیت پر جن و جوش برای مهمانان و ارایه کردن میراث فرهنگی ،منابع درآمدی
مختلفی را برای خانواده ها ،به وسیله استفاده کردن از منابع محلی و نواحی روستایی جاذب فراهم میآورد ( Ryan,
( ) & Gu, 2009: 14ازکیا 51 :8913،و  )Mac Donald et al, 2003گردشگری روستایی را به عنوان ابزاری
کارآمد در جهت جلوگیری از مهاجر های روستایی ،افزایش بهرهوری و کارامدی نیروی انسانی ،اشتاالزایی ،تعامل
فرهنگها ،حفظ محیط زیست و درنهایت توسعه روستایی میدانند (قادریRyan et al, Su: 2011( .)8911،
 )2009طی تحقیاتی در چین نشان دادند که رشد سریع گردشگری روستایی میتواند شرایط خوبی را برای کاهش
فقر فراهم کند به دلیل اینکه مناط روستایی چین از لحاظ تنوع کشاورزی و محیط زیست غنی هستند ( Woods,
2000؛ Su: 2011؛ .)Fu, 2009
با گسترش روزافزون مهاجر های روستایی ،کاهش درآمد خانوارهای روستایی ،افول کشاورزی ،نیاز به فعالیتی
مالمل و در عین حال جایگزین کشاورزی ،بیش از پیش در نواحی روستایی احساس میگردد .از اینرو توجه به
جایگاه صنعت گردشگری در توسعه روستایی ،به سب آن است که میتوان با بهرهگیری مناس از منابع طبیعی و
انسانی ،عتوه بر امالان رشد اقتصادی ،ترویج کشاورزی و تولید صنایع دستی محلی را نیز باعث شد و گامی مؤثر در
جهت بهبود شرایط زیست ،محیطی و پاسداشت مواریث فرهنگی ،بومی و آداب و رسوم محلی در روستاها برداشت
(شهیدی و همالاران .)33-800 :8911 ،افزایش درآمد خانوارهای روستایی ( )Caslake, 1993فروش محصوال
کشاورزی ( )Jacobson and Robles, 1998تولید و فروش صنایع دستی و همچنین ایجاد فرصت های اشتاال
برابر برای ساکنان روستایی ( Baumol, 1997 ، Cater, 1994 ، Mellgren, 2007و) Hardin, 1998
تشالیل و توزیع متعادل سرمایههای عمومی در جوامع روستایی و بهبود در پروژههای روستایی (Kamauro, 1996
 Isaacs, 2000 ، Vivanco, 2002 ،و  ،)Milaren, 1998همچنین افزایش میزان کار برای زنان ( Woods,
1
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 Fleischer, 2002 ،2000و  )Elper, 1998و بهبود کیفیت زندگی و رضایت مندی روستایی (شهیدی
اردستانی و همالاران )809 ،8911 ،از فواید توسعه و گسترش گردشگری محسوب میشوند .شارپلی در تحقی خود،
تنوع اقتصاد محلی ،ایجاد فرصتهایی برای فعالیتهای چندگانه و بدین وسیله جلوگیری از رکود موقت را از مزایای
گردشگری میداند ( .)Sharphly, 2006: 292نتایج پووهشی دیگر تعدد مراکز تصمیمگیری ،ضعف بازاریابی،
ضعف امالانا زیربنایی و خدما گردشگری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر را از جمله موانع صنعت گردشگری بر
شمرده است (مدهوشی و همالاران .)91 :8911 ،همچنین ،نتیجه پووهش رستمی و محمدییگانه ()8911
گردشگری روستایی را راهحلی کلی برای رفع همه مشالت نواحی روستایی نمیداند ،اما آن را یالی از شیوههایی که
آثار اقتصادی مهمی دارد و میتواند به کند شدن روند تخلیه سالونتگاههای روستایی کمک کند ،برشمردهاند .نتایج
حاصل از مطالعهای دیگر حاکی از آن است که روند کنونی بهرهبرداری از طبیعت علیرغم برخی فعالیتها و تمهیدا
محدود کننده ،فراتر از ظرفیت تحمل محیط بوده و بیم آسی های جدی و نابودی توانهای طبیعی و اقتصادی
منطقه میرود (علیزاده،)8911 ،
در تحقیقی دیگر تجلی برنامهریزی و سرمایهگذاری زیرساختها و تشوی بخش خصوصی را از عوامل مهم در
راستای توسعه و پیشرفت گردشگری بر شمرده است (تجلی .)8933 ،مافی و سقایی ( )8913یالی از عوامل بسیار
مهم سفر گردشگران به مناط متعدد عتوه بر داشتن جاذبههای طبیعی مناس  ،وجود مسیر دسترسی و وسایل
مناس جهت حمل و نقل میباشد .نتایج تحقی دهقان نشان داد که به دلیل مدیریت ضعیف و برنامهریزی نادرست
مسئوالن به گردشگری توجه چندانی نشده و گردشگران از نظر مردم روستا افرادی غریبهاند که با آداب و رسوم و
فرهنگ روستاییان کامتً بیگانهاند (دهقان .)1 :8913 ،ثبوتی (  )8915در تحقی خود تبلیاا  ،امالانا زیربنایی و
ساختاری ،آموزش مسؤالن و کارگزاران و همچنین امنیت از مهمترین عوامل مؤثر در امر گردشگری میباشد (ثبوتی،
 )Mitchell et al, 2005: 10( .)8915در نتایج تحقی خود افزایش میزان آموزش نیروی انسانی ،آموزش
فعالیتهای بازاریابی و همچنین فعالیتهای اجتماعی را از عوامل مؤثر در خصوص افزایش سود بیشتر سازمانهای
گردشگری میدانند .بام و سیواز )1001( ،8و هال و جانالینز )8335( 1نیز در نتایج پووهشهای خود ،عدم توجه
سازمانهای مرتبط با صنعت گردشگری به تحقیقا آکادمیک و دانشگاهی را به عنوان یالی از موانع اصلی در این
خصوص میدانند .شهیدی و همالاران ( )8911در پووهش خود بر مالمل بودن فعالیتهای گردشگری در کنار
فعالیتهای کشاورزی تأکید داشتهاند ،همچنین توکلی و هدایتی (  )8913در پووهشی عدم سرمایهگذاری مناس و
کافی در بخشهای زیربنایی ،کمبود زیرساختهای گردشگری ،ضعف شدید تبلیاا و اطتعرسانی ،عدم وجود
نیروهای کار آزموده و مسلط به زبانهای خارجی و عدم تابلوهای راهنمایی به زبان التین را جزو چالشهای
گردشگری برشمردهاند .موسایی در تحقی خود عامل اصلی در عدم جذب گردشگر را احساس ناامنی برشمرده است
(موسایی ،)8919 ،همچنین کاولی .)1003( 9جهت ارزیابی ارزش افزوده محلی در رابطه با گردشگری طراحی مدل
گردشگری روستا را عنوان میکند.
روش تحقیق:
این مطالعه از پارادایم کیفی بهره گرفته که ،روشی منطقی و توأم با کتل نگتری استت .هتدف از ایتن پتووهش،
دسترسی به تصویر روشنی از مشتالت گردشتگری استتان چهارمحتال و بختیتاری و در پتی آن ،مشتالت و موانتع
1

- Baum & Szivas,
- Hall and Jenkins
3
- Cawely & Gillmor
2
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روستای هدف گردشگری سرآقاسید ،واقع در شهرستان کوهرنگ (در قال مدل مفهومی) بود ،که به منظور دسترستی
به این مهم از روش گراندد تئوری (تئوری زمینه یابی) استفاده شد .در تحقی حاضتر ،متدل طراحتی شتده روستتای
هدف گردشگری سرآقاسید ،برگرفته از مدل پایه استخراج شده مشالت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری (که
در شالل  9آورده شده است) می باشد ،لذا بدین منظور ابتدا مدل کلی و پایه ،شناسایی و طراحی گردید تتا از پتی آن
مدل گردشگری روستای مذکور استخراج گردد .به عبار دیگر در ابتدا با مطالعه کلیه کانونهتای گردشتگری ،متدل
کلی مشالت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و سپ بته صتور جداگانته بته بررستی مشتالت
گردشگری کانونها پرداخته شد ،که در این مقاله به بررسی مشالت گردشگری روستتایی ،روستتای سرآقاستید کته
یالی از پرجاذبه ترین مناط استان و کشور است ،پرداخته میشود .جهت دسترسی بته موانتع گردشتگری استتان از
جوامع زیر بهره گرفته شد .جامعه مورد مطالعه در این تحقی  ،شامل:
 افراد کلیدی روستاهای هدف و یا کانونهای گردشگری که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب و با مصتاحبه-های عمی اطتعا کاملی از افراد مذکور به دست آمد و این مصاحبه برای هر یک از مطلعین روستاها تا نقطته
اشباع تئوریک 8ادامه داشت.
 دسته دوم ،متخصصین 1مرتبط با بخش گردشگری (متخصصین ستازمان میتراث فرهنگتی استتان چهارمحتال وبختیاری) ،مسولین کانونهای گردشگری و روستاهای هدف از جمله دهیارهتای روستتاهای هتدف ،بخشتدارها،
فرمانداران شهرستانها و شهرداران شهرها بودند.
 و دسته سوم ،شامل گردشگران داخل و خارج از استان ،که در کانونهای گردشگری و روستاهای هتدف حضتورداشتنند ،که برای هر کانون به صور جداگانه با مصاحبههای عمی و تا دسترسی به نقطه اشباع تئوریک ادامته
داشت.
به منظور شناسایی جامعه مورد مطالعه در این پووهش ،ضمن مطالعا اولیه و پرس و جو در مورد متخصصتین،
نسبت به شناسایی افراد کلیدی و مطلع ،اقدام گردید .روش نمونه گیری بته صتور کتامتً هدفمنتد و بتا استتفاده از
تالنیک گلوله برفی و پ از رسیدن به اشباع تئوری صور گرفت .به منظتور جمتعآوری اطتعتا از مصتاحبههتای
عمی  ،مصاحبه های متمرکز و مشاهده مستقیم استفاده شد .پ از جمعآوری اطتعا  ،دادههای جمعآوری شتده از
طری تحلیل محتوایی مورد واکاوی قرار گرفتند و طی مراحل کدگذاری باز ،کدگذاری محتوری و کدگتذاری انتختابی
طبقهبندی گردیدند .در کدگذاری باز به هر یک از مشالت مطرح شده از سوی نمونهها یک کتد داده شتد و تمتامی
دادهها کدگذاری گردیدند ،سپ در کدگذاری محوری میزان تشابه و تفاو هر یک از مفاهیمی که در کدگذاری بتاز
به دست آمده بود ،مورد مقایسه قرار گرفت و نهایتاً در کدگذاری انتخابی به یک طبقهبندی کلی برای تمتامی دادههتا
دست پیدا کرده و از این طری یک مدلی ساختارمند برای مشالت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری و در پتی
آن روستای هدف گردشگری سرآقاسید استخراج گردید ،الزم بته ذکتر استت کته در ابتتدا متدل کلتی موانتع استتان
مشخص شده و پ از آن مدل روستای هدف گردشگری سرآقاسید استخراج گردیده است.
معرفی منطقه مورد مطالعه:
سرآقاسید یا سرسیدآقا از جمله روستتاهای قتدیمی کوهرنتگ بختیتاری بتوده کته بته ماننتد ماستوله و برختی
روستاهای کشورمان (شالل شماره  ،)1بام هر خانهی آن ،حیاط خانهی باالیی است که چنانچه به درستی مورد توجته

- Theoritica Saturation
- Tourism Expert

1
2
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قرار گیرد ،یالی از بارزترین جلوههای طبیعت گردی ایران با جایگاهی جهانی خواهد شد .خانههتای روستتایی معمتو
فاقد پنجره و با دیوارهای ضخیم و سقفهای مسطح بوده که با سنگ و گل و چوب ساخته شدهاند( .شالل شتماره .)8
که به نظر میرسد عتوه بر جنبههای امنیتی (حمله حیوانا وحشی ،سرقت و …) ،با توجه به زمستتانهتای سترد و
یخبندانهای منطقه ،اصول بهینهسازی مصرف سوخت بهتر از امروز رعایت میشتده استت .منطقته متورد نظتر دارای
جمعیت  1500نفر ،در فاصله  15کیلومتری کوهرنگ (چلگترد) و  890کیلتومتری شتهرکرد از روستتاهای دهستتان
موگویی بخش شوراب شهرستان کوهرنگ با  1500متر ارتفاع از سطح دریا اقلیمتی کوهستتانی بتا زمستتانی سترد و
برفی میباشد .نوع زندگی مردمان آن از تعامل انسان با طبیعت نشأ گرفته است .وجته تستمیه ایتن روستتا نیتز بته
خاطر امامزاده ای است که مقبره ان در پایین روستا قرار دارد و چون روستا به صور پلالانی در باالی ایتن امتامزاده
شالل گرفته به این روستا” سرآقاسید” می گویند .مردم روستا از ایل چهار لنتگ وزبتان آنهتا لتری بختیتاری بتوده و
فرهنگ حاکم بر روستا فرهنگ سنتی و بومی است .این روستا از معدود روستاهایی است که مردم آن به ویوه زنتان و
دختران از پوشاک کامأل محلی استفاده میکنند .همچنین یالی از این مالانهای زیبای منطقه مورد نظر ،آبشتار شتی
علی خان و دشت و تپههای اطراف آن میباشد که فصل گرم عشایر بختیاری در آنجا برای چنتدی اطتراق متیکننتد.
حال سؤالی که در ذهن متبادر میشود.

شکل  -2تصویر روستای پلکانی سرآقا سید

یافتههای تحقیق:
اطتعا میدانی گردآوری شده از روستائیان ،گردشگران داخلی ،گردشگران خارج از استان ،متخصصین مترتبط
با بخش گردشگری ،مستؤلین کتانونهتای گردشتگری و روستتاهای هتدف (از جملته دهیارهتای روستتاهای هتدف،
بخشدارها ،فرمانداران شهرستان ها و شهرداران شهرها) به منظور دستیابی به مدل میدانی ،تحت عنتوان "مشتالت و
محدودیتهای گردشگری در روستاهای هدف و کانون های گردشگری استان چهارمحتال و بختیتاری" بتا استتفاده از
تالنیک نظریه مبنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر اساس تالنیک پ از جمتعآوری اطتعتا از جامعته متورد
مطالعه ،به بررسی و تحلیل نوارهای ویدئویی ضبط شده ،مصاحبهها ،عال ها و دست نوشته ها پرداخته شتد .پت از
چندین بار مرور ،موارد مشابه ،نالا اضافه ،زاید و بدون ارتباط با موضوع تحقی  ،حذف و گویههتای کلیتدی در قالت
کد و مفاهیم به دست آمد (مرحله اول ،کد گذاری باز).
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کد گذاری باز:
در این مرحله ،با به کارگیری سیستم کدگذاری باز ،خط به خط داده ها تحلیل ،فرآیندهای آن مشخص و بته هتر
جمله به صور جداگانه یک کد داده شد .در پووهش حاضر برای انجام کدگذاری باز ،جمت اصلی استخراج و به هر
کدام کدهایی با عتمت  Pو  Eداده شد .کدهایهای  ،Pمربوط به نظر مردم روستتا و گردشتگران بتوده و کتدهای E
مربوط به نظرا متخصصان میباشد ،که در (جدول شماره  )8نحوه کدگذاری در این مرحله به صور ختصته آورده
شده است.
جدول  -2شمای کلی مفهوم سازی داده های حاصل از پژوهش (کدگذاری باز)
ردیف

گویه های استخراج شده

کد مورد نظر

8

عدم(کمبود) تابلوهای راهنما در جاده های دسترسی و مراکز جمعیتی برای
کانون های گردشگری و روستاهای هدف

P 01

1

نبود پارکینگ مناس برای خودروها و یا وضعیت بسیار نامناس پارکینگ ها

P 02

9

عدم توجه به نظرا مردم روستا در خصوص ارائه طرح ها به ادارا و سازمان
ها(هر ک یک بار مراجعه کند پشیمان می شود).

P 03

.
.
.

.
.
.

.
.
.

35

سنگ چینی نامناس راهروها و عدم زیرساخت اصولی

E 29

31
33

نبود سروی

بهداشتی تمیز و مرت

خاکی بودن کل مجموعه و گل شدن مجموعه در اثر شستشو

P = People

E 30
E 31

 E = Expertمنبع( :کرمی دهالردی و همالاران.)8930 ،

در کدگذاری محوری دادهها در فرایندی مستمر با هم مقایسه میشوند؛ تا بعد از کدگذاری باز پیوند بین مقولته-
ها مشخص شود (دانایی فرد .)8911 ،در کدگذاری محوری ،طبقا تشالیل شده توسعه مییابند و هتر طبقته شتامل
زیر طبقههایی میشود که ارتباط هر یک از آنها مشخص می گردد .الزمهی مرحله کدگذاری محوری مقایسته دایمتی
دادههاست .محق دادههای کدگذاری شده را با یالدیگر مقایسه نموده و به صور خوشههایی که با هم تناس دارنتد
در میآورد و کدهای مشابه را در یک طبقه قرار میدهد (ادی حاج باقری .)8911 ،در ایتن مرحلته کتدهای حاصتل
تحلیل و آن دسته از کدها که موضوع مشترک داشته در قال مفاهیم جدید گروه بنتدی شتدند ،بته عبتارتی در ایتن
مرحله طبقههای گسترده حاصل گردید که هر یک دارای خرده طبقاتی میباشند( .جدول شماره .)1
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جدول-9شمای کلی نتایج حاصل از کد گذاری محوری(خالصه شده)
طبقا گسترده

عدم(کمبود) امالانا
زیرساختی

خرده طبقا
مناس نبودن جاده های دسترسی به کانون های گردشگری

P

فقدان آراستگی شهری در شهرها ،روستاهای هدف و ورودی ها در کانون های گردشگری

E

.
.

تبلیاا  ،بازاریابی و اطتع
رسانی

بهدشت و ستمت

کد
مرتبط

عدم(کمبود) شناخت دقی حدود بازار گردشگری استان از سوی مسولین امر

E

نبود(کمبود) تبلیاا مناس برای کانون های گردشگری و روستاهای هدف

P

.
.
مشالل امنیت و عدم حضور نیروی انتظامی در تمامی مواقع(ستمت اجتماعی)

P

جمع شدن زباله و عدم دفع بهداشتی مناس آن در کانون های گردشگری و روستاهای هدف

E

.
.
معروف بودن سوغا استان و عدم شناخت آن در این استان(خصوصا گز بلداجی)

سوغا و صنایع دستی

E

.
.

دولت و مقوله ی گردشگری

مردم از بی توجهی دولت در زمینه گردشگری بسیار شاکی هستند
.
.

E

منابع انسانی

پایین بودن سطح آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری اعم از دولتی و خصوصی
.
.

E

عدم پووهش و تحقی های دانشگاهی و آکادمیک در ارتباط با گردشگری روستایی

E

مردم روستا خواهان همالاری جهت گسترش و توسعه گردشگری می باشند ولی تا به حال
کسی از آنها در این مورد چیزی نخواسته و یا برنامه خاصی صور نپذیرفته است.
.
.

P

تعصبا قومی-قبیله ای

حاکمیت نگاه قوم نگر و کوتاه نگر در برنامه ریزی ها
.
.

E

تاییرا اقلیمی

شی زیاد اراضی به دلیل کوهستانی بودن استان و هزینه بر بودن آن جهت اجرای طرح
.
.

P

عدم انگیزه مسوالن محلی

عدم حمایت مالی دهیارها

E

درک صحیح از گردشگری

مدیریت ضعیف در شهرداری ها و دهیاری ها
.
.

P

کمرنگ شدن جاذبه های
فرهنگی

عدم شناخت هنرهای دستی و نبود مالانی برای ارائه این هنرها(هنرهای روستائیان و عشایر)
.
.

P

برنامه ریزی ،پووهش و
نظار

منبع( :کرمی دهالردی و همالاران.)8930 ،
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کد گذاری انتخابی:
در این مرحله از تحقی  ،جمله هایی را که قبت کدگذاری شده بودند ،دوباره با هم ترکی کرده تا رابطته ای قابتل
درک بین آنها پدید آید .پ از آن نمودار مدل مفهومی ترسیم شد (شالل شماره  .)1نالته مهم در ایتن مرحلته گترد
هم آمدن کلیه طبقا و خرده طبقا حول یک محور عمده بود ،که زمینه مدل یا تئوری را فراهم می نماید .فعالیتت
عمده و اصلی این مرحله از تحقی  ،ایجاد خط سیر داستان 8که همه ی طبقا را در بر می گیرد ،می باشد.
مدل مفهومی تحقیق

امکانات زیرساختی و رفاهی
تبلیغات ،بازاریابی و اطالع رسانی
بهداشت و سالمت
سوغات و صنایع دستی
توجه کافی دولت در مقوله گردشگری
منابع انسانی
برنامه ریزی  ،پژوهش و نظارت
تعصبات قومی – قبیله ای
تغییرات اقلیمی
عدم انگیزه ی مسوالن محلی
درک صحیح از گردشگری
کمرنگ شدن جاذبه های فرهنگی

شکل  -1مدل مفهومی مشکالت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

نمودار کلی مدل مفهومی تحقیق و سهم هر یک از مقوله ها:
پ از بررسی و تحلیل فیلم ها ،مصاحبه ها ،نوارها و دست نوشته های جمع آوری شده در این مرحله ،در نهایت
 11گویه به دست آمد ،که در مرحله بعد گویه های مذکور به  81صفحه گسترده با عناوین تبیلاا  ،بازار و بازاریابی،
بهداشت و ستمت ،سوغا و صنایع دستی ،منابع انسانی ،برنامه ریزی و پووهش ،تعصبا قومی و قبیله ای ،تاییرا
اقلیمی ،عدم انگیزه مسؤالن ،درک صحیح از مقوله گردشگری ،کمرنگ شدن جاذبههای فرهنگی و امالانا زیرساختی
و رفاهی به ترتی با فراوانیهای  9 ،5 ،1 ،1 ،1 ،81 ،5 ،1 ،1 ،1 ،3و  10گویه تقسیمبندی شد.
در ادامه تحقی نمودار شماره یک ،نشانگر درصد تخصیص یافته مرتبط با هر گویه بوده که بر اساس ایتن متدل،
مقوله امالانا زیرساختی و رفاهی با  11درصد ،برنامهریزی ،پووهش و نظتار بتا  10درصتد ،تبلیاتا  ،راهنمتایی و
بازاریابی با  88درصد ،بهداشت و ستمت با  80درصد ،منابع انسانی با  1درصتد ،عتدم توجته کتافی دولتت ،تعصتبا
قومی و قبیلهای ،تاییرا اقلیمی ،عدم انگیزه مسؤلین محلی با  5درصد ،کمرنتگ شتدن جاذبتههتای فرهنگتی بتا 1
درصد و در نهایت مقوله سوغا و صنایع دستی با  1درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص دادهاند.

- Story Line
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نمودار  -2نمودار مفهومی مشکالت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

از آنجا که عملیا میدانی این پووهش در دوازده روستای هدف گردشتگری و همچنتین شتش کتانون شتاخص
گردشگری صور گرفت و هر کدام از کانون ها دارای شرایط ویوه مختص به خود هستتند ،بته منظتور امالتان بهتره-
برداری کاربردی از نتایج حاصل از این مطالعه ،با توجه به اطتعا جمعآوری شده ،مدل مفهومی تحقی و همچنتین
نمودار مشخص شدن اولویتها برای هر کانون گردشگری و یا روستای هدف به صور جداگانه و با توجه به مدلهای
اصلی صور گرفت که در این مقاله مدل مفهومی مربوط به روستای هدف گردشگری سرآقاسید در ادامه خواهد آمد.
الزم به ذکر است که قسمت های هاشور خورده ی مدل نشان از عدم قسمتی از مفاهیم و کدهای به دست آمتده متی
باشد و قسمت های سفید رنگ مدل میدانی ،نشان از وجود همه ی زیرطبقه ها در قسمت کدگذاری باز دارد.
مدل مفهومی روستای سرآقاسید از شهرستان کوهرنگ:
در روستای سرآقاسید مشالت و موانع به راحتی قابتل ملمتوس بتوده و متوج ختوردن آنهتا از زبتان مستؤلین،
متخصصان ،گردشگران ،مردم روستا و دید محق کامتً واضح و معلوم بود و تمامی مشالت  ،محدودیتها و موانع ،بته
جز تبلیاا که در مدل پایه وجود داشت ،در مدل این روستای هدف گردشگری وجود دارد .بر اساس مدل بته دستت
آمده این روستا ،مقولههای امالانا زیرساختی و رفاهی با  11درصد ،برنامه ریتزی ،پتووهش و نظتار بتا  11درصتد،
بهداشت و ستمت با  88درصد ،منابع انسانی و درک صحیح از گردشگری هر دو با هفتت درصتد ،تاییترا اقلیمتی،
عدم توجه کافی دولت و تعصبا قومی -قبیلهای هر سه با پنج درصد،کمرنگ شدن مقولههای فرهنگی با چهار درصد
و در نهایت مقوله های سوغا و صنایع دستی و عدم انگیزه مسولین محلی هر دو با سته درصتد بته ترتیت بتاالترین
مشالت و محدودیتهای مربوط به این کانون را به خود اختصاص دادهاند .به منظور روشتن تتر شتدن ایتن مطلت ،
نمودار شماره  1که مربوط به روستای سرآقاسید میباشد ،در زیرآورده شده است.
همانگونه که مشاهده شد ،مدل روستای هدف سرآقاسید دارای تمامی مشالت  ،به جز مقوله تبلیاا (با توجته
به مدل پایه) میباشد .به زبان ساده تر ایناله ،علیرغم وجود جاذبه های بسیار بسیار زیبا در این مناط و انتخاب آنهتا
به عنوان کانون گردشگری و یا روستاهای هدف ،و تبلیاا بترای معرفتی آنهتا (تبلیاتا اینترنتتی ،تلویزیتونی و )....
برنامهای مدون برای روستای مذکور جهت رفع موانع و افزایش کیفیت روستاها (با توجه اطتعتا بته دستت آمتده و
نهایتاً ارائه مدل برای هر روستا) صور نپذیرفته است و در نهایت با مراجعه گردشگر به این کانونها و پیشینه ذهنتی
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از تبلیاا از این مناط  ،گردشگر با عدم وجود امالانا بسیار شدید از جها مختلف مواجه متیشتوند!! و ایتن گونته
موارد سب افت گردشگری برای منطقه و استان خواهد بود.

شکل  -9مدل مفهومی مشکالت روستای هدف سرآقاسید

در روستای سرآقاسید مشالت و موانع به راحتی قابتل ملمتوس بتوده و متوج ختوردن آنهتا از زبتان مستؤلین،
متخصصان ،گردشگران ،مردم روستا و دید محق کامتً واضح و معلوم بود ،تمامی مشالت  ،محدودیتها و موانتع ،بته
جز تبلیاا که در مدل پایه وجود داشت ،در مدل این روستای هدف گردشگری ،وجود دارد .بر اساس مدل به دستت
آمده این روستا ،مقولههای امالانا زیرساختی و رفاهی با  11درصد ،برنامه ریتزی ،پتووهش و نظتار بتا  11درصتد،
بهداشت و ستمت با  88درصد ،منابع انسانی و درک صحیح از گردشگری هر دو با هفتت درصتد ،تاییترا اقلیمتی،
عدم توجه کافی دولت و تعصبا قومی -قبیلهای هر سه با پنج درصد ،کمرنگ شتدن مقولتههتای فرهنگتی بتا چهتار
درصد و در نهایت مقولههای سوغا و صنایع دستی و عدم انگیزه مسؤلین محلتی هتر دو بتا سته درصتد بته ترتیت
باالترین مشالت و محدودیتهای مربوط به این کانون را به خود اختصاص دادهاند .به منظور روشتن تتر شتدن ایتن
موضوع ،نمودار شماره دو که مربوط به روستای سرآقاسید میباشد ،در زیرآورده شده است.
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نمودار  -1نمودار کلی مربوط به موانع و محدودیت های گردشگری روستای هدف گردشگری سرآقاسید

** :در نمودار فوق ،مقوله هایی با اندازه صفر ،به معنای ،صفر مطل نبوده ،بلاله هدف محقت از ایتن نمتودار ،نشتان
دادن اهمیت کمتر این مقوله ها و پررنگ تر شدن سایر مقوله ها(با توجه به اطتعا جمع آوری شده) می باشد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
یافتههای این پووهش با استفاده از نظریه مبنایی به منظور استخراج مدل موانع گردشگری روستای هدف
گردشگری سرآقاسید از دید گاه جوامع متعدد مورد کنالاش قرار گرفت .همانگونه که مشاهده شد ،مدل مذکور
دارای تمامی موانع (با مقادیر متفاو نسبت به مدل پایه) ،به جز مقولهی تبلیاا و اطتعرسانی میباشد .به
زبان سادهتر ایناله ،علیرغم وجود جاذبه های بسیار زیبا در این مناط و انتخاب آن به عنوان کانون گردشگری،
مشالت برنامهریزی ،پووهش و نظار  ،بازاریابی ،امالانا زیرساختی و رفاهی ،بهداشت و ستمت ،کمرنگ شدن
جاذبه های فرهنگی ،عدم وجود منابع انسانی مناس  ،عدم توجه به صنایع دستی و سوغا منطقه روستای هدف
مورد مطالعه وجود دارد .به عبار دیگر ،علیرغم وجود جاذبههای فراوان در این منطقه و انتخاب آن به عنوان
روستاهای هدف گردشگری و انجام تبلیاا گسترده برای معرفی آنها (تبلیاا اینترنتی ،تلویزیونی و  )....برنامهای
مدون برای روستای مذکور جهت رفع موانع و افزایش کیفیت گردشگری روستا صور نپذیرفته است و در نهایت
با مراجعه گردشگر به این کانون گردشگری و پیشینه ذهنی از تبلیاا از این منطقه ،گردشگر با عدم وجود
امالانا مواجه میشود .این گونه موارد سب افت گردشگری برای منطقه و استان خواهد بود .بر اساس نتایج
تحقی پیشنهادهایی جهت رفع موانع روستای هدف گردشگری مورد مطالعه ارائه میگردد:
 از آنجایی که استان چهارمحال و بختیاری جزو  5استان برتر در حوزه گردشگری و اکوگردشگری میباشتد وهمچنین ساالنه پذیرای تعداد بسیار زیاد گردشگر (خصوصا در فصل بهار و تابستتان) متیباشتد ،لتذا توجته
بیشتر مسئ ولین در راستای رفع موانع شناسایی شده در مدل این پووهش به جهت بهبود وضعیت این روستا
پیشنهاد میگردد؛
 مطالعا با رویالرد سیستمیک و کل نگر با پارادایمهای کیفی و جلوگیری از کلی گویی؛ سرمایهگذاری بیشتر در زمینه زیرساختهای گردشگری با محوریت محلی؛ -کمک گرفتن از مشارکت مردم محلی ،در راستای اداره امور و خود محوری گردشگری منطقه؛
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 بازاریابی و اجرای تورهای اکوگردشگری ،توجه به صنایع دستی و تحقیقا آتی در ارتباط بتا ابعتاد مختلتفگردشگری روستایی ،جهت تقویت این مقوله به منظور بهره مندی بیشتر روستائیان.
منابع و مآخذ:
 .8ازکیا ،مصطفی؛ زارع ،عابد و علی ایمانی ( :)8913رهیافتها و روشهای تحقی کیفی در توسعه روستایی،
نشر نی ،چاپ اول ،تهران.
 .1بونی فی  ،پریسیت ( :)8910مدیریت گردشگری فرهنگی ،ترجمه :محمود عبداهلل زاده ،نشر دفتتر پتووهش
های فرهنگی ،چاپ اول ،تهران.
 .9تجلی ،محمد حسین (« :)8933نقش توان های گردشگری در توسعه اقتصتادی شتهر کرمتان» ،پایتان نامته
کارشناسی ارشد جارافیا ،دانشگاه ادبیا و علوم انسانی ،دانشگاه تهران.
 .1توکلی ،مرتضی و صتح هدایتی (« :)8913چالش های گردشگری در مناط مرزی ،مطالعه موردی سیستان
و بلوچستان» ،مجله فضای جارافیایی ،شماره  ،19اهر ،صص
 .5ثبوتی ،حجت ( :)8915بررسی عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری ،پایان نامه کارشناسی ارشد جارافیتای
روستایی ،دانشگاه تهران.
 .1حفاری ،فردین (« :)8911بررسی اثرا زیست محیطی گردشگری روستایی مطالعه موردی :روستای ابیانه»،
اولین همایش ملی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی ،تهران.
 .3دانایی فرد ،حسن ( « :)8911تئوری پردازی با استفاده از رویالرد استقرایی :استراتوی مفهوم ستازی تئتوری
بنیادی» دوماهنامه دانشگاه شاهد ،سال دوازدهم ،شماره  ،88صص .53 – 30
 .1دهقان ،علیرضا ( « :)8913تجربه گردشگری در فضای واقعی و مجازی» ،فصلنامه تحقیقا فرهنگتی ،ستال
اول ،شماره  ،1تهران ،صص .8-83
 .3دیبایی ،پرویز ( :)8938شناخت جهانگردی ،انتشارا دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ اول ،تهران.
 .80رستمی ،یسار ( « :)8911امالان سنجی توسعه گردشگری روستتایی بته منظتور دستتیابی بته توستعه پایتدار
اقتصادی؛ مطالعه موردی :روستای اورامان تخت» ،پایان نامه کارشناسی ارشد جارافیا ،دانشگاه زنجان.
 .88ریچارد شارپلی ،جولیا ( :)8910گردشگری روستایی ،ترجمه :نصیری و منشی زاده ،انتشارا منشی ،تهران.
 .81سازمان میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری ( :)8931آمار گردشگری استان ،شهرکرد.
 .89سند چشم انداز  10ساله گردشگری ( :)8930برگرفته شده از سایت http://darvazeh.net/news
 .81شهیدی ،محمدشریف و مهدی اردستتانی (« :)8911بررستی تتاثیرا گردشتگری در برنامته ریتزی نتواحی
روستایی» ،مجله پووهش های جارافیایی ،شماره ،تهران ،صص .33-889
 .85علیزاده ،کتایون (« :)8911اثرا حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی بخش طرقبه شهرستان مشهد»،
مجله پووهش های جارافیایی ،شماره  ،11تهران.
 .81کرمی دهالردی ،مهدی و خلیل کتنتری (« :)8930شناسایی مشالت گردشگری روستایی استان
چهارمحال و بختیاری با استفاده از تالنیک تئوری بنیانی» .مجله پووهش های روستایی ،سال  ،1شماره
هفتم ،تهران ،صص .8-90
 .83مافی ،عز اهلل و مهدی سقایی (« :)8913تحلیلی بتر گردشتگری روستتایی پیرامتون کتنشتهرها ،مطالعته
موردی کتن شهر مشهد» .مجله جارافیا و توسعه ناحیه ای ،شماره دهم ،مشهد ،صص .18-10
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 فصلنامه،» «ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری استان لرستان:)8911(  مهرداد و نادر ناصرپور، مدهوشی.81
.15-11  صص، تهران،11  شماره،پووهشنامه بازرگانی
 اهواز، چاپ اول، انتشارا دانشگاه شهید چمران، گردشگری شهری:)8911 (  علی، موحد.83
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