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Abstract 
In recent months, the global community has faced a major crisis that has 
negatively affected all economic and social systems. The spread and pandemic of 
the corona virus has had many negative effects on the economic sectors of 
different countries. One of these economic sectors is the tourism and ecotourism 
industry, and with the spread of this virus, the industry has incurred high costs. 
However, the coronavirus epidemic has provided lessons for the future of 
ecotourism that, given these experiences, can be a step towards the development 
and growth of ecotourism. Therefore, the aim of this study is to investigate the 
mental patterns of experts in the face of post-corona ecotourism using Q 
methodology. The statistical population of the present study includes the center 
of trade unions of tourist guides throughout the country. The discourse space of 
this research includes credible internal and external dissertations and articles 
that an unstructured Q sample has been used to avoid bias in the research. 60 
members of the community were selected as tourism and ecotourism experts to 
create an unstructured Q sample. Cronbach's alpha test, KMO index and Bartlett 
test were used to evaluate the validity and reliability of the research method. In 
identifying the mental patterns of experts, heuristic factor analysis and 
correlation matrix were used and the principal components method was used for 
the final extraction of factors. Finally, eight factors with a total explained variance 
of 71.899% were identified as the main factors in the face of post-corona 
ecotourism. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The tourism industry is one of the 
sustainable movements that have many 
strategic functions, including economic 
development, social empowerment and 
environmental protection (Parmawati et 
al., 2018) and have become one of the 
largest and most lucrative sectors of the 
universal economy, accounting for 11% of 
universal net production and employs 
more than 200 million people annually 
(UNWTO, 2016). One of the models that 
some countries have considered for the 
development of tourism is increasing 
interest in tourism and protection, 
increasing attention to sustainable 
tourism paradigms, addressing the 
identity and indigenous structures in the 
field of tourism that has led to the 
formation of ecotourism (Karimi et al., 
2019; Moradi et al., 2020). However, in 
recent months, the industry has faced a 
major challenge and crisis that have 
negatively affected the tourism and 
ecotourism industry in Iran and the world. 
This critical phenomenon is the spread of 
the Corona virus worldwide and in Iran. 
The epidemic and spread of this disease 
have had many effects on the economic 
development of countries, especially the 
tourism industry. However, relying on the 
lessons learned from the Corona era, the 
approach to ecotourism for the Iranian 
tourism industry in the post-Corona era 
opens a new perspective that can be used 
to reduce the problems and crises of the 
epidemic. Therefore, in the present study, 
an attempt has been made to examine the 
mentality of experts in the field of dealing 
with post-corona ecotourism, and for this 
purpose, the Q methodology has been 
used. 

2. Materials and Methods 
In this study, Q methodology has been 
used to identify the minds of experts in 
dealing with post-corona ecotourism. This 
method uses factor analysis to rank 
qualitative propositions to identify and 
understand the range of social 
perspectives on the subject under study 
(Winkler & Nicholas, 2016). KMO index and 
Bartlett test were used to determine the 
appropriateness of data in factor analysis. 
Structured assessment of respondents' 
mindsets in Q studies is examined by four 
main steps: 1- Research design; 2- Q-Sort; 
3- Q-Analysis; 4- Interpretation. 
According to the purpose of the study, the 
target population for data collection 
includes members of the Association of 
Tourist Guides (IFTGA) throughout the 
country. After reviewing and studying 
reputable publications, documents and 
health instructions related to tourism and 
ecotourism, a total of 59 effective 
categories in the field of post-corona 
ecotourism were extracted. After 
removing duplicate categories and 
combining items with the same meaning, 
42 main propositions were identified that 
were used as a Q-Sort. Using the amount 
of variance, eight Q factors or mental 
species were extracted.   

3. Discussion and Results 
The results of the present study show that 
the main mental models of experts are in 
the first and second groups. According to 
the interpretation of the first mental 
model, more than 19.5% of the total 
variance changes explained in this mental 
model. People in this group place more 
emphasis on the quality of health in public 
places, restaurants and residences and 
more supervision over them. Examination 
of the third mental model shows that 
experts emphasize on managerial factors 
and this model explains 6.9% of the 
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changes in total variance. The study of 
other mental models emphasizes issues 
such as health infrastructure, codified 
rules and regulations, investment in the 
construction of health resorts and places, 
education and the distribution of booklets. 

4. Conclusions 
According to the analysis, the first and 
second two mental patterns have an 
explained variance of more than 40% and 
32% of the explained variance belongs to 
the other six mental patterns. Given that 
the largest number of experts emphasize 
the importance of hygienic quality and 
non-pollution of public places and is the 
main concern of experts in this field; 
Therefore, it is suggested that the 
responsible organizations have more 
control over the accommodation and also, 
by using education and culture of local 
people and tourists, to reduce and 
eliminate environmental pollution and 
resorts. 
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 شناسی کیو بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا با استفاده از روش. و همکاران   روشن علیقلی  سید

 علمی پژوهشی 

  با  پساکرونا  اکوتوریسم  با   مواجهه  در  خبرگان  ذهنی  الگوهای  بررسی
 کیو   شناسیروش   از  استفاده

   *2حسن غفاری ، ٣فرمسعود آرین ،  ٢فرحناز آهنگ ، ١باقر کرد ،  ١سید علیقلی روشن

 
 زاهدان، ایران ،دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشکده مدیریت و اقتصاد،  گروه مدیریت دولتی،دانشیار  .١
 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، دانشجوی دکترای .٢
 پردیس فارابی، قم، ایران  -دانشگاه تهران   دانشکده مدیریت و حسابداری،  کارشناس ارشد. ٣
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 : پذیرشتاریخ 
 ١٣٩٩اسفند  ١

 : تاریخ انتشار
 ١٤٠٠خرداد  ١٢

 

 چکیده
  که   شده  رو  روبه  کرونا  ویروس  گیریهمه  عنوان با   بزرگی  بحران  با  جهانی  یجامعه  اخیر،   هایماه   در

  اما، .  است  داده  قرار  منفی  تأثیر  تحت  را  اکوتوریسم  جمله،   از  اجتماعی  و  اقتصادی  هایسیستم  تمام
  توجه   با  که  است  نموده  فراهم  اکوتوریسم   ی  آینده  برای  را  هاییآموختهدرس   کرونا   ویروس   گیریهمه

  حاضر   پژوهش  هدف  رو،این   از.  برداشت  گام  آن  بالندگی  و  توسعه  جهت  در  توانمی  هاتجربه   این  به
  کیو  شناسیروش  از   استفاده  با  پساکرونا  اکوتوریسم  با   مواجه   در   خبرگان  ذهنی  الگوهای  بررسی

  گردشگری  راهنمایان  کارگری  صنفی  هایانجمن  کانون  شامل   حاضر  پژوهش  آماری  یجامعه .  باشدمی
  و   داخلی  معتبر  مقاالت  و  هانامه پایان   شامل  حاضر   پژوهش  گفتمان  فضای.  است  کشور  سراسر
.  است  شده استفاده ساختاربی کیو ینمونه  از  پژوهش،  سوگیری  از پرهیز برای  که باشدمی خارجی

  و  گردشگری   خبرگان   عنوان  به  جامعه  اعضای  از   نفر  ۶۰  تعداد   ساختار بی  کیو  ینمونه   ایجاد  برای
  شاخص   کرونباخ،  آلفای  آزمون  از  پژوهش  روش  پایایی  و  روایی  بررسی  برای .  گردید  انتخاب  اکوتوریسم

KMO  عاملی   تحلیل  خبرگان،  ذهنی  الگوهای  شناسایی  ی   زمینه  در .  شد  استفاده  بارتلت  آزمون  و 
  نهایی  استخراج  برای  اصلی  هایمؤلفه   روش  از  و  شده  رفته  کار   به  همبستگی  ماتریس  و  اکتشافی

 ۰۶۱/۸۳  میزان  به  شده  تبیین  کل   واریانس  مجموع  با  عامل  هشت  درنهایت،.  شد  استفاده  عوامل
 .شد شناسایی ذهنی الگوهای عنوانبه  درصد
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 شناسی کیو با استفاده از روش بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا. سید علیقلی روشن و همکاران 

 مقدمه ١
است    یداریپا  یهااز جنبش  یک ی  یصنعت گردشگر 

دارا از جمله  ی اریبس   کیاستراتژ  یعملکردها   یکه   ،
و    یاجتماع  یتوانمندساز ،  یاقتصاد  یتوسعه

مح  از  (پارماواتی  ستیز  طی حفاظت  و   ١است 
صنایع  ۲۰۱۸همکاران،   از  یکی  گردشگری  صنعت   .(

از  پیشرو در جهان بوده و این بخش به عنوان یکی 
توسعهبخش و  ارتقاء  در  اقتصادی،  اصلی  ی  های 

فرصت ایجاد  و  درآمدزایی  طریق  از  های  جوامع 
،  ٢ست (منبر و منبرشغلی، دارای نقش به سزایی ا

های سازمان جهانی گردشگری،  ). براساس داده۲۰۱۷
بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون    ۲۰۱۸در سال  

جهان   سراسر  مختلف  مقاصد  در  گردشگران  ورود 
زیائو و  (زو  است  شده  همچنین،  ۲۰۲۰،  ٣ثبت   .(

صنعت گردشگری به یکی از بزرگترین و پردرآمدترین  
نی تبدیل شده و یازده درصد های اقتصاد جهابخش

داده  اختصاص  خود  به  را  جهانی  خالص  تولید  از 
است و ساالنه بیش از دویست میلیون نفر در این  

،  ٤المللیبخش فعالیت دارند (سازمان گردشگری بین
این۲۰۱۶ از  دولت).  از  بسیاری  و رو،  نقش  بر  ها، 

به گردشگری  صنعت  برای  اهمیت  منبعی  عنوان 
درآمد   پیایجاد  اشتغال  آنان  و  از  بسیاری  و  برده 

بهره برای  را  مزیتمناسباتشان  از  نسبی  گیری  های 
داده توسعه  صنعت،  محقق، این  و  (دلپسند  اند 

پنج۱۳۹۷ ی  برنامه  در  که  طوری  ششم  )،  ی  ساله 
و   ۹۹،  ۹۸ی جمهوری اسالمی ایران، در مواد  توسعه

بر توسعه ی گردشگری توجه شده و حتی در بند    ۱۰۰
ماده  ال بیان شده است که   ۱۰۰ف  برنامه ی مزبور، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  «

مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه،  
توسعه راهبردی  در  یسند  را  چهارچوب   گردشگری 

قوانین مربوط با رویکرد استفاده حداکثری از بخش  
ارائه نم »  ایدخصوصی جهت تصویب هیأت وزیران 

 
1 Parmawati 
2 Menbere & Menbere 
3 Xu & Xiao 
4 UNWTO 

). صنعت  ۱۳۹۵ساله ی ششم توسعه،  (برنامه ی پنج
گردشگری یک عامل اجتماعی، فرهنگی و مالی است  
که شامل جابجایی افراد از کشوری به کشور دیگر یا 

ای به منطقه ی دیگر برای اهداف فردی، از منطقه
). ۲۰۱۸،  ٥باشد (ارشد و همکارانتجاری یا شغلی می

های مهم اقتصادی  صنعت گردشگری یکی از بخش
به است  توانسته  که  پاک، است  صنعتی  ی  منزله 

برای   ارزی  درآمدهای  افزایش  ضمن  و  شود  مطرح 
اقتصاد ملی، کمک شایانی بر رونق اشتغال و ایجاد  

همکاران،   و  (یغفوری  نماید  از  ۱۳۹۹درآمد،  یکی   .(
توسعه برای  کشورها  از  برخی  که  ی  الگوهایی 

اند، افزایش عالقه  تهگردشگری خود به آن توجه داش
مقوله به  توجه نسبت  حفاظت،  و  گردشگری  ی 

های گردشگری پایدار، پرداختن  روزافزون به پارادایم
به هویت و ساختارهای بومی در حوزه ی گردشگری  

شکل سبب  که  پدیدهاست  بومگیری  یا  ی  گردی 
؛ ۱۳۹۸شده است (کریمی و همکاران،    ٦اکوتوریسم

). این رویکرد از گردشگری،  ۱۳۹۹مرادی و همکاران،  
هایی ازجمله ترویج گردشگری پایدار در  دارای قابلیت

ی مناطق محروم و کاهش منطقه، کمک به توسعه
فقر، ارائه ی ارتباطات بخشی بهتر، کاهش خروج ارز، 

توسعه ترویج  و  محلی  است  اشتغال  پایدار  ی 
). اکوتوریسم یا  ۱۳۹۸کوهشاهی و همکاران،  (میرزاده

بهگ بوم که  است  گردشگری  از  شکلی  عنوان  ردی، 
های طبیعی است،  سفر به مناطقی که دارای جاذبه

می داده  مکاننشان  طبیعی،  شود؛  مناظر  که  هایی 
جاذبه از  فرهنگی،  میراث  و  جانوران  های  گیاهان، 

منبر،   و  (منبر  )  ۲۰۱۹(  ٧). لی۲۰۱۷اصلی آن هستند 
می گردشگری  نوعی  را  ازاکوتوریسم  که  منابع    داند 

اعتقادات  و  زندگی  به  و  کرده  محافظت  اکولوژیکی 
می احترام  کارساکنان  (  ٨گذارد.  همکاران  )  ۲۰۱۶و 

به را  منافع  اکوتوریسم  تسهیل  برای  ابزاری  عنوان 
دارند  ای، دانسته و بیان میاقتصادی ملی و منطقه

مدیریت  و  پایدار  اصول  تحت  باید  اکوتوریسم  که 

5 Arshad 
6  Ecotourism 
7 Lee 
8  Carr 
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) بیان  ۱۳۹۷ی و همکاران (منابع طبیعی باشد. صالح
میمی اکوتوریسم  برای  دارند،  الزم  ی  انگیزه  تواند 

های فرهنگ سنتی و خاص  محافظت از برخی ویژگی
ی محلی مشارکت را فراهم نموده و زمانی که جامعه

از منابع طبیعی  نموده و منتفع می شوند، حافظت 
خواهد   پایدار  است،  وابسته  آن  به  اکوتوریسم  که 

بر  اکوتوریسم  ماند.  گرفته،  صورت  مطالعات  اساس 
کننده تعیین  توسعهنقش  در  اقتصادی،  ای  ی 

محیطی محلی (کرمی و همکاران،  اجتماعی و زیست
همکاران،  ۱۳۹۸ و  صالحی  و ۱۳۹۷؛  پارماواتی  ؛ 

ماه۲۰۱۸همکاران،   در  اما  دارد،  این )  اخیر،  های 
صنعت دچار چالش و بحران بزرگی شده که صنعت  

کوتوریسم را در ایران و کل جهان تحت  گردشگری و ا
پدیده این  است.  داده  قرار  منفی  ی  تأثیر 

آفرین، گسترش ویروس کرونا در سطح جهان  بحران
تاریخ   در  بار  اولین  برای  است.  ایران  دسامبر    ۳۱و 

، نوع خاصی از بیماری تنفسی حاد به سازمان  ۲۰۱۹
اوایل  در  و  شد  گزارش  چین  در  جهانی  بهداشت 

های مرتبط با ویروس بیمار با عفونت  ۴۱،  ۲۰۲۰ژانویه  
 ١در بیمارستان چین بستری شدند (هوآنگ  ۱۹-کووید

همکاران،   سازمان  ۲۰۲۰و  گزارش  اساس  بر   .(
، این بیماری در  ۲۰۲۰بهداشت جهانی در سوم آوریل  

کشور یا سرزمین گسترش یافته است (سازمان    ۲۰۶
جهانی همه۲۰۲۰آپریل    ۲،  ٢بهداشت  و  ).  گیری 

توسعه  بر  فراوانی  تأثیرات  بیماری  این  ی  گسترش 
به کشورها،  گردشگری  اقتصادی  صنعت  خصوص 

های دوران آموختهه است. اما با تکیه بر درسداشت
صنعت  برای  اکوتوریسم  با  مواجهه  رویکرد  کرونا، 

چشم پساکرونا،  دوران  در  ایران  انداز  گردشگری 
توان از  گشاید که با به کارگیری آن، میجدیدی را می

بحران و  مشکالت  همهبروز  از  های  کاست.  گیری 
است  این شده  سعی  حاضر  پژوهش  در  به  رو،  تا 

با   مواجهه  ی  زمینه  در  خبرگان  ذهنیت  بررسی 

 
1 Huang 
2 WHO 
3 Fennell 

اکوتوریسم پساکرونا پرداخته شود و برای این منظور  
 شناسی کیو استفاده شده است.  از روش

 مبانی نظری ۲
گردی، مفهومی است که در اواخر  اکوتوریسم یا بوم

به  ۱۹۸۰ی  دهه و  شده  ابزار  ایجاد  نوعی  عنوان 
فرهن شرایط  حفظ  برای  و گردشگری  اجتماعی  گی، 

درنظر گرفته   کننده،  مناطق جذب  زیست محیطی 
). برای نخستین بار، واژه  ۲۰۱۷شود (منبر و منبر،  می

اکوتوریسم در ادبیات انگلیسی را رومریل به کار برد؛ 
به   توجه  اصطالح،  این  کارگیری  به  از  وی  هدف 

جذب  سرمایه مطالعات  در  صنعت  بخش  گذاری 
یل طبیعی یا به سخن  گردشگر در مناطق با پتانس

طبیعت همکاران،  دیگر  و  (کریمی  است  بوده  گردی 
هتزر  ۱۳۹۸ کارهای  در  اصطالح  این  سپس،   .(

ی پیچیده  استفاده شد و وی از آن برای توضیح رابطه
با آنبین گردشگران و محیط و فرهنگ ها  هایی که 

). هتزر چهار  ۲۰۲۰،  ٣تعامل دارند، استفاده شد (فنل
بر  را  اصلی  شکلرکن  مسئولیتای  در  گیری  پذیری 

حداقل تأثیر   -۱کند که عبارتنداز: اکوتوریسم ذکر می
حداقل تأثیرگذاری و حداکثر احترام بر    -۲محیطی؛  

حداکثر منافع اقتصادی برای    -۳های محلی؛  فرهنگ
حداکثر رضایت برای گردشگران (فنل،    - ۴مردم محل؛  

نقش    ). این اصطالح،۱۳۹۸؛ کرمی و همکاران،  ۲۰۲۰
مهمی در رفع مشکالت حفاظت از محیط زیست و  
تولید منابع درآمد جایگزین برای جوامع محلی دارد 

همکاران،    ٤(لمنی اکوتوریسم۲۰۰۹و  از    یکی  ). 
  ی تواند برا یاست که م  داریپا  یگردشگر   یها لفهؤم 

مورد استفاده   داریپا  یگردشگر  یبه توسعه  یاب یدست
). براساس دیدگاه  ۲۰۱۹،  ٥بییری(موندینو و    ردی قرار گ 

) اکوتوریسم نوعی فعالیت گردشگری  ۲۰۱۵(  ٦ویرانادا
از   و  بوده  سودمند  محلی  اقتصاد  برای  که  است 

می محافظت  نوعی  طبیعت  همچنین،  نماید. 
درک   شامل  و  است  طبیعت  برمبنای  گردشگری 
پایداری   تأمین  باعث  که  بوده  طبیعی  محیط 

4 Lemenih 
5 Mondino & Beery 
6 Wiranatha 



 

54 

 . ۷۲تا   ۴۸  صفحات .۱۴۰۰بهار   .۳۶ شماره .۱۰ دوره

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  
Journal of Tourism Planning and Development 

 

 شناسی کیو با استفاده از روش بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا. سید علیقلی روشن و همکاران 

می و  اکولوژیکی  (مرادی  این  ۱۳۹۹همکاران،  شود   .(
زیستگاه و  خاستگاه  از  بازدید  قصد  به  های  مفهوم 

گزینه مثابه  به  تلقی طبیعی  اقتصادی،  سودمند  ی 
(کریمیمی   ، سمیاکوتور).  ۱۳۹۹کندزی،  شود 

مستق  عتیطب   یگردشگر  طور  به  که   ا ی  م یاست 
حما  میرمستقیغ و  حفاظت  توسعه   تیباعث    ی از 

  سم یاکوتور).  ۱۹۹۹  ،١(ویور  شودیم  داریپا  یاقتصاد
است    داریپا  یشکل گردشگر   نیارزشمندتر  ندهینما

ها  و خرده فرهنگ  یع یبا منابع طب  ی کی ارتباط نزد  را یز
همکاران،    ٢(رونیزی  دارد محققان  ۲۰۲۰و  برخی   .(

  ) معتقدند که در اکوتوریسم ۲۰۰۱؛ ویور،  ۲۰۲۰(فنل،  
گیرند:   قرار  مدنظر  را  عوامل  این  ی  توسعه  - ۱باید 
های متراکم  اکوتوریسم در مقیاس کوچک مانند گروه

پرورش رفتارهایی که بر حفظ تنوع    -۲از مسافران؛  
آگاهی،  زیست تقویت  طریق  از  ویژه  به  محیطی، 

ازنظر اقتصادی بر حفظ، نگهداری    -۳کنند؛  کمک می
ضمن    -۴کنند؛  و ارتقای تنوع زیست محیطی کمک  

از    نانیو حصول اطم  یفرهنگ محل  جی تعهد به ترو
عام   ینگهدار فرهنگ  جوامع    یکپارچگ ی به  ،  هاز 

بگذارند  زبانیم  مثبت    یهازهیانگ   جادیا   -۵؛  احترام 
تعادل بین    -۶محلی؛    و رفاه جوامع  یاقتصاد محل  یبرا

محیط زیست و رفتار انسان برای اطمینان از پایداری  
جنبه ی تجاری    -۷شگری طبیعت؛  طوالنی مدت گرد

، نیبنابرادادن به اکوتوریسم و گردشگری طبیعت.  
سادهاکوتوریسم    یتوسعه و    نبوده  ی ا کار 
مدزانیربرنامه س   رانی،  صورت  استی و  در  گذاران 

، گردشگریدر   داریپا یبه توسعه یابیبه دست  لیتما
رو، ایناز    کنند.   یسازنهیابعاد را درک و زم   نیا  دیبا

بررسی   به  تا  است  شده  سعی  پژوهش  این  در 
پاسخ با ذهنیت  مواجهه  ی  زمینه  در  دهندگان 

 اکوتوریسم پساکرونا پرداخته شود.

 

 
1 Weaver 
2 Ronizi 

 پیشینه پژوهش ۳
محققان   بین  در  گردشگری  و  اکوتوریسم  مفهوم 
زیادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است؛ اما، 

اثرات موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است،  
بینچالش و  ملی  بر توسعه های  ی  المللی است که 

می مؤثر  اکوتوریسم  و  از  گردشگری  یکی  باشند. 
است   ۱۹-المللی، شیوع بیماری کوویدهای بینچالش

توسعه مطالعات  برخی  در  و  که  گردشگری  ی 
)  ۲۰۲۰(  ٣اکوتوریسم به آن اشاره شده است. دیوی

گردی  ومپذیری بدر پژوهش خود به بررسی انعطاف
پرداخته است.    ۱۹-گیری ویروس کوویددر میان همه

می بیان  پژوهش  این  همهدر  بحران  که  گیری  شود 
کرونا بیشترین تأثیر را بر صنعت گردشگری داشته  
است. هدف پژوهش مذکور شامل تعیین استراتژی  
وزارت گردشگری در جهت مواجهه با بیماری کرونا،  

اک با  سازگار  استراتژی  زمان  یادگیری  در  وتوریسم 
گیری ویروس کرونا و تجزیه و تحلیل پیامدهای  همه
گیری کرونا بر اکوتوریسم پرداخته شده است. همه

دارد که سه استراتژی  نتایج پژوهش مذکور بیان می
وجود  اجتماعی  و  اقتصادی  نظر جسمی،  از  سازگار 
بخش   بر  کرونا  اپیدمی  تاثیر  بیشترین  که  دارد 

 اقتصادی بوده است.

بررسی  ۲۰۲۰(  ٤هارسونو به  خود  پژوهش  در   (
تأثیرات اپیدمی کرونا بر صنعت اکوتوریسم دریایی  

می بیان  وی  است.  پرداخته    ی مار یبدارد  اندونزی 
جمله    کرونا  ری گهمه از  جهان  مختلف  مناطق  به 

را  و صنعت گردشگری آن  نفوذ کرده است  یاندونز 
مقررات و   بررسی به    پژوهش  نی. اقفل کرده است

با همه  یداخل  یها استیس مواجهه  با  گیری  مرتبط 
و  است  پرداخته  گردشگری  صنعت  در    کرونا 

 ۱۹-دیدهد که کویدست آمده نشان مبه  یها افتهی
توجه  ریتأث اکوتور  یقابل  اندونزی  در  سمیدر  یایی 

 داشته است. 

3 Dewi 
4 Harsono 
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 شناسی کیو بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا با استفاده از روش. و همکاران   روشن علیقلی  سید

) در پژوهش خود به بررسی ۲۰۲۰(  ١یوگر و آکبیک
همه کوویدتأثیر  ویروس  صنعت    ۱۹-گیری  بر 

اند. در این پژوهش به  المللی پرداختهگردشگری بین
همه روند  طول  در  مسافران  واکنش  گیری  بررسی 

متن   تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با  کرونا  ویروس 
آنپرداخته نظرات  اند.  ماه،  سه  تقریباً  درطول  ها 

از هفت مورد  بیش  را  از مسافران  نفر  پنج هزار  و  اد 
آن دادند.  قرار  خدمات بررسی  که  داشتند  بیان  ها 

بیمه مسافران و گردشگران، یکی از موضوعات مهم  
 باشد. برای احیای صنعت گردشگری می

(  ٢کیو همکاران  به ۲۰۲۰و  خود  پژوهش  در   (
هزینه زمان  بررسی  در  گردشگری  اجتماعی  های 

پردهمه کرونا  به  اختهگیری  پژوهش  این  در  اند. 
از   مورد  سه  محلی  مردم  و  ساکنان  درک  بررسی 

های گردشگری و  شهرهای چین در زمینه ی فعالیت
اند. در  خطرات مربوط به بهداشت عمومی پرداخته

بهداشت  ی  زمینه  در  پیشنهاداتی  پژوهش  این 
محیط و آزمایشات بیماری پیش از سفر، ارائه شده  

 است.

پژوهش    ۲۰۲۰(  ٣سدسبیولی -هیگینس در  ب) 
های گردشگری پایدار پس از  خود به بررسی چالش

بررسی   به  پژوهش  این  در  است.  پرداخته  کرونا 
مسئولیت اخالقی،  اصول  مانند  و مواردی  پذیری 

مؤثر   نقش  بر  و  است  شده  توجه  پایداری 
گردشگری تأکید شده است. همچنین    هایدانشکده

ی  هایی که بر آیندهی رشتهدر این پژوهش بر توسعه
همهشیوه زمان  در  گردشگری  و گیریهای  ها 
 کند.های مربوط توجه دارند، تاکید میبحران

( -هیگینس پژوهشی    ۲۰۲۰دسبیولیس  در  الف) 
اجتماعی به  عدالت  دیگر  برمبنای  گردشگری  سازی 
اکولوژ و  همهاجتماعی  زمان  در  ویروس یکی  گیری 

می بیان  وی  است.  پرداخته  که  کرونا  آنجا  از  دارد، 
تأثیر منفی زیادی بر گردشگری در    ۱۹-اپیدمی کووید

بیماری   این  ولی  است،  داشته  جهان  سطح 

 
1 Uğur & Akbıyık 
2 Qiu 

مجدد  چشم تنظیم  و  بازنگری  برای  را  روشنی  انداز 
های گردشگری در جهت راهی بهتر برای آینده  برنامه

می چارچوب   ک یبه    یدگاهید  نی چنکند.  فراهم 
دارد که براساس حقوق   ازیمحور نجامعه  یگردشگر 

محل جوامع  منافع  محل  یو  مردم  گردشگر یو  را    ی، 
تعر تغ  فیدوباره  دهد.  ریی و  پژوهش   جهت  این 

دهد که بر چهار مولفه دولت، چارچوبی را ارائه می
کسب و کارهایی که در زمینه ی صنعت گردشگری  

دا به  فعالیت  دهندگان  خدمت  و  گردشگران  رند، 
 شود.گردشگران را شامل می

) همکاران  و  به ۱۳۹۹کرمی  خود  پژوهش  در   (
ریزی بحران  تحلیل نقش دولت در مدیریت و برنامه

پرداخته گردشگری  در  پژوهش کرونا  این  در  اند. 
سعی شده است تا به بررسی پیامدهای بحران کرونا 

را و  پرداخته  گردشگری  صنعت  مدیریت  هدر  های 
های پژوهش آوری دادهرا تحلیل نمایند. برای جمعآن

ای استفاده شده و از طریق روش از روش کتابخانه
داده  بررسی  به  تحلیلی  شده  توصیفی  پرداخته  ها 

ها نشان داد که دولت اوالً،  است. نتایج پژوهش آن
باید برآورد درستی از میزان زیان ناشی از بحران کرونا  

حوزه با    در  ادامه  در  و  باشد  داشته  گردشگری 
حوزه و  شناسایی  زیان  دچار  بیش  و  کم  که  هایی 

شده بخششآسیب  آناند،  برای  را  مالیاتی  ها  های 
دارند که دولت ها بیان میدرنظر بگیرد. همچنین، آن

گردشگری   بخش  رونق  برای  را  مجازی  فضای  باید 
زیرساخت و  ساخته  فراهم  مهیا  را  حوزه  این  های 

 اید. نم

 شناسی تحقیقروش ۴
بوم گردشگری،  صنعت  ابزارهای  از  یا  یکی  گردی 

می از    باشداکوتوریسم  گردشگری  نوع  این  در  که 
زندگی   به  و  شده  محافظت  اکولوژیکی  منابع 
گذاشته   احترام  ساکنان  اعتقادات  و  اکولوژیکی 

ماهمی در  اما  همهشود،  با  اخیر  ویروس های  گیری 
بحران دچار  صنعت  این  منفی  کرونا،  تأثیرات  و  ها 

3 Higgins- Desbiolles 
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رو، پژوهش حاصل از این ویروس بوده است. از این
است درصدد  ذهنی    حاضر  الگوهای  بررسی  به  تا 

اکوتوریسم پساکرونا خبرگان در زمینه با  ی مواجهه 
روش از  منظور  این  برای  و  کیو  بپردازد  شناسی 

از نظر هدف،  استفاده شده است. پژوهش حاضر 
می آمیخته  رویکرد  با  و  همچنین،  کاربردی  باشد. 

نحوه دادهازنظر  گردآوری  نوع  ی  از  و  توصیفی  ها، 
باشد. برای شناسایی ذهنت خبرگان در  پیمایشی می

از  پساکرونا  اکوتوریسم  با  مواجهه  ی  زمینه 
شناسی  شناسی کیو استفاده شده است. روشروش

های کیفی  بندی گزارهکیو از تحلیل عاملی برای رتبه
دامنه  ییشناسادرجهت   درک    ی ها دگاهید  یو 

در  یاجتماع  مطالعه،   موضوع  ی زمینه  موجود    مورد 
). ارزیابی  ۲۰۱۶،  ١(وینکلر و نیکوالس  کندیاستفاده م

دهندگان در مطالعات  ساختاریافته از ذهنیت پاسخ
 گیرد: کیو توسط چهار گام اصلی مورد بررسی قرار می

اولین قدم، شناسایی موضوعی    :٢طرح پژوهش .۱
ی مطالعه و سواالت کلی را برای  است که دامنه

از پاسخ   دهندگان تعیین کرده و لیست جامعی 
کند که نظر ذهنی افراد  آوری میها را جمعگزاره

نشان را  موضوع  مورد  مورد می  در  موارد  دهد. 
نظر، معموالً، در راستای ادبیات موجود ساخته  

میمی اما  نیز  شود؛  مصاحبه  طریق  از  تواند 
). در واقع، ۲۰۱۸و همکاران،    ٣ترسیم گردد (زاباال

کیو در این بخش فضای گفتمان و مجموعه ی  
شود. در فضای گفتمان از مجموعه ی  ساخته می

جامعی از ادبیات پژوهش مانند مقاالت علمی،  
دیگر  روزنامه و  ادبی  متون  مجالت،  و  ها 
دیگر  رسانه از  لزوم  درصورت  یا  و  جمعی  های 
مصاحبه روش مانند  کمی  مطالعات  های 

مرحله، رسیدن  استفاده می این  از  شود. هدف 
گفتمان به منظور اخذ   به کفایت محتوای فضای

 
1 Winkler & Nicholas 
2 Research design 

3 Zabala 

افکار، احساسات و عقاید خبرگان است. سپس، 
شود که شامل عبارات مجموعه ی کیو ایجاد می

ذهنی   الگوهای  تحلیل  برای  شده  استفاده 
می گفتمانباشد.  خبرگان   کلیه  شامل   فضای 

مطالبی است که در مطالعات مرسوم، گفتمان  
ای از همه  ها، و مجموعهگزارش  هر روز زندگی،
پاسخ خصوص  دهندگاناظهارات  موضوع   در 

:  ٢٠١٩،  ٤(برون و همکاران  مورد نظر وجود دارد
جمالت و عباراتی است   از طرفی نمونه کیو،  ).٩

که از فضای گفتمان انتخاب شده و باید طوری  
های  د که نماینده ی نظرات و نگرشانتخاب شو

مورد  پدیده  و  موضوع  خصوص  در  مختلف 
هدف    شناسی کیوبررسی باشد. در فاز اول روش

یا  تأمین کفایت محتوای فضای گفتمان  اصلی، 
ها، افکار، عقاید و  نظریه به منظور اخذ احساس

مشارکتنگرش حتماً    کنندگانهای  که  است 
های  که عقاید و برداشتشامل حقایق نیست؛ بل

متغیرها از  افراد  را شخصی  مفاهیم  و  رفتارها   ،
می گویهشامل  یا  عبارات  بنابراین،  های  شود. 

و جمع تصورات  اصطالح  به  را  شده  آوری 
افراد گفته میقضاوت شود که های خود مرجع 

ها و تجربیات درباره موضوع ذهنی  بیان گرایش
ل افکار، گفتگوها و بوده و بررسی نحوه ی تباد 

می قرار  توجه  مورد  خالقیت  در میزان  گیرد. 
کیو کیوهارویکرد  نمونه  گزارها  ،  شکل  یا   به 

جنبه درباره  مورد عباراتی  موضوع  گوناگون  های 
 پژوهش است.

کیومرتب .۲ پاسخ  :٥سازی  خواسته  از  دهندگان 
ها را  شود تا در مورد سواالت، اندیشیده و آنمی

اب  اساس  دستهبر  خود  ذهنی  و عاد  بندی 

4 . Brown et al 
5 Q-Sort 
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). در  ۲۰۲۰و همکاران،    ١سازی کنند (فورنییرمرتب
شود که دهندگان خواسته میاین گام، از پاسخ

به  گویه توجه  با  خود،  دیدگاه  اساس  بر  را  ها 
ها و غالباً با بکارگیری  برخی ترجیحات و قضاوت

شبه توزیع  و یک  (شیخی  نمایند  مرتب  نرمال 
برای  ).  ۱۳۹۹همکاران،   حاضر،  پژوهش  در 

سازی کیو  از توزیع شبه نرمال که شکل  مرتب
مرتب جدول  میاستاندارد  کیو  باشد، سازی 

» برای  - ۴بندی از «استفاده شده است. بازه رتبه
+» برای بسیار موافق انتخاب  ۴بسیار مخالف تا «

قرار   بازه  میانه  در  صفر  عدد  و  است  شده 
 گیرد. می

-های کیو باعث میدسته  :٢تجزیه و تحلیل کیو  .۳
های  های افرادی که دارای دیدگاهود تا خوشهش

و  (فورنییر  گردد  آشکار  هستند،  مشترک 
تحلیل  ).  ۲۰۲۰همکاران،   که  است  ذکر  به  الزم 

گیرد که  ها به کمک تحلیل عاملی انجام می داده
های داده  ترین روش برای تحلیل ماتریساصلی

می ت کیو  روش  مبنای  عاملی،  باشد.  حلیل 
همبستگی میان افراد است. به این ترتیب، در 
متغیرها  جای  به  افراد  عاملی  تحلیل    روش 

از  بندی میدسته کار  این  انجام  برای  که  شوند 
واریماکس متعامد   چرخش  چرخش  نوعی    که 
شود. اعداد استخراج شده از  است، استفاده می

عاملی   مؤلفهتحلیل  روش  به  اکیو،  صلی  های 
 . هستند 

نتایج  .۴ گویه  :٣تفسیر  تفسیر  و به  کیو  های 
پاسخ بین  شباهت  پرداخته  الگوهای  دهندگان 

همکاران،  می و  (فورنییر  این  ۲۰۲۰شود  در   .(
خوشه تفسیر  به  نظرات  بخش  به  مربوط  های 

 
1 Fournier 
2 Q-analysis 

3 Interpretation 

دیدگاه دارای  که  مشترک  افرادی  ذهنی  های 
 شود. هستند پرداخته می

گام اساس  روشبر  فوق،  به  شناهای  کیو  سی 
این  روش با  اما  است،  نزدیک  کیفی  تحقیق  های 

این روش این وجود،  نیز دارد، به  بُعد کمی  شناسی 
روش از  که  و  دلیل  عاملی  تحلیل  مانند  آماری  های 

بندی افراد کمک  های اصلی برای دستهتحلیل مؤلفه
 گیرد. می

 شناسی کیواعتبار و اعتماد روش ۴٫۱
یا اعتبار بدین معناست که روش یا ابزار به    ٤روایی

تواند خصوصیت موردنظر را کار رفته تا چه حد می
گیری نماید. از آنجایی که مطالعات  به درستی اندازه

سازه هیچ  سنجش  درپی  اینکیو  از  نیست  رو، ای 
روش در  زیرا  اعتبار  ندارد  معنا  چندان  کیو  شناسی 

ادات افراد وجود  هیچ معیار بیرونی برای بررسی اعتق
کرد  استفاده  مقایسه  برای  آن  از  بتوان  که  ندارد 

تواند درباره ی مطالعه  ). ولی آنچه می۲۰۲۰،  ٥(ریبر
ی کیو مطرح شود، جامعیت عبارات نمونه کیو است؛ 

ای که  که، اعتبار محتوایی بر اساس رتبهبه گونه ای
دهندگان به عبارات و عبارات مجاور اختصاص پاسخ

(داناییدهنمی است  بررسی  قابل  مولوی، د  و  فرد 
پایایی۱۳۹۹ همچنین،  این   ٦).  بر  اعتماد  قابلیت  یا 

ابزار   یکسان،  شرایط  در  که  دارد  تاکید  اصل 
نشان اندازه را  یکسانی  نتایج  اندازه  جه  تا  گیری 

های رایج برای بررسی پایایی کیو  دهد. برخی روشمی
مه کردن  آزمون مجدد و روش دو نی  –شامل؛ آزمون  

  ۰/ ۷باشد. همچنین، ضریب همبستگی باالتر از  می
نظر  به در  کیو  ی  مطالعه  برای  خوب  پایایی  عنوان 

). در  ۱۳۹۸زاده و همکاران،  شود (تارویردیگرفته می
آلفای   روش  از  پایایی  بررسی  برای  حاضر  پژوهش 
کرونباخ استفاده شده است که در جدول شماره ی  

 یک بیان شده است.

4Validity 

5 Rieber 
6 Reliability 
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 ابزار پژوهش   یی ا ی پا . ١  جدول 

 الفای کرونباخ  کننده تعداد مشارکت

۶۰ ۸۸۷/۰ 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

کرونباخ  آلفای  مقدار  فوق،  جدول  اساس   بر 
از   باالتر  ابزار    ۷/۰همواره  پایایی  بنابراین   ، بوده 

 باشد. پژوهش مورد تأیید می

 جامعه آماری ۴٫۲
جامعه پژوهش،  هدف  اساس  برای  بر  نظر  مورد  ی 

دادهجمع انجمنآوری  کانون  اعضای  شامل  های  ها 
) گردشگری  راهنمایان  کارگری  ) IFTGA١صنفی 

می کشور  دادهسراسر  گردآوری  برای  های باشد. 
کارت از  که    هایموردنظر  است،  استفاده شده  کیو 

این    ۶۰تعداد   به  اکوتوریسم  و  گردشگری  خبره 
داده کارت  پاسخ  متغیرهای  ها  تحلیل  نتایج  اند. 

داد،  جمعیت نشان  خبرگان    ۵۰شناختی  از  درصد 
کارشناسی،   تحصیالت  دارای    ۳۵دارای  درصد 

ی درصد دارا  ۱۵تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر و  
می کمتر  و  کاردانی  همچنین،  تحصیالت  باشند. 

درصد   ۱۰دهد که  ی فعالیت خبرگان نشان میسابقه
 ۲۵فعالیت داشته،    از آنان کمتر از دو سال سابقه ی

فعالیت،   ی  سابقه  پنج سال  تا  بین سه   ۱۵درصد 
و   فعالیت  سابقه  سال  ده  تا  شش  بین    ۱۰درصد 

فعالی ی  سابقه  سال  یازده  از  بیشتر  در  درصد  ت 
 بخش گردشگری بودند.  

 های پژوهشیافته ۵
شناسی کیو، به  در این بخش، بر اساس مراحل روش

شود.  های پژوهش پرداخته میتجزیه و تحلیل یافته
روشگام فرایند  در  که  بررسی  هایی  کیو  شناسی 
 شود در ادامه ذکر شده است:می

پژوهش طرح  طرح  الف)  به  مربوط  گام  در   :
ای گفتمان با شناسایی زمینه  پژوهش، در ابتدا فض
جامعه و  گفتمان  میی  اغاز  آن،  به  مربوط  شود.  ی 

و   اسناد  معتبر،  نشریات  مطالعه  و  بررسی  از  پس 
و  دستورالعمل گردشگری  به  مربوط  بهداشتی  های 

مقوله تأثیرگذار در    ٥٩اکوتوریسم، درمجموع تعداد  
زمینه ی اکوتوریسم پساکرونا استخراج گردید. پس  

های تکراری و تلفیق موارد با مفهوم  مقولهاز حذف  
گزاره ی اصلی شناسایی شد که به    ٤٢یکسان، تعداد  

کار گرفته شده است. جدول عنوان مجموعه ی کیو به
شماره دو مجموعه کیو مورد نظر برای بررسی ذهنت  
خبرگان در زمینه ی مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا  

 د. دهرا نشان میو مسائل بهداشتی آن

 

 

 

 

 

 
1 Iran Federation of Tourist Guide Associations 
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 پساکرونا   سم ی خالصه گفتمان مطالعات عوامل مؤثر بر مواجهه با اکوتور .٢  جدول 

 مقوله ردیف  مقوله ردیف 

۱Q 
اهمیت آموزش بهداشتی مردم محلی و تربیت 

 کارشناسان و ناظرین بهداشت
۲۲Q  بهداشتیاهمیت دسترسی به آب اشامیدنی سالم و 

۲Q ۲۳ اهمیت آموزش بهداشتی گردشگرانQ ها و غذاهااهمیت کیفیت بهداشتی رستوران 

۳Q ۲۴ اهمیت نظریابی مداوم از مردم محلیQ  هااهمیت اندازه کوچک گروه 

۴Q ۲۵ اهمیت نظریابی مداوم از گردشگرانQ  های تفریحیاهمیت پاکیزگی و عدم آلودگی معابر و مکان 

۵Q 
ضوابط مدون و منتشر شده برای آگاهی و  اهمیت 

 راهنمایی مردم محلی
۲۶Q  ها، استخرها و محیط زیستاهمیت عدم آلودگی رودخانه 

۶Q 
اهمیت ضوابط مدون و منتشر شده برای آگاهی و  

 راهنمایی گردشگران
۲۷Q 

ها و نهادهای رسمی متولی  اهمیت میزان حمایت سازمان 
 گردشگری  

۷Q 
های عمومی و خصوصی خش اهمیت جلب اعتماد ب

 فعال در زمینه اکوتوریسم و گردشگری 
۲۸Q 

اهمیت نظارت بهداشتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری  
 های تابعه و صنایع دستی و سازمان 

۸Q ۲۹ پذیری رفتاری و اجتماعی اهمیت مسئولیتQ 
برای گردشگران و   های خوداظهاریاهمیت استفاده از فرم

 مردم محلی

۹Q 
اهمیت بازبینی اقدامات انجام شده و پندآموزی از  

 تجربیات گذشته 
۳۰Q 

اهمیت استفاده از اقالم بهداشتی مورد نیاز جهت  
 حفاظت فردی 

۱۰Q 
اهمیت آمادگی الکترونیکی گردشگران در ارتباط با  

 گسترش گردشگری
۳۱Q 

بهداشتی در اختیار  اهمیت قرار دادن لوازم و وسایل 
 گردشگران 

۱۱Q ۳۲ سازی جامعه مقصداهمیت فرهنگQ 
اهمیت استفاده از غذاهای کنسرو شده و آب آشامیدنی 

 بندی شدهبسته

۱۲Q 
گذاری مردم محلی در ساخت  اهمیت سرمایه

 گردیهای بهداشتی بوماقامتگاه
۳۳Q اهمیت نظافت و ضدعفونی وسایل نقلیه قبل از سفر 

۱۳Q 
اهمیت رضایت گردشگران از میزبانی، امکانات و  

 خدمات بهداشتی ارائه شده 
۳۴Q اهمیت نظافت و ضدعفونی اماکن اقامتی 

۱۴Q 
ها و بنرهای مرتبط با اهمیت توزیع بورشور و کتابچه 

 رعایت بهداشت
۳۵Q 

  ی  ها و محل اقامت و تهیهاهمیت رزرو اینترنتی هتل
 اینترنتی بلیط اماکن گردشگری 

۱۵Q 
های تلویزیونی مرتبط با اهمیت تولید و پخش برنامه 

 رعایت بهداشت
۳۶Q 

های امدادی، حمایتی و اهمیت ایجاد و بسط پوشش
 ایبیمه
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 مقوله ردیف  مقوله ردیف 

۱۶Q 
های  ها و سرویسها، اقامتگاه اهمیت احداث هتل

 های بهداشتیبهداشتی مرتبط با رعایت دستورالعمل
۳۷Q رسانی بهداشتی اطالع های اهمیت ایجاد سیستم 

۱۷Q 
اهمیت تدوین قوانین و مقررات بهداشتی برای 

 گردشگران و مردم محلی
۳۸Q 

اهمیت مشارکت و انسجام نهادهای دولتی و غیردولتی در 
 های بهداشتیریزی و رعایت دستورالعملجهت برنامه 

۱۸Q 
رسانی های آموزش و اطالع اهمیت استقرار پایگاه 

 بهداشتی 
۳۹Q 

تعیین مقام یا نهاد مسئول درجهت اجرای قوانین  اهمیت 
 و مقررات بهداشتی

۱۹Q 
ی  اهمیت حمایت مالی دولت مرتبط با توسعه 

 گردشگری پساکرونا
۴۰Q   گردی  بومی  اهمیت کاهش مدت زمان دوره 

۲۰Q 
اهمیت مشارکت مردم محلی در جهت رعایت  

 های بهداشتی دستورالعمل
۴۱Q 

ی  اهمیت وجود مدیران و کارشناسان مجرب در هر دوره 
 گردیبوم

۲۱Q  ۴۲ اهمیت مدیریت دفع کارآمد و بهداشتی زبالهQ 
  ی  نهاد در زمینههای مردماهمیت فعال بودن سازمان 

 سازی بهداشتیرعایت و آگاه 

 محاسبات تحقیق حاضر منبع:  

 

مرتب کیوب)  بهسازی  مرتب:  سازی  منظور 
پاسخگویه از  کیو،  روش  در  خواسته  ها  دهندگان 

سازی  ها را بر اساس دیدگاه خود، مرتبشود تا آنمی
نمایند. با توجه به ماهیت و ابعاد عوامل و عبارات 

سازی به صورت شکل شماره یک  کیو، نمودار مرتب
باشد که  خانه می  ۴۲سیم شد. این نمودار، شامل  تر 

گویه یا عبارت کیو توسط خبرگان    ۴۲برای قرار دادن  
 + تعبیه شده است.۴تا   -۴از درجه 

 کامال مخالف  کامال موافق 
٤ -٣ -٢ -١ ٠ ١ ٢ ٣ ٤- 
         
         
)٢(        )٢( 
         
 )٤(      ) ٤ (  
  )٥(    )٥(   
   )٦(  ) ٦ (    
         
    )٨ (     

 منبع: نگارندگان    و ی نمودار ک . ١  شکل 
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 شناسی کیو بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا با استفاده از روش. و همکاران   روشن علیقلی  سید

برای شناسایی الگوهای  و تحلیل کیو:    ج) تجزیه
رتبه مرتبذهنی،  و  انجام  بندی  نمودارهای  سازی 

، PCQافزارهای مختلف  از نرمگرفته توسط خبرگان،  
PQMethod    وSPSS  برای    توانمی کرد.  استفاده 

نرم دو  در  نتایج  روش  ارائه  از  اول    Centroidافزار 
می نرماستفاده  در  استفاده  روش  ولی  افزار  شود 

SPSS    روش نتایج    Varimaxشامل  البته،  است. 
متفاوت    Centroidبا    Varimaxروش   چندان 

می پس  ا نیست،  داده  SPSSز  توان  تحلیل  ها برای 
(خوشگویان کرد  این۱۳۸۹فرد،  استفاده  از  در ).  رو، 

نرم و  عاملی  تحلیل  روش  از  حاضر  اقزار  پژوهش 
SPSS    عاملی تحلیل  روش  است.  شده  استفاده 
ماتریس  اصلی تحلیل  برای  آماری  روش  ترین 
باشد. اما قبل از تحلیل عاملی، برای  های کیو میداده

ب مناسب  دادهتشخیص  تحلیل  ودن  انجام  در  ها 
شاخص   از  استفاده   KMOعاملی  بارتلت  آزمون  و 

شود. برای بررسی کفایت اندازه نمونه از شاخص  می
KMO شود که این شاخص همواره باید استفاده می

از آزمون بارتلت برای    ۷/۰باالتر از   باشد. همچنین، 
بستگی  بررسی فرض یکّه بودن ماتریس ضرایب هم

نباشد  میاستفاده   معنادار  بارتلت  آزمون  اگر  شود. 
نباشد)    ۰۵/۰(یعنی مقدار سطح معناداری بزرگتر از  

هم ماتریس  برای  امکان  که  این  دارد  وجود  بستگی 
یک ماتریس یکّه باید و این امر به معنای آن است  

تحلیل برای  مذکور  ماتریس  مناسب  که  بعدی  های 
ه ی ). جدول شمار ۱۳۹۹نیست (شیخی و همکاران،  

و آزمون بارتلت   KMOسه مقادیر مربوط به شاخص  
 دهد.را نشان می

 

 ها داده   ی اعتبارسنج . ٣  جدول 

 مقادیر شاخص 
KMO 0/724 

 آزمون بارتلت 
 2044/421 کای اسکوئر تقریبی 

 981 درجه آزادی
 0/00 سطح معناداری 

 حاضر منبع: محاسبات تحقیق  

 

و   KMOبر اساس جدول فوق، مقادیر شاخص  
ی قابل قبول قرار دارند و  آزمون بارتلت در محدوده

رو،  باشد. از اینها مورد تأیید میبنابراین تناسب داده 
پرداخته می عاملی  تحلیل  و  بررسی  شود. جهت به 

انجام تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی استفاده  
بار می جدول شود.  در  شده  استخراج  عاملی  های 

 چهار نمایش داده شده است. ی شماره 
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 شناسی کیو با استفاده از روش بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا. سید علیقلی روشن و همکاران 

 شده   یی شناسا   ی ها ت ی ذهن   ی ه دربار   ی چرخش   ی عامل   ی بارها   س ی ماتر . ٤  جدول 

مشارکت   هاعامل
 کننده 

بار  
 عاملی

مشارکت  
 کننده 

بار  
 عاملی

مشارکت  
 کننده 

بار  
 عاملی

مشارکت  
 کننده 

بار  
 عاملی

 ١الگوی ذهنی 

P58 ٨٢٦/٠ P33 ٨١١/٠ P15 ٠/ ٨٠٨ P35 ٠/ ٨٠٧ 
P24 ٧٩٧/٠ P16 ٧٩٤/٠ P18 ٧٩٣/٠ P39 ٧٩١/٠ 
P19 ٠/ ٧٨٨ P28 ٧٨٢/٠ P4 ٧٥٨/٠ P45 ٧٥٧/٠ 
P34 ٧٥٦/٠ P32 ٧٤٠/٠ P6 ٧٢٥/٠ P22 ٧٢٠/٠ 
P20 ٧١٩/٠ P41 ٧١٦/٠ P54 ٧١٦/٠ P2 ٠/ ٧٠٠ 
P52 ٦٩٣/٠ P53 ٦٨٣/٠ P3 ٦٧٥/٠ P25 ٦٧٠/٠ 
P59 ٦٦٠/٠ P48 ٦٢٤/٠ P42 ٦٢٠/٠ P13 ٦١٢/٠ 
P26 ٥٩٣/٠ P30 ٥٨٦/٠ P40 ٥٧٧/٠ P23 ٥٥٠/٠ 

 ٢الگوی ذهنی 
P43 ٧٨١/٠ P11 ٧٦٢/٠ P7 ٧١٥/٠ P10 ٧٠٤/٠ 
P9 ٦٥٣/٠ P44 ٦٥٠/٠ P31 ٦٥٠/٠ P51 ٦٣٤/٠ 
P5 ٦٠٠/٠ P38 ٥٧٦/٠ P36 ٥٧٤/٠ P1 ٥٢٦/٠ 

 ٣الگوی ذهنی 
P55 ٨١٤/٠ P27 ٦٧٢/٠ P37 ٥٩٤/٠ P47 ٥٨٣/٠ 
P12 ٥٤٩/٠ P56 ٥٤٥/٠     

 ٤الگوی ذهنی 
P57 ٨١٥/٠ P21 ٦٤٤/٠ P49 ٥٦٣/٠ P29 ٥٤٠/٠ 
P14 ٥٣٥/٠ P8 ٥٢٣/٠     

       ٦٠٤/٠ P17 ٥الگوی ذهنی 
       ٧٩٥/٠ P60 ٦الگوی ذهنی 
       ٩٠٤/٠ P46 ٧الگوی ذهنی 
       ٥٤٦/٠ P50 ٨الگوی ذهنی 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

در تحلیل عاملی معمولی، مستقیماً با مراجعه به  
عامل تفسیر  به  عاملی،  میبارهای  پرداخته  شود  ها 

کیو عاملی  تحلیل  در  بارهای  ولی  اینکه  دلیل  به   ،
عامل با  را  کیو  مخاطبان  ی  رابطه  نشان  عاملی،  ها 

توان مستقیماً از بارهای عاملی  دهد، بنابراین نمیمی
نتایج   تفسیر  برای  کرد.  استفاده  نتایج  تفسیر  برای 

گزاره محتوای  بین  کیو،  عاملی  و  بارهای  کیو  های 
گزارهعامل عاملی  امتیاز  کیو،  محاسبه  های  ها 

شود. برای محاسبه ی امتیاز عاملی، ابتدا گروهی  یم 
از مخاطبان کیو که روی آن فاکتور دارای بار عاملی  

معنادار هستند مشخص کرده، سپس، میانگین وزنی  
های  امتیازهای مخاطبان مذکور در هر کدام از گزاره

دست آورد.  کیو را که امتیاز عاملی آن فاکتور است به
وزن هر مخاطب در قبال هر    برای این منظور ابتدا

 ) ی  رابطه  از  عاملی  فاکتورهای  از  𝑤𝑤کدام  =
𝑓𝑓

1 − 𝑓𝑓2�آن  ) محاسبه می در  که  بار   fشود  مقدار 
و   و   wعاملی  (شیخی  است  آن  با  متناظر  وزن 
امتیازهای  ۱۳۹۹همکاران،   پنج،  ی  شماره  جدول   .(

 دهد.ها را نشان میعاملی برای هر کدام از گزاره
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 شناسی کیو بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا با استفاده از روش. و همکاران   روشن علیقلی  سید

 پساکرونا   سم ی مؤثر بر اکوتور   ی ها گزاره   ی عامل   ی ازها ی امت .  ٥  جدول 

گزاره 
 کیو 

الگوی  
 ۱ذهنی 

الگوی  
 ۲ذهنی 

الگوی  
 ۳ذهنی 

الگوی  
 ۴ذهنی 

الگوی  
 ۵ذهنی 

الگوی  
 ۶ذهنی 

الگوی  
 ۷ذهنی 

الگوی  
 ۸ذهنی 

۱ ١٧/١ ٣٧٤/٠ ٧٨/١ ١٢١/٠ - ٣٠٦/٠ - ١٣/١ ٩٧٢/٠ - ٠٧٩/٠ 

۲ ٧١١/٠ ٣٦١/٠ -٤٣٤/٠ ٤٢٧/٠ ٢٠٣/٠ ٢٠٧/٠ ٣٤٧/٠ ٢٢٩/٠ - 

۳ ٧٩٦/٠ ٥٩٣/٠ - ١٤٣/٠ ٢٥٢/٠ - ٠٩٧/٠ ٤٧٤/٠ ٢٨٥/٠ - ١٢٢/٠ - 

۴ ٣٧/١ ٥٩/١ - ٢١٨/٠ ٢٢٠/٠ ٠٧٦/٠ ٢٤١/٠ ٤٧٣/٠ - ١٤/٠- 

۵ ٤٥/١ ٢٣/١ ٢٤/٢ ٦٤/١ - ٨٥١/٠ - ١٠٤/٠ - ٤٠٤/٠ - ٠١٥/٠ - 

۶ ١٠/٢ ٦٧/١ - ٢٩١/٠ ٢١/٢ - ٦٣٩/٠ - ٤٩٠/٠ - ٨٥٤/٠ - ٢٥/٠ - 

۷ ٤٨٥/٠ ٣٣/١ - ٣٠٥/٠ - ١١٤/٠ ٥٣٦/٠ - ٢٣٠/٠ ٣٩١/٠ - ٢٣/٠ 

۸ ٠٤٥/٠ ٨٣٨/٠ ٠١٤/٠ - ٨٥٨/٠ ١١/١ - ٤٣٠/٠ ٨٢٩/٠ - ١١/٠ 

۹ ٤٦/٢ ٤٩/١ - ٥٠٠/٠ - ٢٦٦/٠ - ٠١٥/٠ - ٠/ ٦٩٩ ٠/ ٩١١ - ١٩/٠ 

۱۰ ٢٨/١ ٢٦/١ -٢٣/١ ٢٥٨/٠ - ٠/ ١٠٩ ٥٣٢/٠ ٩٢٨/٠ - ٥٢٧/٠ 

۱۱ ٧٣١/٠ ٠٩٢/٠ ٠٤٧/٠ -٧٣٢/٠ ٠١/١ ٢٨٧/٠ ٤٨٠/٠ - ٣٦٠/٠ 

۱۲ ٢١٨/٠ ٢٠٩/٠ ٦١/١ ٦٧٥/٠ ٤٣٨/٠ - ٨٩١/٠ - ١٧٣/٠ - ٠٧/٠ - 

۱۳ ٧٨٦/٠ - ٠٠٣/٠ - ٢٦٠/٠ ٠/ ٥١١ ٤١٦/٠ - ٠٨١/٠ - ١٦٩/٠ ٢٣١/٠ 

۱۴ ٢٧٠/٠ ٢٣٨/٠ ٣٣/١ -٨٠/٣ - ٦٠/٢ ٠٧/٢ - ٩٣/١ ٥٣/٠١ 

۱۵ ٠٤/١ ٤٥/١ - ٢٣٥/٠ -٤٢/١ - ١٣١/٠ - ٢٤٥/٠ ٤٦٩/٠ ١٠٤/٠ 

۱۶ ٦٥٣/٠ - ٤٩٩/٠ ٩٠/١ - ٠٣/١ ٤٦/١ - ٧٠٢/٠ ٧٩٥/٠ -٣٧٨/٠ - 

۱۷ ٢٣٤/٠ ٤٠٩/٠ ٢٢/٢ ٠٤/١ -٢٦/١ ٧٤٥/٠ ٧٩٩/٠ -٧٨٦/٠ 

۱۸ ٠٣٩/٠ ٨٨٠/٠ ٣٠٤/٠ - ٥٦٨/٠ ٢٢/١ ٢٤٤/٠ - ٤٥٣/٠ ۳۴۰/۰ 

۱۹ ٨٧٤/٠ - ٥٧١/٠ ٠٩/١ - ٦٩٢/٠ ٤١/١ ٣٩٦/٠ ٢١٨/٠ - ١٨٤/٠- 

۲۰ ٤٢/١ - ١١/١ ٩٨٦/٠ ٨٠٣/٠ - ٠/ ٠٠١ ٤٠٦/٠ ٤٤٥/٠ - ٢٤٩/٠ 

۲۱ ٣٦٢/٠ - ٤٩٠/٠ ١٤١/٠ ١٣٨/٠ ٠٦٤/٠ ٣٩/١ ٤٣٨/٠ - ٣٠٠/٠- 

۲۲ ٣٧٦/٠ - ٤٠/١ -٦٧٤/٠ ٦٠٩/٠ ٤٣/١ ٣٨٣/٠ ٠٣٩/٠ - ٠٣٢/٠ 

۲۳ ٠٩٣/٠ - ٥٢/١ ٠٨٣/٠ ١٥٥/٠ ٠٩٦/٠ ٧٦٨/٠ ٣١٦/٠ - ٤٨٠/٠ - 

۲۴ ٣٣٠/٠ - ٠١/١ -٨٣٨/٠ ٤١/١ - ٩٨/٢ - ٠٦/٢ - ٣٩/١ ٩٣/١ 
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 شناسی کیو با استفاده از روش بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا. سید علیقلی روشن و همکاران 

گزاره 
 کیو 

الگوی  
 ۱ذهنی 

الگوی  
 ۲ذهنی 

الگوی  
 ۳ذهنی 

الگوی  
 ۴ذهنی 

الگوی  
 ۵ذهنی 

الگوی  
 ۶ذهنی 

الگوی  
 ۷ذهنی 

الگوی  
 ۸ذهنی 

۲۵ ١٥٥/٠ - ٥٩٣/٠ ٠٤٩/٠ - ٥٨٠/٠ ٦٨٧/٠ ١٢٣/٠ ١٦٨/٠ - ٤٠٢/٠ - 

۲۶ ٥٩٠/٠ - ٢٩/١ - ٦٧٩/٠ - ٠٣٩/٠ - ٠٩/١ ٥٣١/٠ ٧٩١/٠ ٣٠٠/٠ 

۲۷ ٢٦/١ -٣٨/١ - ٣٢١/٠ ١٢/١ - ٣٦٠/٠ ٠/ ١١٥ ٩٤٥/٠ - ١٢٤/٠ 

۲۸ ٢٩٠/٠ - ٦٤٩/٠ - ١٧٥/٠ ٠٦/١ - ٢١٣/٠ - ٠/ ٥٢٥ - ٠٤٥/٠ ٥٠٥/٠ - 

۲۹ ٩٦٧/٠ ٠٤٢/٠ ٠٩٧/٠ - ٥١/١ -٢٣٧/٠ -٠٧/٤ ٠/ ٩١١ ٤٥/١ 

۳۰ ٢٩٧/٠ - ٨٥٤/٠ - ٢٥٦/٠ ٥٠٨/٠ - ١٥٤/٠ ٣٠٣/٠ ٣٦٤/٠ ٢٨٥/٠ 

۳۱ ٦٥٣/٠ -٧٣/١ - ٢٢١/٠.- ٠٠٤/٠ ١٠١/٠ ١٦/١ - ٢٨١/٠ ٢٧٩/٠ - 

۳۲ ٥٣١/٠ - ٥٣٣/٠ - ٣١٣/٠ -٨٧٤/٠ ٣٦٩/٠ ٥٣٨/٠ ٣٨٧/٠ ٢٧١/٠ - 

۳۳ ٣١/١ ٠/ ٠٥٢ -٢١/٢ - ٣٠٠/٠ ١٨٩/٠ ٣٠٦/٠ - ٠٢٦/٠ ٧١٣/٠ - 

۳۴ ٦٤١/٠ - ٠٨٢/٠ - ٩٩٩/٠ - ٠٦٨/٠ ٢١٣/٠ ٧٧٥/٠ - ٢٦١/٠ ٥٨٣/٠ - 

۳۵ ٠/ ١٩١ ٠٧/١ - ١١/٢ ٠٠٠٧/٠ ١٣٢/٠ ٢٥٦/٠ ٣١١/٠ ٢٧٥/٠ 

۳۶ ٧٤١/٠ ٤٥٧/٠ - ٨٣١/٠ ١٤٠/٠ - ٠٨٢/٠ ٥٦١/٠ ٣٧١/٠ ٢٠٢/٠ 

۳۷ ٧٩/١ ٨٨١/٠ - ٤٠٢/٠ - ٤٣١/٠ -٢٦٧/٠ - ١١٠/٠ ٦٧١/٠ ٢٠١/٠ 

۳۸ ٣٨٤/٠ -١٢/٢ ٢٦٦/٠ - ٠٤٤/٠ ٨٩٦/٠ -٨٧٨/٠ - ٣٢٩/٠ ٧٥٩/٠- 

۳۹ ١٢٠/٠ ٧٦٧/٠ - ٠٠٢/٠ ٨٦٣/٠ ٥٦٤/٠ ٠/ ٣٥٥ -٤٢/١ ٣٤٧/٠ 

۴۰ ٧٨/١ ٧٨٢/٠ ٣٠٨/٠ ٣٠٢/٠ ٧١/٢ - ٤١٧/٠ -٣٣/٤ ٧٧١/٠ 

۴۱ ٣٥/١ - ١٤/١ - ١٢/١ -٢٢/١ - ٤٠١/٠ - ٠٣/١ - ٠٥/١ -٨٩/٣ - 

۴۲ ٠٦/١ - ٠/ ٢٥٩ -٢٨٣/٠ - ٠/ ٣٥٥ - ٤٩/١ - ٠٤/١ -٦٣/١ - ٥٥/٣ 

 

امتیازبندی   با  پنج،  ی  شماره  جدول  اساس  بر 
ها را بر توان آنهای کیو، میعاملی هر کدام از گزاره

(رنگ   امتیاز  حداقل  و  سبز)  (رنگ  حداکثر  اساس 
در   مثال،  برای  کرد.  جایگزاری  کیو  نمودار  در  قرمز) 

دارای بیشترین امتیاز    ۲۴الگوی ذهنی اول، گزاره ی  
مودار کیو قرار گرفته  +) ن۴بوده که در سمت راست (

به دلیل کم بودن امتیاز در سمت چپ   ۴۱و گزاره ی  
قرار می-۴( کیو  نمودار  برای همه  )  فرایند  این  گیرد. 

ها در نمودار  شود تا اینکه تمام گزارهها انجام میگزاره
 کیو جای گیرند.

نرم محاسبات  از  دادهبعد  روی  های افزاری 
در   واریانس  مقدار  شده،  ماتریس  گردآوری 

عامل چرخش  و  تقریباً  همبستگی  درصد   ۸۳ها، 
ذهنیت  می توضیح  برای  مناسبی  مقدار  که  باشد 

خبرگان گردشگری و اکوتوریسم است. با استفاده از  
ذهنی   گونه  یا  کیو  عامل  هشت  واریانس،  مقدار 
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باالترین   شش  ی  شماره  جدول  گردید.  استخراج 
تحلیل  امتیازهای عاملی محاسبه شده با استفاده از  

 دهد. ای را نشان میمقایسه

 

 شده   ن یی تب   انس ی مقدار کل وار . ٦  جدول 

 های ذهنی گونه
 ی مربع  یمجموع چرخش بارها

 درصد تجمعی  درصد واریانس  مجموع 
 ٤٤٩/٣٤ ٤٤٩/٣٤ ٦٦٩/٢٠ ١گونه ذهنی 
 ٤٣٠/٥١ ٩٨١/١٦ ١٨٨/١٠ ٢گونه ذهنی 

 ١٣٩/٦١ ٧٠٩/٩ ٨٢٥/٥ ٣ذهنی گونه 
 ٢٢٥/٧٠ ٠٨٦/٩ ٤٥٢/٥ ٤گونه ذهنی  
 ١٨٢/٧٥ ٩٥٧/٤ ٩٧٤/٢ ٥گونه ذهنی 
 ٣٣٤/٧٨ ١٥٢/٣ ٨٩١/١ ٦گونه ذهنی  
 ٢٨٨/٨١ ٩٥٤/٢ ٧٧٣/١ ٧گونه ذهنی  
 ٠٦١/٨٣ ٧٧٣/١ ٠٦٤/١ ٨گونه ذهنی  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

بر اساس جداول چهار و پنج و با توجه به تجزیه  
های کمی انجام گرفته، بارهای عاملی هرکدام  و تحلیل
گویه رتبهاز  و  کیو  از  های  یک  هر  به  مربوط  های 

ذهنیت  گزاره هشت  از  کدام  هر  برای  کیو  های 
 شناسایی شده، به دست آمد.

نتایج به توصیف و تشریح  د) تفسیر  ادامه  : در 
ذهنیت از  کدام  ی  هر  زمینه  در  شده  نمایان  های 

 شود. اکوتوریسم پساکرونا پرداخته می

گونه .۱ تشریحی  غالب تحلیل  اول:  ذهنی  ی 
درصد) در این گروه قرار    ۴۵/۳۴خبرگان (بیش از  

دارند،  اعتقاد  گروه  این  در  حاضر  افراد  دارند. 
ع بورشور، کتابچه  ها، توزیاندازه ی کوچک گروه

سنجه دو  بنر،  بومو  به  توجه  در  مهم  گردی  ی 
می فرمپساکرونا  از  استفاده  خود باشد.  های 

مدت کاهش  بوماظهاری،  ی  دوره  گردی،  زمان 
مشارکت و انسجام نهادهای دولتی و غیر دولتی  

برنامه جهت  و در  نظافت  اهمیت  و  ریزی 
بعدی   اولویت  در  نقلیه،  وسایل  ضدعفونی 

ردی پساکرونا قرار دارند. اهمیت نظافت و گ بوم
نظارت  اهمیت  اقامتی،  اماکن  ضدعفونی 
اهمیت   فرهنگی،  میراث  سازمان  بهداشتی 

رستوران بهداشتی  اهمیت کیفیت  غذاها،  و  ها 
تفرج و  معابر  آلودگی  نهاد گاهعدم  تعیین  ها، 

مسئول در جهت نظارت بهداشتی، اهمیت عدم  
گردی  سوم بوم  آلودگی محیط زیست، در اولویت

پساکرونا قرار دارند. استفاده از اقالم بهداشتی  
دادن وسایل  قرار  اهمیت  برای حفاظت فردی، 
رزرو  اهمیت  گردشگران،  اختیار  در  بهداشتی 

ها و اماکن اقامتی، اهمیت استفاده  اینترنتی هتل
رضایت  اهمیت  شده،  کنسرو  غذاهای  از 
اهمیت   و  بهداشتی  حفاظت  از  گردشگران 
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 شناسی کیو با استفاده از روش بررسی الگوهای ذهنی خبرگان در مواجهه با اکوتوریسم پساکرونا. سید علیقلی روشن و همکاران 

بهداشتی گردشگران، در اولویت چهارم   آموزش
قرار دارند. بیشتر خبرگان در این گونه ذهنی، بر  

گروه بودن  کوچک  و اهمیت  آموزش  ها، 
و  اطالع محیط  بهداشتی  نظارت  و  رسانی 
و  مکان داشته  تأکید  و گردشگری  تفریحی  های 

ها و نهادهای متولی را در جهت حمایت سازمان
 دانند. میو رعایت موارد مذکور، مهم 

گونه  -٢ .۲ تشریحی  حدوداً تحلیل  دوم:  ذهنی  ی 
ی ذهنی قرار  درصد از خبرگان در این گونه  ٩٨/١٦

دارند، دارند.   اعتقاد  گروه  این  در  حاضر  افراد 
میزان   و  محلی  مردم  بهداشتی  آموزش  اهمیت 

سازمان متولی  حمایت  رسمی  نهادهای  و  ها 
دو سنجه بوممتولی،  به  توجه  در  مهم  گردی  ی 

می الکترونیکی  پساکرونا  آمادگی  اهمیت  باشد. 
فرم از  استفاده  اهمیت  های  گردشگران، 

پندآموزی   اهمیت  تجربیات خوداظهاری،  از 
مسئولیت اهمیت  و  و  گذشته  رفتاری  پذیری 

بوم بعدی  اولویت  در  پساکرونا اجتماعی،  گردی 
قرار دارند. اهمیت تدوین قوانین بهداشتی برای  

ها  گردشگران و مردم محلی، اهمیت احداث هتل
های بهداشتی، اهمیت عدم آلودگی  گاهو اقامت
ایجاد رودخانه اهمیت  زیست،  محیط  و  ها 

اطالعتمسیس اهمیت  های  و  رسانی 
سازی جامعه ی مقصد، در اولویت سوم  فرهنگ

گردی پساکرونا قرار دارند. اهمیت نظریابی  بوم
پخش   و  تولید  اهمیت  گردشگران،  از  مداوم 

های  های تلویزیونی مرتبط با دستورالعملبرنامه
در   محلی  مردم  مشارکت  اهمیت  بهداشتی، 

دستورالعمل رعایت  اهمیجهت  مدیریت ها،  ت 
جلب   اهمیت  زباله،  بهداشتی  و  کارآمد  دفع 

بخش در  اعتماد  فعال  و خصوصی  عمومی  های 
غذا از  استفاده  اهمیت  و  های  زمینه گردشگری 

بسته و  چهارم کنسروی  اولیت  در  شده،  بندی 

قرار دارند. بیشتر خبرگان در این گونه ذهنی، بر  
پذیری مردم محلی و  اهمیت اعتماد و مسئولیت

سازی در زمینه  ران تأکید داشته و فرهنگگردشگ
ها  ها و مدیریت دفع کارآمد زبالهی دستورالعمل

 دانند.را مهم می
 ٧١/٩ی ذهنی سوم: تقریباً  تحلیل تشریحی گونه .٣

درصد از خبرگان در این گونه ذهنی قرار دارند. 
گزاره بر  الگو  این  در  خبرگان  مانند  عمده  هایی 

ه و بنرها، اهمیت  اهمیت توزیع بورشور، کتابچ 
ها، اهمیت  مدیریت دفع کارآمد و بهداشتی زباله

پایگاه اطالعاستقرار  و  آموزش  رسانی، های 
در   بهداشتی  و وسایل  لوازم  دادن  قرار  اهمیت 
اختیار گردشگران، اهمیت نظافت و ظدعفونی  
بهداشتی   کیفیت  اهمیت  اقامتی،  اماکن 

قوانین  رستوران تدوین  اهمیت  غذاها،  و  ها 
داشتی برای گردشگران و مردم محلی، اهمیت  به

پوشش بسط  و  حمایتی،  ایجاد  و  امدادی  های 
بسته غذاهای  از  استفاده  شده، اهمیت  بندی 

اهمیت   گردشگران  الکترونیکی  آمادگی  اهمیت 
رودخانه آلودگی  تاکید  عدم  و محیط زیست  ها 

رسانی و  دارند. این گروه بیشتر بر آموزش، اطالع
 دی و محیطی تأکید دارند. رعایت بهداشت فر 

گونه .۴ تشریخی  تقریباً تحلیل  چهارم:  ذهنی  ی 
کنندگان در این گروه قرار  درصد مشارکت  ۰۹/۹

دارند. افراد این گروه عمدتاً بر کاهش مدت زمان  
بوم ی  هتلدوره  احداث  اهمیت  و گردی،  ها 

بهداشتی،  گاهاقامت دستورالعمل  با  مرتبط  ها 
آشامی آب  به  دسترسی  سالم، اهمیت  دنی 

اهمیت   دولت،  مالی  حمایت  اهمیت 
اهمیت  مسئولیت اجتماعی،  و  رفتاری  پذیری 

سازی جامعه مقصد، اهمیت مشارکت و فرهنگ
اهمیت   خصوصی،  و  دولتی  نهادهای  انسجام 

ها، اهمیت تعیین  گاهعدم الودگی معابر و تفرج
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قوانین   اجرای  امر  در  مسئول  نهاد  یا  مقام 
اعت  جلب  اهمیت  بخشبهداشتی،  های  ماد 

توریسم   ی  زمینه  در  فعال  و خصوصی  عمومی 
 تاکید دارند. 

گونه .۵ تشریحی  این  تحلیل  در  پنجم:  ذهنی  ی 
تقریباً   مشارکت  ۹۶/۴گروه  از  کنندگان  درصد 

ضوابط   اهمیت  بر  گروه  این  افراد  دارند.  قرار 
و  محلی  مردم  راهنمایی  و  آگاهی  برای  مدون 

گروه کوچک  اندازه  اهمیت  ا،  هگردشگران، 
سازمان حمایت  سطح  نهادهای  اهمیت  و  ها 

متولی، اهمیت نظارت بهداشتی سازمان میراث  
مقررات  و  قوانین  تدوین  اهمیت  فرهنگی، 
بهداشتی، اهمیت تعیین مقام یا نهاد مسئول در  
اجرای قوانین، اهمیت مشارکت مردم محلی در  
این  در  دارند.  تاکید  بهداشتی  دستورات  اجرای 

انین و مقررات و اجرا و نظارت گروه بیشتر بر قو
 شود.آن تاکید می

گونه .٦ تشریحی  تقریباً تحلیل  ششم:  ذهنی  ی 
کنندگان در این گروه قرار  درصد مشارکت  ١٥/٣
مانند  می مواردی  بر  گروه  این  اعضای  گیرند. 

بهداشتی،  آگاهی  برای  مدون  ضوابط  اهمیت 
اهمیت تدوین قوانین بهداشتی برای گردشگران،  

های مرتبط با  ها و اقامتگاهث هتلاهمیت احدا 
آموزش  اهمیت  بهداشتی،  دستورات  رعایت 
ناظران   تربیت  و  محلی  مردم  بهداشتی 

گذاری مردم محلی در  بهداشتی، اهمیت سرمایه
اقامتگاه توزیع  ساخت  اهمیت  بهاشتی،  های 

کتابچه و  اطالعبورشور  بهداشتی  های  رسانی 
 تاکید دارند. 

گونه .٧ تشریحی  ذهنتحلیل  این  ی  در  هفتم:  ی 
کنندگان قرار  درصد مشارکت  ٩٥/٢گروه تقریباً  

دارند. اعضای این گروه بر مواردی مانند اهمیت  
ضوابط مدون برای راهنمایی و آگاهی گردشگران،  

اهمیت   گردشگران،  از  مداوم  نظریابی  اهمیت 
از   پندآموزی  و  شده  انجام  اقدامات  بازبینی 

برنام پخش  و  تولید  اهمیت  های  هتجربیان، 
بخش اعتماد  جلب  اهمیت  های  تلویزیونی، 

عمومی، اهمیت آمادگی الکترونیکی گردشگران،  
محلی   مردم  آگاهی  برای  مدون  اهمیت ضوابط 

 تاکید دارند. 
گونه .۸ تشریحی  این تحلیل  در  هشتم:  ذهنی  ی 

کنندگان قرار  درصد مشارکت  ۷۷/۱گروه تقریباً  
یت  دارند. اعضای این گروه بر مواردی مانند اهم

از   پندآموزی  و  شده  انجام  اقدامات  بازبینی 
سیستم ایجاد  اهمیت  های  تجربیات، 

کاهش  اطالع اهمیت  بهداشتی،  رسانی 
بوممدت ی  دوره  مشارکت زمان  اهمیت  گردی، 

دستورات  مشارکت  جهت  در  محلی  مردم 
الکترونیکی   آمادگی  اهمیت  بهداشتی، 

اهمیت سطح حمایت سازمان و گردشگران،  ها 
رسمی، اهمیت آموزش بهداشتی مردم  نهادهای  

 محلی و تربیت ناظران بهداشت تاکید دارند.

 گیریبحث و نتیجه ٦
قدرتی که دارد، یک   یگردشگری جهان، با وجود همه

، به دنبال شیوع بیماری سارس و ۲۰۰۳بار در سال  
، و به دلیل بحران اقتصادی  ۲۰۰۹بار دیگر در سال  

شده بود. بیماری    روآمریکا، با افول چشمگیری روبه
نفر، ریشه    ۷۰۰، پس از کشتن  ۲۰۰۳سارس در سال  

بیماری   این  شد.  ولی  ۲۹کن  کرد،  آلوده  را  کشور 
با افت هتل ها تعطیل و پروازها لغو نشدند و تنها 

و صنعت گردشگری جهان را با    هرو شدتقاضا روبه
گیری  همه ؛ اما  میلیارد دالر ضرر مواجه کرد  ۵۰حدود  

  ی   باعث شده است که در سه ماههویروس کرونا  
بین  ۲۲،  ۲۰۲۰اول سال   ورود گردشگران  از  -درصد 

های سازمان جهانی  لمللی، کاهش یابد. آخرین دادها
می نشان  میگردشگری،  بحران  این  در  دهد  تواند 

سال   ارقام  با  درصد   ۸۰تا    ۶۰بین    ۲۰۱۹مقایسه 
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کاهش در گردشگری جهانی داشته باشد. این بحران  
میلیونسبوضعیت ک ها نفری که در صنعت  وکار 

گردشگری مشغول به کار هستند را به شدت تحت  
داده قرار  خیاباناست.    تأثیر  مراکز  تصاویر  و  ها 

چراغ خاموشی  خالی،  بودن  تفریحی  بسته  و  ها 
ها در شهرهای جهان بسیار عجیب و گاهی  فروشگاه

است.  دلهره ً   جهانی،  برآورد  یک  براساسآور   تقریبا
میلیون شغل در بخش گردشگری و سفر حذف    ١٠٠

بینی  اند و یا به زودی نابود خواهند شد و پیششده
  ۳۰۰المللی، بیش از  شود درآمدهای مسافرت بینمی

اشغال   میزان  طرفی  از  و  یابد  کاهش  دالر  میلیارد 
اکنون در    کهها به شدت سقوط کرده  تخت در هتل

تنها هم   . باید گفت نهدرصد شناور است   ۲۵حدود  
سفر و   ،اکنون، بلکه در پساکرونا و تا چندین سال

شود بنیادین  و  اساسی  تغییرات  دچار   گردشگری 
همه . بیماری  کووید  باالخره  محو    ١٩گیر  آرامی  به 

مختلف  می آثار  اما  اجتماعی  فردیشود،  به    و 
گذارد. در  خصوص در صنعت گردشگری بر جای می 

نیز   گردشگری ایران  اکوتوری  صنعت  عنوان  به  سم و 
ترین جایگزین برای نفت در اقتصاد  بهترین و بهینه

اینمحصولی  تک از  است؛  توجه  به  مورد  توجه  رو، 
حائز   ایران  در  پساکرونا  اکوتوریسم  و  گردشگری 

در این راستا، پژوهش حاضر   اهمیت بسیاری است.
با  مواجهه  در  خبرگان  ذهنی  الگوهای  بررسی  به 

شناسی کیو  فاده از روشاکوتوریسم پساکرونا با است
با   انجام شده  با توجه به مطالعات  پرداخته است. 

شناسی کیو، مقادیر بارهای عاملی  استفاده از روش
یا  مهم  عامل  هشت  و  شده  مقایسه  یکدیگر  با 
با  مواجهه  در  بیشتری  اهمیت  دارای  که  عقایدی 
معیار   استخراج شدند.  بودند،  پساکرونا  اکوتوریسم 

تحلیل آن به میزان واریانس کل  اهمیت یک عامل و  
تبیین شده بستگی دارد. این معیار، از مقایسه درصد  

میستون حاصل  مشاهده  قابل  در های  که  شود 
باشد که مقداری  درصد می  ۸۳پژوهش حاضر تقریباً  

ها، مناسب است. برای تحلیل عاملی و تفسیر عامل
های  های مهم مانند امتیاز عاملی و آرایهمعیار عامل

اند و به این ترتیب دیدگاه عاملی درنظر گرفته شده
خبرگان گردشگری که در الگوی ذهنی اول تا هشتم  

اند، قابل تفسیر شده است. عمده  بندی شدهدسته
الگوی ذهنی خبرگان در گروه اول و دوم قرار دارند.  

  ۴۵/۳۴با توجه به تفسیر الگوی ذهنی اول، بیش از  
واریانس کل تغییرات  از  این   درصد  در  تبیین شده 

بر   بیشتر  گروه  این  افراد  دارد.  قرار  ذهنی  الگوی 
های بهداشتی، اهمیت پندآموزی از تجارب و  آموزش

پذیری رفتاری و اجتماعی تأکید دارند. برای  مسئولیت
این منظور عمدتاً، بر مشارکت اجتماعی مردم محلی  

ها و نهادهای متولی در امر نظارت  و حمایت سازمان
میبهداش تأکید  الگوی  تی  بررسی  براساس  شود. 

و  اعتماد  بر  خبرگان  بیشتر  دوم،  ذهنی 
و  مسئولیت محلی  مردم  اجتماعی  و  رفتاری  پذیری 

طریق   از  مهم  این  و  دارند  تأکید  گردشگران 
سازمانفرهنگ حمایت  و  اتفاق  سازی  متولی  های 

نشان   سوم  ذهنی  الگوی  بررسی  افتاد.  خواهد 
آم می بر  خبرگان  که  اطالعدهد  و  رسانی  وزش 

کتابچه و  بورشورها  توزیع  طریق  از  ها گردشگران 
الگو،   این  و  دارند  تغییرات    ۷۱/۹تأکید  از  درصد 
کند. در این الگو عمدتاً بر  واریانس کل را تبیین می

و   مجرب  و  تجربه  با  افراد  از  استفاده  و  آموزش 
نظارت  ی  زمینه  در  مسئول  مقام  تعیین  همچنین 

شود. بررسی الگوی ذهنی چهارم  یبهداشتی تأکید م
زیرساخت بر  عمدتاً  خبرگان  که  داد  های  نشان 

های  های بهداشتی، سرویسبهداشتی مانند اقامتگاه
بهداشتی و غیره تأکید داشته و از طرفی بر کاهش  

بوم زمان  الگو،  مدت  این  داشتند.  تأکید  نیز  گردی 
  کند. درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین می  ۰۹/۹

درصد از تغییرات واریانس   ۹۶/۴الگوی ذهنی پنجم، 
بر  کل را تبیین می الگو عمدتاً  این  کند. خبرگان، در 

رعایت  ی  زمینه  در  مدون  مقررات  و  قوانین 
این  دستورالعمل بر  نظارت  و  اجرا  و  بهداشتی  های 

بر   ذهنی ششم،  الگوی  بررسی  دارند.  تأکید  قوانین 
گذاری در  سرمایه  تدوین قوانین و ضوابط در زمینه ی

اقامتگاه احداث  و  ساخت  ی  مکانزمینه  و  های  ها 
الگو،   این  دارند.  تأکید  از   ۱۵/۳بهداشتی  درصد 

کند. الگوی ذهنی  تغییرات واریانس کل را تبیین می
ضعیف هشتم،  و  و هفتم  بوده  ذهنی  الگوی  ترین 

درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین    ۷۲/۴تقریباً  
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ایمی در  آموزشکنند.  اهمیت  بر  الگو  دو  های  ن 
بهداشتی برای مردم محلی و گردشگران و پندآموزی  

شود و بر اهمیت استفاده  از تجارب گذشته تأکید می
کتابچه و  بورشورها  اشاره از  بهداشتی  راهنمای  های 

 شود. می

تحلیل اساس  الگوی  بر  دو  گرفته،  انجام  های 
بیشتر  ذهنی اول و دوم، دارای واریانس تبیین شده  

درصد دارند و الگوی سوم و چهارم تقریباً دارای   ٥١از  
الگوی ذهنی    ١٨ تبیین شده است.  واریانس  درصد 

درصد واریانس    ١٤پنجم به بعد بسیار ضعیف بوده و  
گیرد.  تبیین شده به این چهار الگوی ذهنی تعلق می

با توجه به اینکه بیشترین تعداد خبرگان بر اهمیت  
ع و  بهداشتی  مکانکیفیت  آلودگی  عمومی  دم  های 

زمینه   این  در  خبرگان  نگرانی  عمده  و  داشته  تأکید 
از اینمی های  شود تا سازمانرو، پیشنهاد میباشد؛ 

و   داشته  اقامتی  اماکن  بر  بیشتری  نظارت  متولی، 
سازی مردم  همچنین، با استفاده از آموزش و فرهنگ

محلی و گردشگران در جهت کاهش و از بین بردن  
تفرجآلود و  زیست  محیط  نمایند.  گاهگی  اقدام  ها، 

فناوری   از  استفاده  اهمیت  به  توجه  با  ازطرفی، 
ی گردشگری و اکوتوریسم،  اطالعات در فرایند توسعه

های فناوری اطالعات، شود تا زیرساختپیشنهاد می
ی بیشتری  ها توسعهها و اقامتگاهرزرو اینترنتی هتل

برخی خبرگان بر قوانین  پیدا کنند. با توجه به تمرکز  
های  و مقررات بهداشتی و حمایت نهادها و سازمان

می پیشنهاد  مصوبات  متولی،  تصویب  با  شود 
ی   زمینه  مطمئن،  اجرایی  ایجاد ضمانت  و  مناسب 
و   مدیران  آموزش  و  تربیت  جهت  در  مساعد 
اجرای   مؤثرتر  هرچه  نظارت  مجرب،  کارشناسان 

 های بهداشتی فراهم شود. دستورالعمل

 

 منابع
 منابع فارسی

 

). قانون  ١٣٩٥ساله ی ششم توسعه. (برنامه ی پنج
پنج ی  ی  برنامه  توسعه  ششم  ی  ساله 

جمهوری   فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
دائمی   احکام  قانون  و  ایران  اسالمی 

 های توسعه ی کشور.برنامه

نادر هفتخوان   یجعفر  حید؛و  ،زادهیردیتارو  و  ی، 
امیرآذرفر  ،) گونه١٣٩٨.    یشناس ). 
یدربار   رانیمد  ی تهای ذهن تعامالت   ه 

صادق(ع):   یالمللنیب امام  دانشگاه 
ک   ی مبتن  یشناس روش در  .  و یبر  فرهنگ 

 .٥٤٢-٥٢٧), ٣٣(٩, یدانشگاه اسالم

.  شناسی کیوروش).  ۱۳۸۹فرد، علیرضا. (خوشگویان
 ارتباطاتتهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

  ی ). الگوها١٣٩٩. (ی، زینبمولو  و  ، حسنفردییدانا
 ی  درباره  یعلم   تیاه  ی اعضا   یذهن

: ان یدانشجو  یرشد کم  استیس  یامدها یپ

  ی   فصلنامه.  ویبراساس روش ک  یا مطالعه
 .١٢٨-١١١), ١(٦, یعموم  یاستگذار یس

افسوندلپسند نادرمحقق  و  ،   ،) بررس١٣٩٧.    ی ). 
تجار   ریتاث چابک   یهوش  در   یبر  سازمان 

سالمت   یمقصد گردشگر   یها   مارستانیب
  یکردها یروشهر تهران).    یمورد  ی  (مطالعه
مد  نینو  یپژوهش حسابدار  تی ریدر  ,  یو 

١٢-١), ٢(٨. 

محمد؛خی ش مهدیریمد  ی،  سارارمضان  و  ی،  . ی، 
شناسا١٣٩٩( طبقه  یی).  عوامل   یبند و 

تغ  بر  اراض  یکاربر  راتیی موثر  پوشش    ی و 
روش از  استفاده  با  دماوند   یشناس شهر 

ر.  ویک آما  یزی برنامه  ), ٢٤(٣٨,  فضا  شی و 
١٦٨-١٤١. 

صادق؛صالح  لیالمی ابراه  ی،  ناصرفتاح   و  ی،  .  ی، 
محل١٣٩٧( مشارکت  توسعه  ی).    ی   و 

جنت   یروستا  یمورد  ی  (مطالعه  یگردبوم
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  ی  و توسعه   ستی ز  ط یآموزش مح رودبار).  
 .١٣٦-١٢١),  ٦(١٥, داریپا

آیتیکرم نادرباران  اله؛،  آذراسکندر  و  ی،  .  ی، 
بر   یکشاورز   یگرد بوم  ثارآ  ی). بررس ١٣٩٨(

ز  یاجتماع  ،یاقتصاد  ی  توسعه  ستیو 
روستا   یط یمح  مناطق  . ستانیس  ییدر 

 . ٨٦- ٦٥), ٢(٢٢, روستا و توسعه

زینکرم داودآبادحسن  العابدین؛ی،   ی،لطف  و   ی، 
(هرزادش تحل ١٣٩٩.  بررس  لی).  نقش    یو 

  یها بحران  یزی رو برنامه  تیر یدولت در مد
بحران کرونا.   یمورد  ی  مطالعه   ؛یگردشگر 

ها جغراف   ینگرش  در  ,  یانسان   یاینو 
٦٣٩-٦١٧), ١٢(٤٧. 

  و   ی، پروینفرشچ   ی، عاطفه؛مهد  ی، داریوش؛میکر
مصطفیپناه (ی،  ارز١٣٩٨.  مدل    ی اب ی). 
در مناطق   سمی اکوتور  یز یرو برنامه  تیسا

ب حفاظت  برد   تیظرف  کردیرو  اتحت 
,  ییایجغراف   قاتیتحق.  یک یاکولوژ

٥٤-٤٤), ٣٤(١٣٥. 

  ی گرد بوم  ی  ). توسعه١٣٩٩. (ی، سجادهکندز یمیکر
توسعه  در  آن  نقش    یها جاذبه  ی  و 

ب  یگردبوم و  آران  . دگلیشهرستان 
-٢٢٣),  ٨(١٦,  ی گردشگر   یمطالعات اجتماع

٢٤٢. 

  ی، مرجانواحد   ، علیرضا؛دیپورسع  ی، حشمت؛مراد 
مدل    ی). طراح١٣٩٩. (، محمدباقرشیآرا  و

گرد   ی  توسعه هدف   یروستاها  یبوم 
کرمانشاه.    یگردشگر  و    یگردشگر استان 
 .٤٦-٢٥),  ١(٩,  توسعه

ی، رستم  و  ی، علیشهداد  ی، مهدی؛کوهشاهرزادهیم 
(منا تحل١٣٩٨.   ی محل  یهاتی ظرف  لی). 
یتوسع  یبرا روستا  یگرد بوم  ه    ی در 

توسعهبندرعباس.    انیبنگال و  ,  روستا 
٧٠-٤٥), ٢٢(٨٥ . 

حسین؛غفوری ونی حس  ی،  سیدعلی  ی، ن یحس  ی، 
مریم (سیده  تدو١٣٩٩.   ی وها یسنار  نی). 

توسعه بر  رو  یگردشگر  ی  مؤثر   کردی با 
استان یمورد  ی  مطالعه  ینگارندهیآ  :

  یگردشگر   ی  ه ینشر.  راحمدی و بو  هیلویکهگ
 . ١٢٧-١٠٧), ١(٧,  یشهر
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