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گردشــگری روســتایی ،روش
تحقیــق کیــو ،ذهنیــت جامعــه
محلــی ،روســتای بیلــهدرق
اردبیــل ،رونــق حضــور گردشــگر

مقدمه

طــی قرنهــای متمــادی ،روســتا بهمنزلــه مکانــی بــرای
زندگــی و تولیــد دارای نقــش و ماهیــت مؤثــر بــوده اســت
(پاپلــی و ابراهیمــی)54 :1390 ،؛ امــا امــروزه اغلــب
ل بیشــماری همچــون
مناطــق روســتایی بــا مســائ 
فقــر ،بیــکاری ،مشــکالت بهداشــتی ،امنیــت غذایــی
پاییــن و مســائل زیســتمحیطی مواجهانــد (ازکیــا و
ایمانــی .)1387 ،همچنیــن ،تضعیــف فعالیتهــای
ســنتی اقتصــادی در مناطــق روســتایی همچــون
کشــاورزی ،معــدن و جنــگل طــی ســه دهــة پیشــین،
ضــرورت جس ـتوجو و بهکارگیــری راهکارهــای جدیــد

بــرای تقویــت پایههــای اقتصــادی و تنوعبخشــی بــه
فعالیتهــای تولیــدی در مناطق روســتایی را بیشازپیش
ضــروری کــرده اســت ( .)Byrd et al., 2009: 697مشــکالت
مذکــور رونــد مهاجــرت از روســتا بــه شــهرها را شــدت
بخشــیده و شــاهد تبدیــل روزافــزون تولیدکننــدگان
روســتایی بــه حاشیهنشــینها و مصرفکننــدگان
شــهری هســتیم؛ بنابرایــن یکــی از چالشهــای عمــده
کشــورهای درحالتوســعه رکــود و زوال روستاهاســت
(پاپلــی و ابراهیمــی .)54 :1390 ،ایــن مســئله باعــث
شــده اســت کــه متخصصــان و کارشناســان مســائل
توســعه روســتایی را موردتوجــه قــرار دهنــد و بــه دنبــال
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چکیده

توجــه بــه زمینههــای توســعه گردشــگری در روســتا و بهرهمنــدی از راهکارهــای
رونــق حضــور گردشــگر گام مهمــی در جهــت توســعه روســتاهایی اســت کــه
پتانســیل جــذب مســافر دارنــد .در ایــن میــان ،ذهنیــت جامعــه محلــی و تکیـه
بــر تجــارب بومــی کمــک بزرگــی بــرای بهرهمنــدی بیشــتر از پتانســیلهای
موجــود اســت .غفلــت طراحــان از ذهنیــت حاکــم و چالشهــای موجــود مانــع
اشــراف آنهــا بــه برخــی عوامــل مؤثــر در طراحــی و ســبب نادیــد ه گرفتهشــدن
پتانســیلهای بالقــوه و گاه ویژگیهــای خــاص محیــط میشــود .ایــن تحقیــق
بــا هــدف کشــف دیدگاههــا و نظرهــای افــراد محلــی دربــارۀ روشهــای رونــق
حضــور گردشــگر در روســتای بیلـهدرق در شهرســتان ســرعین از اســتان اردبیل
انجــام شــده اســت .بهمنظــور برداشــت ذهنیــت روســتاییان در جامعــة نمونــه از
روش تحقیــق کیــو بــا قابلیــت تمرکــز بــر جامعــة میزبــان بهویــژه جوامــع کوچک
روســتایی اســتفاده شــده اســت .روش مذکــور ترکیبــی از روشهــای کیفــی و
کمــی اســت کــه در پنــج مرحلــه انجــامشــده اســت .دادههــای تحقیــق از بیــن
ّ
اهالــی روســتای بیلــهدرق و از طریــق مرتبســازی  35گــزاره استخراجشــده
از فضــای گفتمــان در جــدول مرتبســازی اختیــاری گــردآوری و بــا نرمافــزار
اسپ ـیاساس  16تحلیــل شــده اســت .نتیجــه اینکــه ذهنیــت حاکــم بیانگــر
وجــود دو عامــل مهــم درخصــوص روشهــای 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 گزارههــای
مرتبــط بــا هرکــدام از ذهنیتهــای مذکــور اولویتبنــدی شــده و دیدگاههــای
مشــترک و اختالفنظــر بیــن گروههــای ذهنــی در قالــب گزارههــای توافقــی و
متمایزکننــده اســتخراج شــده اســت.
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راهکارهایــی برای تقلیل مســائل و مشــکالت روســتاها
باشــند.
طــی ســالهای اخیــر ،گردشــگری روســتایی یکــی
از مهمتریــن صنایعــی بهشــمار مــیرود کــه از
پتانســیلهای الزم بــرای کمــک بــه جوامــع محلــی
بهمنظــور توســعة فعالیتهــای اقتصــادی برخــوردار
اســت (McGehee & Andereck, 2004: 136; Byrd et al.,
 .)2009: 698توجــه بــه زمینههــای توســعه گردشــگری در
روســتاها و در کنــار آن بهرهمنــدی از راهکارهــای رونــق
حضــور گردشــگر و توســعه گردشــگری در روســتاهای
بــا پتانســیل جــذب مســافر و گردشــگر حائــز اهمیــت
اســت .سیاســتگذاران و برنامهريــزان گردشــگری
را عنصــر الزم بــراي حركــت بهســوی اصــاح مناطــق
روســتايی میداننــد و گردشــگری را راهبــردی اثربخش
میداننــد كــه بــه جوامــع روســتايی حيــات دوبــاره
میدهــد و آنهــا را پابرجــا نگــه مــیدارد (ازکیــا
و ایمانــی .)1387 ،توجــه بــه مشــارکت و حمایــت
جامــعۀ میزبــان ،یکــی از عناصــر اصلــی پایــداری
توســعه صنعــت گردشــگری ،اهمیــت بســیاری دارد.
اهمیــت تأثیــر گســترده و شــگرف اجتماعــی و فرهنگی
طرحهــای گردشــگری در ســاختار اجتماعــی جامعــه،
ســبک زندگــی افــراد و اقتصــاد مقصــد و برعکــس بــا
تحقیقــات متعــدد بــه اثبــات رســیده اســت Gursoy
.)et al., 2002; Gursoy et al., 2010; Pérez & Nadal, 2005
محققــان بــر ایــن نظرنــد کــه ســاکنان محلــی یــا جامعــه
میزبــان در تصمیمگیریهــای مربــوط بــه توســعه
گردشــگری تأثیــر بســزایی دارنــد ،بهطوریکــه قــدرت
تأثیــر ســاکنان در هــر مقصــدی و تبلــور آن بهصــورت
همــکاری و اســتقبال از گردشــگران در جهــت موفقیــت
و پایــداری هــر پــروژه توســعه گردشــگری ضــروری
اســت (.)Liu, 1988
تصــورات برنامهریــزان روســتایی از روســتا و زندگــی
روســتایی ممکــن اســت بــا ذهنیــت روســتاییان
تفاوتهایــی داشــته باشــد .هرچنــد ممکــن اســت
یــک غریبــه یــا طــراح ذهنیــت مــردم روســتا را قبــول
یــا تأییــد نکنــد ،ولــی بههرحــال ایــن ذهنیــت واقعــی
اســت و ســبب بــروز برخــی رفتارهــای فــردی و
اجتماعــی میشــود (حاتمــی خانقاهــی و همــکاران،
 .)1395در حالــت ایدئــال ،اشــراف طــراح بــه همــه
وجــوه مؤثــر بــر طراحــی ،ازجملــه ذهنیــت جامعــه
محلــی ،شــرط الزم بــرای مداخلــة صحیــح در آن
اســت (زرگــر و حاتمــی خانقاهــی .)1393 ،کمتوجهــی
بــه ذهنیــت جامعــه محلــی اشــراف طــراح بــه برخــی
عوامــل مؤثــر در طراحــی را کاهــش میدهــد و ســبب
نادیدهگرفتهشــدن پتانســیل و گاه ویژگیهــای

خــاص محیــط میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه
ذهنیــت ســاکنان بومــی منبعــی قابلاتــکا در احصــای
روشهــای رونــق حضــور گردشــگر در آن منطقــه و
ســبب افزایــش اشــراف طراحــان بــر تنگناهــا و امکانات
بســتر طراحــی اســت.
ایــن تحقیــق بــا هــدف کشــف دیدگاههــا و نظرهــای
افــراد محلــی دربــارۀ روشهــای رونــق حضــور گردشــگر
در روســتای بیلهدرق ،یکی از روســتاهای گردشگرپذیر
شهرســتان ســرعین ،انجــا م شــده اســت .بــا توجــه بــه
نقــش مؤثــر ســاکنان در حمایت از توســعة گردشــگری،
شــناخت الیههــای مختلــف ذهنــی جامعــه و نظرهــای
ایشــان درخصــوص راهکارهــای رونــق حضور گردشــگر
ضــرورت دارد و توجــه بــه ایــن مســئله گامــی مؤثــر در
جهــت رفــع شــکافهای موجــود اســت.
ســؤال اینکــه عوامــل مؤثــر در رونــق حضــور گردشــگر
از منظــر اهالــی روســتای بیل ـهدرق کدامانــد؟ ذهنیــت
روســتاییان دربــارۀ روشهــای رونقبخشــیدن بــه
حضــور گردشــگر از بیــن ابعاد توســعه روســتایی بیشــتر
بــه کــدام ســمت گرایــش دارد؟
در ایــن مقالــه ،روش تحقیــق کیــو بــا قابلیــت تمرکــز
بــر جامعــه میزبــان بهویــژه جوامــع کوچــک روســتایی
بهمنظــور برداشــت ذهنیــت روســتاییان درخصــوص
روشهــای رونــق حضــور گردشــگر در جامعــه
نمونــه بــهکار مــیرود .ایــن پژوهــش از نــوع الگــوی
تفســیری ـ اثباتگرایی اســت و ازلحــاظ جهتگیــری
در دســتة پژوهشهــای کاربــردی قــرار میگیــرد.
شــیوة اجــرای ایــن پژوهــش نیــز از نــوع ترکیبــی اســت
(ملکــی و شــرفی.)1395 ،

مروری بر ادبیات موضوع
گردشگریروستایی

اتحادیــه اروپــا گردشــگری روســتایی را بــرای
تمامــی فعالیتهــای گردشــگری کــه در مناطــق
روســتایی انجــام میشــود بــهکار میبــرد (Coomber
 .)& Lim, 2004: 2گردشــگری بــه مفهــوم دقيــق كلمــه
عبــارت اســت از «مســافرت اشــخاص كــه بهطــور
موقــت از محــل مســکونی خــود دور میشــوند
تــا نيازهــای حياتــی و فرهنگــی و شــخصی خــود
را بــه شــكل مصرفکننــده كاالهــای اقتصــادی
و فرهنگــی بــرآورده كننــد» (شــهابیان.)1390 ،
گردشــگری روســتایی بــه كليــه فعالیتهــای
گردشــگری در محيــط روســتايی گفتــه میشــود
کــه بــا توجــه بــه فرهنــگ و بافــت ســنتی روســتايی،
هنــر و صنايــع روســتايی ،و آدابورســوم ســنتی
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ذهنیتجامعةمحلی

مدلمفهومیتحقیق

در ایــن تحقیــق ،بــرای ارزیابــی ذهنیــت روســتاییان
دربــارۀ عوامــل مؤثــر بــر رونــق حضــور گردشــگر در
نواحــی بافــت روســتا ،از روشــی کــه در شــکل  1نشــان
داده شــده و قابلیتهــای آن بهــره گرفتــهشــده اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ازآنجاکــه جوامــع محلــی مهمتریــن اصــل در ايجــاد
ثبــات و پايــداری گردشــگری هســتند و از وجــود
گردشــگری بهــره میبرنــد یــا زیــان میبیننــد،
توجــه بــه آنهــا و برنامهریــزی برپایــه خواســتهها
و مشــاركت آنهــا ضــروری بهنظــر میرســد
(ضیایــی و همــکاران .)1392 ،موفقيــت هــر پــروژه
گردشـــگری مســـتلزم شـــناخت و درك كيفيــت
حمايــت جامعــه ميزبــان اســت .بــرای دســتيابی
بــه حمايــت مطلــوب جامعـــه روســـتايی از توســـعه
گردشــگری ،درك واكـــنش جامعـــه محلــی و عواملــی
كــه بــر ايــن طــرز تفكــر تأثیــر میگذارنــد ضــروری
بهشــمار میآیــد ( .)Gursoy et al., 2002: 80در
روســـتاهاي مقصـــد گردشـــگری ،مـــديريت فعاليـــت
گردشــگری بايــد بهصــورت مؤثــر بــر عهــدۀ ســاكنان
محلــی گذاشــته شــود .در قالــب چنيــن رويكـــردی،
نگـــرش و گرايــش ســاكنان محلــی کانــون فعاليــت
برنامهریــزی در گردشــگری بهحســاب میآیــد و
مشــاركت آنــان بــرای تســریع در رونــد برنامهریــزی
توســعه گردشــگري ـ رونــق حضــور گردشــگر ـ مــورد
تأکیــد اســت ( .)Blank, 1989: 4شــناخت و درک
واکنشهــا ،درخواســتها و دیدگاههــای جامعــه
محلــی و عوامــل مؤثــر بــر ایــن طــرز تفکرهــا بــرای
برنامهریــزان و خطمشــیگذاران بهمنظــور جلــب
حمایــت ســاکنان از توســعه گردشــگری اهمیــت
بســیاری دارد (;Dyer et al., 2007: 410; Lee, 2013: 37
 .)Nunkoo & Gursoy, 2012: 261ناآگاهــی طــراح بــه ایــن
واقعیــت ذهنــی در بســیاری از مــوارد پیشــنهادهای
طراحــان را بــه بیراهــه کشــانده اســت .در مقابــل،
آگاهــی طــراح بــه ایــن بخــش از واقعیــت ،فــارغ از میــزان
اصالــت ذهنیــت ،ســبب میشــود کــه موضــع مناســبی
در قبــال موضــوع اتخــاذ کنــد (حاتمــی خانقاهــی و
همــکاران .)1395 ،درك ریشــة رفتارهــا و خواســتههای
اجتمــاعى ،از طريــق ذهنيــت افــراد جامعه ،بســيارى از
وقايــع و رفتارهــا را تعریفپذیــر میکنــد؛ بهطوریکــه
بــا كيــو اختصاصــ ًا ســاختار ايــن پیچیدگیهــای
قابلمشــاهده ارزيــابى میشــود و اصــاح و تفســير
آنهــا صــورت میگیــرد (.)Duenckmann, 2010
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روســتا صــورت میگیــرد و دربرگيرنــدة گردشــگري
كشــاورزی ،گردشــگری ســبز ،گردشــگری مزرعـهای
و گردشــگری غذايــی و شــكار اســت (قــادری:1383،
 .)22ازایــنرو گردشــگری روســتایی بخشــی
از صنعــت بــزرگ گردشــگری اســت کــه در
توانمندســازی مــردم محلــی و ایجــاد تنــوع در رشــد
اقتصــادی و نیــز ایجــاد فرصتهــای شــغلی جدیــد
تأثیــر بســزایی دارد.
در مرحلــه اولیــه توســعه گردشــگری فوايــد
اقتصــادی بيشــتر نمــود مییابــد ،ولــی در مراحــل
بعــد ،توســعه انبــوه و كنترلنشــده هزینههــای
اقتصــادی جامعــه میزبــان را افزایــش میدهــد
( )Tosun, 2002: 222و هزینههــای اجتماعــی و
محیطــی نیــز نمایــان میشــود (Sharpley, 2014:
 .)43گردشــگری ـ گردشــگری روســتایی ـ بــه علــت
ویژگیهــای منحصربهفــردی کــه دارد ،مفهــوم
صنعــت را توســعه داده و ف ّنــاوری خــاص خــود را
مطــرح کــرده اســت .بــه بیــان ســادهتر ،صنعــت
گردشــگری ،بهمثابــه مجموع ـهای صنعتــی ،نیــروی
محرکــهای را فراهــم میســازد کــه بــا تکیــه بــر آن
چرخهــای صنایــع حیاتــی بــا شــتاب بیشــتری
میچرخــد و راه توســعه محلــی و ملــی همــوار
میشــود ()Winter , 2009: 620؛ بــه همیــن علــت اســت
کــه توجــه دولتهــا ،ســازمانهای غيردولتــي
و فعــاالن اقتصــادي را نيــز بــه خــود جلــب كــرده
اســت ،زيــرا نقــش مهمــي در جهتدهــی بــه
فعالیتهــای اقتصــادی و كمــك بــه افزايــش درآمــد
جوامــع محلــی دارد ( .)Chin et al., 2014: 36محققــان
بــر ایــن نظرنــد کــه میــان رونــق گردشــگری و
معیارهــای عینــی و ذهنــی بــرای ارزیابــی اثرهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و محیطــی آن بــر جامعــه
میزبــان رابطــهای مســتقیم وجــود دارد .نگــرش
ســاكنان بــه گردشــگری ممکــن اســت تحتتأثیــر
عواملــی نظيــر وضعيــت اقتصــادی حـــوزه (Johnson
 ،)et al., 1994: 629يكپارچگــی و انســجام اجتماعــي
جامعــه محلــی ( ،)McCool & Martin, 1994: 29مجــاورت
و نزديكــی بـــه کانونهــای گردشــگری (Murphy,
 ،)1983: 8تــرس ازبينرفتــن هويــت محلــي ،وســعت
حــوزه ،مدتزمــان برقــراری جريانــات گردشــگري
يــا ســطح بلــوغ گردشــگری در حــوزه (Liu et al.,
 ،)1987: 36شــدت تراكــم گردشــگر در حــوزه (Pizam,
 ،)1987: 8مرحلــه توســعه گردشــگری (Belise & Hoy,
 ،)1980: 83شــدت اســتفاده از منابــع پايــه و ســطح
عالقهمنــدی ميزبــان ( )Gursoy et al., 2002: 104باشــد.
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بــر اســاس مــدل مفهومــی تحقیــق ،محدودیتهــا/
امکانــات و خواســتهها و نیازهــای مــردم درخصــوص
روشهــای رونــق حضــور گردشــگر از طریــق کاوش
در ذهنیــت ســاکنان مــورد شناســایی عمیقتــر قــرار
میگیــرد و برآینــد ذهنیــت جامعــه ارائــه میشــود.
روش تحقیــق کیــو یکــی از روشهایــی اســت کــه بــه
شناســایی و اولویتبنــدی عوامــل مهــم و مؤثــر بــر
طراحــی از منظــر ذهــن مــردم میپــردازد .شــناخت
جامعتــر طــراح از ذهنیــت مخاطبــان طــرح و عوامــل
مؤثــر بــر طراحــی بــه ارتقــای کیفیــت طراحــی و
برنامهریــزی منجــر خواهــد شــد.

پیشینةپژوهش

پژوهشهــای انجامشــده دربــارۀ آثــار گردشــگری
در کشــور مــا اغلــب حــول محــور بررســی نگــرش
ســاکنان بــهتمامــی یــا برخــی از آثــار و همچنیــن
تأثیــر آن بــر کیفیــت زندگــی جامعــه محلــی یــا نقــش
آن در توســعه پایــدار شــهری ،میــزان حمایــت آنــان

از توســعه ایــن صنعــت و بررســی پایــداری ابعــاد
توســعه گردشــگری از دیــدگاه جامعــه محلــی اســت
(اجــزا شــکوهی و همــکاران1393 ،؛ علیقلــیزاده
فیروزجایــی و همــکاران1393 ،؛ بریمانــی و همــکاران،
1394؛ علیقلــیزاده فیروزجایــی و همــکاران،
 .)1394درک و حتــی پیشبینــی نگــرش ســاکنان بــه
توسعهگردشــگری و عواملــی کــه عکسالعمــل آنهــا
را تحتتأثیــر قــرار دهــد در دســتیابی بــه حمایــت
ســاکنان بــرای توســعه گردشــگری ضــروری اســت
(وثوقــی و همــکاران .)66 :1390 ،همانطــور کــه آپ
( )1992ذکــر میکنــد ،بــرای رونــق گردشــگری در هــر
مقصــد بایــد تأثیــرات معکــوس آن بــه حداقــل کاهــش
یابــد و همچنیــن ،جامعــه میزبــان بــه شــکلی مطلــوب
بــه آن بنگرنــد ( .)Terzidou et al., 2008پژوهشهــای
فراوانــی بــه بررســی اهمیــت درک ســاکنان از آثــار
گردشــگری در تأثیرگــذاری و حمایــت آنهــا از توســعه
گردشــگری انجامشــده اســت (;Nunkoo & Gursoy, 2012
Ramkissoon & Nunkoo, 2011; Ramkissoon & Nunkoo,
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نمونة موردی تحقیق
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 .)2008; Prayag et al., 2013بســیاری از تحقیقــات اخیــر
نشــان داد کــه بیــن توســعه گردشــگری و تأثیــرات
اقتصــادی ،اجتماعــی و محیطــی دركشــده از ســوی
میزبــان ارتبــاط وجــود دارد (Frauman & Banks, 2010:
.)133

1. Gavrilă-Paven
2. Biddulph

شكل  :2روستای بیلهدرق

نمونــه موردمطالعــه روســتای بيلــهدرق در اســتان
اردبيــل ،واقــع در ســهکیلومتری شــمال شهرســتان
ســرعین ،از توابــع دهســتان آبگــرم و دوميــن قطــب
گردشــگری شــهر ســرعين اســت .از عوامــل مؤثــر بــر
انتخــاب ایــن روســتا میتــوان بــه ویژگیهــای طبيعــی
ماننــد آبدرمانــی ،مناظــر طبیعــی و بکــر ،هــوای خنک
ب معدنــی گازدار و آبشــارهایی در طــول
تابســتانی ،آ 
مســیر رودخانــه و غارهــای بــزرگ و كوچــك تاریخــی
اطــراف روســتا اشــاره کــرد.

روششناسیتحقیق

در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور کشــف دیدگاههــا و
نظرهــای افــراد محلــی دربــاره روشهــای رونــق حضــور
گردشــگر در روســتای بیلــهدرق ،از روش تحقیــق کیــو
اســتفاده شــده اســت .تحقیــق از نــوع اکتشــافی اســت
و تــاش شــده اســت تــا ذهنیــت مــردم روســتا دربــاره
روشهــای رونــق حضــور گردشــگر کاوش شــود .روش
تحقیــق کیــو محقــق را بــهدقــت بیشــتر در زندگــی و نوع
روابــط و مســائل روزمــره مــردم وامــیدارد و پشــتوانه
محکمــی بــرای دســتاوردهای محقــق ایجــاد میکنــد
و آنهــا را نظاممنــد و قابلدفــاع در مجامــع علمــی
میکنــد (حاتمــی و همــکاران .)1395 ،همچنیــن ،بــر
اســاس نتایــج مطالعــات ،روش تحقیــق کیــو قابلیــت
تمرکــز بــر جوامــع کوچــک و عمیقشــدن در ذهنیــت
مؤثــر بــر اقدامــات افــراد جامعــه را دارد و روشــی
نویــن در دســتیابی بــه ذهنیــت جامعــه درخصــوص
دغدغههــای ذهنــی مخاطــب بــدون تأثیــر محقق اســت
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گاوریــا پــا ِون )2015( 1در رومانــی گردشــگری را
عاملــی بــرای توســعه اقتصــاد روســتایی و جایگزینــی
بــراي وابســتگی بــه کشــاورزی میدانــد کــه هــم
فرصــت اشــتغال را فراهــم میکنــد و هــم محیــط
را برایجوانــان روســتا جــاذب مینمایــد بیدالــف2
( )2015در روســتاهای کامبــوج نشــان داد کــه
مهاجــرت روســتاییان بــه علــت فقــر و ب ـیکاری بــوده
کــه بــا توســعه گردشــگری روســتایی اقتصــاد خانــوار و
امرارمعــاش آنــان بهتــر شــده اســت .بولــی و همــکاران
( )2014در پژوهــش خــود بــا عنــوان «توانمندســازی و
نگرشهــای ســاکنان نســبت بــه گردشــگری» بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه توانمندســازی روانشــناختی و
منافــع اقتصــادی شــخصی تأثیــر مثبــت و مســتقیم
بــر روی حمایــت گردشــگری دارد .لــی ( )2013در
پژوهشــی بــا عنــوان «تجزیهوتحلیــل تأثیــر حمایــت
ســاکنان از توســعه پایــدار گردشــگری» بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه مزایــای درکشــده از ســوی ســاکنان
میزبــان در رابطــه بیــن پیوســتگی جامعــه و حمایــت
از توســعه پایــدار گردشــگری و همچنیــن بــر مشــارکت
جامعــه و حمایــت از توســعه پایــدار گردشــگری تأثیــر
میگــذارد .جعفــری و همــکاران ( )1396در پژوهشــی
بــا عنــوان «حمایــت ســاکنان از توســعه گردشــگری:
نقــش تصویــر مــکان و اثــرات تصــوری گردشــگری»
ثابــت کردنــد کــه تصویــر مــکان نــزد ســاکنان بهطــور
مســتقیم و غیرمســتقیم و بــا واســطه تأثیــرات تصوری
اقتصــادی و اجتماعــی فرهنگــی حمایــت ســاکنان در
توســعه گردشــگری تأثیــر میگــذارد
حیــدری ســاربان ( )1396در پژوهــش خــود بــا عنــوان
«عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگری روســتایی از
دیــدگاه مــردم محلــی موردمطالعه :دهســتان ســردابه
شهرســتان اردبیــل» بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن
تمامــی مؤلفههــای تحقیــق (آموزشــی و تبلیغاتــی،
حمایــت طــرف عرضــه و اقــدام مداخلــهای دولــت،
تقویــت زیرســاختها و مطلوبیــت اجتماعــی جمعــی
و ســرمایه روانشــناختی و تقویــت مشــارکت) بــا
بهبــود توســعه گردشــگری روســتایی ارتبــاط وجــود
دارد.
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(خوشــگویانفرد1386 ،؛ بیــات و همــکاران1397 ،؛
حــکاک و همــکاران1396 ،؛ حاتمی و همــکاران1394 ،؛
.)Duenckmann, 2010
روش تحقیــق کیــو ترکیبــی از روشهــای تحقیــق
کمــی اســت کــه هــم شــیوه گــردآوری دادههــا
کیفــی و ّ
(مرتبســازی کیــو) و هــم شــیوه تحلیــل داد ه (تحلیــل
عاملــی کیــو) دربــر میگیــرد (خوشــگویانفرد.)1386 ،
بهمنظــور گــردآوری دادههــا 35 ،گــزاره استخراجشــده
از ذهنیــت اهالــی کــه از طریــق ایجــاد فضــای گفتمــان
بهدســت آمــده بررســی شــد و بــرای ایــن منظــور
از جــدول مرتبســازی اجبــاری بــا طیــف  +4تــا -4
اســتفاده شــد .بهمنظــور تحلیــل دادههــا و اســتخراج
فاکتورهــای عاملــی ،بــا اســتفاده از اطالعــات ماتریــس
دادههــای کیــو توســط نرمافــزار اسپــیاساس ،16
میــزان همبســتگی دیدگاههــای مخاطبــان دربــارۀ
گزارههــای کیــو بهصــورت ماتریــس همبســتگی بیــن
افــراد اســتخراج شــد .همجنیــن ،میــزان توافــق یــا
مخالفــت بیــن مرتبســازیهای افــراد و تشــابه یــا
تضــاد بیــن نظرهــا و دیدگاههــای مخاطبــان توســط
جــدول آرایههــای عاملــی و جــدول بازمرتبســازی
ارائــه شــد.
+4

+3

+2

+1

-0-

-1

-2

-3

-4

از دیــدگاه افــراد مطــرح میشــد کــه قبــ ً
ا مدنظــر
محققــان نبــود .دغدغههــای ذهنــی و مــوارد مهــم
تأثیرگــذار و برخــی امکانــات موجــود اغلــب موضــوع
بحــث افــراد بــود ،بهویــژه آنهایــی کــه قبــ ً
ا در ایــن
زمینــه کار کــرده بودنــد .در ادامــه نتایــج بهدس ـتآمده
از فضــای گفتمــان در قالــب گزارههــای معنــادار
نوشــته شــد .در مرحلــه بعــد ،از میــان پژوهشهایــی
در زمینــة گردشــگری روســتایی کــه قب ـ ً
ا گفتــه شــد،
پیشــنهادهایی در قالــب گــزاره اســتخراج و دربــارۀ
آنهــا نیــز از مــردم نظرخواهــی شــد .درنهایــت 35
گــزارة نهایــی طــوری عرضــه شــد کــه بیانگــر محتــوای
همــة مــوارد بحثشــده در گفتمــان باشــد (جــدول
 .)1در پایــان بــا اســتفاده از دادههــای بهدســتآمده
تحلیلهــای آمــاری انجــام شــد.
جدول  :1نتایج مرتبسازی گزارهها
گزاره  :2بهسازی و تجهیز امکانات
گزاره  :1جذابیت خانههای سنتی
روستایی (مسافرخانه ،مسیرها،
و زندهکردن فرمهای قدیمی برای
تجهیز آبدرمانی) متناسب با
گردشگران روستایی
الگوی معماری روستایی
گزاره  :3تبدیل پارکینگهای موجود
در روستا به مجموعهای مرکب از
پارکینگ و آالچیق و پارک کودک
(کمپ تفریحی)

گزاره  :4امکان ارائة مستقیم
محصوالت روستایی به گردشگران
در فضاهایی مشخص

گزاره  :6مدیریت و ساماندهی
گزاره  :5سروساماندادن به بازارهای
برنامه اسبسواری توسط اعضای
فصلي و دستفروشیها
ثابت و بومی روستا و ارائه برنامه
(وانتها و  )...در روستا
مشخص
گزاره  :7محدودکردن ترافیک سواره گزارة  :8نورپردازی مناسب معابر
(تراکتور ،کامیونت و  )...به درون و افزایش مدت ماندگاری مسافر
در روستا به هنگام شب
بافت روستایی

شکل :3جدول مرتبسازی کارتهای کیو

یافتهها

بــا تکیــه بــر منابــع موجــود ،روش کیــو بــرای شناســایی
ذهنیــت مخاطبــان تحقیــق در پنــج مرحله انجام شــده
اســت :تولیــد گزارههــای کیــو 1،انتخــاب افــرادی بــرای
مشــارکت مســتقیم در موضــوع 2،بهاشــتراکگذاری
دادههــا 3،تحلیــل عاملــی کیــو و تفســیر یافتههــا.
بــرای برداشــت ذهنیــت افــراد ،ابتــدا بــا ایشــان
ارتبــاط حضــوری برقــرار شــد و نظرشــان دربــارۀ
موضــوع تحقیــق نوشــته شــد .در ایــن مرحلــه مــواردی

. Q-SET
. P-Set
. Q-SORT

1
2
3

گزاره  :9فراهمکردن بستر مناسب
و دعوت گردشگران به داخل بافت
روستا

گزاره  :10آسفالت و سنگفرش
کردن داخل بافت روستا

گزاره  :11ساخت سرویس بهداشتی
در مکانهای اسکان گردشگران

گزاره  :12نصب وسایل بازی
مناسب در محلهای اسکان
گردشگران

گزاره  :13آموزشهای فرهنگی الزم
برای کاسبان محلی درخصوص رفتار
صحیح با مسافران

گزاره  :14توجه به پتانسیل
غارهای تاریخی روستا و
احیای آنها

گزاره  :15حل معضل توزیع نامتعادل گزاره  :16واگذاری امور خدمات
درآمد حاصل از گردشگری بین اقشار به گردشگران به افراد محلی و
بومی روستا
مختلف مردم

ادراکاتجامعهمحلیبهعواملمؤثربررونقگردشگری
درروستایبیلهدرقاردبیل:پژوهشیدرچارچوبروششناسیکیو
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گزاره  :20برگزاری دورهها و
گزاره  :19اصالح قوانین دستوپاگیر
کالسهای آموزشی آشنایی با
دولتی برای ورود سرمایهگذاران
خارجی در زمینه خدمات گردشگری نحوه صحیح برخورد با گردشگران
گزاره  :22تالش برای استمرار
گزاره  :21ایجاد پاسگاه پلیس موقتی
حضور گردشگر در روستا بهمنظور
در تابستان (که بیشترین میزان
ایجاد امتیاز برتر نسبت به
)حضور گردشگر در روستاست
روستاهای اطراف
گزاره  :23ایجاد تنوع شغلی برای
پاسخگوبودن به نیازها و سالیق
مختلف گردشگران

گزاره  :24کنترل ورود و خروج
گردشگران به داخل بافت
روستایی بهمنظور حفظ
امنیت اهالی

گزاره  :27مشارکت اهالی برای
سرمایهگذاری بهمنظور انجام
تفریحات زمستانی در روستا مانند
تیوپسواری

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

گزاره  :30به دلیل با ارزش شدن
مسکن روستای گردشگرپذیر
گزاره  :29رونق و گسترش
نسبت به روستاهای اطراف،
فعالیتهای کشاورزی سنتی در
انگیزۀ بومیان برای ارائه تسهیالت
روستا و ایجاد تنوع کاشت گیاهان
سکونتی به گردشگران و افزایش
دارویی به علت استقبال گردشگران.
ماندگاری ایشان در روستا
بیشتر میشود.
گزاره  :31تمایل جامعه محلی برای
گزاره  :32تدوین برنامهای منسجم
مشارکت در آبادانی روستا برای جذب
برای جمعآوری و دفع زبالهها
گردشگران
گزاره  :33توجه ویژه برای احیای گزاره  :34تمهیدات مناسب برای
آبمعدنی موجود در روستا بهمنظور اسکان گردشگر مانند احداث
هتل ،مسافرخانه و ...
استفاده گردشگران
گزاره  :35فراهمکردن تسهیالت الزم
برای فرآوری گیاهان دارویی توسط
اهالی و تولید عرقیجات و ...

دادههــای حاصــل از مرتبســازی کیــو در روســتای
بیلــهدرق ســرعین وارد نرمافــزار شــد و میــزان
همبســتگی دیدگاههــای مخاطبــان دربــارۀ گزارههــای
کیــو ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی در ماتریــس
همبســتگی جــدول  ،2عرضــه شــد و بــا لحــاظ درصــد
بــاالی همبســتگی بهمنزلــه معنــیداری بررســی شــد.
در ادامــه ،مخاطبــان کیــو بــا میــزان همبســتگی بــاال در
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گزاره  :25فراهمکردن امکانات الزم گزاره :26احیای سنتهای در
برای استفاده از لباس محلی اهالی حال فراموشی روستا مانند تکم به
دلیل استقبال گردشگران
برای عکاسی
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گزاره  :17ساماندهی به برنامة
گزاره  :18افزایش تعداد واحدهای
تفریحی اسبسواری در روستا شامل:
پذیرایی (غذاخوری ،قهوهخانه
کنترل قیمت ،مشخصکردن مسیر
س ّنتی ،کافیشاپ) در روستا
حرکت و ...

دو دســته مشــخص قــرار گرفتنــد .هرکــدام از دســتهها
نماینــدة ذهنیــت مشــخصی هســتند کــه فاکتــور عاملــی
نــام دارد .فاکتــور اول بیانگــر وجــود ذهنیــت کالبــدی
و فاکتــور دوم بیانگــر ذهنیــت اجتماعی ـ فرهنگــی
اســت .گفتنــی اســت کــه در میــان گزارههــا تعــدادی
گزارههــای مربــوط بــه ذهنیــت زیســتمحیطی و
اقتصــادی نیــز بودنــد کــه بهعلــت محدودیتشــان در
دو فاکتــور قبلــی ادغــام شــدند .بدینترتیــب ،جــدول
نهایــی فاکتورهــای عاملــی به شــکل دوبعــدی ارائه شــد.
پــس از جمــعآوری دادههــا ،بــا اســتفاده از روشهــای
میــزان همبســتگی ،دیدگاههــای مخاطبــان دربــارۀ
گزارههــای کیــو بــا اســتفاده از دادههــای جــدول حاصــل
از مرتبســازی گزارههــا (جــدول  )2و بــا روش تحلیــل
عاملــی در ماتریــس همبســتگی در نرمافــزار مربوطــه
بررســی شــد.
در روش تحلیــل عاملــی میتــوان کلیــه نظرهــای
جمعآوریشــده را دســتهبندی کــرد .بــرای ایــن
دســتهبندی ،جــدول ماتریــس همبســتگی تشــکیل
میشــود و میــزان همبســتگی گزارههــای کیــو نســبت
بــه یکدیگــر از دیــدگاه مخاطبان در این جدول ســنجیده
میشــوند .مجموعــه گزارههایــی کــه بــا هــم همبســتگی
نزدیــک دارنــد در دســتههای مشــخصی قــرار میگیرنــد؛
درواقــع هرکــدام از دســتهها گزارههایــی مشــابهاند و
نماینــدة یــک عامــل مشــخصاند کــه فاکتــور عاملــی
نامیــده میشــوند .بــرای ایــن منظــور ،مخاطبــان کیــو
بــا میــزان همبســتگی بــاال در دو دســته قــرار گرفتنــد.
از دیــدگاه مخاطبــان کیــو دســتهای از گزارههــا ماننــد
محدودکــردن ترافیــک ســواره ،نورپــردازی معابــر ،توجه
ویــژه بــه احیــای غارهــای تاریخــی موجــود در روســتا،
افزایــش تعــداد واحدهــای پذیرایــی در روســتا ،احیــای
آب معدنــی موجــود در روســتا و ســاخت ســرویس
بهداشــتی در مکانهــای اســکان گردشــگران ،ایجــاد
محــل اقامت شــبانه برای گردشــگر و ســایر موارد مشــابه
همبســتگی نزدیکــی بــا هــم داشــتند و در قالــب فاکتــور
کالبــدی مطــرح شــدند .درخصــوص دیگــر گزارههــا
ماننــد تدویــن برنامــة مناســب بــرای ســاماندهی بــه
مســئلة اسبســواری ،کنتــرل ورود و خــروج گردشــگران
بــه بافــت روســتایی ،برگــزاری دورههــای آموزشــی
درخصــوص نحــوة برخــود صحیــح بــا گردشــگران بــرای
کاســبان محلــی ،فراهمکــردن بســتر مناســب بــرای ورود
گردشــگران بــه بافــت روســتایی و فــروش محصــوالت
محلــی بــه ایشــان ،بــا همدیگــر همبســتگی نزدیکــی
داشــته و فاکتــور اجتماعی ـ فرهنگــی نامیــده شــدند.
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هرکــدام را در برابــر دو فاکتــور عاملــی موضــوع تحقیــق
در روســتای بیلــهدرق نشــان میدهــد .همچنیــن
بارهــای عاملــی حاصــل از تحلیــل عاملــی جــدول 2
نشــانگر میــزان وابســتگی و توافــق یــا مخالفــت هریــک
از مخاطبــان کیــو بــه هرکــدام از فاکتــور عاملهــای
عاملــی و ذهنیتهــای مذکــور بــود .معیــار معنــیداری
بارهــای عاملــی نیــز بــا توجــه بــه وجــود  35گــزاره و
کارت بــرای اطمینــان  95درصــد بزرگتربــودن بــار
عاملــی از اســت.
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در شــکل  ،4ســمت راســت محــور افقــی نشــانگر عامــل
اول (کالبــدی) و محــور عمــودی نشــانگر عامــل دوم
(اجتماعی ـ فرهنگــی) دربــارۀ گزارههــای تحقیــق اســت
و نســبت افــراد در قبــال دو عامــل موضــوع تحقیــق را
نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــه شــکل  ،4افــراد  8 ،6 ،5 ،3 ،1روی عامــل
نخســت بــار عاملــی معنــیدار دارنــد و بیشــتر نــگاه
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کالبــدی بــه حضــور گردشــگر دارنــد .درحالیکــه ازنظــر
افــراد  ،10 ،9 ،7 ،4 ،2بــا بــار عاملــی معنــیدار روی
عامــل دوم ،وجــه اجتماعیـ فرهنگــی حضــور گردشــگر
در روســتای بیلـهدرق حائــز اهمیــت اســت .شــایان ذکــر
اســت کــه مخاطــب  12و  11روی هیچکــدام از عاملهــا
معنــیدار نبــوده ،ولــی مخاطــب  12بــه دســتة اول و
مخاطــب  11بــه دســتة دوم گرایــش بیشــتری دارد.

115

116

حاتمی خانقاهی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

بــا توجــه بــه اینکــه در روش تحقیــق کیــو بارهــای عاملی
رابطــه مخاطبــان کیــو را بــا عاملهــا نشــان میدهــد،
بهمنظــور تفســیر عاملهــای کیــو کــه وابســته بــه
محتــوای گزارههــای کیــو اســت ،از امتیــاز عاملــی
گزارههــا اســتفاده میشــود کــه پیونــدی بیــن محتــوای
گزارههــای کیــو و عاملهــای کیــو برقــرار میکنــد و
امــکان تفســیر عاملهــا را فراهــم مــیآورد.
امتیازهــای عاملــی و آرایههــای عاملــی مربــوط بــه
همــة  35گــزاره تحقیــق نیــز بــا توجــه بــه میانگیــن وزنــی
مخاطبــان کیــو نســبت بــه هرکــدام از فاکتورهــای عاملی
در جــدول  2ارائــ ه شــده اســت .همچنیــن محاســبه
قدرمطلــق تفاضــل آرایههــای عاملــی بهصــورت
تقریبــی گزارههــای متمایزکننــده و توافقــی را معیــن
کــرده اســت.
در جــدول  ،3بــا توجــه بـ ه قدرمطلــق تفاضــل آرایههــای
عاملــی درخصــوص گزارههــای نوشــتاری ،بیشــترین
قدرمطلــق تفاضــل اعــداد  7و  6بــه ترتیــب مربــوط
بــه گزارههــای  10 ،33و  9اســت .در مرحلــة بعــد،
گزارههــای  28بــا تفاضــل پنــج و  24و  25بــا تفاضــل
چهــار و گزارههــای  32 ،31 ،23 ،7 ،6متمایزکنندهانــد.
ایــن بدان معناســت کــه افــراد در دو دســته وابســته به دو
عامــل موجــود (کالبــدی و فرهنگــی) بــر ســر ایــن گــزاره
بــا یکدیگــر اختالفنظــر شــدید دارنــد .بهعبارتــی ،ایــن
دو گــزاره بیشــترین تأثیــر را در تفکیــک مخاطبــان به دو
دســتة مجــزا درخصــوص گزارههــای نوشــتاری کــرده
اســت .مثــ ً
ا گــزاره  ،9فراهمکــردن بســتر مناســب و
دعــوت گردشــگران بــه داخــل بافــت روســتا.
همچنیــن کمتریــن قدرمطلق تفاضــل آرایههــای عاملی
هــر گــزاره بــر روی دو فاکتــور عاملــی موجود در روســتای
بیلــهدرق برابــر عــدد صفــر و مربــوط بــه گزارههــای ،1
 11و  22اســت کــه منظــور از آن توافــق دو دســته از افــراد
وابســته بــه دو عامــل کالبــدی و فرهنگــی بــر ســر ایــن
گزارههاســت و بــا یکدیگــر همنظرنــد؛ بهعبارتــی ،ایــن
گزارههــا مــورد وثــوق همــة مخاطبــان و عامــل مشــترک
و توافــق بیــن دو گــروه اســت .مثــ ً
ا گــزارة  ،1ســاخت
ســرویس بهداشــتی در مکانهــای اســکان گردشــگران.
بهطــور خالصــه ،آرایههــای عاملــی و تشــخیص
گزارههــای متمایزکننــده و توافقــی امــکان تفســیر
ذهنیــت غالــب موجــود درخصــوص روشهــای رونــق
حضــور گردشــگر در روســتای بیل ـهدرق را فراهــم کــرد.
جدولهــای  4و  5برآینــد منطقــی مجمــوع نظرهــای
مخاطبــان کیــو دربــارۀ محتــوای گزارههــای هرکــدام
از فاکتورهــای عاملــی و بــه تعبیــری ذهنیــت حاکــم بــر
روســتای بیلــهدرق اســت کــه بــر اســاس آرایههــای
م شــده اســت.
عاملــی جــدول  3تنظیــ 
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درمــورد گزارههــای نوشــتاری ،بــا توجــه بــه جدولهــای
 4و  5کــه برآینــد مرتبســازی گزارههــای حاصــل از
فضــای گفتمــان توســط افــراد بــا ذهنیــت کالبــدی و
فرهنگــی اســت ،مهمتریــن گزارههــا کــه بیشــترین
امتیــاز عاملــی را بهعنــوان برآینــد ذهنیــت کالبــدی بــا
تأکیــد معنــادار بــر گزارههــای  8 ،14 ،18 ،33و ذهنیــت
فرهنگــی بــا تأکیــد معنــادار بــر گزارههــای  9 ،13 ،28و
 6از منظــر مخاطبــان کیــو کســب کردهانــد .همچنیــن
گزارههایــی بــا امتیــاز عاملــی صفــر بــرای ذهنیــت
گــروه اول و دوم نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه عرضــة
مشــروح گزارههــا در جــدول  1از تکــرار آنهــا در ایــن
قســمت خــودداری میشــود.
بهطورکلــی تفســیر عاملهــا بیــش از همــه مبتنــی
بــر جملههایــی اســت کــه در دو ســوی طیــف قــرار
میگیرنــد ،یعنــی موافقــت یــا مخالفــت بــا آنهــا در
حــد باالیــی اســت .در گام بعــد و بــرای شناســایی بهتــر و
شــفافتر ذهنیتهــا ،بــه جملههــای درجــه خنثــی نیــز
مراجعــه میشــود .همچنیــن شناســایی جملههایــی
کــه نقــاط اشــتراک ذهنیتهــا و نقــاط افتــراق آنهــا را
تشــکیل میدهنــد نیــز ضــروری اســت (خوشــگویانفرد
و همــکاران.)1388 ،
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ارزیابــی و تعمــق در ذهنیــت مــردم و اهالــی
محــدوده موردمطالعــه و بهرهمنــدی از روش
تحقیــق کیــو در برداشــت ذهنیــت اهالــی
درخصــوص موضــوع موردپژوهــش مــوارد مهــم
و قابلتوجهــی را شناســایی و اولویتبنــدی
کــرد کــه ممکــن اســت از نــگاه طــراح دور بمانــد.
جدولهــا و گزارههــای ارائهشــده در متــن ایــن
پژوهــش نتایــج اولویتبنــدی گزارههــای مهــم از
منظــر ذهــن مــردم محــدوده موردمطالعــه اســت.
 35گــزاره در فراینــد روش تحقیــق کیــو در مرحلــه
اول از منظــر ذهــن مخاطبــان قابلتوجــه و مهــم
بــود .جدولهــای  4و  ،5بازمرتبســازی حاصــل
از تحلیــل عاملــی کیــو ،میــزان اهمیــت گزارههــا را
مشــخص کــرد.
درخصــوص ســؤال اول ،یافتههــای پژوهــش نشــان
میدهــد کــه از دیــدگاه مخاطبــان کیــو عوامــل
مؤثــر در رونــق حضــور گردشــگر از دیــدگاه اهالــی
روســتای بیلــهدرق در قالــب دســتهای از گزارههــا
مطــرح میشــود ماننــد محدودکــردن ترافیــک
ســواره ،نورپــردازی معابــر ،توجــه ویــژه بــه احیــای
غارهــای تاریخــی موجــود در روســتا ،افزایــش
تعــداد واحدهــای پذیرایــی در روســتا ،احیــای
آب معدنــی موجــود در روســتا و ســاخت ســرویس
بهداشــتی در مکانهــای اســکان گردشــگران،
ایجــاد محــل اقامــت شــبانه بــرای گردشــگر .ایــن
مــوارد و ســایر مــوارد مشــابه همبســتگی نزدیکــی
بــا هــم دارنــد و در قالــب فاکتــور کالبــدی مطــرح
شــدهاند .برخــی دیگــر از گزارههــا کــه بــا یکدیگــر
همبســتگی نزدیکــی دارنــد و در قالــب فاکتــور
اجتماعی ـ فرهنگــی راهــکاری دیگــر درخصــوص
عوامــل مؤثــر در رونــق حضــور گردشــگرند
عبارتانــد از تدویــن برنامــة مناســب بــرای
ســاماندهی بــه برنامــه اسبســواری ،کنتــرل ورود
و خــروج گردشــگران بــه بافــت روســتایی ،برگــزاری
دورههــای آموزشــی درخصــوص نحــوه برخــود
صحیــح بــا گردشــگران بــرای کاســبان محلــی،
فراهمکــردن بســتر مناســب بــرای ورود گردشــگران
بــه بافــت روســتایی و فــروش محصــوالت محلــی بــه
ایشــان.
بهمنظــور پاســخگویی بــه ســؤال دوم پژوهــش
در ایــن خصــوص کــه ذهنیــت روســتاییان دربــارۀ
روشهــای رونقبخشــیدن بــه حضــور گردشــگر
بــه کــدام ابعــاد توســعة روســتایی گرایــش دارد،
بــا بررســی ذهنیتهــای مشــابه مخاطبــان کیــو

بــا اســتفاده از جــدول همبســتگی پیرســون،
دو عاملــی مهــم کالبــدی و اجتماعی ـ فرهنگــی
شناســایی شــده و در قالــب جــدول بازمرتبســازی
گزارههــای کیــو بــرای هرکــدام از فاکتورهــای
عاملــی در جدولهــای  4و  5ارائــه شــده اســت.
ایــن تحقیــق بــه لحــاظ اهمیــت توجــه بــه
ذهنیــت جامعــه محلــی ،کــه عاملــی مهــم بــرای
ارائــه راهکارهــای رونــق حضــور گردشــگری در
روســتاهای گردشــگرپذیر اســت ،بــا تحقیقــات
نانکــو و گورســوی ( ،)2012رامکیســون و نانکــو
( ،)2011رامکیســون و نانکــو ( ،)2008پریــاگ و
همــکاران ( ،)2013دیِــر و همــکاران ( )2007و
لــی ( )2013همســو اســت .همچنیــن ،درخصــوص
تأثیرپذیــری گردشــگری از عوامــل و ویژگیهــای
کالبــدی جامعــه محلــی ،ایــن پژوهــش بــا
تحقیقــات بولــی و همــکاران ( ،)2014لــی (،)2013
جعفــری و همــکاران ( ،)1396حیــدری ســاربان
( )1396و بیــات و همــکاران ( )1397همســو اســت.
درخصــوص تأثیرپذیــری گردشــگری از عوامــل و
ویژگیهــای اجتماعی ـ فرهنگــی جامعــه محلــی
نیــز پژوهــش حاضــر بــا نتایــج تحقیقــات توســون
( ،)2002مککــول و مارتیــن ( ،)1994ضیایــی
و همــکاران ( ،)1392بلنــک ( ،)1989وثوقــی و
همــکاران ( )1390و فرومــن و بنکــس ()2010
همســو اســت.
در روش کیــو ذهنیــت جامعــه محلــی اهالــی
روســتای بیلــهدرق دربــارۀ عوامــل مؤثــر بــر رونــق
حضــور گردشــگر در طراحــی بافــت روســتا بــه دو
دســته کالبــدی و فرهنگیـاجتماعــی تقســیم
میشــود و مؤلفههــای ذهنــی تأثیرگــذار در
روشهــای رونــق حضــور گردشــگر بــر اســاس
ذهنیــت جامعــه محلــی تفکیــک و ســنجیده
میشــو د .
درنهایــت ،در ایــن پژوهــش بــا بیــان مســائل و
مشــکالت موجــود ،ضرورتهــا و مزایــای توجــه بــه
صنعــت گردشــگری در روســتا و معایــب غفلــت از
آن و بررســی مبانــی نظــری در موضــوع گردشــگری
روســتایی ،بررســی نظرهــای اندیشــمندان و
صاحبنظــران و پــس از آن مصاحبــه بــا اهالــی
روســتای نمونــه مــوردی بــه مطالبــی دســت یافتیــم
کــه ،پــس از پاالیــش و اولویتبنــدی بــا روش
کیــو ،برآینــد ذهنیــت افــراد در زمینــه راهکارهــای
رونــق حضــور گردشــگر در طراحــی بافــت روســتایی
باشــد.
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اجــزا شــکوهی ،محمــد ،بوذرجمهــری ،خدیجــه،
ایســتگلدی ،مصطفــی و مــودودی ،مهــدی (.)1393
«بررســی اثــرات گردشــگری بــر کیفیــت زندگــی جامعــة
میزبــان؛ نمونــة مطالعاتــی :شــهر بنــدر ترکمــن».
فصلنامــة فضــای جغرافیایــی ،دورۀ  ،47شــمارۀ ،14
ص 101ـ.125
ازکیــا ،مصطفــی و ایمانــی ،علــی ( .)1387توســعة
پایــدار روســتایی .تهــران :انتشــارات اطالعــات.
بریمانــی ،فرامــرز ،حســنپور ،محمــود و شــعبانی،
پریســا (اردیبهشــت « .)1394بررســی واکنــش جامــعۀ
محلــی نســبت بــه گردشــگری در چارچــوب نظــریۀ
مبــادلۀ اجتماعــی (نمــونۀ مــوردی :ناحــیۀ ســاحلی
بابلســر)» .دومیــن همایــش ملــی گردشــگری و توســعۀ
پایــدار ،ســمنان.
بیــات ،ناصــر ،مقیمــی ،مهــدی و اســدیفرد ،محمــد
(« .)1397رهیافــت ســاماندهی اقامتگاههــای
گردشــگری غیررســمی در ایــران بــا رویکــرد ایمنــی و
امنیتــی» .گردشــگری شــهری .دورة  ،5شــمارة  ،1ص
143ـ.159
پاپلــی یــزدی ،محمدحســین و ابراهیمــی ،محمدامیــر
( .)1390نظریههــای توســعة روســتایی .تهــران:
انتشــارات ســمت.
جعفــری ،ســکینه ،احســانفر ،ســعید و ملکــی
مجــد ،شــیال (« .)1396حمایــت ســاکنان از توســعة
گردشــگری :نقــش تصویــر مــکان و اثــرات تصــوری
گردشــگری» .نشــریة گردشــگری شــهری ،دورة ،4
شــمارة  ،4ص 35ـ.53
حاتمــی خانقاهــی ،توحیــد ،زرگــر ،اکبر و ســرتیپیپور،
محســن (« .)1394بررســی قابلیــت روش تحقیــق کیــو
در شناســایی و اولویتبنــدی وجــوه مؤثــر بــر طراحــی
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