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چکیده	
توجــه بــه زمینه هــای توســعه گردشــگری در روســتا و بهره منــدی از راهکارهــای 
ــه  ــت ک ــتاهایی اس ــعه روس ــت توس ــی در جه ــگر گام مهم ــور گردش ــق حض رون
پتانســیل جــذب مســافر دارنــد. در ایــن میــان، ذهنیــت جامعــه محلــی و تکیــه  
ــیل های  ــتر از پتانس ــدی بیش ــرای بهره من ــی ب ــک بزرگ ــی کم ــارب بوم ــر تج ب
موجــود اســت. غفلــت طراحــان از ذهنیــت حاکــم و چالش هــای موجــود مانــع 
اشــراف آن هــا بــه برخــی عوامــل مؤثــر در طراحــی و ســبب نادیــده  گرفته شــدن 
پتانســیل های بالقــوه و گاه ویژگی هــای خــاص محیــط می شــود. ایــن تحقیــق 
ــق  ــای رون ــارۀ روش ه ــی درب ــراد محل ــای اف ــا و نظره ــف دیدگاه ه ــدف کش ــا ه ب
حضــور گردشــگر در روســتای بیلــه درق در شهرســتان ســرعین از اســتان اردبیل 
انجــام شــده اســت. به منظــور برداشــت ذهنیــت روســتاییان در جامعــة نمونــه از 
روش تحقیــق کیــو بــا قابلیــت تمرکــز بــر جامعــة میزبــان به ویــژه جوامــع کوچک 
ــی و  ــای کیف ــی از روش ه ــور ترکیب ــت. روش مذک ــده اس ــتفاده ش ــتایی اس روس
کّمــی اســت کــه در پنــج مرحلــه انجــام  شــده اســت. داده هــای تحقیــق از بیــن 
ــده  ــزاره استخراج ش ــازی 35 گ ــق مرتب س ــه درق و از طری ــتای بیل ــی روس اهال
ــزار  ــا نرم اف ــردآوری و ب ــاری گ ــازی اختی ــدول مرتب س ــان در ج ــای گفتم از فض
اس پــی اس اس 16 تحلیــل شــده اســت. نتیجــه اینکــه ذهنیــت حاکــم بیانگــر 
وجــود دو عامــل مهــم درخصــوص روش هــای رونــق حضــور گردشــگر در نمونــه 
مــوردی اســت. ذهنیــت اول بیانگــر برتــری عوامــل و اقدامات کالبــدی و ذهنیت 
دوم بیانگــر اهمیــت اقدامــات اجتماعــی و فرهنگــی اســت. در ادامــه گزاره هــای 
ــای  ــده و دیدگاه ه ــدی ش ــور اولویت بن ــای مذک ــدام از ذهنیت ه ــا هرک ــط ب مرتب
ــی و  ــای توافق ــب گزاره ه ــی در قال ــای ذهن ــن گروه ه ــر بی ــترک و اختالف نظ مش

متمایزکننــده اســتخراج شــده اســت.
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واژه های کلیدی:	
روش  روســتایی،  گردشــگری 
ــه  ــت جامع ــو، ذهنی ــق کی تحقی
بیلــه درق  روســتای  محلــی، 
اردبیــل، رونــق حضــور گردشــگر

مقدمه
طــی قرن هــای متمــادی، روســتا به منزلــه مکانــی بــرای 
زندگــی و تولیــد دارای نقــش و ماهیــت مؤثــر بــوده اســت 
)پاپلــی و ابراهیمــی، 1390: 54(؛ امــا امــروزه اغلــب 
مناطــق روســتایی بــا مســائل  بی شــماری همچــون 
ــی  ــت غذای ــتی، امنی ــکالت بهداش ــکاری، مش ــر، بی فق
پاییــن و مســائل زیســت محیطی مواجه انــد )ازکیــا و 
فعالیت هــای  تضعیــف  همچنیــن،  ایمانــی، 1387(. 
همچــون  روســتایی  مناطــق  در  اقتصــادی  ســنتی 
ــین،  ــة پیش ــه ده ــی س ــگل ط ــدن و جن ــاورزی، مع کش
ــد  ضــرورت جســت وجو و به کارگیــری راهکارهــای جدی

بــرای تقویــت پایه هــای اقتصــادی و تنوع بخشــی بــه 
فعالیت هــای تولیــدی در مناطق روســتایی را بیش ازپیش 
ضــروری کــرده اســت )Byrd et al., 2009: 697(. مشــکالت 
ــدت  ــهرها را ش ــه ش ــتا ب ــرت از روس ــد مهاج ــور رون مذک
بخشــیده و شــاهد تبدیــل روزافــزون تولیدکننــدگان 
مصرف کننــدگان  و  حاشیه نشــین ها  بــه  روســتایی 
شــهری هســتیم؛ بنابرایــن یکــی از چالش هــای عمــده 
کشــورهای درحال توســعه رکــود و زوال روستاهاســت 
ــث  ــئله باع ــن مس ــی، 1390: 54(. ای ــی و ابراهیم )پاپل
شــده اســت کــه متخصصــان و کارشناســان مســائل 
توســعه روســتایی را موردتوجــه قــرار دهنــد و بــه دنبــال 
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حاتمی خانقاهی  و همکاران 108

راهکارهایــی برای تقلیل مســائل و مشــکالت روســتاها 
ــند. باش

طــی ســال های اخیــر، گردشــگری روســتایی یکــی 
از  کــه  مــی رود  به شــمار  صنایعــی  مهم تریــن  از 
پتانســیل های الزم بــرای کمــک بــه جوامــع محلــی 
ــوردار  ــادی برخ ــای اقتص ــعة فعالیت ه ــور توس به منظ
 McGehee & Andereck, 2004: 136; Byrd et al.,( اســت 
698 :2009(. توجــه بــه زمینه هــای توســعه گردشــگری در 

روســتاها و در کنــار آن بهره منــدی از راهکارهــای رونــق 
ــتاهای  ــگری در روس ــعه گردش ــگر و توس ــور گردش حض
ــز اهمیــت  ــا پتانســیل جــذب مســافر و گردشــگر حائ ب
گردشــگری  برنامه ریــزان  و  سیاســت گذاران  اســت. 
ــق  ــالح مناط ــوی اص ــت به س ــراي حرک ــر الزم ب را عنص
روســتایی می داننــد و گردشــگری را راهبــردی اثربخش 
می داننــد کــه بــه جوامــع روســتایی حیــات دوبــاره 
)ازکیــا  مــی  دارد  نگــه  پابرجــا  را  آن هــا  و  می دهــد 
و ایمانــی، 1387(. توجــه بــه مشــارکت و حمایــت 
جامــعۀ میزبــان، یکــی از عناصــر اصلــی پایــداری 
ــیاری دارد.  ــت بس ــگری، اهمی ــت گردش ــعه صنع توس
اهمیــت تأثیــر گســترده و شــگرف اجتماعــی و فرهنگی 
طرح هــای گردشــگری در ســاختار اجتماعــی جامعــه، 
ــا  ــس ب ــد و برعک ــاد مقص ــراد و اقتص ــی اف ــبک زندگ س
 Gursoy تحقیقــات متعــدد بــه اثبــات رســیده اســت
 .)et al., 2002; Gursoy et al., 2010; Pérez & Nadal, 2005

محققــان بــر ایــن نظرنــد کــه ســاکنان محلــی یــا جامعــه 
توســعه  بــه  مربــوط  تصمیم گیری هــای  در  میزبــان 
گردشــگری تأثیــر بســزایی دارنــد، به طوری کــه قــدرت 
ــورت  ــور آن به ص ــدی و تبل ــر مقص ــاکنان در ه ــر س تأثی
همــکاری و اســتقبال از گردشــگران در جهــت موفقیــت 
و پایــداری هــر پــروژه توســعه گردشــگری ضــروری 

.)Liu, 1988( اســت
تصــورات برنامه ریــزان روســتایی از روســتا و زندگــی 
روســتاییان  ذهنیــت  بــا  اســت  ممکــن  روســتایی 
تفاوت هایــی داشــته باشــد. هرچنــد ممکــن اســت 
ــا طــراح ذهنیــت مــردم روســتا را قبــول  یــک غریبــه ی
یــا تأییــد نکنــد، ولــی به هرحــال ایــن ذهنیــت واقعــی 
و  فــردی  رفتارهــای  برخــی  بــروز  ســبب  و  اســت 
ــکاران،  ــی و هم ــی خانقاه ــود )حاتم ــی می ش اجتماع
1395(. در حالــت ایدئــال، اشــراف طــراح بــه همــه 
ــه  ــت جامع ــه ذهنی ــی، ازجمل ــر طراح ــر ب ــوه مؤث وج
بــرای مداخلــة صحیــح در آن  محلــی، شــرط الزم 
اســت )زرگــر و حاتمــی خانقاهــی، 1393(. کم توجهــی 
ــی  ــه برخ ــراح ب ــراف ط ــی اش ــه محل ــت جامع ــه ذهنی ب
ــبب  ــد و س ــش می ده ــی را کاه ــر در طراح ــل مؤث عوام
ویژگی هــای  گاه  و  پتانســیل  نادیده گرفته شــدن 

خــاص محیــط می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
ذهنیــت ســاکنان بومــی منبعــی قابل اتــکا در احصــای 
روش هــای رونــق حضــور گردشــگر در آن منطقــه و 
ســبب افزایــش اشــراف طراحــان بــر تنگناهــا و امکانات 

ــت. ــی اس ــتر طراح بس
ــای  ــا و نظره ــف دیدگاه ه ــدف کش ــا ه ــق ب ــن تحقی ای
افــراد محلــی دربــارۀ روش هــای رونــق حضــور گردشــگر 
در روســتای بیله درق، یکی از روســتاهای گردشگرپذیر 
شهرســتان ســرعین، انجــام  شــده اســت. بــا توجــه بــه 
نقــش مؤثــر ســاکنان در حمایت از توســعة گردشــگری، 
شــناخت الیه هــای مختلــف ذهنــی جامعــه و نظرهــای 
ایشــان درخصــوص راهکارهــای رونــق حضور گردشــگر 
ــه ایــن مســئله گامــی مؤثــر در  ضــرورت دارد و توجــه ب

جهــت رفــع شــکاف های موجــود اســت.
ســؤال اینکــه عوامــل مؤثــر در رونــق حضــور گردشــگر 
از منظــر اهالــی روســتای بیلــه درق کدام انــد؟ ذهنیــت 
بــه  رونق بخشــیدن  روش هــای  دربــارۀ  روســتاییان 
حضــور گردشــگر از بیــن ابعاد توســعه روســتایی بیشــتر 

ــش دارد؟ ــمت گرای ــدام س ــه ک ب
ــز  ــت تمرک ــا قابلی ــو ب ــق کی ــه، روش تحقی ــن مقال در ای
بــر جامعــه میزبــان به ویــژه جوامــع کوچــک روســتایی 
ــوص  ــتاییان درخص ــت روس ــت ذهنی ــور برداش به منظ
جامعــه  در  گردشــگر  حضــور  رونــق  روش هــای 
ــوی  ــوع الگ ــش از ن ــن پژوه ــی رود. ای ــه کار م ــه ب نمون
ــری  ــاظ جهت گی ــت و ازلح ــیری ـ اثبات گرایی اس تفس
می گیــرد.  قــرار  کاربــردی  پژوهش هــای  دســتة  در 
شــیوة اجــرای ایــن پژوهــش نیــز از نــوع ترکیبــی اســت 

)ملکــی و شــرفی، 1395(. 

مروری بر ادبیات موضوع
گردشگری روستایی

بــرای  را  روســتایی  گردشــگری  اروپــا  اتحادیــه 
کــه در مناطــق  فعالیت هــای گردشــگری  تمامــی 
 Coomber( ــرد ــه کار می ب ــود ب ــام می ش ــتایی انج روس
Lim, 2004: 2 &(. گردشــگری بــه مفهــوم دقیــق کلمــه 

ــور  ــه به ط ــخاص ک ــافرت اش ــت از »مس ــارت اس عب
می شــوند  دور  خــود  مســکونی  محــل  از  موقــت 
تــا نیازهــای حیاتــی و فرهنگــی و شــخصی خــود 
اقتصــادی  کاالهــای  مصرف کننــده  شــکل  بــه  را 
 .)1390 )شــهابیان،  کننــد«  بــرآورده  فرهنگــی  و 
فعالیت هــای  کلیــه  بــه  روســتایی  گردشــگری 
گردشــگری در محیــط روســتایی گفتــه می شــود 
کــه بــا توجــه بــه فرهنــگ و بافــت ســنتی روســتایی، 
هنــر و صنایــع روســتایی، و آداب ورســوم ســنتی 
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ــگري  ــدة گردش ــرد و دربرگیرن ــورت می گی ــتا ص روس
کشــاورزی، گردشــگری ســبز، گردشــگری مزرعــه ای 
و گردشــگری غذایــی و شــکار اســت )قــادری،1383: 
بخشــی  روســتایی  گردشــگری  ازایــن رو   .)22
در  کــه  اســت  گردشــگری  بــزرگ  صنعــت  از 
توانمندســازی مــردم محلــی و ایجــاد تنــوع در رشــد 
ــد  ــغلی جدی ــای ش ــاد فرصت ه ــز ایج ــادی و نی اقتص

تأثیــر بســزایی دارد.
فوایــد  گردشــگری  توســعه  اولیــه  مرحلــه  در 
ــل  ــی در مراح ــد، ول ــود می یاب ــتر نم ــادی بیش اقتص
هزینه هــای  کنترل نشــده  و  انبــوه  توســعه  بعــد، 
می دهــد  افزایــش  را  میزبــان  جامعــه  اقتصــادی 
و  اجتماعــی  هزینه هــای  و   )Tosun, 2002: 222(

 Sharpley, 2014:( می شــود  نمایــان  نیــز  محیطــی 
43(. گردشــگری ـ گردشــگری روســتایی ـ بــه علــت 

مفهــوم  دارد،  کــه  منحصربه فــردی  ویژگی هــای 
صنعــت را توســعه داده و فّنــاوری خــاص خــود را 
مطــرح کــرده اســت. بــه بیــان ســاده تر، صنعــت 
ــه مجموعــه ای صنعتــی، نیــروی  گردشــگری، به مثاب
ــر آن  ــه  ب ــا تکی ــه ب ــازد ک ــم می س ــه ای را فراه محرک
بیشــتری  شــتاب  بــا  حیاتــی  صنایــع  چرخ هــای 
همــوار  ملــی  و  محلــی  توســعه  راه  و  می چرخــد 
می شــود )Winter , 2009: 620(؛ بــه همیــن علــت اســت 
غیردولتــي  ســازمان های  دولت هــا،  توجــه  کــه 
و فعــاالن اقتصــادي را نیــز بــه خــود جلــب کــرده 
بــه  جهت دهــی  در  مهمــي  نقــش  زیــرا  اســت، 
ــد  ــش درآم ــه افزای ــك ب ــادی و کم ــای اقتص فعالیت ه
ــان  ــی دارد )Chin et al., 2014: 36(. محقق ــع محل جوام
و  گردشــگری  رونــق  میــان  کــه  نظرنــد  ایــن  بــر 
ــای  ــی اثره ــرای ارزیاب ــی ب ــی و ذهن ــای عین معیاره
جامعــه  بــر  آن  محیطــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
نگــرش  دارد.  وجــود  مســتقیم  رابطــه ای  میزبــان 
ســاکنان بــه گردشــگری ممکــن اســت تحت تأثیــر 
 Johnson( ــوزه ــادی حـ ــت اقتص ــر وضعی ــی نظی عوامل
et al., 1994: 629(، یك پارچگــی و انســجام اجتماعــي 

جامعــه محلــی )McCool & Martin, 1994: 29(، مجــاورت 
 Murphy,( گردشــگری  کانون هــای  بـــه  نزدیکــی  و 
ــعت  ــي، وس ــت محل ــن هوی ــرس ازبین رفت 8 :1983(، ت

ــگري  ــات گردش ــراری جریان ــان برق ــوزه، مدت زم ح
 Liu et al.,( حــوزه  در  گردشــگری  بلــوغ  ســطح  یــا 
 Pizam,( ــوزه ــگر در ح ــم گردش ــدت تراک 36 :1987(، ش

 Belise & Hoy,( مرحلــه توســعه گردشــگری ،)8 :1987

83 :1980(، شــدت اســتفاده از منابــع پایــه و ســطح 

عالقه منــدی میزبــان )Gursoy et al., 2002: 104( باشــد.

ذهنیت جامعۀ محلی
ــاد  ــل در ایج ــن اص ــی مهم تری ــع محل ــه جوام ازآنجاک
از وجــود  و  پایــداری گردشــگری هســتند  و  ثبــات 
می بیننــد،  زیــان  یــا  می برنــد  بهــره  گردشــگری 
توجــه بــه آن هــا و برنامه ریــزی برپایــه خواســته ها 
می رســد  به نظــر  ضــروری  آن هــا  مشــارکت  و 
ــروژه  ــر پ ــت ه ــکاران، 1392(. موفقی ــی و هم )ضیای
کیفیــت  درك  و  شـــناخت  مســـتلزم  گردشـــگری 
بــرای دســتیابی  حمایــت جامعــه میزبــان اســت. 
ــعه  ــتایی از توسـ ــه روسـ ــوب جامعـ ــت مطل ــه حمای ب
گردشــگری، درك واکـــنش جامعـــه محلــی و عواملــی 
ــروری  ــد ض ــر می گذارن ــر تأثی ــرز تفک ــن ط ــر ای ــه ب ک
در   .)Gursoy et al., 2002: 80( می آیــد  به شــمار 
روســـتاهاي مقصـــد گردشـــگری، مـــدیریت فعالیـــت 
ــاکنان  ــدۀ س ــر عه ــر ب ــورت مؤث ــد به ص ــگری بای گردش
محلــی گذاشــته شــود. در قالــب چنیــن رویکـــردی، 
نگـــرش و گرایــش ســاکنان محلــی کانــون فعالیــت 
و  می آیــد  به حســاب  گردشــگری  در  برنامه ریــزی 
ــزی  ــد برنامه ری ــریع در رون ــرای تس ــان ب ــارکت آن مش
ــورد  ــگر ـ م ــور گردش ــق حض ــگري ـ رون ــعه گردش توس
درک  و  شــناخت   .)Blank, 1989: 4( اســت  تأکیــد 
جامعــه  دیدگاه هــای  و  درخواســت ها  واکنش هــا، 
ــرای  ــا ب ــرز تفکره ــن ط ــر ای ــر ب ــل مؤث ــی و عوام محل
جلــب  به منظــور  خط مشــی گذاران  و  برنامه ریــزان 
اهمیــت  گردشــگری  توســعه  از  ســاکنان  حمایــت 
 Dyer et al., 2007: 410; Lee, 2013: 37;( دارد  بســیاری 
ــه ایــن  Nunkoo & Gursoy, 2012: 261(. ناآگاهــی طــراح ب

واقعیــت ذهنــی در بســیاری از مــوارد پیشــنهادهای 
طراحــان را بــه بی راهــه کشــانده اســت. در مقابــل، 
آگاهــی طــراح بــه ایــن بخــش از واقعیــت، فــارغ از میــزان 
اصالــت ذهنیــت، ســبب می شــود کــه موضــع مناســبی 
در قبــال موضــوع اتخــاذ کنــد )حاتمــی خانقاهــی و 
همــکاران، 1395(. درك ریشــة رفتارهــا و خواســته های 
اجتمــاعى، از طریــق ذهنیــت افــراد جامعه، بســیارى از 
ــه  ــد؛ به طوری ک ــر می کن ــا را تعریف پذی ــع و رفتاره وقای
پیچیدگی هــای  ایــن  ســاختار  اختصاصــًا  کیــو  بــا 
قابل مشــاهده ارزیــابى می شــود و اصــالح و تفســیر 

 .)Duenckmann, 2010( می گیــرد  صــورت  آن هــا 

مدل مفهومی تحقیق
ــتاییان  ــت روس ــی ذهنی ــرای ارزیاب ــق، ب ــن تحقی در ای
دربــارۀ عوامــل مؤثــر بــر رونــق حضــور گردشــگر در 
نواحــی بافــت روســتا، از روشــی کــه در شــکل 1 نشــان 
داده شــده و قابلیت هــای آن بهــره گرفتــه  شــده اســت.
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شکل 1: مدل مفی تحقیق

ــا/  ــق، محدودیت ه ــی تحقی ــدل مفهوم ــاس م ــر اس ب
ــوص  ــردم درخص ــای م ــته ها و نیازه ــات و خواس امکان
روش هــای رونــق حضــور گردشــگر از طریــق کاوش 
ــرار  ــر ق ــایی عمیق ت ــورد شناس ــاکنان م ــت س در ذهنی
می گیــرد و برآینــد ذهنیــت جامعــه ارائــه می شــود. 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی از روش های ــو یک ــق کی روش تحقی
شناســایی و اولویت بنــدی عوامــل مهــم و مؤثــر بــر 
ــناخت  ــردازد. ش ــردم می پ ــن م ــر ذه ــی از منظ طراح
ــل  ــرح و عوام ــان ط ــت مخاطب ــراح از ذهنی ــر ط جامع ت
بــه ارتقــای کیفیــت طراحــی و  بــر طراحــی  مؤثــر 

برنامه ریــزی منجــر خواهــد شــد.

پیشینۀ پژوهش
گردشــگری  آثــار  دربــارۀ  انجام شــده  پژوهش هــای 
در کشــور مــا اغلــب حــول محــور بررســی نگــرش 
ســاکنان بــه  تمامــی یــا برخــی از آثــار و همچنیــن 
ــر کیفیــت زندگــی جامعــه محلــی یــا نقــش  تأثیــر آن ب
ــان  ــت آن ــزان حمای ــهری، می ــدار ش ــعه پای آن در توس

ابعــاد  پایــداری  بررســی  و  ایــن صنعــت  توســعه  از 
ــت  ــی اس ــه محل ــدگاه جامع ــگری از دی ــعه گردش توس
علی قلــی زاده  همــکاران، 1393؛  و  شــکوهی  )اجــزا 
فیروزجایــی و همــکاران، 1393؛ بریمانــی و همــکاران، 
همــکاران،  و  فیروزجایــی  علی قلــی زاده  1394؛ 
ــه   ــاکنان ب ــرش س ــی نگ ــی پیش بین 1394(. درک و حت
ــا  ــل آن ه ــه عکس العم ــی ک ــگری و عوامل توسعهگردش
را تحت تأثیــر قــرار دهــد در دســتیابی بــه حمایــت 
ســاکنان بــرای توســعه گردشــگری ضــروری اســت 
ــه آپ  ــور ک ــکاران، 1390: 66(. همان ط ــی و هم )وثوق
ــرای رونــق گردشــگری در هــر  )1992( ذکــر می کنــد، ب
مقصــد بایــد تأثیــرات معکــوس آن بــه حداقــل کاهــش 
 یابــد و همچنیــن، جامعــه میزبــان بــه شــکلی مطلــوب 
بــه آن بنگرنــد )Terzidou et al., 2008(. پژوهش هــای 
فراوانــی بــه بررســی اهمیــت درک ســاکنان از آثــار 
گردشــگری در تأثیرگــذاری و حمایــت آن هــا از توســعه 
 Nunkoo & Gursoy, 2012;( گردشــگری انجام  شــده اســت
 Ramkissoon & Nunkoo, 2011; Ramkissoon & Nunkoo,
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Prayag et al., 2013 ;2008(. بســیاری از تحقیقــات اخیــر 

نشــان داد کــه بیــن توســعه گردشــگری و تأثیــرات 
ــوی  ــده از س ــی درك ش ــی و محیط ــادی، اجتماع اقتص
 Frauman & Banks, 2010:( میزبــان ارتبــاط وجــود دارد

 .)133

را  گردشــگری  رومانــی  در   )2015( پــاِون1  گاوریــال 
عاملــی بــرای توســعه اقتصــاد روســتایی و جایگزینــی 
هــم  کــه  می دانــد  کشــاورزی  بــه  وابســتگی  بــراي 
فرصــت اشــتغال را فراهــم می کنــد و هــم محیــط 
بیدالــف2  می نمایــد  جــاذب  روســتا  برایجوانــان  را 
کــه  داد  نشــان  کامبــوج  روســتاهای  در   )2015(
ــوده  ــه علــت فقــر و بــی کاری ب مهاجــرت روســتاییان ب
کــه بــا توســعه گردشــگری روســتایی اقتصــاد خانــوار و 
امرارمعــاش آنــان بهتــر شــده اســت. بولــی و همــکاران 
)2014( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »توانمندســازی و 
نگرش هــای ســاکنان نســبت بــه گردشــگری« بــه ایــن 
ــناختی و  ــازی روان ش ــه توانمندس ــیدند ک ــه رس نتیج
ــتقیم  ــت و مس ــر مثب ــخصی تأثی ــادی ش ــع اقتص مناف
بــر روی حمایــت گردشــگری دارد. لــی )2013( در 
ــت  ــر حمای ــل تأثی ــوان »تجزیه وتحلی ــا عن ــی ب پژوهش
ســاکنان از توســعه پایــدار گردشــگری« بــه ایــن نتیجــه 
ســاکنان  ســوی  از  درک شــده  مزایــای  کــه  رســید 
ــان در رابطــه بیــن پیوســتگی جامعــه و حمایــت  میزب
از توســعه پایــدار گردشــگری و همچنیــن بــر مشــارکت 
جامعــه و حمایــت از توســعه پایــدار گردشــگری تأثیــر 
می گــذارد. جعفــری و همــکاران )1396( در پژوهشــی 
ــگری:  ــعه گردش ــاکنان از توس ــت س ــوان »حمای ــا عن ب
ــگری«  ــوری گردش ــرات تص ــکان و اث ــر م ــش تصوی نق
ــور  ــاکنان به ط ــزد س ــکان ن ــر م ــه تصوی ــد ک ــت کردن ثاب
مســتقیم و غیرمســتقیم و بــا واســطه تأثیــرات تصوری 
اقتصــادی و اجتماعــی فرهنگــی حمایــت ســاکنان در 

توســعه گردشــگری تأثیــر می گــذارد 
حیــدری ســاربان )1396( در پژوهــش خــود بــا عنــوان 
»عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگری روســتایی از 
دیــدگاه مــردم محلــی موردمطالعه: دهســتان ســردابه 
ــن  ــه بی ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــل« ب ــتان اردبی شهرس
ــی،  ــی و تبلیغات ــق )آموزش ــای تحقی ــی مؤلفه ه تمام
ــت،  ــه ای دول ــدام مداخل ــه و اق ــرف عرض ــت ط حمای
تقویــت زیرســاخت ها و مطلوبیــت اجتماعــی جمعــی 
بــا  مشــارکت(  تقویــت  و  روان شــناختی  ســرمایه  و 
ــود  ــاط وج ــتایی ارتب ــگری روس ــعه گردش ــود توس بهب

دارد.

1. Gavrilă-Paven
2. Biddulph

نمونۀ موردی تحقیق
 

 
شکل 2: روستای بیله درق

اســتان  در  بیلــه درق  روســتای  موردمطالعــه  نمونــه 
اردبیــل، واقــع در ســه کیلومتری شــمال شهرســتان 
ســرعین، از توابــع دهســتان آبگــرم و دومیــن قطــب 
ــر  ــر ب ــل مؤث ــت. از عوام ــرعین اس ــهر س ــگری ش گردش
انتخــاب ایــن روســتا می تــوان بــه ویژگی هــای طبیعــی 
ماننــد آب درمانــی، مناظــر طبیعــی و بکــر، هــوای خنک 
تابســتانی، آب  معدنــی گازدار و آبشــارهایی در طــول 
مســیر رودخانــه و غارهــای بــزرگ و کوچــك تاریخــی 

ــرد. ــاره ک ــتا اش ــراف روس اط

روش شناسی تحقیق
و  دیدگاه هــا  کشــف  به منظــور  پژوهــش،  ایــن  در 
نظرهــای افــراد محلــی دربــاره روش هــای رونــق حضــور 
ــو  ــق کی ــه درق، از روش تحقی ــتای بیل ــگر در روس گردش
ــوع اکتشــافی اســت  اســتفاده شــده اســت. تحقیــق از ن
ــاره  ــا ذهنیــت مــردم روســتا درب و تــالش شــده اســت ت
ــود. روش  ــگر کاوش ش ــور گردش ــق حض ــای رون روش ه
تحقیــق کیــو محقــق را بــه  دقــت بیشــتر در زندگــی و نوع 
ــتوانه  ــی دارد و پش ــردم وا م ــره م ــائل روزم ــط و مس رواب
ــد  ــاد می کن ــق ایج ــتاوردهای محق ــرای دس ــی ب محکم
و آن هــا را نظام منــد و قابل دفــاع در مجامــع علمــی 
ــر  ــن، ب ــکاران، 1395(. همچنی ــی و هم ــد )حاتم می کن
ــت  ــو قابلی ــق کی ــات، روش تحقی ــج مطالع ــاس نتای اس
ــت  ــدن در ذهنی ــک و عمیق ش ــع کوچ ــر جوام ــز ب تمرک
روشــی  و  دارد  را  جامعــه  افــراد  اقدامــات  بــر  مؤثــر 
نویــن در دســتیابی بــه ذهنیــت جامعــه درخصــوص 
دغدغه هــای ذهنــی مخاطــب بــدون تأثیــر محقق اســت 
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)خوشــگویان فرد، 1386؛ بیــات و همــکاران، 1397؛ 
حــکاک و همــکاران، 1396؛ حاتمی و همــکاران، 1394؛ 

 .)Duenckmann, 2010

از روش هــای تحقیــق  روش تحقیــق کیــو ترکیبــی 
کیفــی و کّمــی اســت کــه هــم شــیوه گــرد آوری داده هــا 
)مرتب ســازی کیــو( و هــم شــیوه تحلیــل داده  )تحلیــل 
عاملــی کیــو( دربــر می گیــرد )خوشــگویان فرد، 1386(. 
به منظــور گــردآوری داده هــا، 35 گــزاره استخراج شــده 
از ذهنیــت اهالــی کــه از طریــق ایجــاد فضــای گفتمــان 
به دســت آمــده بررســی شــد و بــرای ایــن منظــور 
از جــدول مرتب ســازی اجبــاری بــا طیــف 4+ تــا 4- 
ــتخراج  ــا و اس ــل داده ه ــور تحلی ــد. به منظ ــتفاده ش اس
فاکتورهــای عاملــی، بــا اســتفاده از اطالعــات ماتریــس 
داده هــای کیــو توســط نرم افــزار اس پــی اس اس 16، 
میــزان هم بســتگی دیدگاه هــای مخاطبــان دربــارۀ 
ــن  ــتگی بی ــس هم بس ــورت ماتری ــو به ص ــای کی گزاره ه
ــا  ــق ی ــزان تواف ــن، می ــد. همجنی ــتخراج ش ــراد اس اف
مخالفــت بیــن مرتب ســازی های افــراد و تشــابه یــا 
ــط  ــان توس ــای مخاطب ــا و دیدگاه ه ــن نظره ــاد بی تض
جــدول آرایه هــای عاملــی و جــدول بازمرتب ســازی 

ــه شــد.  ارائ

+4+3+2+1-0--1-2-3-4

شکل3: جدول مرتب سازی کارت های کیو

یافته ها
بــا تکیــه بــر منابــع موجــود، روش کیــو بــرای شناســایی 
ذهنیــت مخاطبــان تحقیــق در پنــج مرحله انجام شــده 
اســت: تولیــد گزاره هــای کیــو،1 انتخــاب افــرادی بــرای 
مشــارکت مســتقیم در موضــوع،2 به اشــتراک گذاری 
داده هــا،3 تحلیــل عاملــی کیــو و تفســیر یافته هــا. 
ایشــان  بــا  ابتــدا  افــراد،  ذهنیــت  برداشــت  بــرای 
دربــارۀ  نظرشــان  و  شــد  برقــرار  حضــوری  ارتبــاط 
موضــوع تحقیــق نوشــته شــد. در ایــن مرحلــه مــواردی 

1 . Q-SET

2 . P-Set

3 . Q-SORT

از دیــدگاه افــراد مطــرح می شــد کــه قبــاًل مدنظــر 
محققــان نبــود. دغدغه هــای ذهنــی و مــوارد مهــم 
ــوع  ــب موض ــود اغل ــات موج ــی امکان ــذار و برخ تأثیرگ
ــن  ــاًل در ای ــه قب ــی ک ــژه آن های ــود، به وی ــراد ب ــث اف بح
زمینــه کار کــرده بودنــد. در ادامــه نتایــج به دســت آمده 
معنــادار  گزاره هــای  قالــب  در  گفتمــان  فضــای  از 
ــی  ــان پژوهش های ــد، از می ــه بع ــد. در مرحل ــته ش نوش
ــد،  ــه ش ــاًل گفت ــه قب ــتایی ک ــگری روس ــة گردش در زمین
پیشــنهاد هایی در قالــب گــزاره اســتخراج و دربــارۀ 
آن هــا نیــز از مــردم نظرخواهــی شــد. درنهایــت 35 
گــزارة نهایــی طــوری عرضــه شــد کــه بیانگــر محتــوای 
همــة مــوارد بحث شــده در گفتمــان باشــد )جــدول 
ــت آمده  ــای به دس ــتفاده از داده ه ــا اس ــان ب 1(. در پای

تحلیل هــای آمــاری انجــام شــد.

جدول 1: نتایج مرتب سازی گزاره ها 

گزاره 1: جذابیت خانه های سنتی 
و زنده کردن فرم های قدیمی برای 

گردشگران روستایی

گزاره 2: بهسازی و تجهیز امکانات 
روستایی )مسافرخانه، مسیرها، 

تجهیز آب درمانی( متناسب با 
الگوی معماری روستایی

گزاره 3: تبدیل پارکینگ های موجود 
در روستا به مجموعه ای مرکب از 
پارکینگ و آالچیق و پارک کودک 

)کمپ تفریحی(

گزاره 4: امکان ارائة مستقیم 
محصوالت روستایی به گردشگران 

در فضاهایی مشخص

گزاره 5: سروسامان دادن به بازارهای 
فصلي و دست فروشی ها 
)وانت ها و ...( در روستا

گزاره 6: مدیریت و سامان دهی 
برنامه اسب سواری توسط اعضای 
ثابت و بومی روستا و ارائه برنامه 

مشخص

گزاره 7: محدودکردن ترافیک سواره 
)تراکتور، کامیونت و ...( به درون 

بافت روستایی

گزارة 8: نورپردازی مناسب معابر 
و افزایش مدت ماندگاری مسافر 

در روستا به هنگام شب

گزاره 9: فراهم کردن بستر مناسب 
و دعوت گردشگران به داخل بافت 

روستا

گزاره 10: آسفالت و سنگ فرش 
کردن داخل بافت روستا

گزاره 11: ساخت سرویس بهداشتی 
در مکان های اسکان گردشگران

گزاره 12: نصب وسایل بازی 
مناسب در محل های اسکان 

گردشگران

گزاره 13: آموزش های فرهنگی الزم 
برای کاسبان محلی درخصوص رفتار 

صحیح با مسافران

گزاره 14: توجه به پتانسیل 
غارهای تاریخی روستا و

 احیای آن ها

گزاره 15: حل معضل توزیع نامتعادل 
درآمد حاصل از گردشگری بین اقشار 

مختلف مردم

گزاره 16: واگذاری امور خدمات 
به گردشگران به افراد محلی و 

بومی روستا
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ادامه جدول  نتایج و مرتب سازی گزاره ها

گزاره 17: سامان دهی به برنامة 
تفریحی اسب سواری در روستا شامل: 

کنترل قیمت، مشخص کردن مسیر 
حرکت و ...

گزاره 18: افزایش تعداد واحدهای 
پذیرایی )غذاخوری، قهوه خانه 

سّنتی، کافی شاپ( در روستا

گزاره 19: اصالح قوانین دست وپاگیر 
دولتی برای ورود سرمایه گذاران 

خارجی در زمینه خدمات گردشگری

گزاره 20: برگزاری دوره ها و 
کالس های آموزشی آشنایی با 

نحوه صحیح برخورد با گردشگران

 گزاره 21: ایجاد پاسگاه پلیس موقتی
 در تابستان )که بیشترین میزان
)حضور گردشگر در روستاست

 گزاره 22: تالش برای استمرار
 حضور گردشگر در روستا به منظور

 ایجاد امتیاز برتر نسبت به
روستاهای اطراف

 گزاره 23: ایجاد تنوع شغلی برای
 پاسخ گوبودن به نیازها و سالیق

مختلف گردشگران

 گزاره 24: کنترل ورود و خروج
 گردشگران به داخل بافت
روستایی به منظور حفظ

امنیت اهالی 

 گزاره 25: فراهم کردن امکانات الزم
 برای استفاده از لباس محلی اهالی

برای عکاسی

گزاره26: احیای سنت های در 
حال فراموشی روستا مانند تکم به 

دلیل استقبال گردشگران

گزاره 27: مشارکت اهالی برای 
سرمایه گذاری به منظور انجام 

تفریحات زمستانی در روستا مانند 
تیوپ سواری

گزاره 28: تسهیالت الزم 
برای اختصاص یافتن بودجه 
گردشگری به روستا به علت 

گردشگرپذیربودن آن

گزاره 29: رونق و گسترش 
فعالیت های کشاورزی سنتی در 

روستا و ایجاد تنوع کاشت گیاهان 
دارویی به علت استقبال گردشگران.

گزاره 30: به دلیل با ارزش شدن 
مسکن روستای گردشگرپذیر 
نسبت به روستاهای اطراف، 

انگیزۀ بومیان برای ارائه تسهیالت 
سکونتی به گردشگران و افزایش 

ماندگاری ایشان در روستا
 بیشتر می شود.

گزاره 31: تمایل جامعه محلی برای 
مشارکت در آبادانی روستا برای جذب 

گردشگران

گزاره 32: تدوین برنامه ای منسجم 
برای جمع آوری و دفع زباله ها

گزاره 33: توجه ویژه برای احیای 
آب  معدنی موجود در روستا به منظور 

استفاده گردشگران

گزاره 34: تمهیدات مناسب برای 
اسکان گردشگر مانند احداث 

هتل، مسافرخانه و ...

گزاره 35: فراهم کردن تسهیالت الزم 
برای فرآوری گیاهان دارویی توسط 

اهالی و تولید عرقیجات و ...

داده هــای حاصــل از مرتب ســازی کیــو در روســتای 
میــزان  و  شــد  نرم افــزار  وارد  ســرعین  بیلــه درق 
ــای  ــارۀ گزاره ه ــان درب ــای مخاطب ــتگی دیدگاه ه هم بس
ــس  ــی در ماتری ــل عامل ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــو، ب کی
ــد  ــاظ درص ــا لح ــد و ب ــه ش ــدول 2، عرض ــتگی ج هم بس
ــد.  ــی ش ــی داری بررس ــه معن ــتگی به منزل ــاالی هم بس ب
در ادامــه، مخاطبــان کیــو بــا میــزان هم بســتگی بــاال در 

ــرار گرفتنــد. هرکــدام از دســته ها  دو دســته مشــخص ق
نماینــدة ذهنیــت مشــخصی هســتند کــه فاکتــور عاملــی 
ــدی  ــت کالب ــود ذهنی ــر وج ــور اول بیانگ ــام دارد. فاکت ن
اجتماعی ـ فرهنگــی  ذهنیــت  بیانگــر  دوم  فاکتــور  و 
ــدادی  ــا تع ــان گزاره ه ــه در می ــت ک ــی اس ــت. گفتن اس
و  زیســت محیطی  ذهنیــت  بــه  مربــوط  گزاره هــای 
اقتصــادی نیــز بودنــد کــه به علــت محدودیتشــان در 
ــدول  ــب، ج ــدند. بدین ترتی ــام ش ــی ادغ ــور قبل دو فاکت
نهایــی فاکتورهــای عاملــی به شــکل دوبعــدی ارائه شــد. 
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــا، ب ــع آوری داده ه ــس از جم پ
میــزان هم بســتگی، دیدگاه هــای مخاطبــان دربــارۀ 
گزاره هــای کیــو بــا اســتفاده از داده هــای جــدول حاصــل 
ــل  ــا روش تحلی ــدول 2( و ب ــا )ج ــازی گزاره ه از مرتب س
عاملــی در ماتریــس هم بســتگی در نرم افــزار مربوطــه 

ــد. ــی ش بررس
نظرهــای  کلیــه  می تــوان  عاملــی  تحلیــل  روش  در 
ایــن  بــرای  کــرد.  دســته بندی  را  جمع آوری شــده 
دســته بندی، جــدول ماتریــس هم بســتگی تشــکیل 
ــبت  ــو نس ــای کی ــتگی گزاره ه ــزان هم بس ــود و می می ش
بــه یکدیگــر از دیــدگاه مخاطبان در این جدول ســنجیده 
می شــوند. مجموعــه گزاره هایــی کــه بــا هــم هم بســتگی 
نزدیــک دارنــد در دســته های مشــخصی قــرار می گیرنــد؛ 
درواقــع هرکــدام از دســته ها گزاره هایــی مشــابه اند و 
ــی  ــور عامل ــه فاکت ــخص اند ک ــل مش ــک عام ــدة ی نماین
ــرای ایــن منظــور، مخاطبــان کیــو  نامیــده می شــوند. ب
ــد.  ــرار گرفتن ــته ق ــاال در دو دس ــتگی ب ــزان هم بس ــا می ب
ــد  ــا مانن ــته ای از گزاره ه ــو دس ــان کی ــدگاه مخاطب از دی
محدودکــردن ترافیــک ســواره، نورپــردازی معابــر، توجه 
ــه احیــای غارهــای تاریخــی موجــود در روســتا،  ــژه ب وی
افزایــش تعــداد واحدهــای پذیرایــی در روســتا، احیــای 
و ســاخت ســرویس  روســتا  در  معدنــی موجــود  آب 
ــاد  ــگران، ایج ــکان گردش ــای اس ــتی در مکان ه بهداش
محــل اقامت شــبانه برای گردشــگر و ســایر موارد مشــابه 
هم بســتگی نزدیکــی بــا هــم داشــتند و در قالــب فاکتــور 
کالبــدی مطــرح شــدند. درخصــوص دیگــر گزاره هــا 
ــه  ــامان دهی ب ــرای س ــب ب ــة مناس ــن برنام ــد تدوی مانن
مســئلة اسب ســواری، کنتــرل ورود و خــروج گردشــگران 
بــه بافــت روســتایی، برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
درخصــوص نحــوة برخــود صحیــح بــا گردشــگران بــرای 
کاســبان محلــی، فراهم کــردن بســتر مناســب بــرای ورود 
ــوالت  ــروش محص ــتایی و ف ــت روس ــه باف ــگران ب گردش
ــی  ــتگی نزدیک ــر هم بس ــا همدیگ ــان، ب ــه ایش ــی ب محل
ــدند. ــده ش ــی نامی ــور اجتماعی ـ فرهنگ ــته و فاکت داش
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جدول 2: نتایج تحلیل عاملی کیو 

یو
ن ک

طبا
خا

وزن هابارهای عاملیهم بستگیم

123456789101112

فاکتور
عاملی 

1

فاکتور
عاملی 

2

وزن
فاکتور 

1

وزن
فاکتور 

2

110/12-0/450/13-0/56

20/1810/85-0/183/02-0/19

30/030/1610/310/710/340/43

40/110/310/3310/540/1710/760/18

5-0/030/020/15-0/0310/060/450/060/55

6-0/250/100/660/150/2510/250/790/262/14

7-0/02-0/580/190/070/150/1110/630/071/060/07

8-0/20-0/060/19-0/14-0/040/110/081-0/080/31-0/080/35

9-0/270/260/070/28-0/030/170/17-0/0810/550/090/800/09

100/090/60-0/030/220/010/030/380/000/42810/77-0/251/900/27

11-0/07-0/12-0/050/66-0/06-0/05-0/180/010/1010/0110/080/110/080/11

12-0/14-0/06-0/060/050/38-0/060/24-0/090/03-0/090/191-0/050/26-0/050/05

شکل 4: نسبت مخاطبان کیو با فاکتورهای عاملی

جــدول 2 بــار عاملــی 12 مخاطــب کیــو و وزن متناظــر بــا 
ــق  ــوع تحقی ــی موض ــور عامل ــر دو فاکت ــدام را در براب هرک
همچنیــن  می دهــد.  نشــان  بیلــه درق  روســتای  در 
 2 از تحلیــل عاملــی جــدول  بارهــای عاملــی حاصــل 
ــک  ــت هری ــا مخالف ــق ی ــتگی و تواف ــزان وابس ــانگر می نش
عامل هــای  فاکتــور  از  هرکــدام  بــه  کیــو  مخاطبــان  از 
ــی داری  ــار معن ــود. معی ــور ب ــای مذک ــی و ذهنیت ه عامل
بارهــای عاملــی نیــز بــا توجــه بــه وجــود 35 گــزاره و 
بــار  بزرگ تربــودن  درصــد   95 اطمینــان  بــرای  کارت 

ــت. ــی از  اس عامل
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جدول3: نتایج محاسبۀ امتیازهای عاملی، آرایه های عاملی، گزاره های متمایزکننده و گزاره های توافقی 

گزاره	ها
قدرمطلق	تفاضل	آرایه	های	عاملی	هر	آرایه	های	عاملیامتیازهای	عاملی

گزاره	روی	فاکتورهای	عاملی آرایة	عاملی	2آرایة	عاملی	1امتیاز	عامل	2امتیاز	عامل	1
10/300/100/000/000
20/43-0/551/00-1/002
30/311/150/002/002
4-0/09-0/64-2/00-1/001
50/64-0/351/000/001
60/111/370/003/003
7-2/28-0/01-3/000/003
81/360/453/001/002
9-1/731/20-3/003/006
100/69-2/642/00-4/006
111/271/102/002/000
12-0/750/24-2/000/002
130/491/351/003/002
141/311/033/002/001
150/210/490/001/001
160/000/95-1/001/002
170/631/071/002/001
181/520/993/001/002
19-0/160/52-1/001/002
200/750/052/000/002
210/14-0/510/00-1/001
220/02-0/310/000/000
230/37-0/961/00-2/003
240/65-1/581/00-3/004
250/66-0/802/00-2/004
26-0/71-0/82-1/00-2/001
270/06-0/920/00-2/002
28-0/68-1/41-1/004/005
29-0/11-1/19-1/00-3/002
30-0/91-0/38-2/00-1/001
31-2/30-0/72-4/00-1/003
32-1/470/32-3/000/003
331/57-1/644/00-3/007
34-1/28-0/52-2/00-1/001
35-0/230/73-1/001/002

در شــکل 4، ســمت راســت محــور افقــی نشــانگر عامــل 
اول )کالبــدی( و محــور عمــودی نشــانگر عامــل دوم 
)اجتماعی ـ فرهنگــی( دربــارۀ گزاره هــای تحقیــق اســت 
ــق را  ــوع تحقی ــل موض ــال دو عام ــراد در قب ــبت اف و نس

نشــان می دهــد.
ــل  ــراد 1، 3، 5، 6، 8 روی عام ــکل 4، اف ــه ش ــه ب ــا توج ب
نخســت بــار عاملــی معنــی دار دارنــد و بیشــتر نــگاه 

کالبــدی بــه حضــور گردشــگر دارنــد. درحالی کــه ازنظــر 
افــراد 2، 4، 7، 9، 10، بــا بــار عاملــی معنــی دار روی 
عامــل دوم، وجــه اجتماعی ـ فرهنگــی حضــور گردشــگر 
در روســتای بیلــه درق حائــز اهمیــت اســت. شــایان ذکــر 
ــا  ــدام از عامل ه ــب 12 و 11 روی هیچ ک ــه مخاط ــت ک اس
معنــی دار نبــوده، ولــی مخاطــب 12 بــه دســتة اول و 

ــتری دارد. ــش بیش ــتة دوم گرای ــه دس ــب 11 ب مخاط
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بــا توجــه بــه اینکــه در روش تحقیــق کیــو بارهــای عاملی 
ــد،  ــان می ده ــا نش ــا عامل ه ــو را ب ــان کی ــه مخاطب رابط
بــه  وابســته  کــه  کیــو  عامل هــای  تفســیر  به منظــور 
عاملــی  امتیــاز  از  اســت،  کیــو  گزاره هــای  محتــوای 
گزاره هــا اســتفاده می شــود کــه پیونــدی بیــن محتــوای 
گزاره هــای کیــو و عامل هــای کیــو برقــرار می کنــد و 

امــکان تفســیر عامل هــا را فراهــم مــی آورد.
امتیازهــای عاملــی و آرایه هــای عاملــی مربــوط بــه 
همــة 35 گــزاره تحقیــق نیــز بــا توجــه بــه میانگیــن وزنــی 
مخاطبــان کیــو نســبت بــه هرکــدام از فاکتورهــای عاملی 
در جــدول 2 ارائــه  شــده اســت. همچنیــن محاســبه 
به صــورت  عاملــی  آرایه هــای  تفاضــل  قدرمطلــق 
تقریبــی گزاره هــای متمایزکننــده و توافقــی را معیــن 

ــت. ــرده اس ک
در جــدول 3، بــا توجــه بــه  قدرمطلــق تفاضــل آرایه هــای 
عاملــی درخصــوص گزاره هــای نوشــتاری، بیشــترین 
قدرمطلــق تفاضــل اعــداد 7 و 6 بــه ترتیــب مربــوط 
بعــد،  اســت. در مرحلــة  و 9  گزاره هــای 33، 10  بــه 
گزاره هــای 28 بــا تفاضــل پنــج و 24 و 25 بــا تفاضــل 
چهــار و گزاره هــای 6، 7، 23، 31، 32 متمایزکننده انــد. 
ایــن بدان معناســت کــه افــراد در دو دســته وابســته به دو 
عامــل موجــود )کالبــدی و فرهنگــی( بــر ســر ایــن گــزاره 
بــا یکدیگــر اختالف نظــر شــدید دارنــد. به عبارتــی، ایــن 
دو گــزاره بیشــترین تأثیــر را در تفکیــک مخاطبــان به دو 
ــرده  ــتاری ک ــای نوش ــوص گزاره ه ــزا درخص ــتة مج دس
اســت. مثــاًل گــزاره 9، فراهم کــردن بســتر مناســب و 

ــه داخــل بافــت روســتا. دعــوت گردشــگران ب
همچنیــن کمتریــن قدرمطلق تفاضــل آرایه هــای عاملی 
هــر گــزاره بــر روی دو فاکتــور عاملــی موجود در روســتای 
ــای 1،  ــه گزاره ه ــوط ب ــر و مرب ــدد صف ــر ع ــه درق براب بیل
11 و 22 اســت کــه منظــور از آن توافــق دو دســته از افــراد 
ــن  ــر ای ــر س ــی ب ــدی و فرهنگ ــل کالب ــه دو عام ــته ب وابس
ــن  ــی، ای ــد؛ به عبارت ــا یکدیگــر هم نظرن ــت و ب گزاره هاس
گزاره هــا مــورد وثــوق همــة مخاطبــان و عامــل مشــترک 
ــاخت  ــزارة 1، س ــاًل گ ــت. مث ــروه اس ــن دو گ ــق بی و تواف
ســرویس بهداشــتی در مکان هــای اســکان گردشــگران.
تشــخیص  و  عاملــی  آرایه هــای  خالصــه،  به طــور 
تفســیر  امــکان  توافقــی  و  متمایزکننــده  گزاره هــای 
ــق  ــای رون ــوص روش ه ــود درخص ــب موج ــت غال ذهنی
حضــور گردشــگر در روســتای بیلــه درق را فراهــم کــرد.
ــای  ــوع نظره ــی مجم ــد منطق ــای 4 و 5 برآین جدول ه
مخاطبــان کیــو دربــارۀ محتــوای گزاره هــای هرکــدام 
از فاکتورهــای عاملــی و بــه تعبیــری ذهنیــت حاکــم بــر 
روســتای بیلــه درق اســت کــه بــر اســاس آرایه هــای 

ــت. ــده اس ــم  ش ــدول 3 تنظی ــی ج عامل

جدول 4: بازمرتب سازی گزاره های کیو مرتبط با فاکتور عاملی 1

43210-1-2-3-4

3381021164731

14115319129

1820136263032

2517152834 

 232129 

242235 

 27

جدول 5: بازمرتب سازی گزاره های کیو مرتبط
 با فاکتور عاملی 2

43210-1-2-3-4

2863812232410

91115542529

1314167212633

1718123027 

 192031 

352234 

 32

درمــورد گزاره هــای نوشــتاری، بــا توجــه بــه جدول هــای 
4 و 5 کــه برآینــد مرتب ســازی گزاره هــای حاصــل از 
ــدی و  ــت کالب ــا ذهنی ــراد ب ــط اف ــان توس ــای گفتم فض
فرهنگــی اســت، مهم تریــن گزاره هــا کــه بیشــترین 
ــا  امتیــاز عاملــی را به عنــوان برآینــد ذهنیــت کالبــدی ب
تأکیــد معنــادار بــر گزاره هــای 33، 18، 14، 8 و ذهنیــت 
ــر گزاره هــای 28، 13، 9 و  ــا تأکیــد معنــادار ب فرهنگــی ب
ــن  ــد. همچنی ــب کرده ان ــو کس ــان کی ــر مخاطب 6 از منظ
گزاره هایــی بــا امتیــاز عاملــی صفــر بــرای ذهنیــت 
گــروه اول و دوم نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه عرضــة 
ــن  ــا در ای ــرار آن ه ــدول 1 از تک ــا در ج ــروح گزاره ه مش

قســمت خــودداری می شــود.
به طورکلــی تفســیر عامل هــا بیــش از همــه مبتنــی 
بــر جمله هایــی اســت کــه در دو ســوی طیــف قــرار 
می گیرنــد، یعنــی موافقــت یــا مخالفــت بــا آن هــا در 
حــد باالیــی اســت. در گام بعــد و بــرای شناســایی بهتــر و 
شــفاف تر ذهنیت هــا، بــه جمله هــای درجــه خنثــی نیــز 
ــی  ــایی جمله های ــن شناس ــود. همچنی ــه می ش مراجع
کــه نقــاط اشــتراک ذهنیت هــا و نقــاط افتــراق آن هــا را 
تشــکیل می دهنــد نیــز ضــروری اســت )خوشــگویان فرد 

و همــکاران، 1388(.
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بحث و نتیجه گیری
اهالــی  و  مــردم  ذهنیــت  در  تعمــق  و  ارزیابــی 
روش  از  بهره منــدی  و  موردمطالعــه  محــدوده 
اهالــی  ذهنیــت  برداشــت  در  کیــو  تحقیــق 
مهــم  مــوارد  موردپژوهــش  موضــوع  درخصــوص 
اولویت بنــدی  و  شناســایی  را  قابل توجهــی  و 
ــد.  ــراح دور بمان ــگاه ط ــت از ن ــن اس ــه ممک ــرد ک ک
ایــن  متــن  در  ارائه شــده  گزاره هــای  و  جدول هــا 
پژوهــش نتایــج اولویت بنــدی گزاره هــای مهــم از 
ــت.  ــه اس ــدوده موردمطالع ــردم مح ــن م ــر ذه منظ
ــه  ــو در مرحل ــق کی ــد روش تحقی ــزاره در فراین 35 گ
اول از منظــر ذهــن مخاطبــان قابل توجــه و مهــم 
بازمرتب ســازی حاصــل   ،5 4 و  بــود. جدول هــای 
ــا را  ــت گزاره ه ــزان اهمی ــو، می ــی کی ــل عامل از تحلی

کــرد. مشــخص 
درخصــوص ســؤال اول، یافته هــای پژوهــش نشــان 
عوامــل  کیــو  مخاطبــان  دیــدگاه  از  کــه  می دهــد 
ــی  ــدگاه اهال ــگر از دی ــور گردش ــق حض ــر در رون مؤث
ــا  ــته ای از گزاره ه ــب دس ــه درق در قال ــتای بیل روس
ترافیــک  محدودکــردن  ماننــد  می شــود  مطــرح 
ســواره، نورپــردازی معابــر، توجــه ویــژه بــه احیــای 
افزایــش  روســتا،  در  موجــود  تاریخــی  غارهــای 
احیــای  روســتا،  در  پذیرایــی  واحدهــای  تعــداد 
ــرویس  ــاخت س ــتا و س ــود در روس ــی موج آب معدن
گردشــگران،  اســکان  مکان هــای  در  بهداشــتی 
ــن  ــگر. ای ــرای گردش ــبانه ب ــت ش ــل اقام ــاد مح ایج
ــی  ــتگی نزدیک ــابه هم بس ــوارد مش ــایر م ــوارد و س م
ــرح  ــدی مط ــور کالب ــب فاکت ــد و در قال ــم دارن ــا ه ب
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــا ک ــر از گزاره ه ــی دیگ ــده اند. برخ ش
فاکتــور  قالــب  در  و  دارنــد  نزدیکــی  هم بســتگی 
اجتماعی ـ فرهنگــی راهــکار ی دیگــر درخصــوص 
گردشــگرند  حضــور  رونــق  در  مؤثــر  عوامــل 
بــرای  مناســب  برنامــة  تدویــن  از  عبارت انــد 
ــه برنامــه اسب ســواری، کنتــرل ورود  ســامان دهی ب
و خــروج گردشــگران بــه بافــت روســتایی، برگــزاری 
برخــود  نحــوه  درخصــوص  آموزشــی  دوره هــای 
محلــی،  کاســبان  بــرای  گردشــگران  بــا  صحیــح 
فراهم کــردن بســتر مناســب بــرای ورود گردشــگران 
بــه بافــت روســتایی و فــروش محصــوالت محلــی بــه 

ایشــان. 
پژوهــش  دوم  ســؤال  بــه  پاســخ گویی  به منظــور 
ــارۀ  ــتاییان درب ــت روس ــه ذهنی ــوص ک ــن خص در ای
گردشــگر  حضــور  بــه  رونق بخشــیدن  روش هــای 
بــه کــدام ابعــاد توســعة روســتایی گرایــش دارد، 
کیــو  مخاطبــان  مشــابه  ذهنیت هــای  بررســی  بــا 

پیرســون،  هم بســتگی  جــدول  از  اســتفاده  بــا 
اجتماعی ـ فرهنگــی  و  کالبــدی  مهــم  عاملــی  دو 
شناســایی شــده و در قالــب جــدول بازمرتب ســازی 
فاکتور هــای  از  هرکــدام  بــرای  کیــو  گزاره هــای 
ارائــه شــده اســت.  5 4 و  عاملــی در جدول هــای 
بــه  توجــه  اهمیــت  لحــاظ  بــه  تحقیــق  ایــن 
ذهنیــت جامعــه محلــی، کــه عاملــی مهــم بــرای 
در  گردشــگری  حضــور  رونــق  راه کارهــای  ارائــه 
تحقیقــات  بــا  اســت،  گردشــگرپذیر  روســتا های 
نانکــو  و  رامکیســون   ،)2012( گورســوی  و  نانکــو 
و  پریــاگ   ،)2008( نانکــو  و  رامکیســون   ،)2011(
و   )2007( همــکاران  و  دِیــر   ،)2013( همــکاران 
ــوص  ــن، درخص ــت. همچنی ــو اس ــی )2013( همس ل
ویژگی هــای  و  عوامــل  از  گردشــگری  تأثیرپذیــری 
بــا  پژوهــش  ایــن  محلــی،  جامعــه  کالبــدی 
تحقیقــات بولــی و همــکاران )2014(، لــی )2013(، 
ســاربان  حیــدری   ،)1396( همــکاران  و  جعفــری 
)1396( و بیــات و همــکاران )1397( همســو اســت. 
و  عوامــل  از  گردشــگری  تأثیرپذیــری  درخصــوص 
محلــی  جامعــه  اجتماعی ـ فرهنگــی  ویژگی هــای 
ــون  ــات توس ــج تحقیق ــا نتای ــر ب ــش حاض ــز پژوه نی
ضیایــی   ،)1994( مارتیــن  و  مک کــول   ،)2002(
و  وثوقــی   ،)1989( بلنــک   ،)1392( همــکاران  و 
 )2010( بنکــس  و  فرومــن  و   )1390( همــکاران 

همســو اســت.
اهالــی  محلــی  جامعــه  ذهنیــت  کیــو  روش  در 
ــق  ــر رون ــر ب ــل مؤث ــارۀ عوام ــه درق درب ــتای بیل روس
حضــور گردشــگر در طراحــی بافــت روســتا بــه دو 
تقســیم  ـ اجتماعــی  فرهنگی  و  کالبــدی  دســته 
در  تأثیرگــذار  ذهنــی  مؤلفه هــای  و  می شــود 
اســاس  بــر  گردشــگر  حضــور  رونــق  روش هــای 
ســنجیده  و  تفکیــک  محلــی  جامعــه  ذهنیــت 

 . د می شــو
و  مســائل  بیــان  بــا  پژوهــش  ایــن  در  درنهایــت، 
ــه  مشــکالت موجــود، ضرورت هــا و مزایــای توجــه ب
صنعــت گردشــگری در روســتا و معایــب غفلــت از 
ــی نظــری در موضــوع گردشــگری  آن و بررســی مبان
و  اندیشــمندان  نظرهــای  بررســی  روســتایی، 
اهالــی  بــا  مصاحبــه  آن  پــس  از  و  صاحب نظــران 
روســتای نمونــه مــوردی بــه مطالبــی دســت یافتیــم 
روش  بــا  اولویت بنــدی  و  پاالیــش  از  پــس  کــه، 
کیــو، برآینــد ذهنیــت افــراد در زمینــه راهکارهــای 
رونــق حضــور گردشــگر در طراحــی بافــت روســتایی 

ــد. باش
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