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:خالصه

 يهـا  روشاز راهکارهاي رونق حضور گردشگر یکـی از   مندي و بهرهي گردشگري در روستا هاي توسعه توجه به زمینهامروزه 

تجارب بومی  بر هیتکمحلی و  يجامعهدر این میان ذهنیت .روستاهاي با پتانسیل جذب مسافر است يتوسعهي جهت بنیاد

موجود باعـث   يها چالشو  فلت طراحان از ذهنیت حاکمغ.موجود است يها لیپتانسبیشتر از  يمند بهرهکمک بزرگی براي 

خـاص   هـاي  ویژگـی و گـاه  بـالقوه   يهـا  لیپتانسکه  شودیمسبب حی بوده و در طرا مؤثرعدم اشراف طراح به برخی عوامل 

رونـق حضـور    يهـا  روشنظرات افـراد محلـی در رابطـه بـا     ها و  کشف دیدگاه باهدفاین تحقیق . محیط نادیده گرفته شود

ي  جهت برداشت ذهنیـت روسـتاییان در جامعـه   .انجام شدگیالناز استان  آستاراشهرستان در  حیرانگردشگر در روستاي 

روش مـذکور  .اسـتفاده شـد  ویژه جوامع کوچـک روسـتایی    ي میزبان به روش تحقیق کیو با قابلیت تمرکز بر جامعهاز نمونه

و  حیـران از بین اهالی روسـتاي   تحقیقيها داده. است شده انجامکیفی و کمی است که در پنج مرحله  يها روشترکیبی از 

نتیجـه ذهنیـت    عنـوان  به. شد يگردآوراز فضاي گفتمان در جدول اجباري،  شده استخراجيگزاره35يساز مرتباز طریق 

ذهنیـت اول بیـانگر   . مـوردي بـود   ي نمونهدر  رونق حضور گردشگرهاي روشحاکم، بیانگر وجود دو عامل مهم در خصوص 

مـرتبط   هـاي  گزارهمه در ادا .ارجحیت عوامل و اقدامات کالبدي و ذهنیت دوم مبین اهمیت اقدامات اجتماعی و فرهنگی بود

ذهنـی اسـتخراج    هـاي  گـروه بین  متمایزکنندهتوافقی و  هاي گزارهو همچنین  بندي اولویتمذکور  هاي ذهنیتاز  هرکدامبا 

  .گردید
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  مقدمه.1

امـا  . [1]اسـت بـوده مـؤثر ماهیتونقشواجدتولید،وزندگیبرايمکانیعنوان بهروستامتمادي،هاي قرنطی

مسـائل پـایین و غـذایی بهداشـت، امنیـت  ،شـغل فقـر، نبـود   مثـل متعـددي هاي چالشباروستاییمناطقاغلب امروزه 

زي، معـدن و  ن کشـاور سنتی اقتصادي در مناطق روستایی همچو هاي فعالیتتضعیف همچنین .[2]دانمواجهمحیطی زیست

 بخشـی  تنوعاقتصادي و  هاي پایهجدید جهت تقویت  راهکارهايکارگیري بهضرورت جستجو و پیشین، جنگل طی سه دهه

مشکالت مذکور روند مهـاجرت از روسـتا   [3].ضروري نموده است ازپیش بیشتولیدي در مناطق روستایی را  هاي فعالیتبه 

شـهري  کننـدگان  مصرفو  ها نشین حاشیهروستایی به  تولیدکنندگاند تبدیلشاه ازپیش بیشت بخشیده وشدرا  به شهرها

شـده باعـث مسئلهاین.[1]استروستاهازوالورکود،توسعه درحالکشورهايعمدههاي چالشازیکی بنابراین؛هستیم

مسائلتقلیلبرايردهاییراهبدنبالبهوهقراردادموردتوجهراروستاییتوسعهمسائلو کارشناسان،است که متخصصان

  .باشندروستاهاو مشکالت

الزم  هـاي  پتانسـیل صنایعی که از  ترین مهمیکی از  عنوان بهاخیر گردشگري روستایی  هاي سالدر این میان، طی 

توجـه  [3].اسـت قرارگرفتهموردتوجه، استاقتصادي برخوردار  هاي فعالیتي توسعهبراي کمک به جوامع محلی در راستاي 

 ي توسـعه از راهکارهـاي رونـق حضـور گردشـگر و      منـدي  بهـره گردشگري در روستاها و در کنار آن  ي توسعههاي زمینهبه

رابرنامه ریزان، گردشگريوگذاران سیاست. گردشگري در روستاهاي با پتانسیل جذب مسافر و توریست حائز اهمیت است

بهتوجهباتواند میراهبردي کهعنوان بهگردشگريازودانند میروستاییاصالح مناطقسوي بهحرکتبرايالزمعنصر

گردشـگري .[2]کننـد  مـی دارد، یـاد نگـه پابرجـا راهـا  آنوبدهددوبارهحیاتجوامع روستاییبهخودخاصاثربخشی

که طوري بهاست،شدهیادروستایینواحیکالبديواجتماعیاقتصادي،ي توسعهوبازسازيبرايکارآمدکاتالیزوريعنوان به

یـا واي حاشـیه نـواحی روسـتایی  کالبـدي واجتمـاعی واقتصـادي هاي چالشرفعبراياروپاسراسردراخیرهاي سالطی

چنـد در. [4]استقرارگرفتهتوجه کانوندرگردشگريهستند،روبروسنتیکشاورزيهاي فعالیتکاهشباکهروستاهایی

راسـتا ایـن درکـه استشده مطرحروستاوروابط شهربازسازيدرعمدهروند یکعنوان هبگردشگري روستاییاخیردهه

کشورهاییدرویژه بهدنیامناطقبیشتردرگردشگرانبا اقامتتوأمسرگرمیوتفریحباانگیزهروستاییفضاهايازاستفاده

محققـان .[5]استشدهمنجر»اجتماعیشگريگرد هاي سیاست«اصطالحشدن مطرحبهفرانسه،وسوئدانگلستان،مانند

وپررنگبسیارگردشگريي توسعهبهمربوطهاي گیري تصمیمدرمیزباني جامعهیامحلیساکنیننقشکهباورنداینبر

درگردشگران،ازاستقبالوهمکاريصورت بهآنتبلورومقصديهردرساکنینتأثیرگذارقدرتکه طوري بهاست کلیدي

داللـت گردشگري،توسعۀدرجامعهمشارکتبرتأکید.[6]استضروريگردشگريي توسعهپروژههرپایداريوموفقیتتجه

شوندمیگذاشتهکنارگردشگريهاي پروژهمدیریتالبتهوگیري تصمیم،ریزي برنامهفرایندهايازاغلبساکنانکهداردواقعیتاینبر

تـأثیر تحـت راهـا  آنالعمـل  عکستواند میکهعواملیوگردشگري ي توسعهازساکنیننگرشبینی پیشحتیودرك[7]

ذکـر  ) 1992(اپکـه   طـور  همـان [8]اسـت ضـروري گردشـگري ي توسـعه برايحمایت ساکنینبهدستیابیدردهدقرار

جامعـۀ توسـط همچنین،ویافته کاهشحداقلبهآنمعکوستأثیراتبایدمقصدیکدرگردشگريرونقمنظور به، کند می

اقتصادي،اثراتوتوسعه گردشگريبینکهدادنشاناخیرتحقیقاتازبسیاري[9]شودنگریستهمطلوبشکلیبهمیزبان

ي توسـعه طراحـان بـراي    هـاي  پیشـنهاد رو ازایـن .[10]دارد ارتبـاط وجـود  میزبانسويازشدهدركمحیطیواجتماعی

ممکـن اسـت    هـا  آنذهنـی   هـاي  چالشدر صورت غفلت از دیدگاه و ذهنیت ساکنان بومی و گردشگري روستایی  هاي طرح

  .به دنبال نداشته باشد موردقبولنتایج 

روستایی موجود در ذهن برنامه ریزان روستایی ممکن است با ذهنیت روسـتاییان   وزندگیصورت خیالی از روستا 

 هرحـال  بـه کن است ذهنیت مردم روستا را قبول یا تأیید نکند، ولـی  یک غریبه یا طراح مم هرچند. داشته باشد هایی تفاوت



در حالـت ایـده آل، اشـراف    .[11].شود میفردي و اجتماعی را سبب  رفتارهاياین ذهنیت یک واقعیت موجود است و برخی 

تفکـر   جـاي  بـه بعـدي  تـک الزم براي مداخله صحیح در آن است و حاکمیت تفکر  شرطبر طراحی، مؤثرطراح به همه وجوه 

عدم توجه بـه  .[11]استرا به دنبال داشته  هایی ناکامیدر طراحی،  مؤثربه دلیل عدم آگاهی طراح از برخی وجوه  نگر جامع

و  هـا  زمینـه کـه  شود میسببدر طراحی بوده و  مؤثرذهنیت جامعه محلی باعث عدم اشراف طراح یا غفلت از برخی عوامل 

 عنـوان  بـه ذهنیت اهـالی و سـاکنان بـومی    نادیده گرفته شود این در حالی است که حیطخاص م هاي ویژگیپتانسیل و گاه 

اطالعات و شـناخت   کننده تکمیلعنوان بهرونق حضور گردشگر در آن منطقه است که  هاي روشبر احصاي  اتکا قابلمنبعی 

.و امکانات بستر طراحی است تنگناهاطراح و سبب افزایش اشرافیت طراحان بر 

رونق حضور گردشـگر در روسـتاي    هاي روشو نظرات افراد محلی در رابطه با  ها دیدگاهکشف  باهدفحقیق این ت

ساکنان در حمایـت   مؤثربا توجه به نقش . است شده انجاماستآستاراکه یکی از روستاهاي گردشگر پذیر شهرستان  حیران

ایشان در خصوص راهکارهاي رونق حضور گردشـگر   مختلف ذهنی جامعه و نظرات هاي الیهگردشگري شناخت  ي توسعهاز

.موجود است هاي شکافدر جهت رفع  مؤثرگامی  مسئلهو توجه به این  شود مییک ضرورت مطرح  عنوان به

  ؟اند ماکدحیراندر رونق حضور گردشگر از منظر اهالی روستاي  مؤثراینکه عوامل  سؤال

روستایی بیشـتر بـه کـدام     ي توسعهبه حضور گردشگر از بین ابعاد رونق بخشیدن  هاي روشروستاییان در خصوص  ذهنیت

سمت گرایش دارد؟

  

  روش تحقیق.2

رونـق حضـور گردشـگر، از روش تحقیـق کیـو       هاي روشارزیابی ذهنیت اهالی در خصوص  منظور بهدر این مقاله 

رونق حضـور گردشـگر کـاوش    هاي روشتحقیق تالشی است که در آن ذهنیت روستاییان در خصوص  این.شود میاستفاده 

جوامـع کوچـک روسـتایی جهـت برداشـت       ویژه بهمیزبان  ي جامعهتمرکز بر  باقابلیتو به عبارتی روش تحقیق کی. گردد می

پژوهش از نوع پـارادایم   این.رود مینمونه به کار  ي جامعهرونق حضور گردشگر در  هاي روشذهنیت روستاییان در خصوص 

ایـن انجـام دادن شـیوه . گیـرد  مـی کـاربردي قـرار    هـاي  پژوهشدستهدر  گیري جهتازلحاظو  است گرایی اثبات-تفسیري

 ي مرحلـه که در ادامه در متن آمده است، روش تحقیـق کیـو شـامل پـنج      گونه همان.[12]استترکیبینوعازنیزپژوهش

تحلیـل  (بـرد  مـی از رویکرد کمی بهره ها ذهنیتکشف  مرحلهگردآوري نظرها از روش کیفی و در  در مرحله. باشد میاصلی 

ي هـا  دادهاست، زیرا  اي کتابخانه. شود میمیدانی محسوب  -اي کتابخانهمکانی، پژوهشی  ازنظراین پژوهش . )عاملی اکتشافی

اسـت و   آمده دست بهگردشگري روستاییمنابع موجود در زمینۀ  توسعهبراي کشف ذهنیت، از مطالعه، بررسی و  الزمنظري 

روش .اسـت  شـده  گـردآوري میـدانی   صـورت  بهکنندگان مشارکتزم از الي ها دادهاست، زیرا براي شناسایی ذهنیت  میدانی

خـدمات   هـا  آنگرفته و به  تأثیراز حضور گردشگر  غیرمستقیممستقیم یا  صورت بهانتخاب مخاطبین نیز افرادي هستند که 

  .دهند میارائه 

  مبانی نظري

  گردشگري روستایی .3

لیت هاي سنتی اقتصادي در منـاطق روسـتایی همچـون کشـاورزي، معـدن و جنگـل طـی سـه دهـا          تضعیف فعا

پیشین،ضرورت جستجو و به کار گیري راهکار هاي جدید جهت تقویت پایه هاي اقتصادي و تنوع بخشی بـه فعالیـت هـاي    

اخیر گردشگري روستایی بـه   در این میان، طی سالهاي.[3]تولیدي در مناطق روستایی را بیش از پیش ضروري نموده است

عنوان یکی از مهم ترین صنایعی که از پتانسیل هاي الزم براي کمک به جوامع محلی در راسـتاي توسـعه ي فعالیـت هـاي     

گردشگري روستایی گونه هاي متفـاوتی دارد کـه نشـان    .[14]و[3].اقتصادي برخوردار می باشد، مورد توجه قرار گرفته است



طبیعت، محـیط روسـتا، میـراث تـاریخی و     . ي محیط زیست، اقتصاد، تاریخ و موقعیت روستا است دهنده ي الگوي پیچیده

اتحادیـه اروپـا گردشـگري روسـتایی را بـراي تمـام       .[15]فرهنگی آن شرط اصلی براي توسعه ي گردشگري روستایی اسـت  

يتوسـعه اولیـه ي حلـه ي مردر.[16]فعالیت هاي گردشگري که در مناطق روسـتایی روي مـی دهـد، بـه کـار مـی بـرد       

هزینه هاينشده،کنترلوانبوهمقیاسدرتوسعهبعدمراحلدرولیمی کنندنمود پیدابیشتراقتصاديفوایدگردشگري،

گردشگري به علت ویژگی هاي منحصـر بـه فـردي کـه دارد، مفهـوم      .[17]اقتصادي جامعه ي میزبان افزایش پیدا می کنند

به بیان ساده تر، صنعت گردشگري، به مثابه یـک مجموعـه   . اوري خاص خود را مطرح کرده استصنعت را توسعه داده و فن

صنعت، نیروي محرکه اي را فراهم می سازد که با تکیه بر آن، چرخ هاي صنایع حیاتی با شتاب بیشتري حرکت کنند و راه 

فعـاالن  وغیردولتـی هـاي سـازمان ،هـا دولـت توجـه و به همین دلیل اسـت کـه   [18]توسعه ي محلی و ملی هموار شود

افـزایش بـه کمـک وهاي اقتصـادي فعالیتبهدهیجهتدرمهمینقشزیرا،استکردهجلبخودبهنیزرااقتصادي

.[20]هـا زیرسـاخت توسعۀارز،تبادلدرآمد،منبعثروت،انتقالجریانعنوانبهاین صنعت .[19]داردمحلیجوامعدرآمد

شـود  مـی نیـز محلـی جوامـع شـامل اقتصـادي آن منـافع آنکهضمناست،مؤثربسیارکشورهااقتصادرشددرکهاست

ازشـده دركمحیطـی واجتمـاعی اقتصـادي، اثراتوتوسعه گردشگريبینکهدادنشاناخیرتحقیقاتازبسیاري.[10]

درمشـارکت روستایی پایدار و همچنـین  براي دستیابی به گردشگريبه این مفهوم که .[21]داردارتباط وجودمیزبانسوي

درگردشـگران رضـایتمندي میـزان ارزیـابی کـردن  .اسـت حیـاتی گردشگرانومحلیساکنانرضایتمنديملی،اقتصاد

گردشـگران هايدیدگاهازبهتريدریافتتاکندمیکمکروستایین گردشگريالفعابهروستاییگردشگريمقصدهاي

سـطح رضـایتمندي  .کننـد  متمرکـز گردشگرانبرايمثبتهايتجربهایجادجهتدرراانشهايو تالشباشندداشته

مـؤثر دیگـران بـه آنپیشنهادکردننظر یاموردمکانبهدوبارهمراجعۀبرايويآتیتصمیماتدراستممکنگردشگر

جـذب درمهمـی بسیارملعااندرکاراندستازسويشوندهخدمات عرضهکیفیتروستایی،گردشگريزمینۀدر .باشد

بهورودتمایلبیانگرگردشگريتوسعۀازحمایتکهمی کننداظهارمحققانراستا،ایندر.[22]آیدمیشماربهگردشگران

بـه ویـژه   -میزبـان جامعـۀ اسـتقبال ومیهمـان نـوازي  مسـتلزم گردشگريصنعتموفقیت آمیزتوسعۀ.[23]استمبادلهیک

رامجـدد بازدیـد بـه تمایل نداشتنوکردهمتأثرراگردشگرانسرانجامسوء برخوردي،هرگونهبه طوریکهاست؛-روستایی

.[23]. می شودموجب

  ي محلی ذهنیت جامعه.4

باشـند و ایـن جوامـع هسـتند کـه از       ترین اصل در ایجاد ثبات و پایداري گردشگري می جوامع محلی مهم امروزه

هـا احسـاس    هـا و مشـارکت آن   ریزي با دخیل کردن خواسته زوم توجه و برنامهشوند، ل وجود گردشگري منتفع یا متضرر می

درك واکــنش  . موفقیت هر پروژه گردشـگري مسـتلزم شـناخت و درك کیفیت حمایت جامعه میزبـان اسـت  .[24]شودمی

لوب جامعـه روســتایی  منظور دستیابی به حمایت مط گذارند، به جامعـه محلـی و عواملی که بر روي این طرز تفکر تأثیر می

روسـتاهاي مقصـد گردشـگري، مـدیریت فعالیـت گردشـگري   در.[22]آیداز توسـعه گردشگري امري ضروري به شمار می

در قالب چنین رویکـردي، نگـرش و گرایش ساکنین محلی نقطه . صورت مؤثر بر دوش ساکنین محلی، قرارداده شود باید به

ریـزي توسـعه    عنـوان کاتـالیزوري دررونـد برنامـه     آید و مشارکت آنان به حساب می ردشگري بهریزي در گ ثقل فعالیت برنامه

  .[25]استمورد تأکید -رونق حضور گردشگر–گردشگري 

عاملی مهم درگردشگريي هاي توسعه با روشرابطهدرمحلیي جامعهذهنیتوفکرطرزعقاید،توجه به تنوع

شود این است که آیا ذهنیـت اهـالی ماننـد     سؤالی که در اینجا مطرح می .شود میسوبمحگردشگريي توسعهریزي برنامه

فقـدان  اسـت؟  -مندي در مسئله مذکور براي بهره -دسترس یک جعبه سیاه و دسترسی به آن سخت است یا موضوعی قابل



، در بسـیاري از مـوارد   ي برخی رفتارهاي مرتبط بـا صـنعت گردشـگري اسـت     آگاهی طراح به این واقعیت ذهنی، که ریشه

در مقابل، آگاهی طراح بـه ایـن بخـش از واقعیـت، فـارغ از میـزان اصـالت        . پیشنهادهاي طراحان را به بیراهه کشانده است

و به همین دلیل در ایـن تحقیـق   .[11]د شود که موضع مناسبی در قبال موضوع اتخاذ کن شود سبب می ذهنیت، سبب می

ا از ایـن روش و  عوامل مؤثر بر رونـق حضـور گردشـگر در نـواحی بافـت روسـت      ان در خصوص ارزیابی ذهنیت روستاییبراي 

  .شده است هاي آن بهره گرفته قابلیت

گردشگريتوسعۀبهمیزبانجامعۀگرایشونگرشعنوانباايمقالهدر،)1389(اندیگروفیروزجاییعلیقلیزاده

یکدیگرباگردشگريبهنسبتمطالعهموردمحدودةساکنانایشگرونگرشماهیتکهدادندنشانروستایینواحیدر

میزانافزایشباطوریکهبهاست؛گردشگريتوسعۀسطحتأثیرتحتساکنانحمایتمیزانودارندداريمعنیتفاوت

خواهدکاستهمیزبانهايحمایتمیزانازتدریجبهحاصل،منافعبامقایسهدرگردشگريتوسعۀازناشیمنفیاثرات

[26]شد

گردشگري توسعۀازمحلیجامعۀحمایتونگرشبررسیبهپژوهشیدر،)1393(دیگرانوفیروزجاییعلیقلیزاده

محلی جامعۀاینکهعالوه برکهاستاینبیانگرپژوهشایننتایج .پرداختندبیابانکوخورشهرستانروستاییمنطقۀدر

سطح درآمدي،وابستگیشغلی،وابستگیگردشگري،توسعۀسطحتأثیرتتححمایتایناست،گردشگريتوسعۀحامی

از اثراتوقویترمثبتاثراتازساکنانذهنیتصویربودندگردشگرپذیرترکهروستاهاییدرهمچنین، .است ...وتحصیالت

  [27].استبودهگردشگرپذیرکمترروستاهايساکنانازضعیفترمنفی

نگهداشتنپایدارهرچهگردشگري به منظورتوسعۀازآنهاحمایتجلبدرگردشگريرآثاازساکنانادراكفهم

  .[29]و[28]داردبسیارياهمیتصنعتاینتوسعۀ

نمونه:گردشگريوابسته بهوعمومیاثراتبهساکنیننگرش هايعنوانباخودمقالهدر)2005(آکانو  کووان

درگردشگرييتوسعهبهنسبتمساعديهايساکنین نگرشکهرسیدندجهنتیاینبهآنتالیا،بلک،يمطالعهمورد

واکنشهانهایتودرهستندهمگردشگريمنفیاثراتنگرانگستردهطورکه بهدادندنشانهمچنینآنهاامادارند،منطقه

[30]شده انددركیمنفصورتبهعموماًمربوطهمحیطیزیستاثراتکهاستمطلبایندهندهیکنواخت نشانطوربه

گردشگريمقصدحوزهتحملظرفیتبررسیخصوصدرمطالعاتشاندرهمکارانورهنماییمحمدتقی

نوعبارابطهدرکالردشتحوزهمیزبانيجامعهبعدازکهرسیدندنتیجهاینبهمیزبانيجامعهبرتاکیدباکالردشت

بهحوزهتحملظرفیتدوم،خانهگردشگرانعملکردبهتوجهباهکطوريبهداردمتفاوتیتحملظرفیتخودگردشگران

نمیتاییدموردتحملظرفیتآستانهاشباعشب،یکحداقلاقامتباگردشگرانبارابطهدرامااسترسیدهخودآستانه

[31]باشد

يجامعهو واکنشرفتارهابررسیبهآندرکهیافتدستمدلیبهخودمطالعاتطیدر) 1975(داکسی

میطیگردشگريپدیدهبامواجهرا طیمرحلهچهارجوامعداکسینظرطبق .استپرداختهگردشگرانبهنسبتمحلی

براساسمحلیجوامعمذکورمراحلازیکهردر .مخالفترنجش وعالقگی،بیخشنودي،:ازعبارتندترتیببهکهنمایند

محلیيجامعهمنفینگرشرابطهایندرمیدهند،بروزخودازمتفاوتیهايعکس العملگردشگري،اثراتوهاویژگی

[32].یابدمیافزایشمدلبااليمراحلسمتبهحرکتباگردشگري،يتوسعهمنفیافزایش اثراتپیدر

قصرانرودبارمنطقهدردر رابطه با نگرش جامعه ي روستایی به گردشگري) 1390(مطالعات وثوقی و همکاران

ونگرشتعییندرراارتباطقویترینواستساختاريمثبت گردشگري،تاثیراتدركاگرچهکهمی دهدنشانایراندر

  [33]کردتوجهآنهابهبایدکهدخیل اندنیزدیگراما ساختارهايداردتوسعهازحمایت

  

  

  نمونه موردي تحقیق.5



طبیعیاندازهايچشموجود.استشده عواقآستاراغربشمالدرخودمعروفبا گردنهحیراندهستان

راه دسترسیهمچنینورنگارنگيها گلانواعوچمنزارهاوجنگلزیبا،آبشارهايمتعدد،يها چشمهازجملهفرد منحصربه

شود،کشور تبدیلومنطقهسطحدرها تفرجگاهزیباترینازیکیبهمنطقهایناست،شدهباعثگیالن–اردبیلاستان

ازلذتوچشم اندازهاي زیباازيبردار بهرهوفراغتاوقاتگذراندنجهتدیگر،يها استانوشهرهاازمردمچنانچه

يها خانهصورت بهاراضی يکاربر ییرتغاخیر،يها سالطیشدهموجبمسئلهینو اکنند یمسفرمنطقهاینبهطبیعت،

منابعتخریببرايجدي هاي ینهزمدورچندان نهیندهدر آاستکنممرونداینکهيا گونه بهگیرد،صورتمنطقهدردوم

اینپایانتاکهآستاراحیراندهستانمالکیتشمسی1338سالدر.آوردپدیدزیانباريمحیطی یستزآثاروطبیعی

ازموردمطالعهدهستانجغرافیاییموقعیتازلحاظشدواگذارگیالنبهبودوابستهاردبیلبهاداريازلحاظتاریخ

محدوده .هستدهستانمرکزعنوان بهحیرانروستاي؛ وشود یممحسوبآستاراشهرستانمرکزيبخشيها دهستان

26ودرجه38تاودقیقه17ودرجه 38و شرقیطول دقیقه 45و درجه48تادقیقه 34و درجه48درموردمطالعه

دهستان .استیلومترمربعک517/156دهستان وسعت این  .استشده عواقاستواخطازجغرافیاییشمالیعرضدقیقه

دهستانبهشرقسمتازلوندویل،دهستانبهجنوبسمتازآذربایجان،جمهوريبهشمالسمتازموردمطالعه

لشمادرحیراندهستانکشوريتقسیماتیهبر پا.استمحدوداردبیلاستانوتالشيها کوهبهغربسمتوویرمونی

قرارآستاراشهرستانکوهستانیواي یهکوهپابخشدرموردمطالعهدهستانطبیعیازلحاظ .استشده واقعگیالنغربی

.استکیلومتر217استانمرکزبهنسبتوکیلومتر28آستاراشهربهنسبتدهستاناینمرکزفاصله .دارد

  
  روستاي حیران–1شکل 

  

  بحث اصلی.6

و  وگـو  گفـت سطح تحصـیالت و گرایشـی    با ایجاد فضاي گفتمان با مردم روستا و با هر میزان ها گزارهبراي تولید 

که مردم نظر خاصی در مورد موضوع ندارند  رسید میدر ابتدا به نظر  .در خصوص موضوع تحقیق مکتوب شد هایشان دیدگاه

بحث و حضور بیشـتر در جمـع مـردم و در     يادامهبا  .کردند میو کلی در مورد موضوع مطرح  اي کلیشههاي صحبتو اغلب 

و مـواردي از منظـر روسـتاییان بیـان      شـد  میبیشتر مشخص  ها واقعیتمردم هاي صحبتالي البهدوستانه و در  هاي محیط

و برخـی امکانـات موجـود کـه      تأثیرگـذار ذهنی و موارد مهم و  هاي دغدغهبندي جمعبا  .محقق نبود مدنظرقبالًکه  شد می

بیشتري داشتند، اقدام  سروکارر در روستا گحضور گردش ي مسئلهبا  نوعی بهکه  هایی آنویژه بهع بحث افراد بود، اغلب موضو

 راحتـی  بهبود که مردم  طوري بهمحقق  تأثیرهدف ایجاد فضاي گفتمان با حداقل میزان . نظرات ایشان شدبه مکتوب کردن 



ردم کمک بزرگی بود تا تفاوت بین تصورات ما از راهکارهاي رونق حضور شنیدن اظهارات م. قادر به بیان ذهنیت خود باشند

  .مختلف موجود در ذهن روستاییان در مورد موضوع مشخص شودهاي  نگرشو گردشگر

  معرف از فضاي گفتمان هاي نمونهانتخاب .6.1

سعی بر آن بود که  اه گزارهي تهیهدر  .مکتوب شدمعناداري ها گزارهدر قالب نتایج حاصل از فضاي گفتمان 

.یک پدیده توصیف شود و شرایط وقوع آن نیز پرداخته شود ي منزله بهرونق حضور گردشگر از منظر روستاییان  راهکارهاي

ها گزارهادبیات منسجم و عدم همپوشانی  کارگیري بهو ) موارد کلی و مبهمطرح با پرهیز از (سازيخالصهاقدام به  سپس

ي نهایی طوري ها گزارهي موازي، ها گزارهو حذف  ها گزارهسپس با بررسی مجدد . تولید شد گزاره 54اول  ي مرحلهشد در 

 ها گزارهعدد از 35درنهایتبودند و  موردبحثمواردي بودند که در فضاي گفتمان،  ي همهعرضه شدند که بیانگر محتواي 

کرده و در هر دسته  بندي دستهلیه را بر اساس موضوع ي اوها گزارهي نهایی، ها گزارهانتخاب  ي مرحلهدر  .انتخاب شدند

براي حذف .شدند یکدستظاهر و ادبیات  ازنظرها آندرنهایتادغام شدند و  باهمها گزارهي موازي حذف و برخی ها گزاره

نهایی را  هاي رهگزاعدد از  35در انتها . دسته تقسیم کردیم 5گزاره اولیه را بر اساس موضوع به  54ابتدا تعداد  ها گزاره

را  شده آوري جمعهاي گزارهدر این مرحله اجازه حذف یا تغییر . را از نظر ظاهر و ادبیات یک دست کردیم ها آنویرایش و 

حاصل با روش  هاي گزارهسپس . که نظر خود را بر ایده دیگران تحمیل نکنیم کردیم مینداشتیم و سعی  اي سلیقهطور به

البته . بندي شدنددسته اجتماعی-فرهنگیو  کالبديدر دو گروه  شده آوري جمعهاي گزارههاي گیویژاستقرایی و بر اساس 

تأثیرشان بودند که به دلیل  محیطی زیستنشانگر توجه اهالی به مسائل اقتصادي و  ها گزارهالزم به ذکر است که تعدادي از 

در گروه کالبدي و تعداد کمی در گروه  ها گزارهبرخی از  نبنابرای؛یافتند میدر جایگاه کالبدي و اجتماعی افراد اهمیت 

.اجتماعی قرار گرفتند

  

  کنندگان مشارکتانتخاب .6.2

گرفتـه و بـه    تـأثیر از حضور گردشگر  غیرمستقیممستقیم یا  صورت بهآماري از بین افرادي که در روستا  ي جامعه

 تـرین  نزدیـک ایـن افـراد   . انتخاب شدند) مانی و بانواندرو دهیاري، کاشورا  اعضاي،داران مغازه(دهندمیخدمات ارائه  ها آن

ي عینـی و  هـا  واقعیـت بـا   پـردازي  خیـال هرگونـه دوراز بـه هـا  آنگردشگري در روستا هسـتند و ذهنیـت    ي مسئلهافراد به 

بـه  . یش عاملی بـود مذکور با روش الگوي طرح آزما ي هدرمجموعانتخاب افراد . و امکانات گردشگري آشنا است ها محدودیت

افـرادي کـه از حضـور    : شـدند  بنـدي  طبقـه مشارکت در موضـوع از دو جنبـه   این شرح که افراد بالقوه پیش از انتخاب براي

ایـن دو   .گردشـگر اسـت   بیشـتر در جهـت حضـور    هایشان تالشکه  و افراديرسند میگردشگر به منافع اقتصادي شخصی 

ي خـانواده از بـین افـراد مـذکور و     درنهایت. نفر انتخاب شدند 4الی  2ر ترکیب ترکیب شد و براي ه 4منجر به  بندي طبقه

.نفر براي مشارکت مستقیم در موضوع انتخاب شدند 12ها آن

  

  ها دادهگذاري اشتراكبه .6.3

و بــراي  شــده نوشــتهجداگانــه  هــاي کــارتروي  حیــرانگــزاره حاصــل از فضــاي گفتمــان روســتاي  35تعــداد

از جلســات مــذکور پــس از بیــان توضــیحات   هرکــدامدر . ه شــدندقــراردادافــراد منتخــب کیــو  اختیــاردر  ســازي مرتــب

تقسـیم   طـرف  بـی و را بـه سـه گـروه موافـق، مخـالف      هـا  گـزاره خشـن، مخاطـب کیـو     اصطالح بهسازي مرتبالزم، ابتدا با 

 و ضــمنداشــت مــیه ذهنــی مرتــب کننــد ابهامــاتتفکیــک اولیــه محقــق ســعی در برطــرف کــردن  ازآن پــس. کــرد مــی

کوتـاهی در حـدود    ي مصـاحبه معمـول . کـرد  مـی تأکیـد ی بـر اهمیـت نظـرات شخصـی مخاطـب      طرفـ  بیهرگونهرعایت 



 35سـپس نمـودار اصـلی بـا     . افتـاد  مـی اولیـه بـین محقـق و مخاطـب کیـو اتفـاق        سـازي  مرتـب دقیقه پس از  15الی  10

ي کیـو در  هـا  گـزاره و  هـا  کـارت بـدین ترتیـب مجموعـه     .گرفـت  مـی در اختیـار مخاطـب قـرار    + 4تـا -4خانه و مـدرج از  

پـس از چیـنش    سـازي  مرتـب معمـول . ندشـد  مـی ، بـر اسـاس نظـر شخصـی مخاطـب، مرتـب       +4تـا -4بـین   هاي ستون

ــه  ــارتاولی ــا ک ــود ه ــز ب ــدن  . ، نی ــایی ش ــس از نه ــبپ ــازي مرت ــدول     س ــره و ج ــات ذخی ــب اطالع ــر مخاط ــوي ه از س

.رفتگ میدر اختیار دیگري قرار  سازي مرتب

  

  تحلیل عاملی کیو.7

مخـاطبین کیـو بـا میـزان      وافـزار شـد    وارد نـرم  آسـتارا حیـران سازي کیو در روسـتاي   هاي حاصل از مرتب داده

ي ذهنیت مشخصی هستند که فاکتور عـاملی   ها نماینده ي مشخص قرار گرفتند، هرکدام از دسته همبستگی باال در دودسته

البتـه الزم بـه ذکـر    . فرهنگی اسـت  -ذهنیت کالبدي و فاکتور دوم بیانگر ذهنیت اجتماعی فاکتور اول بیانگر وجود. نام دارد

محیطی و اقتصادي نیز بودند که بـه دلیـل محـدودیت     هاي مربوط به ذهنیت زیست ها تعدادي گزاره است که در میان گزاره

  .ارائه شد دوبعديلی به شکل عام فاکتورهايبدین ترتیب جدول نهایی . در دو فاکتور قبلی ادغام شدند ها آن

نشانگر میزان وابستگی و توافق یا مخالفت هر یک از  2شکلهمچنین بارهاي عاملی حاصل از تحلیل عاملی

داري بارهاي عاملی نیز با توجه به  هاي مذکور بود معیار معنی هاي عاملی و ذهنیت مخاطبین کیو به هرکدام از فاکتور عامل

روي 8،6،5،3،1بنابراین افراد است؛=0/33بودن بار عاملی از تر بزرگ% 95راي اطمینان گزاره و کارت ب 35وجود

که ازنظر افراد  درحالی. کالبدي به حضور گردشگر دارنددار هستند و بیشتر نگاه عامل نخست داراي بار عاملی معنی

حائز اهمیت  حیرانفرهنگی حضور گردشگر در روستاي -عیدار روي عامل دوم، وجه اجتما با بار عاملی معنی 10،9،7،4،2

اول و  ي دستهبه12نبوده ولی مخاطب  دار معنیها عاملاز  کدام هیچروي  11و12الزم به ذکر است که مخاطب . است

محور عمودي نشانگر عامل اول و محور افقی نشانگر عامل دوم  2شکلدر . به دسته دوم گرایش بیشتري دارند 11مخاطب 

  . در قبال دو عامل موضوع تحقیق مشخص است  محورهاو نسبت افراد با نزدیکی و دوري به است 

  

  

  نگارندگان: نسبت مخاطبین کیو با فاکتورهاي عاملی، مأخذ-2شکل

  یافته ها.8



فـاکتور عـاملی موضـوع تحقیـق در      2را در برابـر   هرکـدام مخاطب کیو و وزن متناظر بـا   12بار عاملی  1جدول

گـزاره تحقیـق نیـز بـا توجـه بـه        35ي همـه عاملی مربوط بـه   هاي آرایهعاملی و  امتیازهاي. دهد مینشان حیراني روستا

قـدر   ي محاسـبه همچنـین  . اسـت  شـده  ارائه1جدولاز فاکتورهاي عاملی در  هرکداممیانگین وزنی مخاطبین کیو نسبت به 

خالصـه   طـور  بـه . و تـوافقی را معـین کـرده اسـت     تمایزکننـده مي هـا  گزارهتقریبی  صورت بهعاملی  هاي آرایهمطلق تفاضل 

رونـق   هاي روشو توافقی امکان تفسیر ذهنیت غالب موجود در خصوص  متمایزکنندهي ها گزارهصعاملی و تشخی هاي آرایه

  .را فراهم کرد حیرانحضور گردشگر در روستاي 

عامل1 عامل2امتیاز امتیاز
عاملی آرایھ

1
عاملی آرایھ

2

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

28-0.681.41-1.004.005

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

ھا گزاره
عاملی ھای عاملیامتیاز ھای آرایھ

عاملی ھای آرایھ تفاضل مطلق قدر

عاملی ھای فاکتور روی گزاره ھر

  

  ي توافقیها گزارهو  متمایزکنندهي ها ارهگزعاملی،  هاي آرایهنتایج محاسبه امتیازهاي عاملی،  -2جدول

  

عاملی  فاکتورهاياز  هرکدامي ها گزارهمنطقی مجموع نظرات مخاطبین کیو در مورد محتواي  برآیند4و  3جدول

  .است شده تنظیم» 5ت«عاملی  هاي آرایهاست که بر اساس حیرانو به تعبیري ذهنیت حاکم بر روستاي 



  

  

  

  

  

  

  

  1هاي کیو مرتبط با فاکتور عاملی سازي گزاره باز مرتب -3جدول

  

  

  

  

  

  

  

  2عاملیي کیو مرتبط با فاکتور ها گزارهسازي باز مرتب-4جدول

18،14،10،3ي هـا  گـزاره بیشترین موافقـت را بـا    درمجموع1، مخاطبین تحت عامل 3جدولبا توجه به  بنابراین

  .است 7،11،25،6ي ها گزارهدارد و بیشترین مخالفت به ترتیب مربوط به 

  .ایجاد پیست هاي اسکی روي چمن در برخی از دامنه ها می تواند به جذب هر چه بیشتر مسافر سبب شود:3گزاره 

کـار محلـی رونـق     به سازي معابر داخلی روستا می تواند باعث جذب مسافر به داخل بافت روستا شده به کسب و: 10گزاره

  .ببخشد

می تواند سبب جذب مسـافر  در روستا ) شاپ خانه سنتی و کافی غذاخوري، قهوه(افزایش تعداد واحدهاي پذیرایی: 13گزاره

  .بیشتر به داخل روستا و ماندگاري ایشان شود

ن را بـا قابلیـت هـاي    احداث محلی براي عرضه صنایع دستی روستایی به صورت نمایشگاهی می تواند گردشـگرا : 18گزاره 

  .روستا بیشتر آشنا نماید

  گیري نتیجه.9
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منـدي از روش تحقیـق کیـو در برداشـت      ي موردمطالعه و بهـره  ارزیابی و تعمق در ذهنیت مردم و اهالی محدوده

 توجهی که ممکن است از نگاه طراح مورد غفلت قرار گیـرد  ذهنیت اهالی در خصوص موضوع موردپژوهش موارد مهم و قابل

هـایی   بندي گـزاره  این پژوهش نتایج حاصل از اولویت متنشده در  هاي ارائه جداول و گزاره. بندي نمود شناسایی و اولویت را

گزاره در فرایند روش تحقیق کیو مجموعه  35.توجه و مهم هستند ي موردمطالعه قابل است که از منظر ذهن مردم محدوده

 سـازي  مرتـب ، بـاز  4و  3جـداول شـماره   . و مهم بودند توجه قابلذهن مخاطبان  اول از منظر ي مرحلهمواردي بودند که در 

.را مشخص کرد ها گزارهحاصل از تحلیل عاملی کیو میزان اهمیت 

عوامل مؤثر بر رونق را در خصوص  آستاراشهرستان  حیرانمحلی اهالی روستاي  ي جامعهروش کیو ذهنیت 

تأثیرگذارذهنی  هاي مؤلفهتقسیم کرد و   اجتماعی-کالبدي و فرهنگیدستهدوبه ا حضور گردشگر در طراحی بافت روست

  . قراردادموردسنجشتفکیک و  محلی ي جامعهرا بر اساس ذهنیت  رونق حضور گردشگر  هاي روشدر 

و مزایاي توجه به صنعت گردشـگري در روسـتا و معایـب     ها ضرورتمسائل و مشکالت موجود،  بابیاناین پژوهش  درنهایت

غفلــت از آن در ابتــدا و ســپس بررســی مبــانی نظــري در موضــوع گردشــگري روســتایی، بررســی نظــرات اندیشــمندان و  

توانسـت بـه مطـالبی دسـت یابـد کـه پـس از پـاالیش و         ، مصاحبه با اهالی روستاي نمونه مـوردي  ازآن پسان و نظر صاحب

بافـت روسـتایی    طراحـی  اي رونق حضور گردشـگر در راهکاره◌ٔ درزمینهذهنیت افراد برآیندتوسط روش کیو،  بندي اولویت

  .باشد
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