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Abstract
Ecotourism resorts are considered as one of the most important rural tourism businesses and have a
high impact on rural development. One of the important challenges among tourism planners is the
existence of different views and attitudes regarding the effects of the construction of ecotourism
resorts, which leads to the formation of different thought patterns. Identifying and explaining these
thought patterns is an important application for tourism planners in adopting the best programs. The
villages of Moran district in Garmi city of Ardabil province are considered as important eco-tourism
spaces of the province. The main purpose of the research is to identify and analyze the prevailing
thought patterns on the effects of creating eco-tourism resorts on the dimensions of Moran rural
development. For this purpose, the necessary data were collected through survey and libraries
methods. The statistical sample is a combination of 60 experts, including rural participants and
experts. The analytical model of Q has been used. Based on the results of this model, four thought
patterns governing the effects of ecotourism resorts on sustainable rural development in Moran
were identified that the first thought pattern is very important compared to other patterns.
According to the first intellectual model, eco-tourism resorts in general have had positive and high
impacts on various sectors of rural development in Moran. Also, other models are different from the
first model in terms of impact assessment and have a relatively different attitude to the effects of
eco-tourism resorts on Moran rural development.
Keywords: ecotourism resorts, rural tourism business, rural sustainable development, Mouran
section
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چکیده:
اقامتگاههای بومگردی به عنوان یکي از مهمترین کسب و کارهای گردشگری روستایي به شمار ميرود و تاثيرات باالیي در توسعه روستاها
دارد .یکي از چالشهای مهم بين برنامهریزان گردشگری ،وجود دیدگاهها و نگرشهای مختلف در ارتباط با تاثيرات احداث اقامتگاههای
بومگردی است که منجر به شکلگيری الگوهای فکری متفاوت ميشود .شناسایي و تبيين این الگوهای فکری ،کاربرد مهمي برای برنامه-
ریزان گردشگری در زمينه اتخاذ بهترین برنامهها دارد .روستاهای بخش موران در شهرستان گرمي استان اردبيل از فضاهای مهم بومگردی
استان به شمار ميرود .هدف اصلي پژوهش ،شناسایي و تحليل الگوهای فکری حاکم بر تاثيرات ایجاد اقامتگاههای بومگردی بر ابعاد
توسعه روستایي موران است .برای این منظور از طریق روشهای ميداني و کتابخانهای دادههای الزم گردآوری شد .برای تعيين و تحليل
الگوهای فکری حاکم بر پژوهش از مدل تحليلي کيو استفاده شده است .بر اساس نتایج این مدل چهار الگوی فکری حاکم بر تاثيرات
اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه پایدار روستایي در موران شناسایي شد که الگوی فکری اول نسبت به دیگر الگوها دارای اهميت بسيار
باالیي است .بر اساس الگوی فکری اول اقامتگاههای بومگردی در مجموع دارای تاثيرات مثبت و باالیي بر بخشهای متعدد توسعه
روستایي بخش موران داشته است .همچنين الگوهای دیگر از منظر ارزیابي تاثيرات دارای تفاوت با الگوی اول بوده و اساسا نگرش نسبتا
متقاوتي به تاثيرات احداث اقامتگاههای بومگردی بر توسعه روستایي موران دارند.
واژگان کلیدی :اقامتگاههای بوم گردی ،کسب و کارهای گردشگری ،توسعه پایدار روستایي ،بخش موران
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مقدمه:
در حوزه گردشگری روستایي محصول گردشگری روستایي به طور ساده مجموعهای از جاذبهها ،تسهيالت و فرصتهای
تفریحي در نواحي روستایي نيست بلکه تمامي تجربهای است که شامل همه دورههای یا مراحل بازدید واقعي (از ابتدای سفر تا
بعد از آن) در نواحي روستایي است .باید اشاره کرد که گردشگری روستایي در خأل توسعه نميیابد بلکه در بطن اجتماعي،
نهادی و تاریخي جامعه جای دارد ( .)Verbole, 2015: 15در گردشگری محلي -روستایي صاحبان کسب و کارهای
گردشگری باید توانایي متنوع ساختن فعاليتها را داشته باشند تا ارزش محصوالت و دارایيها آنها افزایش پيدا کند .در همه
بازدیدها تجارب گردشگران برخي از محصوالت یا عناصر مختلف در نظر گرفته ميشوند .این عناصر به طور معمول شامل حمل
و نقل ،اقامت ،سرگرمي ،جاذبهها ،تسهيالت خرده فروشي و امکانات فراغتي و تفریحي است که آنها با یکدیگر عرضه
گردشگری را نشان ميدهند .برخي اوقات این عناصر ،سازماندهيشده و به صورتي یک "بسته گردشگری" در ميآید که توسط
گردانندگان سفرها و آژانسهای مسافرتي به فروش ميرسد .گاهي اوقات نيز گردشگران خود این عناصر را انتخاب و ترکيب
ميکنند .در هر کدام از موارد اشاره شده این عناصر ترکيبي از فعاليتها و کارکردها را توليد ميکنند که "محصول
گردشگری" ناميده ميشود.
گردشگری روستایي یکي از عناصر مهم کسب و کار روستایي محسوب ميشود .در اینن مينان مسنا لي ماننند کسنب و کارهنای
کوچک گردشگری و پایداری و همچنين تجارتهای خانواده محور و یا مبتني بر شيوه زندگي نيازمند تحقيقات وسيعتنری بنوده
و بررسي فرضيههایي مرتبط با گردشگری و توسعه پایندار در اینن بحنر قنرار دارنند .)Shaw & Page, 2011:334) .در اینن
ميان موضوع سرمایه در بخش کسب و کارهای کوچک گردشگری نيز مطنر اسنت ( .)Slee, 2019اقامتگناههنای بنومگنردی
یکي از مهمترین انواع کسب و کارهای روستایي محسوب ميشود .اقامتگاههای گردشنگری بنه عننوان یکني از پاینههنای اصنلي
گردشگری نقش بسيار پر رنگي در توسعه آن ایفا ميکنند ( .)jafari, 2011اقامتگاهها از اواخر قرن بيسنتم بنه دالینل مختلفني از
جمله حمل و نقل و سفرهای تفریحي و تجاری به شدت رشد پيدا کردند ( .)Erdem & Tetick; 2013از نظنر اوسنلند و منک
کوی  ) 2004(1اقامتگاه های بوم گردی را تسهيالت و امکانات اقامتي ایجناد شنده در داخنل ننواحي طبيعني ینا خيلني نزدینک و
مجاور این نواحي است که توسط گردشگران مورد بازدیند ینا اسنتفاده قنرار منيگينرد ( .)Hagberg; 2011ینک اقامتگناه بنوم
گردی در واقع یک کلبه یا مکان گردشگری وابسته و سازگار با طبيعت است که در پي سازگاری با اصنول و ارکنان بنومگنردی
شامل طراحي ،ساختار و عملکردها و کارکردهای محيطي ميباشد (.)Kwan et al; 2008

با توجه به نقش مهم اقامتگاههای بومگردی در توسعه پایدار روستایي در ابعناد اقتصنادی ،اجتمناعي ،زیسنت محيطني و فرهنگني
ضرورت دارد تا ارتباط و پيوند بين توسعه اقامتگاههای بومگردی روستایي و توسعه پایندار در ابعناد و مولفنههنای مختلنف منورد
تحليل و تبيين قرار گيرد .یکي از موضوعات و چالشهای مهم شناسایي انواع دیدگاهها و نگرشهنای فکنری حناکم بنر تناثيرات
اقامتگاههای بوم گردی است که این نگرشهای متفاوت موجب شده است تا مردم روستاها و کارشناسان و کارآفرینان نسنبت بنه
تاثيرات اقامتگاهها چشمانداز و قالب فکری متفاوتي داشته و نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصنتها را در بخنشهنای مختلنف
بررسي کنند .بر همين این اساس ،این تفاوتها در نگرش موجب شکل گيری الگوهای ذهني و فکری متفناوت منيشنود .جهنت
تصميم گيری مطلوب و برنامهریزی صحيح ضرورت دارد تا ابتدا این الگوهای فکری شناسایي شده و سپس تحليل و تبيين شوند.
بخش مرزی موران از توابع شهرستان گرمي استان اردبيل که تعداد  63آبادی و روستا را در خود جای داده است.
1. Osland & MC koy
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این بخش از استان اردبيل که در نوار مرزی با جمهوری آذربایجان قرار گرفته است ،هماننند سنایر روسنتاهای اینران از عندم
توجه کافي تصميمگيرندگان حوزه توسعه روستایي مواجه و به دليل مسا ل و مشکالت معيشتي ناشي از اقتصاد تنک قطبني و
سنتي کشاورزی و عدم توسعه یافتگي و همچنين توزیع ننامتوازن ثنروت و خندمات و بناال رفنتن توقعنات نيروهنای جنوان و
کارآمد روستایي که آمال و آرزوهای خود را در زندگي پر زرق و برق شهری جستجو ميکنند باعر شده است جهت پيندا
کردن شغلي برای امرار و معاش خود و خانواده روستا را به مقصد شهرهای دیگر ترک نموده و زمينه خالي شدن روستاها و
مرگ تدریجي آنرا فراهم نمایند .اینن مسنا ل و مشنکالت زا ينده تفکنر و مندیریت غلنط سناليان دور بنوده کنه بنذر از هنم
گسستگي جوامع روستایي را کاشتهاند که االن به نهالي تنومند تبدیل شده است که قطع کردن آن نيازمند بنه تفکنری ننو ،همنه
جانبه و نگاه از پا ين به باال در توسعه هدفمند این جوامع ميباشد .عليرغم این ظرفيتهای بکر طبيعي و فرهنگي جوانان روسنتا در
ساليان گذشته کمر همت به ترک روستاها بستهاند و این مهاجرت بي رویه آفتي در جهت توسعه پایدار این منطقه شده اسنت .امنا
توسعه هدفمند جوامع محلي با تاکيد بر گردشگری روستایي زمينه را برای شناسا ي پتانسيلهای مغفول اینن منناطق فنراهم نمنوده
است به همين منظور توسعه گردشگری بخش موران با باز آفریني سنتها و رسومات ( توسعه فرهنگي-اجتماعي)؛ حفظ و احينا
کالبد سنتي خانههای روستایي به منظور ارا ه خدمات نوین برای گردشنگران تحنت مندیریت خنود جوامنع محلني و در کننار آن
ایجاد کسب و کار کوچک زمينه را برای اشتغال مکمل در کنار اقتصاد کشاورزی فراهم نموده است.
یکي از چالشهای مهم در برنامهریزی گردشگری در نواحي روستایي ،شناسایي دیدگاههنا و الگوهنای فکنر حناکم بنر تاثيراننت
اقامتگاهها بر توسعه پایداری روستایي در نواحي روستایي موران است .الگوها تبيينکننده ارتباط عناصنر و اجنزای ینک سيسنتم و
ميزان و جهت تأثيرات و تعيينکننده چشمانداز مربوطه است .چرا که توسعه اقامتگناه بنومگنردی نيازمنند خالقينت و کنارآفریني
هست لذا مشارکت گروههای مردمي در قالب ساکنان روستا و کارآفرینان روستایي و یا کارآفرینان مستقل در مناطق بنومگنردی
مي تواند در بهبود وضعيت گردشگری روستایي راهگشا باشد .به منظور رسيدن به یک درک و چشم انداز درست از اقامتگاههای
بوم گردی بخش موران نياز هست تا الگوهای فکری حاکم برای توسعه اقامتگاههای بوم گنردی در وضنع موجنود بخنش منوران
شناسایي و تحليل شود .در این پژوهش به این موضوع پرداخته شد که نگرشها و دیدگاههایي در قالب الگوی فکنری در ارتبناط
با تاثيرات احداث اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه روستایي وجود دارد و این الگوها دارای چه تشنابهات و اشنتراکاتي هسنتند و
چگونه ميتوان در راستای برنامه ریزی صحيح و بهينه توسعه پایدار روستایي موران به کار گرفت.
ادبیات و پیشینه پژوهش:
پژوهشهای متعددی در ارتباط با اقامتگاههای بومگردی و گردشگری روستایي در سطح ملي و بين المللي صورت گرفته است.
پژوهش های دانشگاهي بر روی موضوع کسب و کارهای کوچک گردشگری ،بسيار کندتر از آنچه پانزده یا بيست سال گذشته
تصور ميشد ،پيش رفته است .مطالعات یا پژوهشهایي که در این ارتباط صورت گرفته است عمدتا به مسئله اصول و ضوابط
اکوالژها و اقامتگاه و ارتباط با ذی نفعان روستایي بوده اما الگوی اقامتگاههای بوم گردی به ندرت انجام شده است .در واقع ارا ه
مدل و الگوی توسعه اقامتگاههای بوم گردی مسئلهای است که به تازگي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .در سطح
بخش موران که اساسا پژوهشي در حوزه گردشگری روستایي انجام نشده و خال یا عدم کفایت پژوهشي به شدت در آن به چشم
ميخورد .هر پژوهشي در این منطقه محدود به شهرستان گرمي است و اقامتگاههای بوم گردی منطقه مورد توجه قرار نگرفته
است .جامپول و مهتا )2004( 1به بررسي ویژگيها و کارکردهای اقامتگاههای بومگردی پرداختند .تاکيد اصلي نویسندگان بر
شناسایي چالشها و فرصتهای مرتبط با اقامتگاه بومگردی و توجه به اصول پایداری بود.
1. Jampol & Mehta
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اوسلند و مک کوی ( )2004در پژوهشي ،اقامتگاههای بومگردی را تسهيالت و امکانات اقامتي ایجاد شده در داخل نواحي
طبيعي یا خيلي نزدیک و مجاور این نواحي مي دانند که توسط گردشگران مورد بازدید یا استفاده قرار ميگيرد .از طرفي وان 1و
همکاران ( )2008در پژوهشي به بررسي رابطه بين ویژگيهای مشتریان اقامتگاههای بومگردی و انگيزههای مرتبط با سطح قيمت
آن در منطقه بليز کانادا پرداختند .جازکک و ژوکوسکي ،)2010( 2در پژوهشي تحت عنوان "کسب و کار گردشگری در
توسعه مناطق روستایي اروپا" به این نتيجه رسيده اند که گردشگری روستایي نقش مهمي در فعال سازی مناطق روستایي به ویژه
مناطق و روستاهایي که با نرخ باالی بيکاری مواجه هستند ميشود .هاگبرگ )2011( 3در فصلي از پژوهش خود به بررسي
اکوالژها پرداخته است و ویژگيها و اصول معماری آن را مورد بررسي قرار داده است .اردم و تتيک )2013( 4به بررسي
گرایشهای جدید در هتل و اکوالژها پرداختند .این پژوهش پيشبيني ميکند که سرمایهگذاریها بيشتر در زمينه اکوالژها در
آینده انجام شده و این ميزان سرمایه گذاری به تدریج افزایش خواهد یافت .ربکا 5و همکاران ( ) 2015در بررسي نقش اقامتگاه
های بوم گردی بر توسعة پایدار گردشگری کشور کنيا به این نتيجه رسيدهاند که این اقامتگاهها با افزایش آگاهي جوامع محلي و
تغيير نگرش آنها و مسئوالن دولتي به محيط طبيعي در حفاظت از توانمندیهای طبيعي و توسعة گردشگری مؤثرند و با توجه به
هجوم گردشگران به مناطق طبيعي با ارا ة خدمات اقامتگاهي از آسيب رساندن به آنها جلوگيری ميکنند .بوالتوویچ )2017( 6در
پژوهشي مباني اقامتگاههای بومگردی را مورد بررسي قرار دادند .همچنين کامرون )2018( 7در مجموعهای به بررسي مفاهيم
طراحي اقامتگاههای بومگردی و برنامه ریزی اکوتوریسم پرداخته و در آن عناصر و مباحر کلي در این ارتباط را مطر کرده
است .چين 8و همکاران ( )2019به بررسي شناسا یي واکنش سازگار کسب و کار گردشگری به تغييرات اقليمي در جوامع محلي
گریت ليک پرداخته است .در پژوهشهای داخلي صورت گرفته باقری و همکاران ( )2020به موضوع برنامه ریزی تراکم کسب
و کارهای گردشگری پرداخته و مدلي را برای این منظور ارا ه کرده است .احساني در پژوهش خود با عنوان "بررسي تأثير
اقامتگاههای محلي بر ارتقا سطح زندگي جامعه محلي"( )1391به بررسي نقش اقامتگاههای بومي خوشه سار بومگردی در دو
روستای گرمه و شيب دراز (قشم) پرداخته است .اروجي ( ) 1396به تبيين روند گردشگری در مناطق روستایي خور و بيابانک
اصفهان و تعامل ارتباطات بين کارآفرینان و اقامتگاههای بومگردی پرداخته و نشان داده است که اقامتگاههای بومگردی نسبت به
ده سال پيش از نظر تبادل اطالعات و گردشگری با توسعه بيشتری مواجه شدند .قدرتزاده ( )1398به ارزیابي ظرفيتهای
کارآفریني اقامتگاههای بومگردی شهر شيراز پرداخته که نتایج نشان ميدهد مولفههای کيفيت خدمات (محتوا ،زمينه و رفتار) بر
تمایل به بازگشت گردشگران به اقامتگاههای بومگردی تاثير مستقيمي دارند .لطيفيان ( )1397تاثير کيفيت خدمات گردشگری
بر تمایل به بازگشت در اقامتگاههای بومگردی در استان گلستان را مورد بررسي قرار داده است که در بخشي از این پژوهش به
نقش معماری تاکيد شده است و یکي از اصليترین راهکارهای کاهش تأثيرات مشکالت بررسي شده در منطقه را ایجاد اقامتگاه
و محوریت بخشيدن تمامي فعاليتهای گردشگری بر اساس آن دانسته و اکوکمپها را تجارب موفق جهاني ميداند که
توانستهاند نقش چشمگيری در ایجاد گردشگری پایدار در پارکهای ملي داشته باشند.
1. Kwan
2. Jaszczak & Žukovskis
3. Hagberg
4. Erdem & Tetik
5. Rebka
6. Bolatovic
7. Cameron
8. Chin
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عنابستاني و همکاران ( )1397در پژوهشي با عنوان بررسي و تحليل آثار ایجاد اقامتگاههای بومگردی بر توسعة سکونتگاههای
روستایي نمونه روستای اردکان شهرستان چناران ،به این نتيجه رسيدند که بيشترین اثر ایجاد اقامتگاه بومگردی ،اشتغالزایي در
منطقه بوده است که خود نيز شامل اشتغال مستقيم و غير مستقيم ،گسترش فرصت شغلي برای زنان و ایجاد فرصتهای شغلي جدید
است ،عالوه بر اشتغال زایي ،منجر به افزایش توليد و درآمد ،تقویت هویت محلي روستایي شده است و کمترین اثر آن مربوط به
عوامل اجتماعي -فرهنگي و کالبدی -معماری است .بروج ( )1391اقامتگاههای بومگردی مناطق بياباني را از نظر توسعه پایدار
گردشگری ،مقایسه کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی اقامتگاه بومگردی در مناطق روستایي و بکر طبيعي ،به عنوان یک
کسب و کار کوچک گردشگری با مالکيت بومي و مدیریت خانوادگي ،هماهنگي بيشتری با توسعه پایدار گردشگری دارد.
احساني در پژوهش خود با عنوان "بررسي تأثير اقامتگاههای محلي بر ارتقا سطح زندگي جامعه محلي"( )1391به بررسي نقش
اقامتگاههای بومي خوشه سار بومگردی در دو روستای گرمه و شيب دراز (قشم) پرداخته است .رستم پيشه و همکاران ()1398
مدل مفهومي بهينه ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی در استان گيالن را بررسي کرده است .در این پژوهش ،به بررسي
ساختار معماری اقامتگاههای بومگردی این استان و ارا ه مدل مفهومي مطلوب ،پرداخته شده است .در جدیدترین پژوهشها،
ربيعي و همکاران ( )1399مدل توسعه سيستم اقامتگاههای بومگردی در مناطق روستایي خلخال را ارا ه کردند که در کل راهبرد
شبکه منطقهای ،شناسایي گرهها و حفره های ساختاری و سناریونگاری است که کليه این اجزا در ارتباط با هم به توسعه سيستم
اقامتگاههای بومگردی کمک ميکند.
در مجموع پيشينه پژوهش نشان ميدهد هنوز ضرورت و الزام زیادی به ادامه پژوهشها در حوزه کسب و کار اقامتگاه بوم گردی
روستایي در چارچوب تحليل الگوهای فکری وجود دارد .بررسي مجموع پيشينههای پژوهش ،نشان ميدهد در تحقيقات علمي
داخلي و خارجي ،پژوهشهای محدودی در مورد شناسایي الگوهای فکری در ارتباط با تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی در
توسعه پایدار صورت گرفته و هم چنين ارزیابي خاصي از ميزان پایداری توسعه گردشگری توسط کسب و کارهای کوچک
نشده است.
در شکل  ،1براساس مطالعات و یافتههای ميداني پژوهشگر ،مدل مفهومي نشان داده شده است که این مدل ارتباط احداث
اقامتگاههای بوم گردی بر ابعاد اقتصادی ،محيط زیستي و اجتماعي – فرهنگي توسعه پایدار روستایي را نشان ميدهد که متاثر از
تفاوت ارزیابيها ،نگرشها و اید ولوژیها ،الگوهای فکری مختلف را شکل ميدهد:

شکل ( :)1مدل مفهومي مرتبط

روش شناسی:
پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که برای تبيين موضوع و نتایج آن از روشهای توصيفي  -تحليلي
مبتني بر مطالعهی ميداني و تکميل پرسشنامه بهره گرفته شده است .همچنين از نظر ماهيت دادهها یک روش کمي – کيفي به
شمار ميرود.
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پژوهش حاضر دارای متغير مستقل (توسعه اقامتگاههای بوم گردی) و متغير وابسته (توسعه پایدار روستایي شامل اشتغال زا ي،
افزایش توليد و در آمد ،توسعه محيطي و کالبدی ،اجتماعي–فرهنگي ،افزایش آگاهي) ميباشد .دادههای پژوهش از روشهای
کتابخانهای -اسنادی و ميداني به دست آمده است .نمونه آماری پژوهش بر اساس دو گروه مردم روستاها و کارشناسان پژوهش
تعيين شده است.
الف -نمونه آماری در بخش مشارکت کنندگان روستاهای بخش موران :جامعه آماری این بخش شامل سه گروه دهيارها و
شوراهای روستاها ،صاحبان کسب و کارهای روستایي و افراد باسابقه روستاهای گردشگرپذیر موران بودند.
برای این منظور با توجه به محدود بودن جامعه اماری از سرشماری استفاده شده و کليه دهيارها و شوراها ،صاحباب کسب و کار
و برخي افراد باتجربه برای ارزیابي انتخاب شدند.
ب -در بخش کارشناسان ،جامعه آ ماری شامل سه گروه پژوهشگران دارای کار دارای پژوهشي در موران ،مسئوالن و مدیران
امور گردشگری و روستاها و صاحبان کسب و کارهای گردشگری است .نمونه آماری از بين کساني انتخاب شدند که به
صورت مستقيم دارای کسب و کار مهم گردشگری در روستاها بوده و یا در قالب پژوهشگر یا مسئول طر های گردشگری ،در
تحليل گردشگری و کسب و کار روستایي این بخش ،نقش آفرین بودند.
در بخش کارشناسان ،روش نمونه گيری به صورت غيرتصادفي و اگاهانه است .با توجه به شروط انتخاب کارشناس (داشتن
پژوهش و تحقيق ،مسئوليت اجرای طر یا داشتن کسب و کار گردشگری) و با توجه به محدود بودن تعداد کارشناسان ،به
صورت آگاهانه و از پيش هماهنگ شده ،کارشناسان پژوهش ،شناسایي و دادههای پژوهش با هماهنگي قبلي با کارشناسان
مشخص ،گرداوری شد.
حجم جامعه در بخش کارشناسان مشخص نيست .آمار دقيقي از حجنم کارشناسنان در دسنت نيسنت و اینن مسنئله بایند از طرینق
روش گلوله برفي و در حين انجام پژوهش حاصل شود.
به منظور تحليل عوامل و الگوهای فکری حاکم بر توسعه اقامتگاههای بومگنردی مبتنني بنر توسنعه پایندار از روش ینا مندل کينو
استفاده شده است (شاه حسيني و همکاران.)1393،
مراحل پژوهش بر اساس مدل کیو به شرح زیر است:
* گردآوری فضای گفتمان:
فضای گفتمان شامل مجموعه ای از مطالب متنوع و گوناگون مرتبط با موضوع پژوهش است که در ميان اهالي گفتمان مطر
شده اند .منظور از اهالي گفتمان ،افرادی هستند که مطالعه کيو درصدد شناسایي ذهنيتهای آنان نسبت به موضوع پژوهش است.
* انتخاب نمونه معرف از فضای گفتمان:
در این مرحله تالش ميگردد نمونه معرفي از فضای گفتمان برای اجرا استفاده شود؛ نمونهای که قادر باشد ابعاد مختلف فضای
گفتمان را در خود منعکس سازد؛ پس از جمعآوری فضای گفتمان ،گزارههای مربوط به شبکه اجتماعي به دست ميآید که با
بررسيهای اوليه و حذف عبارات تکراری،گزارههای نهایي انتخاب ميگردند.
*انتخاب مشارکتکنندگان:
از آنجا که مطالعه کيو در ميان افرادی انجام ميشود که به یک فضای گفتماني ارتباط دارند ،نينازی بنه نموننهگينری تصنادفي ینا
نمونه هایي با حجم باال نيست .در این روش ،نمونه افراد به طنور هدفمنند از مينان افنراد منرتبط بنا موضنوع منورد مطالعنه انتخناب
ميشود .از مشارکت کنندگان خواسته ميشود تا هریک از عبارات را بر مبنای نظنر شخصني خنود و در ینک قالنب معنين منورد
داوری قرار دهند ،یعني بر حسب ترجيحات خود عبارات را مرتب کنند
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* مرتبسازی کيو:
برای مرتب سازی در گام نخست نمودار کيو طراحي منيگنردد و از مشنارکتکننندگان درخواسنت منيگنردد کنه عبنارات ینا
گزارههای کيو را بر روی آن توزیع نمایند .این نمودار شامل طيف مدرجي است که مشنارکتکننندگان عبنارتهنایي را کنه بنر
روی کارتهای مخصوص نوشته شدهاند بر اساس ميزان موافقت یا مخالفت خود بر آن قرار ميدهند (بهمني و شکيبا .)1393،
* تحليل کيو:
تحليل عاملي کيو اصليترین روش آماری برای تحليل ماتریس حاصل از دادههای کيو است .مبنای این روش نينز همبسنتگي بنين
افراد است و از بعد آماری همان تحليل عاملي است و شامل استخراج عاملها ،چرخش آنها و محاسبه امتيازهای عاملي منيباشند.
ولي بر خالف تحليل عاملي عادی تحليل بر روی افراد به جای متغيرها صورت ميگيرد (محمدی و همکاران.)1392،
معرفی محدوده پژوهش
این پژوهش در محدوده بخش موران انجام شده است شهرستان گرمي از شهرستانهای قندیمي و متاسنفانه یکني از  31شهرسنتان
محروم کشور در استان اردبيل است .بخش مرزی و زیبای موران در شهرستان گرمي با  63روسنتای سرسنبز و طبيعنت متفناوت و
جذاب ،از توانهای گردشگری باالیي برخوردار است .طبيعت زیبای حاشيه رودخانههای داش دیبي ،شيلوه چایي ،سالله چنایي و
رودخانه مرزی بالهارود ،وجود درههای بکر از دیدنيهای منطقه به شنمار منيرود (وبگناه مينراث فرهنگني و گردشنگری اسنتان
اردبيل؛  .)1397این شهرستان از سه بخش انگوت ،مرکزی و بخش موران تشکيل ميشود (شکل  )2که بر روی هنم  9دهسنتان و
حدود  346پارچه آبادی را تشکيل ميدهند .بخش موران از بخشهای جدید التاسيس شهرستان گرمي است که تنا همنين اواخنر
به عنوان دهستان موران از توابع بخش مرکزی شهرستان گرمي به شمار ميرفت .در روستاهای بخنش منوران ،کسنب و کارهنای
محدودی نيز راهاندازی شده است که از جمله ميتوان به اقامتگاه بومگردی اشاره کرد .اقامتگاه بومگردی اوماسالن بخش موران
از اقامتگاههای بومگردی برجسته شهرستان گرمي محسوب ميشود .این اقامتگاه در زميني بنه مسناحت  100متنر و زیربننای 100
مترمربع در یک طبقه و سه اتاق و ظرفيت  13گردشگر ،احداث شده است .این اقامتگاه در نقطه صفر مرزی آذربایجان قنرار دارد
و امکان جذب گردشگر از هر دو کشور را فراهم ميکند.

شکل ( :)2موقعيت بخش موران در شهرستان گرمي
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یافتهها و تجزیه و تحلیل:
در ابتدای این بخش به بررسي و تحليل تاثيرات احداث اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه روستاهای بخش موران پرداخته شده
است .به منظور بررسي این بخش از جامعه کارشناسان شامل محققين و پژوهشگران حوزه گردشگری موران ،مسئولين و مدیران
نهادهای اداری مرتبط با گردشگری و روستایي و همچنين صاحبان کسب و کارهای گردشگری در روستاهای گردشگرپذیر
بخش موران استفاده شده است .از ميان  60کارشناس منتخب این بخش 21 ،درصد محقق 30 ،درصد صاحبان کسب و کار
گردشگری روستایي و  49درصد شامل مسئولين و مدیران امور دولتي گردشگری بودند .عمده آنها دارای مدرک تحصيلي
ليسانس و فوق ليسانس بوده و بخش بخش مدیران دولتي ،عمدتا در ادارات ميراث فرهنگي ،بنياد مسکن و استانداری بودند.
جدول ( :)1بررسي ميانگين گزارههای تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه روستایي موران

گزارهها
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش قدرت و توان
کسب و کارهای مربوط به بخش تفریحي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش توان کسب و
کارهای فروش محصوالت بومي به گردشگران شده است
اقامتگاهها باعر افزایش قدرت و توان کسب و کارهای
مربوط به بخش فعاليتهای خدماتي روستایي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان رضایت
گردشگران از خدمات گردشگری روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر رونق فعاليتهای
گردشگری و بازدید مسافران از روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر رونق صنایع دستي
روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر سطح ارتباطات روستا و
مدیریت روستا با روستاها و شهرهای مجاور شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر وضعيت و سيستم حمل
و نقل روستایي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر اجرای طر های هادی و
سایر طر های عمراني در روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش تعداد افراد
خالق و کارآفرین بومي یا غيربومي در روستاها شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش مبادالت
اقتصادی بين کسب و کارها و بين روستاها شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش سطح ترویج و
آموزش گردشگری از طریق گردشگران شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان مشارکت
زنان در امور کسب و کارهای اقتصادی شده است
اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش قدرت و توان کسب و
کارهای مربوط به بخش صنعتي و صنایع دستي شده است

ميانگين
5.9
5.9
5.9
5.84
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
5.82
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گزارهها
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش اگاهي
شما از فناوری اطالعات شده است.
اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان سرمایه
گذاری شما در فعاليتهای اقتصادی شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر کاهش فقر
روستایي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر ایجاد تنوع در
فعاليتهای اقتصادی روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر امنيت غذایي
شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش قيمت
زمينهای روستایي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش قدرت
و توان کسب و کارهای روستایي رقيب شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر بازگشت مردم
به روستا و چلوگيری از تخليه روستاها شده است
اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان انگيزه
مردم روستا و کارآفرینان برای فعاليت شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش
ارتباطات بين مردم روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان
خدمات بهداشتي و درماني شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر ایجاد عدالت
اجتماعي نسبي در روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر توسعه
زیرساختهای روستایي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر کاهش قاچاق
کاالها و محصوالت روستایي شده است

ميانگين
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.86
4.86
4.86
4.84
4.82
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اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش احداث فضاهای
تفریحي و تفرجي و گردشگری در روستاها شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش اتمام طر های
نيمه کاره دولتي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان سرمایه
گذاریهای دولتي و خصوصي در روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش سطح تنوع در
جاذبههای گردشگری روستایي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش احيای مجدد
کسب و کارهای تعطيل گشته ،شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش قدرت و توان
کسب و کارهای مربوط به بخش توليدات زراعي شده است
اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش قدرت و توان کسب و
کارهای مربوط به بخش توليدات باغي و دامي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش سطح استفاده از
توليدات بومي در کسب و کارهای روستایي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش سطح ارتباط
موران با دیگر مقصدهای گردشگری پيرامون شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش قدرت بازاریابي
گردشگری روستایي و گسترش بازار شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش افزایش قدرت
رقابتي موران در رقابت گردشگری با پيرامون شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش رشد سطح
فرهنگي و ارتباطاتي مردم شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش سطح ارتباط
کارآفرینان کسب و کارها با مسئولين دولتي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش مدت اقامت
گردشگران در روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش قدرت و توان
کسب و کارهای اینترنتي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر سطح تبليغات
گردشگری روستایي از طریق رسانهها شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان فعاليتهای
آژانسهای گردشگری در ارتباط با روستاها شده است

5.82
5.82
5.82
5.78
5.78
5.78
5.78
5.76
5.76
5.76
5.76
5.74
5.74
5.74
5.72
5.7
5.7
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اقامتگاههای بوم گردی در افزایش همياریبين مردم
در انجام امور روستا نقش مهمي داشته است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان
انسجام و اتحاد بين مردم شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر توسعه دانش
بومي روستایي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی ،باعر حفاظت از
منابع طبيعي روستا شده است.
توسعه اقامتگاههای بوم گردی از اتالف منابع آب و
خاک جلوگيری کرده است.
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر کاهش
آلودگيهای زیست محيطي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش حس
اعتماد به نفس و خودباوری شما شده است.
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش دانش
و اگاهي روستایيان شده است
اقامتگاههای بوم گردی باعر سطح دسترسي به ابزار
کار و فناوریها در روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی در تامين نيازهای
اساسي خانواده موثر بوده است
اقامتگاهها در جلوگيری از مهاجرت به شهرها یا
کاهش مهاجرت نقش مهمي داشته است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش
احساس رضایت از زندگي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان
خدمات فرهنگي و عمومي شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش ميزان
توليدات کشاورزی روستا شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش
فعاليتهای صنعتي و خدماتي در روستا شده است
اقامتگاههای بوم گردی باعر افزایش احداث
گمرکهای روستایي در نواحي مرزی شده است
توسعه اقامتگاههای بوم گردی باعر توانمندسازی
روستایي شده است

4.74
4.74
4.72
4.72
4.72
4.72
4.68
4.68
3.9
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.82
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به منظور شناسایي الگوهای فکری ،از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شده است .دادهها در نرم افزار  SPSSوارد شده و از طریق
تکنيک تحليل عاملي و بر اساس روش تحليل مولفههای اصلي و بر پایه ماتریس همبستگي دادهها مورد تحليل قرار گرفته و از
طریق روش واریماکس ،دادهها چرخش یافته و در نهایت خروجي دادهها برای تعيين عاملها ،مورد توجه قرار گرفت .مقدار
آزمون  KMOبرابر با  0.74است که نشان از معناداری و اعتبار آزمون است.
بر اساس نتایج جدول  ،2چهار الگوی فکری که دربرگيرنده شاخصها و گزارههای مختلف است شناسایي شده است .در واقع
کليه الگوهای فکری که دارای مقدار ویژه چرخش یافته باالتر از  1است ،انتخاب شده است .در ستون درصد واریانس ،ميزان
نقش هر الگوی در تبيين تاثيرات شاخصهای مختلف را مشخص کرده است .بر اساس نتایج جدول ،الگوی فکری اول با بيش از
 55درصد واریانس تبيين تاثيرات اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه روستایي بخش موران ،مهمترین الگوی فکری این پژوهش به
شمار ميرود .ميزان فاصله این الگو با سه الگوی دیگر ،قابل توجه است .الگوهای دیگر با  17تا  7درصد قدرت تبيين دارای
ارزش و وزرن کمتری هستند .منظور از درصد تببين این است که هر الگوی فکری به چه ميزان ميتواند حقایق و واقعيتهای
مربوط به تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه روستایي را پوشش و تحليل و تبيين نماید .در مجموع این چهار الگوی فکری،
 92درصد تاثيرات اقامتگاههای بومگردی بر توسعه روستایي موران را تبيين ميکنند و  8درصد باقيمانده توسط معيارهای دیگر
تبيين ميشود که به جهت عدم تاثير و اهميت و گستردگي ،اساسا نميتوان آنها را در قالب یکالگوی فکری تعریف کرد.
جدول ( :)2نتایج مقادیر ویژه تحليل عاملي مدل کيو برای سنجش الگوهای فکری حاکم بر تاثيرات اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه روستایي بخش موران

الگوهای فکری

مقادیر اوليه
مجموع

مقادیر چرخش یافته

درصد واریانس درصد تجمعي

مجموع

درصد واریانس درصد تجمعي

1

40.267

80.534

80.534

27.680

55.361

55.361

2

3.240

6.480

87.014

8.893

17.787

73.147

3

1.488

2.976

89.990

5.264

10.527

83.675

4

1.192

2.385

92.375

4.350

8.700

92.375

به منظور تبيين و تحليل هر یک از الگوهای فکری چهارگانه ،باید دیدگاههای هر یک از مشارکت کنندگان نسبت به هر یک از
الگوهای فکری مرتبط با پژوهش مشخص شود .در نهایت با ترکيب دیدگاه مشارکت کنندگان روستایي ،ميتوان مفهوم و
محتوای هر الگو را شناخت.
در جدول  ،3مقدار بارهای عاملي هر یک از  50مشارکت کننده در تحليل الگوهای فکری به مقدار صفر تا  1مشخص شده
است .مقادیر بارهای عاملي که بزرگتر از  0.5باشد تعيين کننده ویژگيهای هر الگوی فکری بوده و ویژگيهای تعيين کننده هر
الگوی فکری را مشخص ميکند .بر همين اساس ابتدا مشارکت کنندههایي با بار عاملي بيش از  0.5برای هر الگوی فکری
مشخص شده و سپس ميانگين و مجموع دیدگاه و نگرشهای این مشارکت کنندگان نسبت به گزارههای پژوهش تعيين شده و
بر این اساس ،محتوا و ویژگيهای هر یک از الگوهای فکری مشخص و تحليل شده است.
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جدول ( :)3مقدار بارهای عاملي گزارهها نسبت به هر یک الگوهای فکری حاکم بر تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه روستایي بخش موران

الگوهای فکری
مشارکت کنندگان

الگوهای فکری
مشارکت کنندگان

الگوی

الگوی

الگوی

الگوی

اول

دوم

سوم

چهارم

P1

0.62

0.69

0.31

0.02

P26

P2

0.22

0.18

0.90

0.28

P27

0.78

P3

0.83

0.42

0.24

0.19

P28

0.63

0.59

P4

0.82

0.38

0.27

0.15

P29

0.83

0.40

0.22

P5

0.78

0.38

0.36

0.09

P30

0.82

0.40

0.26

0.22

P6

0.63

0.59

0.07

0.37

P31

0.90

0.30

0.05

0.20

P7

0.83

0.40

0.22

0.23

P32

0.89

0.22

0.03

0.05

P8

0.82

0.40

0.26

0.22

P33

0.79

0.36

0.26

0.32

P9

0.90

0.30

0.05

0.20

P34

0.63

0.24

0.33

0.55

P10

0.89

0.22

0.03

0.05

P35

0.84

0.40

0.27

0.21

P11

0.79

0.36

0.26

0.32

P36

0.07

0.15

0.29

0.90

P12

0.63

0.24

0.33

0.55

P37

0.83

0.38

0.28

0.17

P13

0.84

0.40

0.27

0.21

P38

0.42

0.72

0.18

0.36

P14

0.07

0.15

0.29

0.90

P39

0.84

0.38

0.26

0.20

P15

0.83

0.38

0.28

0.17

P40

0.81

0.39

0.19

0.26

P16

0.42

0.72

0.18

0.36

P41

0.89

0.21

0.10

0.02

P17

0.84

0.38

0.26

0.20

P42

0.86

0.36

0.23

0.20

P18

0.81

0.39

0.19

0.26

P43

0.86

0.34

0.23

0.16

P19

0.89

0.21

0.10

0.02

P44

0.64

0.62

0.27

0.17

P20

0.86

0.36

0.23

0.20

P45

0.62

0.69

0.31

0.02

P21

0.86

0.34

0.23

0.16

P46

0.22

0.18

0.90

0.28

P22

0.64

0.62

0.27

0.17

P47

0.83

0.42

0.24

0.19

P23

0.62

0.69

0.31

0.02

P48

0.82

0.38

0.27

0.15

P24

0.22

0.18

0.90

0.28

P49

0.78

0.38

0.36

0.09

P25

0.83

0.42

0.24

0.19

P50

0.63

0.59

0.07

0.37
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الگوی

الگوی

الگوی

الگوی

اول

دوم

سوم

چهارم

0.82

0.38

0.27

0.15

0.38
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باز خورد چهار الگوی فکری شناسایي شده به صورت کلي
الگوی فکری

در این الگو ،تاثيرات قابل توجه احداث اقامتگاههای بوم گردی به ایجاد پيوندها و ارتباطات بين

اول

بخشهای مختلف گردشگری از جمله روابط بين کسب و کارها ،مشارکت مردمي و ارتباط بين
موران با نواحي پيرامون اشاره کرد .در واقع توسعه اقامتگاه باعر ایجاد روابط و تعامالت بيشتر موران
با نواحي پيرامون خواهد شد .الگوی فکری اول معتقد است که تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی بر
بهبود شاخصهای اقتصادی روستای موران مانند درآمد ،فرصتهای شغلي ،سرمایه گذاری دولتي و
خصوصي ،مشارکت زنان ،تنوع در توليدات بومي ،بهبود سيستم حمل و نقل ،صنایع دستي ،بهبود
امنيت اقتصادی و رشد دانش اقتصادی غيرقابل انکار است و البته باید به پيامدهای مهم اقامتگاههای
بوم گردی بر توسعه خدمات و زیرساختهای روستایي مانند بهبود راههای ارتباطي ،اجرای طر های
هادی ،بهبود قوانين کسب و کار و ...اشاره کرد .نکته قابل ذکر دیگر نقش اقامتگاههای بوم گردی در
کاهش تخریب منابع طبيعي است که از طریق اگاهي مردمي و گردشگران از ارزشهای منابع طبيعي
است که ميتواند در فرایند استفاده از اقامتگاههای بوم گردی حاصل شود.

الگوی فکری

اهميت و اعتبار دیدگاه این الگو بسيارکمتر از الگوی فکری اول است .در مجموع ميزان تاثيرات باال

دوم

و برجسته اقامتگاههای بوم گردی از نظر این الگو ،کمتر از الگوی اول است .با این حال به غير از
معيار تاثيرات اقامتگاه بوم گردی بر افزایش ایدههای جدید و نوآوری اقتصادی در روستا و حجم
گردشگران ورودی ،در سایر موارد ،تاثثرات باالی اقامتگاههای بوم گردی بر روستا همان مواردی
هست که در الگوی فکری اول اشاره شد با این تفاوت که بر اساس طرفداران این الگو ،اقامتگاههای
بوم گردی بر خالف اول الگوی اول بر برخي شاخصهای اقتصادی مانند درآمد و اشتغال ،امنيت
اقتصادی و همچنين حفاظت از منابع طبيعي ،تاثيرات برجستهای ندارد ،اما همانند الکوی فکری اول،
به نقش تاثيرات برجسته اقامتگاههای بوم گردی در برخي شاخصهای پيوندهای بين موران با
پيرامون ،توان مدیریتي و مهارت بين مردم ،مشارکت ،بهبود برخي شاخصهای گردشگری و افزایش
توان انواع کسب و کارهای روستایي معتقد است.

الگوی فکری

این الگو به تاثيرات مثبت جدیدی از احداث اقامتگاه اشاره دارد که در الگوهای قبلي چندان مورد

سوم

توجه قرار نگرفته بود و یا تاثيرات آن را در حد معمولي و نسبي ارزیابي کرده بودند .همچنين در این
الگو ،برای اولين بار ،مشارکت کنندگان ،به تاثيرات برجسته منفي احداث اقامتگاههای بوم گردی در
افزایش بي مورد قيمت و افزایش توان قدرت کسب و کارهای رقيب اراضي روستایي اشاره کردند
که در الگوهای قبلي وجود نداشت.
به غير از موارد فوق باید به تاثيرات مهم اقامتگاههای بوم گردی بر افزایش سرمایه گذاری دولتي و
خصوصي ،قدرت ارتباطات و گردشگری موران با نواحي پيرامون و افزایش آگاهي از ارزش منابع
طبيعي اشاره کرد.

الگوی فکری

دیدگاه این الگو ،مشابه الگوهای اول و دوم است اما به باور این الگو ،تاثيرات اقامتگاه بر بسياری از

چهارم

شاخصهای توسعه روستایي مانند شاخصهای مختلف گردشگری روستایي ،سرمایهگذاری و
مشارکت روستایي ،تضویر ذهني گردشگری ،ارتباطات بين موران با نواحي پيرامون و مبادالت
اقتصادی و گردشگری ،شاخصهای اقتصاد روستایي ،شاخصهای زیست محيطي مانند منابع طبيعي،
سرمایه اجتماعي و پيوندهای اجتماعي ،توان مدیریتي ،توانمندسازی ،وابستگي قومي و غيره در سطح
اندک و محدود ميباشد.
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تبيين جز يات الگوهای فکری حاصل از بارهای عاملي گزارهها:
الف -الگوی فکری اول:
الگوی فکری اول ،با تبيين بيش از  55درصد موضوع تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه روستایي ،مهمترین الگوی فکری
پژوهش به شمار ميرود .در تحليل کلي از تاثيرات اقامتگاهها بر اساس این الگو ،باید اشاره کرد که اقامتگاههای بوم گردی در
مجموع دارای تاثيرات مثبت و باالیي بر بخشهای متعدد توسعه روستایي بخش موران داشته است که برای نمونه مي توان به
تاثيرات مثبت و برجسته آن بر توسعه انواع کسب و کارهای روستایي مانند کسب و کارهای مربوط به بخش تفریحي مانند
استراحتگاه ،باغ ،پارک ،جاذب ه های گردشگری و غيره ،کسب و کارهای مربوط به بخش فعاليتهای خدماتي روستایي ،توسعه
فعاليتهای خدماتي اقامت و پذیرایي از مسافران فروشگاه ،کسب و کارهای مربوط به بخش پذیرایي از گردشگران ،کسب و
کارهای مربوط به بخش توليدات باغي و دامي ،کسب و کارهای مربوط به بخش صنعتي و صنایع دستي ،کسب و کارهای
اینترنتي ،کسب و کارهای مربوط به بخش توليدات زراعي و سطح زیرکشت ،کسب و کارهای مربوط به بخش فروش
محصوالت بومي و صنایع دستي به گردشگران و ...اشاره کرد.
در بررسي الگوی فکری اول با جزیيات کامل ميتوان به تاثيرات مثبت و قابل توجه احداث اقامتگاههای بومگردی بر عناصر و
شاخص های گردشگری موران مانند بازاریابي گردشگری روستایي و گسترش بازار ،سطح شکوفایي دیگر گونههای گردشگری
بخش موران از طریق اقامتگاه بوم گردی ،افزایش ایجاد تصویر ذهني مثبت برای گردشگران ،افزایش تورهای بوم گردی و
گردشگری تاریخي ،رونق فعاليتهای گردشگری و بازدید مسافران از روستا ،افزایش ميزان رضایت گردشگران از خدمات
گردشگری روستا ،سطح تبليغات گردشگری روستایي از طریق رسانهها و گردشگران ،افزایش مدت اقامت گردشگران در
روستا ،ميزان فعاليت آژانس های مسافرتي ،افزایش سطح ترویج و آموزش گردشگری از طریق گردشگران و افزایش سطح تنوع
در جاذبههای گردشگری روستایي تاکيد کرد .در کنار این موارد با وجود موارد فوقالذکر ،این الگو معتقد است که اقامتگاه
های بوم گردی به تنهایي تاثيرات نسبي و متوسطي بر کاهش فقر ،افزایش عدالت و بالندگي اقتصادی و همچنين حفاظت محيط
زیست دارد و طبيعي است که باید در کنار سایر عوامل نقش آفریني نماید .از طرفي با وجود اینکه تاثيرات اقامتگاههای بوم
گردی بر برخي شاخصهای پيوندی و ارتباطاتي ،باال بوده اما از نظر شاخصهای سرمایه اجتماعي مانند همياری ،اتحاد ،انسجام
بين مردم و اع تماد متقابل ،سطح تاثيرات اقامتگاه ،نسبي و متوسط است .در واقع مواردی که در حوزه اقتصادی ،منابع طبيعي،
رشد گردشگری و مشارکت بومي گفته شد اشاره به موارد مشخص داشته و به معني آن نيست که اقامتگاههای بوم گردی مي
توانند ماهيت کلي این ابعاد توسعه روستایي را دگرگو ن سازند .از طرفي برای مثال برخي از طرفداران این الگو معتقدند که
اقامتگاههای بوم گردی نمي تواند تاثيرات آنچناني بر ارتباط موران با کشور آذربایجان از نظر ایجاد گمرک ،ایجاد بازارچههای
مرزی و افزایش مبادالت اقتصادی داشته باشد .نکته نگرانکننده در این الگو ،عدم تاثير خاص اقامتگاههای بوم گردی بر کاهش
وابستگي های قومي و فرهنگي است .در واقع بي پرده باید اشاره کرد که تعصبات زباني و قومي افراطي یک مانع جدی در راه
جذب گردشگر بوده و ظاهرا احداث اقامتگاههای بوم گردی در کاهش این تعصبات نقش چنداني ندارد .البته در کنار این مسئله
باید به این نکته مثبت نيز اشاره کرد که احداث اقامتگاه های بوم گردی عموما تاثيرات منفي خاصي بر توسعه روستایي نگذشته
است که برای مثال ميتوان به تاثيرات اندک آن بر گسترش خانههای دوم و ساخت خانههای نو توسط غير بوميان ،افزایش قيمت
زمينهای روستایي و ایجاد اشتغال کاذب در روستا اشاره کرد .البته در کنار این موارد ،اقامتگاههای بوم گردی همچنين هيچگونه
تاثيرات منفي در ایجاد دوگانگي و اختالفات فرهنگي بين مردم به دليل اختالف سطح آگاهي آنها و افزایش تضاد طبقاتي در
بين مردم روستا نيز بر جای نگذاشته است.
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بر اساس باورمندان این الگو احداث اقامتگاههای بوم گردی در موران هيچگونه تاثيری در مهاجرت معکوس ،افزایش ميزان
صادرات روستا ،افزایش تبدیل اراضي کشاورزی به ساخت و سازهای روستایي ،توزیع و تقسيم درست ثروت و منافع اقتصادی
بين مردم ،ایجاد تعاونيهای مختلف در روستا و افزایش سطح همکاری کسب و کارهای موران با کشور همسایه نداشته است.
ب -الگوی فکری دوم:
الگوی فکری دوم با  17درصد تبيين تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه روستایي ،دومين الگوی ذهني و فکری پژوهش به
شمار ميرود با این حال درصد تبيين این الگو بسيار کمتر از الگوی اول است و در واقع ميتوان گفت الگوی فکری اول با
فاصله زیاد ،یک الگوی مجزا به شمار رفته و سه الگوی دیگر شرایط نزدیکي از نظر ميزان اهميت و گستردگي و پوشش دهي به
موضوع دارند .بنابراین بدیهي است که در واقع در این الگو ،تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی بر بيشتر شاخصهای اقتصادی،
نسبي و متوسط است .همچنين تاثيرات اقامتگاه بر شاخصهای سرمایه اجتماعي مانند اعتماد ،اتحاد و انسجام بين مردم ،در حد
متوسط و نسبي ارزیابي شده است.
نکته قابل ذکر در این الگو ،تاثيرات اندک و محدود اقامتگاهها بر حفظ منابع طبيعي و افزایش حس تعلق مردم به روستاها است
که در الگوی اول ،به عنوان شاخص هایي با تاثيرپذیری باال ،معرفي شده بود اما ظاهرا مشارکت کنندگان این الگو ،در این زمينه
با مبلغين الگوی اول اختالف نظر دارند .در این الگو ،تاثيرات برر سطح حمایتهای دولتي در سطح نسبي و متوسط است.
در مجموع در بخش عمده تاثيرات اقامتگاهها بر توسعه روستایي این الگو با الگوی اول ،دارای تشابهات و هماهنگيهایي از نظر
فکری است و باورمندان به این دو الگو در بيشتر موارد نظرات هماهنگ دارند اگرچه در برخي موارد محدود که اشاره شد،
اختالف نظر زیادی در بين آنها دیده ميشود .ناگفته نماند که اهميت و وزن این الگو نسبت به الگوی اول به مراتب کمتر است.
ج -الگوی فکری سوم:
نکته قابل ذکر در این الگو ،عدم تاثيرگذاری اقامتگاههای بوم گردی در بيشتر ویژگيهای زیست محيطي روستاها مانند کاهش
آلودگيهای محيطي ،حفاظت از منابع طبيعي روست ا ،جلوگيری از اتالف منابع آب و خاک جلوگيری ،افزایش تبدیل اراضي
کشاورزی به ساخت و سازهای روستایي و  ..است .همچنين عالوه بر موارد اشاره در الگوهای قبلي مانند توزیع ثروت ،فقر،
عدال ،دوگانگي و تضاد طبقاتي در بخش عدم تاثيرگذاری ،از نظر مبلغين این الگو ،اقامتگاههای بوم گردی بر افزایش سطح
همکاری کسب و کارهای موران با کشور همسایه ،افزایش ميزان فعاليتهای آژانسهای گردشگری در ارتباط با روستاها ،سطح
تبليغات گردشگری روستایي از طریق رسانهها ،توسعه دانش بومي روستایي و ایجاد تعاونيهای مختلف در روستا نيز هيچ تاثيری
ندارد.
در مجموع باید گفت الگوی فکری سوم نسبت به دو الگوی اول و دوم ،الگوی متفاوتي بوده و ویژگيها و باورها بعضا متضادی
با دیگر الگو دارد با این حال ميزان اهميت و وزن این الگو تنها  10درصد است و نميتواند قدرت خاصي در تبيين تاثيرات
اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه روستایي موران داشته باشد.
د-الگوی فکری چهارم:
الگوی فکری چهارم که با  7درصد قدرت تبيين ،کم اهميت ترین الگو به شمار مي رود معتقد است که احداث اقامتگاههای بوم
گردی تنها در دو شاخص سطح تبليغات گردشگری روستایي از طریق گردشگران و افزایش ميزان رضایت گردشگران از
خدمات گردشگری روستا دارای تاثيرات باال و مهم است .از این منظر ،این الگو ،به کمترین ميزان ممکن تاثيرات اقامتگاهها
معتقد است و بيشتر تاثيرات را در سطح متوسط یا اندک ميداند.
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نتیجه گیری:
در این پژوهش به بررسي وضعيت اقامتگاههای بوم گردی در بخش موران از منظر توسعه پایدار روستایي پرداخته شد .نتایج
تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی نشان ميدهد احداث اقامتگاههای بوم گردی تاثيرات مهم و برجستهای بر توسعه پایدار روستایي
به ویژه در بخشهای کسب و کار ،گردشگری ،شاخصها اقتصادی ،مهارت و توانهای بومي ،برخي زیرساختها و خدمات و
همچنين حفاظت از منابع طبيع دارد و در مجموع باید تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی را متنوع و در ابعاد گسترده و در سطح باال
ارزیابي کرد .هدف اصلي این پژوهش ،شناسایي و تعيين انواع الگوهای فکری حاکم بر پژوهش و تحليل و تبيين آنها بود .در
مجموع بر اساس الگ وهای شناسایي شده ،به طور کلي الگوی فکری اول دارای بيشترین وزن و اهميت در بين الگوهای دیگر بود
و سه الگوی دیگر وزن و قدرت نزدیک به هم داشتند .بر اساس الگوی فکری اول ،اقامتگاههای بوم گردی در مجموع دارای
تاثيرات مثبت و باالیي بر بخشهای متعدد توسعه روستایي بخش موران داشته است که برای نمونه ميتوان به تاثيرات مثبت و
برجسته آن بر توسعه انواع کسب و کارهای روستایي ،ایجاد پيوندها و ارتباطات بين بخشهای مختلف گردشگری از جمله
روابط بين کسب و کارها ،مشارکت مردمي و ارتباط بين موران با نواحي پيرامون ،ارتباطات و تعامالت بين گردشگری و
روستاها و جامعه روستایي ،مهارت آموزی مردم و کسب و کارها ،توسعه شاخصها و عناصر گردشگری روستایي ،توسعه برخي
خدمات و زیرساختهای روستاها است اما در کنار آن باید به تاثيرات باالی آن بر اقتصاد روستایي مانند درآمد ،فرصتهای
شغلي ،سرمایه گذاری دولت ي و خصوصي ،مشارکت زنان ،تنوع در توليدات بومي ،بهبود سيستم حمل و نقل ،صنایع دستي ،بهبود
امنيت اقتصادی و رشد دانش اقتصادی نيز اشاره کرد ،هر چند به تنهایي نميتواند عامل تحول اقتصادی باشد.
الگوی فکری دوم با  17درصد تبيين تاثيرات اقامتگاههای بوم گردی بر توسعه روستایي ،دومين الگوی ذهني و فکری پژوهش به
شمار مي رود با این حال درصد تبيين این الگو بسيار کمتر از الگوی اول است .در مجموع ميزان تاثيرات باال و برجسته اقامتگاه
های بوم گردی از نظر این الگو ،کمتر از الگوی اول است .با این حال به غير از معيار تاثيرات اقامتگاه بوم گردی بر افزایش ایده
های جدید و نوآوری اقتصادی در روستا و حجم گردشگران ورودی ،در سایر موارد ،تاثيرات باالی اقامتگاههای بوم گردی بر
روستا همان مواردی هست که در الگوی فکری اول اشاره شد .با این حال ،بر خالف اول الگوی اول ،بر برخي شاخصهای
اقتصادی مانند درآمد و اشتغال ،امنيت اقتصادی و همچنين حفاظت از منابع طبيعي ،تاثيرات برجسته ای ندارد .بر اساس تفکرات
الگوی فکری سوم ،اقامتگاههای بوم گردی بر شاخصهایي مانند ایجاد بازارچهها ،جلوگيری از تخليه روستاها ،ميزان انگيزه
مردم روستا و کارآفرینان ،تعداد شاغلين ،افزایش قيمت زمينهای روستایي ،دسترسي به مواد اوليه ،افزایش ميزان اعتماد اجتماعي
ساکنين روستا به هم ،افزایش سطح اعتماد بين مردم ،ایجاد نهادهای محلي روستایي ،تاثيرات باالی دارند که در الگوهای فکری
اول و دوم اشارهای نشده بود .همچنين باید به باید به تاثيرات مهم اقامتگاههای بوم گردی بر افزایش سرمایه گذاری دولتي و
خصوصي ،قدرت ارتباطات و گردشگری موران با نواحي پيرامون و افزایش آگاهي از ارزش منابع طبيعي اشاره کرد و سرانجام
الگوی فکری چهارم که با  7درصد قدرت تبيين ،کم اهميتترین الگو به شمار ميرود معتقد است که احداث اقامتگاههای بوم
گردی تنها در دو شاخص سطح تبليغات گردشگری روستایي از طریق گردشگران و افزایش ميزان رضایت گردشگران از
خدمات گردشگری روستا دارای تاثيرات باال و مهم است.
در شکل  3گراف و محتوای چهار الگوی فکری ذکر شده مشاهده ميشود:
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شناسایي و تحليل الگوهای فکری حاکم بر تاثيرات احداث اقامتگاههای بومگردی بر توسعه پایدار روستایي  / ...عليرضا حسن پور و همکاران

شکل ( :)3گراف الگوهای ف کری چهارگانه حاکم بر تاثيرات اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه روستایي بخش موران

در بخش مقایسه بين نتایج کار این پژوهش با مطالعات بين المللي ،نشان مي دهند کنه بنا وجنود پنرداختن اینن مطالعنات بنه ابعناد
مختلف اقامتگاه و توسعه روستایي کمتر به مسئله تحليل الگوهای فکری حاکم و نگرشها و دیدگاههای مختلف پرداختنه شنده و
از این نظر این پژوهش رویکرد تازهای را به کار گرفته است .در این پژوهش با توجه به نتنایج حاصنله و شنرایط بخنش منوران و
نزدیکي به مناطق مرزی و درنظر گرفتن اصول طراحي اقامتگاهها و کسب و کارها تالش شده است تا بنا تبينين سناختار الگوهنای
ذهني و فکری ،طرز تفکرهای مختلف بين کارشناسان و مردم بومي و محققين را شناسایي کند .در واقع این پژوهش به نوعي مني
تواند تفاوت گروه های کارشناسان را از نظر چشم انداز اقامتگاههای بوم گردی مشخص نماید.
در این ميان باید اشاره کرد که نتایج پژوهش برای موارد زیر قابليت و کاربرد زیادی دارد:
 استفاده از دادههای پژوهش برای اداره کل و ادارات ميراث فرهنگي ،گردشگری و صنایع دستي شهرستانهای استان جهتبرنامه ریزی در مقصدهای گردشگری روستایي
 اداراه کل امور روستا ي و شوراهای استانداری و اداره کل بنياد مسکن انقالب اسالمي جهت به کارگيری در برنامه ریزی هایمربوطه به ویژه در اجرای طر های هادی در بخش موران و ...
 استفاده از این دادهها برای نهادهای امنيتي جهت کنترل امنيت مزرها و مناطق مرزی و جلوگيری از تخليه روستاها استفاده از نتایج پژوهش برای شناسایي جامعه شناختي روستاهای بخش موران از طریق دادهها و اطالعات الگوهای فکریپژوهش
 تدوین چشم اندازهای توسعه گردشگری و اقامتگاه های بوم گردی از طریق توجه به مبحر سناریو نویسي استفاده از نتایج پژوهش برای برنامه ریزی مناطق آزاد اقتصادی مانند انزلي و ارس به دليل قرار داشتن موران در مسيرهایگردشگری استان

23

24-7 . ص/1400  تابستان/  شماره سي و هشت/  سال دهم/ فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي

 استفاده از نتایج پژوهش در برنامه ریزی و اجرای طر جامع گردشگری استان اردبيل تشکيل خوشهها و شبکههای اقامتگاههای بومگردی در سطح استان اردبيل و استان گيالن به منظور تقویت تعامالت شبکهایمنابع
 رساله دکتری.) شهرذستان خور و بيابانک: تبيين روند توسعه گردشگری در مناطق روستایي (مورد مطالعه.)1396( . حسن،اروجي
 دانشگاه خوارزمي تهران، به راهنمایي دکتر جالليان و رضواني،جغرافيا و برنامه ریزی روستایي
 بررسي تاثيرات اقامتگاههای محلي (خوشههای اکوتوریسم) بر ارتقای کيفيت زندگي در.)1390( . عبدالرضا، افسانه؛ فرجي راد،احساني
77-63 ،30  شماره،8  دوره، مجله جغرافيای سرزمين.)جامعه محلي (بر پایهروستاهای گرمه و شيب دراز
60-41  صص،27  شماره، 27  دوره، فصلنامه محيط شناسي. از فکر تا عمل: توسعه شهری پایدار.)1380( . رضا، سيدحسن؛ مکنون،بحریني
 پنجمين همایش تخصصي مهندسي زیست. بررسي اکوتوریسم استان گيالن و ارا ه راهکارهای گسترش آن.)1390( . حميده،پنداشته
 نقش گردشگری روستایي در توسعه روستایي (نقد و تحليل چهارچوبهای.)1381( . اسماعيل، عبدالرضا؛ قادری،رکنالدین افتخاری
41-23  صص،2  شماره،6  دوره، فصلنامه برنامه ریزی و آمایس فضا.)نظریهای
 بررسي و تحليل آثار ایجاد اقامتگاههای بومگردی بر توسعه سکونتگاههای.)1397(  مهدی، حسين؛ جوانشيری، علياکبر؛ گياهي،عنابستاني
24-1  صص، شماره دوم، روستای رادکان شهرستان چناران)؛ فصلنامه برنامه ریزی فضایي (جغرافيا)؛ سال هشتم:روستایي (نمونه
 پایان، اقامتگاههای بوم گردی شيراز: مورد مطالعه، ارزیابي ظرفيتهای کارآفریني اقامتگاههای بوم گردی.)1398( .قدرت زاده رحيم
 برنامه ریزی توسعه گردشگری،نامه کارشناسي ارشد مدیریت گردشگری
 پایان. تاثيرات کيفيت خدمات گردشگری بر بازگشت گردشگران به اقامتگاههای بوم گردی در استان گلستان.)1397( . مهدی،لطيفيان
 دانشکده مدیریت کشاورزی، توسعه روستایي و کشاورزی، رشته علوم کشاورزی ومنابع طبيعي،نامه کارشناسي ارشد
Bien, A. (2008). A SIMPLE USER’S GUIDE TO CERTIFICATION FOR SUSTAINABLE TOURISM AND
ECOTOURISM. Centre for Ecotourism and Sustainable Development, Handbook 1, 3rd edition, pp. 1-33.
Available
Bulatovic, D. (2017). Ecotourism and Eco lodge Accommodation. Iliria international review, 7 (2), 55-72
Erdem, B., & Tetik, N. (2013). An environmentally - sensitive approach in the hotel industry: ecolodges.
International Journal for Responsible Tourism, Fundatia Amfiteatru, 2(2), 22-40
Hagberg, A. (2011). What’s an ecolodge?; a case study of ecotourism operations in Ecuador; A master
thesis in environmental science, 30 ECTS and a Minor Field Study supported by Sida
Hwang, J. & Lee, S. (2015). The effect of the rural tourism policy on non-farm income in South Korea;
Tourism Management, 46: 501-513
Jampol, G., & Mehta, H. (2004) ecolodges; International Finance Corporation
Jafari, J. (2000). Encyclopedia of tourism. London: Routledge
Jacobs, M. (1995) Sustainable development assumption, contradiction, progress, in: Lovenduski, J. (eds),
Contemporary Political Studies: “Proceeding of annual conference of the Political Studies Association”,
LondonRebecca
Mehta, H. (1997). Designing and developing ecotourism hotels. Research paper presented at the
ecotourism at a cross roads conference and field seminar, the Kenya wildlife society, Niroby, Kenya
Rebka, B., & Bor, T. (2015). Eco-Lodges, a Future for Sustainable Tourism in Kenya, Journal of Tourism,
Hospitality and Sports, 8: 37-41.
Kwan, P. & Eagles P., & Gebhardt A. (2008). A Comparison of Ecolodge Patrons’ Characteristics and
Motivations Based on Price Levels: A Case Study of Belize
Wang, L., Tian, M., Wen X. Zhao, L. Jiling, S. M. Wang, H. Lan, Y, Sun M. (2014). Geoconservation
and geotourism in Arxan-Chaihe Volcano Area, Inner Mongolia, China. Quaternary International, In Press,
Corrected Proof

24

