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ارزیابی اثرات منفی توسعهی گردشگری بر روستاهای جاذب گردشگر
(نمونه موردی :روستای کندوان -شهرستان اسکو)
رسول قربانی :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
فاطمه زادولی :دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
شاهرخ زادولی خواجه :5دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهیدچمران ،اهواز ،ایران
چکیده
گردشگری روستایی فعالیت بسیار پیچیدهای است که با بخشهای دیگر جامعه ،وجوه مشترکی داشته و دارای اثرات و پیامدهای
مختلفی است که میبایست در فرایند برنامهریزی ،تمامی جوانب آن را مورد مالحظه قرار داد تا از اثرات منفی آن کاسته شده و تأثیرات
مثبت آن در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی افزایش یابد .این تحقیق با هدف ارزیابی اثرات منفی توسعه گردشگری
در روستای کندوان استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفته است .برای این منظور از کلیه سرپرستان خانوار در روستای کندوان تعداد 554
نفر به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده است .جمع آوری اطالعات این تحقیق نیز بصورت پیمایشی با استفاده از پرسشنامه انجام
گرفته است .به منظور تجزیه تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی در محیط نرم افزار  SPSSاستفاده گردیده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد که اثرات منفی توسعهی گردشگری در روستای کندوان در شش عامل ترکیبی تغییرات منفی در آداب و رسوم سنتی روستا،
تغییرات منفی در فعالیت اقتصادی و شکاف درآمدی ،فصلی شدن درآمد و افزایش قیمت کاال ،تغییرات منفی در شرایط اکولوژیکی ،از بین
رفتن ابنیه و آثار تاریخی و افزایش آلوگیهای زیست محیطی قرار گرفتهاند که این شش عامل در مجموع  116..2درصد از واریانس را
تبیین می نمایند .همچنین بیشترین اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان را عامل اول شامل می شود که به تنهایی 156.13
درصد واریانس را تبیین می نماید و متغیر تأثیر رفتار و شیوه زندگی گردشگران بر رفتار و شیوه زندگی روستاییان (تغییر در نوع پوشاک،
نحوه سخن گفتن و  )...در این عامل با بارعاملی  26314بیشترین اثر منفی را در روستای کندوان دارا میباشد.
واژه های کلیدی :توسعه گردشگری ،اثرات گردشگری ،تحلیل عاملی ،روستای کندوان.
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بیان مسأله:
امروزه توسعه روستایی یکی از معظالت کشورها و دولتها ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه است .روستاها
با دارا بودن منابع طبیعی و کشاورزی ،با مسائل و مشکالت فراوانی مثل فقر ،بیکاری ،پایین بودن نرخ بهرهوری در
بخش کشاورزی و بخش تولیدات روستایی از یک سو و تخریب منابع طبیعی از سوی دیگر ،مواجه هستند که
توسعهی روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در آنها را تا حدودی غیرممکن ساخته است ).(Byrd et al, 2009:699
این مسأله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر ،توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته و نظریه پردازان،
برنامهریزان و مجریان حکومتی درصدد برآیند تا با راهکارها و استراتژیهای جدید ،از معضالت و مسائلی که این
نواحی گربیانگر آن میباشد ،بکاهند ) .(Andereck et al, 2000:3یکی از این راهبردهایی که اخیراً در اغلب
کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشورها به اجرا در آمده است و نتایج مثبتی هم به
همراه داشته ،توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی میباشد (Davis et al 2004:6; Mcgehee et
) .al, 2004:136ارزش و اهمیت این صنعت تا آن جایی است که سازمان جهانگردی از آن به عنوان یکی از
بزرگترین و پردرآمدترین صنعت دنیا نام برده است ) .(WTO, 2006به طوریکه  52درصد تولید ناخالص و 52
درصد از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است ).(UNWTO: 2008
از سال  5312تا سال  122.تعداد جهانگردان بینالمللی از  11میلیون به  321میلیون نفر افزایش یافته است
و درآمد ناشی از این فعالیت به  1.1میلیارد دالر رسیده و پیشبینی میشود تا  1212این تعداد به  5/.میلیارد نفر
برسد ) .(Moreno et al,2009:1550توسعه این صنعت فرایند پیچیدهای است که عوامل توسعه بینالمللی و
ملی گروههای درگیر با سیاست دولت ،برنامهریزی و قانونگذاری را در بر میگیرد ) .(Tefler et al, 2008:80از
اینرو کشورهای مختلف در تالشند تا با مهیاسازی و ارزشمند نمودن جاذبههای گردشگری در مناطق دارای
پتانسیل ،فرصت بهرهمندی از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم سازند ).(Rosentraub et al, 2009:759-770
بنابراین با توجه به اهمیت گردشگری ،این صنعت از یک سو ،میتواند به عنوان ابزاری برای توسعه مناطق روستایی
(با جاذبههای خاص گردشگری) باشد ،چرا که این مقوله میتواند به عنوان یک منبع مالی جدید ،وضعیت اقتصادی
مردم محلی را بهبود و به عنوان منبعی در خصوص زدودن فقر باشد ) (Giaoutzi et al, 2006:11و از سوی
دیگر ،عاملی مهمی در جهت رفع مشکالت کشاورزی ،افزایش اشتغالزایی و افزایش درآمد برای مردم مناطق صنعت
روستایی باشد ) (Sebele, 2010:139و به زبان ساده تر اینکه توسعه گردشگری و توسعه روستایی دو عامل
مرتبط به هم بوده که توسعه هر کدام بر دیگری اثری مثبت دارد ) .(Arntze et al, 2007:26گردشگری
روستایی با قدمتی بیش از یک قرن ،با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در استفاده از فضا و ویژگی های محیط روستایی
برای گردشگران و همچنین کارکردی جهت بهبود و ارتقاء شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیست
محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است .با این دیدگاه برنامهریزان تالش دارند تا با شناسایی مزیت
ها و محدودیت ها ،هم موجبات توفیق گردشگری روستایی را در پاسخگویی به نیازهای گردشگران فراهم آورده و هم
موجبات اصالح مناطق روستایی را موجب شوند (خاتون آبادی و همکاران .)112:5132 ،از یکسو این صنعت نه تنها
از جنبه اقتصادی دارای اهمیت است بلکه موجب ارتقای فرهنگ روحی -معنوی مسافر ،پند آموختن از تاریخ،
سالمتی روح و جسم ،آموختن دانش و معرفت ،تقویت آداب و رسوم و سنن ملی ،تأثیرگذاری مثبت در منش و روش
زندگی مردم ،حفظ آثار تاریخی و اصالت های قومی نیز میشوند .البته الزم به ذکر است که این صنعت با وجود
مزایای بسیاری که دارد ،دارای معایبی از قبیل تخریب آثار فرهنگی ،استحاله فرهنگی ،تهاجم فرهنگی و ناهنجاری
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فرهنگی نیز هست (ازکیا .)51.:511.،از طرف دیگر گسترش صنعت گردشگری در مکان هایی که پتانسیل بالقوه
جذب گردشگر را دارند می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه همه جانبه جوامع میزبان به کار
گرفته شود .وجود جاذبه یک عنصر ،الزم و نه کافی در جهت رشد و توسعه ی صنعت گردشگری محسوب می شود،
به طور کلی میتوان گفت که گردشگری از مهمترین فعالیتهای انسانی معاصر است که همراه با به وجود آوردن
تغییرات شگرف در سیمای زمین ،اوضاع سیا سی ،اقتصادی ،فرهنگی ،منش و روش زندگی انسانها را دگرگون می-
سازد (محالتی.)51:5112 ،
صنعت گردشگری آنچنان که در توسعه اقتصادی ،اجتماعی– فرهنگی و محیطی دخیل است ،موجب ایجاد
اثرات منفی در منطقه میزبان جاذبه میگردد .لذا با توجه به اهمیت مسئله و اینکه یکی از رویکردهای اصلی دولت در
راستای رفع محرومیت و ایجاد محرکهای توسعه و تحقیق اهداف تعیین شده در سند چشمانداز بیست ساله کشور
بهره گیری از توان مناطق محروم باالخص روستاها ،مقوله گردشگری است (حاجی نژاد و همکاران،)11:5131 ،
بنابراین شناسایی و بررسی این مناطق روستایی موجب شناسایی مزیت ها ،محدودیت ها و اثرات منفی توسعه
گردشگری در این مناطق میگردد .از اینرو در این تحقیق به دنبال آگاهی از این اثرات منفی توسعه گردشگری در
روستای کندوان هستیم .در این تحقیق هدف پاسخگویی به سواالت زیر می باشد:
 آیا گسترش گردشگری در نواحی روستایی (کندوان) ،به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی– فرهنگی و محیطی -اکولوژیکی منجر به ایجاد اثرات منفی در محیط روستایی شده است؟
 از بین ابعاد مختلف بیشترین اثرات منفی توسعه گردشگری روستایی (کندوان) در کدام بعد می باشد؟مبانی نظری:
گردشگری ،یکی از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا
میکند .این صنعت از طریق ترکیب و بهکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی ،اقتصادی ،زیست
محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد .در بسیاری از کشورها ،امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد
اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده ،موجب اشتغال زایی
شده ،ایجاد درآمد میکند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی میشود .از طرفی توسعه ی
گردشگری عالوه بر مزیت ها ،موجب رسیدن آسیب ها و اثرات منفی به مناطق دارای جاذبه های گردشگری می
گردد .بنابراین شناخت این اثرات منفی توسعه ی گردشگری در راستای رفع این مشکالت و آسیب ها امری اجتناب
ناپذیر می باشد .در راستای موضوع مورد مطالعه می توان تنها به مقاله رضایی و همکاران ( )5132با عنوان ارزیابی
اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای ابیانه اشاره کرد که به برررسی شاخص های اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی
و محیطی پرداخته است .با این وجود در چند سال اخیر مطالعات متعددی در کشورمان در مورد توسعه ی
گردشگری روستایی صورت گرفته است که در جدول زیر به تعدادی از آنها اشاره میشود.
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جدول -4خالصهای از مطالعات انجام شده در زمینه گردشگری روستایی در سالهای اخیر
محقق
ملک حسینی و
همکاران ()5111
علی قلیزاده و همکاران
()5111

عنوان

شاخص ها

تحلیلی از وضعیت گردشگری روستایی ،مطالعه موردی ،هزاوه ی اراک

اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی و
محیطی

نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه ی گردشگری در نواحی
روستایی ،مطالعه موردی :دهستان گلیجان ،شهرستان تنکابن

اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی

افتخاری و همکاران
()5113

فرآیند بومی سازی شاخص های توسعه پایدار گردشگری روستایی در
ایران

اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی -
محیطی و نهادی

قبادی و همکاران
()5132

مطالعه وضعیت گردشگری روستایی در روستای خانقاه از دیدگاه اهالی
روستا

اقتصادی -اجتماعی و محیطی

رضوانی و همکاران
()5132

تبین شاخص های محک پایدار در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در
نواحی روستایی پیرامون کالشهرها (روستاهای پیرامون کالنشهر تهران)

اقتصادی -اجتماعی و زیست
محیطی

کرمی دهکردی و
همکاران ()5132

تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستائیان
استان چهار محال بختیاری

اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی،
زیست محیطی

خاتون آبادی و
همکاران ()5132

سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک
SWOT
بررسی نقش طبیعت گردی و آثار آن در توسعه مناطق روستایی (مطالعه
موردی  :روستاهای اورمان تخت)

اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی،
زیست محیطی و سازمانی

دانش مهر و همکاران
()5135
ایمانی و همکاران
()5135

چالش های فراروی توسعه گردشگری روستایی در ایران

اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی -
محیطی و نهادی
اقتصادی ،اجتماعی

منبع :مطالعات کتابخانه ای تحقیق.5135 ،

تحلیل آثار توسعهی توریسم بر نواحی روستایی:
انواع مختلفی از تأثیرات گردشگری وجود دارند که به طور کلی میتوان آنها را به تأثیرات و پیامدهای مثبت و
منفی اقتصادی و محیطی و نیز اجتماعی -فرهنگی تقسیم کرد (رضوانی و همکاران .)42: 5132،گان 5اعتقاد دارد که
هیچ شکلی از توسعه به اندازه گردشگری ،در بردارنده تأثیرات دوگانه نیست ) .(Byrd, 2009:693تأثیرات مختلف
گردشگری به عوامل گوناگونی همچون میزان و حجم فعالیتهای گردشگری ،نوع و هدف این فعالیتها ،میزان جامعه
میزبان در بخش گردشگری ،و ظرفیت تحمیل مقاصد گردشگری بستگی دارد ).(Gracan et al, 2010:109
شواهد فراوان در نقاط جهان حاکی از آن هستند که توسعه گردشگری از توسعه رایج اقتصاد محور ،به سمت توسعه
پایدار اجتماعات محلی سوق یافته است و گردشگری پایدار سعی دارد با تأثیرگذاری در سه بعد پایداری اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی ،ضمن جلب مشارکت جوامع محلی در توسعه اقتصاد ملی از طریق حفاظت از پتانسیلها و
حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست به توسعه محلی بیانجامد (رکن الدین افتخاری و همکاران.).-1 :5113 ،
دیدگاهها و تعاریف مختلفی از گردشگری و گردشگری روستایی شده است که میتواند در توسعه مناطق روستایی
مثمر ثمر واقع شود .در همین رابطه هلمان ( ،)1255گردشگری را به عنوان یک پدیده اجتماعی در ایجاد مکانها و
فرهنگها میداند ) ،(Hulman et al, 2011که ماهیت چند بعدی دارد و نقش عمدهای در توانمندسازی و
تغییرات اجتماعی -اقتصادی سیستم جامع دارد ) (Dwyer et al, 2009:63-74و همچنین بستری برای فعالیت
شرکتهای کوچک گردشگری است ) ،(Atelievic, 2007:309که اشکال جدید آن نتیجه تغییر در ارزشها و
نگرشهای زندگی انسان ،تکنولوژی پیشرفته ،رشد انفجار گونه اطالعات و نیروهای سیاسی میباشد ( Friedel et

.Gunn
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 .)al, 2008:29بنابراین دیدگاه کنفرانس جهانگردی روستایی« 5گردشگری روستایی» را شامل انواع گردشگری با
برخورداری از تسهیالت و خدمات رفاهی در نواحی روستایی میداند ،که امکان بهرهمندی از منابع طبیعی و جاذبه-
های طبیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی ،امکانات سرگرمی و تفریح ،بر پایی جشنها و مراسم محلی ،تولید
و فروش صنایع دستی (کار در مزرعه و کشاوزی) فراهم میآورد ( ( Zhong et al, 2008:841-856که میتواند
نقش عمدهای در توانمندسازی اقتصادی ،متنوعسازی اقتصادی ،ایجاد اشتغال و درآمد ،کاهش مهاجرت و امکان
جمعیتپذیری ،بهبود زیرساختها داشته باشد ) ،( Molera, 2007:25 ,Mitchel, 2006: 1302و می توان
آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی -اجتماعی و اکولوژی جوامع روستایی تعریف کرد .به طوریکه امروزه
گردشگری روستایی 52تا  11درصد همه انواع فعالیت گردشگری را به خود اختصاص میدهد (رضوانی.)1. :511. ،
شکل دهی موفق و اجرایی توسعه گردشگری نیازمند ،بسیج نیروی انسانی ،پتانسیلها ،منابع فیزیکی و دیگر منابع
است ) .(Thabet, 2007:6از آنجا که توسعه روستایی راه حلی است در جهت رفع موانع و نارسائیهایی که عمدتاً
میان بخشهای مختلف زندگی اجتماعی -اقتصادی جوامع حکمفرماست ،بنابراین گردشگری روستایی می تواند به
افزایش فضاها و چشم اندازهای جغرافیایی ،کیفیت مناظر طبیعی و حفظ فرهنگ روستایی کمک نماید و یکی از
زمینه های مؤثر در توسعه روستایی باشد (پازکی .)1:5111 ،به طورکلی اثرات گردشگری در توسعه روستایی را به
سه دسته میتوان تقسیم بندی کرد:
اثرات اقتصادی توسعه ی توریسم روستایی:
صنعت گردشگری ،دارای آثار اقتصادی گسترده ای هست .از جمله این اثرات میتوان به تنوع فعالیتهای
اقتصادی ،افزایش درآمد ارزی پایدار و مناسب ،کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای مردم کم درآمد ،ارتقای سطح
زندگی مردم ،بهبود زیرساختها و امکانات موجود ،کسب درآمد ارزی برای کشور میزبان و بهبودتر از پرداختها،
افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری ،ایجاد تعادل منطقهای ،تعدیل ثروت،
ایجاد سرمایه عمومی همانند درآمد برای افراد و خانوارهای درون روستا ،دگرگون ساختن فعالیتهای اقتصادی و
سوق دادن درآمد از مناطق شهری به روستاها و باالخره جلوگیری از برون کوچی روستاییان از اثرات اقتصادی
گردشگری محسوب میشود ( )Gun,2002:1از طرفی در تنوّع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت بسیار
است ،برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی و یا محصوالت کشاورزی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جدیدی
ایجاد میکند ،عالوه برآن ،در بهبود کیفیت فرآوردهای کشاورزی و صنایع دستی نیز مؤثر میباشد .همچنین دارای
اثرات منفی مانند تغییر و جابجایی نیروی کار کشاورزی به بخش گردشگری ،ایجاد شکاف درآمدی بین روستاییان
ساکن در منطقه ،افزایش هزینه ها به دلیل توسعهی بیشتر امکانات توریستی و تسهیالت زیربنایی (شبکه های آب و
فاضالب ،مخابرات و )..و افزایش هزینه خدمات عمومی مثل جمع آوری زباله ،خدمات بهداشتی و  ...میباشد.
اثرات اجتماعی  -فرهنگی توسعهی توریسم روستایی:
این تغییرات بلندمدتتر است و در نتیجهی رشد و توسعهی صنعت گردشگری رخ خواهد داد (جهانیان،
 .)13:5111از آنجا که نتیجه یا رهآورد صنعت گردشگری موجب تغییراتی در زندگی روزانه و فرهنگ جامعه میزبان
میشود ،اصطالح «اثرات اجتماعی -فرهنگی» را به معنای تغییراتی بکار میبرند که در تجربههای روزانه ارزش ها،
شیوهی زندگی و محصوالت هنری و فکری جامعهی میزبان رخ میدهد .بنابراین گردشگری روستایی از میراث
فرهنگی منطقه حفاظت میکند و همچنین زمینهی حفظ و ارتقای الگوهای فرهنگی در زمینههای موسیقی ،رقص،
. Rural Tourism Conference
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تئاتر ،لباس ،هنر و صنایع دستی ،آداب و رسوم ،سبک زندگی و سبک معماری که از جمله جاذبههای مهم گردشگری
است که به وسیلهی گسترش گردشگری زمینهی حفظ و ارتقای آنها را فراهم میسازد .همچنین گردشگری موجب
تغییرات منفی در فعالیت های سنتی و هنری روستائیان به منظور متناسب ساختن آنها برای گردشگران روستایی و
کاهش تدریجی استفاده از گویش محلی در منطقه می شود.
اثرات زیست محیطی توسعهی توریسم روستایی:
از یک طرف محیط زیست فیزیکی (طبیعی و دستساز انسانی) بسیاری از جاذبهها و منابع طبیعی توریستی را
فراهم میسازد و از طرف دیگر توسعهی گردشگری میتواند آثار مثبت و منفی بر محیط زیست داشته باشد .از آثار
مثبت آن میتوان به نگهداری نواحی طبیعی مهم (همانند پارکهای ملی و حفاظت شده) ،نگهداری مکانهای باستانی
و تاریخی و ویژگیهای معماری ،بهبود کیفیت محیط زیست و توسعهی زیر ساختها و تأسیسات زیربنایی که برای
توسعه ی روستایی ایجاد میشوند ) (Altinay et al, 2005: 277و از اثرات منفی آن آلودگی آب ،آلودگی هوا،
آلودگیهای صوتی ،مشکالت دفع مواد زاید ،زیانهای اکولوژی (از بین بردن رشد گیاهان در پارکها و نواحی حفاظت
شده ،قطع درختان ،آتش زدن درختان و ).....و حوداث زیست محیطی و کشاورزی را به دنبال داشته باشد
( .)Apostolopoulos, 2007:39از اینرو توسعه و مدیریت گردشگری به گونهای که با محیط سازگار باشد و به
افت کیفیت آن نیانجامد ،عامل اساسی در دستیابی به توسعهی پایدار به حساب میآید .بنابراین به منظور برنامهریزی
گردشگری به لحاظ زیست محیطی ،درک و شناخت تأثیرات گردشگری بر محیط زیست نخستین مسأله واجد
اهمیّت است.
محدوده مورد مطالعه:
روستای کندوان در ارتفاع  1422متری سطح دریا قرار دارد .این روستا در راستای دامنه ی شمال غربی توده
ی کوهستانی سهند و در  .1کیلومتری جنوب شهر تبریز در شهرستان اسکو واقع شده است .روستای کندوان به
عنوان یکی از روستاهای گردشگری ایران در منطقه ی کوهستانی و سردسیر آذربایجان قرار دارد .این روستا به همراه
کاپادو کیای ترکیه (روستای گورمه) و روستایی در منطقهی داکوتای آمریکا سه روستای صخرهای جهان به شمار می
روند (سامع سردرودی .)1. :51.3 ،البته روستای کندوان به دلیل جریان عادی زندگی در خانههای صخرهای موجود
در آن ،در نوع خود بی مانند و منحصر به فرد است و به روستاهای مشابه خود ،مزیت های بسیاری دارد.
روش تحقیق:
این تحقیق از نظر نوع پژوهش ،کاربردی ،به لحاظ میزان و درجه کنترل ،غیر آزمایشی و توصیفی و از نظر نحوه
گردآوری دادهها ،میدانی و به لحاظ قابلیت تعمیم یافته ها ،از نوع پیمایشی محسوب میشود .جامعه آماری تحقیق را
تمامی سرپرستان خانوار در روستای کندوان واقع در شهرستان اسکو در استان آذربایجان شرقی تشکیل دادهاند که
بر اساس آمار سرشماری سال  ،5132حدود  142خانوار بودند که تعداد  554نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی
ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند .در این تحقیق برای ارزیابی دیدگاه ساکنان در مورد اثرات منفی توسعه ی
گردشگری در روستای کندوان از  15متغیر استفاده گردیده که در جدول شماره  1قابل مشاهده است .همچنین در
پرسشنامه از طیف  1مقیاسی لیکرت استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی در محیط
نرم افزار  SPSSاستفاده گردیده است .تحلیل عاملی نامی عمومی است برای برخی از روشهای آماری چند متغیره که
هدف اصلی آن خالصه کردن داده هاست .این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و
در نهایت آنها را درقالب عامل های عمومی محدودی دسته بندی کرده و تبیین می کند (کالنتری .)111 :511. ،در
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این تحقیق همچنین جهت تحلیل و بررسی میزان صحت سؤاالت پرسشنامه و سنجش سطح مناسبت ابزار تحلیل ،با
استفاده از روش تحلیل قابلیت اطمینان؛ ضرایب آلفای تمامی سؤاالت محاسبه گریده است .بر اساس محاسبات
صورت گرفته چون ضرایب آلفای تمامی سؤاالت پرسشنامه بزرگ تر از  2/.است ،ضرورتی برای حذف هیچ کدام از
سؤاالت وجود نداشت.
جدول  -2متغیرهای بکار رفته در تحقیق و ضریب آلفای آنها
متغیرها

شاخص ها
شاخص های اجتماعی -
فرهنگی

تغییرات منفی در فعالیت های سنتی و هنری روستایین به منظور متناسب ساختن آنها برای گردشگران روستایی
( ،)26..1کاهش تدریجی استفاده از گویش محلی در منطقه ( ،)26.1.تأثیر رفتار و شیوه زندگی گردشگران بر رفتار
و شیوه زندگی روستاییان (تغییر در نوع پوشاک ،نحوه سخن گفتن و  ،)26155( )...افزایش تمایل روستایین به استفاده
از کاالهای تجمالتی و تزیینی ( ،)26114توزیع ناعادالنه و تمرکز منافع حاصل از گردشگری در دست سرمایه گذاران و
نهادهای دولتی و نخبگان ملی ( ،)26..1افزایش تضادها و اختالفات محلی بین افراد بومی منطقه ( ،)26..1تغییر نوع
مراسم روستاییان (عزاداری ،عروسی و ،)26114( )...

شاخص های
اقتصادی

ایجاد شکاف درآمدی بین روستاییان ساکن در منطقه ( ،)26315افزایش هزینه ها به دلیل توسعه بیشتر امکانات
توریستی و تسهیالت زیربنایی و عمرانی (شبکه های آب و فاضالب ،مخابرات و ،)26.41( )..افزایش هزینه خدمات
عمومی مثل جمع آوری زباله ،خدمات بهداشتی و  ،)261.5( ...تغییر و جابجایی نیروی کار کشاورزی به بخش
گردشگری ( ،)26.11فصلی شدن درآمد خانوارهای روستایی ( ،)26351افزایش قیمت کاالها و اجناس (،)26.15
افزایش قیمت زمین و مسکن (،)26..5

شاخص های فیزیکی
و زیست محیطی

کاهش جمعیت حیات وحش در منطقه (صدمات اکولوژیکی) ( ،)26..5بروز و شیوع بیماری های جدید به دلیل ورود
گردشگران به مناطق روستایی ( ،)26.53تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه و کاهش اراضی زیر کشت
محصوالت کشاورزی ( ،)261.1فرسودگی محیط زیست و مناظر طبیعی در منطقه ( ،)261.1از بین رفتن سبک
معماری سنتی در اثر توسعه خانه سازی مدرن در منطقه ( ،)26..1آسیب رساندن به ابنیه و آثار تاریخی در منطقه
( ،)26314افزایش آلودگی های زیست محیطی مثل آلودگی هوا ،آب ،جنگل و آلودگی صوتی در منطقه (.)26115
منبع :مطالعات تحقیق.5135 ،

یافتههای تحقیق:
با توجه به نتایج بدست آمده  3.61درصد از پاسخگویان را مردان و  161درصد را زنان تشکیل می دهند .نتایج
نشان می دهد که به لحاظ سن ،میانگین سنی افراد در حدود  1261سال و بیشترین فراوانی ( 11611درصد) مربوط
به پاسخگویانی است که در رده ی سنی  43تا  13سال قرار دارند .کمترین و بیشترین سن پاسخگویان به ترتیب 53
و  .1سال بوده است .از نظر شغل اصلی ،نتایج حاکی از آن بود که اکثریت افراد مورد مطالعه ( 1.6.1درصد) را
کشاورزان و باغداران تشکیل می دهند .همچنین از نظر تحصیالت نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی (11641
درصد) مربوط به پاسخگویانی است که تحصیالت آنها در سطح راهنمایی است( .جدول شماره .)1
جدول  -1فراوانی پاسخگویان از نظر ویژگی های سنی و تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

گروه سنی

فراوانی

درصد

بی سواد

51

52611

13-51

51

5165.

ابتدایی

51

516.1

13-13

15

51641

راهنمایی

1.

11641

43-13

13

11644

دیپلم

11

1461.

13-43

11

11611

باالتر از دیپلم

53

5.6.1

باالی  13سال

55

36.1

منبع :یافته های تحقیق.5135 ،
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در این تحقیق از  15متغیر در قالب شاخص های (اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،فیزیکی و زیست محیطی)
استفاده گردیده است .جدول شماره  4متغیرهای بکار رفته در تحقیق و آمار توصیفی هر کدام از این متغیرها را نشان
میدهد.
جدول -1آمار توصیفی هر کدام از متغیرها
مؤلفه ها

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین خطای
استاندارد

تغییرات منفی در فعالیت های سنتی و هنری روستایین به منظور متناسب ساختن
آنها برای گردشگران روستایی

554

161

26111

26211

کاهش تدریجی استفاده از گویش محلی در منطقه

554

563

26111

262.1

تأثیر رفتار و شیوه زندگی گردشگران بر رفتار و شیوه زندگی روستاییان (تغییر در نوع
پوشاک ،نحوه سخن گفتن و )...

554

16.

26.21

262..

افزایش تمایل روستایین به استفاده از کاالهای تجمالتی و تزیینی

554

164

26.21

262..

توزیع ناعادالنه و تمرکز منافع حاصل از گردشگری در دست سرمایه گذاران و نهادهای
دولتی و نخبگان ملی

554

163

261.1

26212

افزایش تضادها و اختالفات محلی بین افراد بومی منطقه

554

4622

26.15

262.5

تغییر نوع مراسم روستاییان (عزاداری ،عروسی و )...

554

161

26..1

262.1

ایجاد شکاف درآمدی بین روستاییان ساکن در منطقه

554

1622

56215

26231

افزایش هزینه ها به دلیل توسعه بیشتر امکانات توریستی و تسهیالت زیربنایی و
عمرانی (شبکه های آب و فاضالب ،مخابرات و)..

554

16.

2643.

2624.

افزایش هزینه خدمات عمومی مثل جمع آوری زباله ،خدمات بهداشتی و ...

554

161

2611.

262.1

تغییر و جابجایی نیروی کار کشاورزی به بخش گردشگری

554

161

26.11

262.5

فصلی شدن درآمد خانوارهای روستایی

554

165

261.1

26211

افزایش قیمت کاالها و اجناس

554

161

263.1

26232

افزایش قیمت زمین و مسکن

554

16.

26113

262..

کاهش جمعیت حیات وحش در منطقه (صدمات اکولوژیکی)

554

164

26131

26214

بروز و شیوع بیماری های جدید به دلیل ورود گردشگران به مناطق روستایی

554

165

56243

26231

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه و کاهش اراضی زیر کشت محصوالت
کشاورزی

554

161

26111

26211

فرسودگی محیط زیست و مناظر طبیعی در منطقه

554

163

26333

26231

از بین رفتن سبک معماری سنتی در اثر توسعه خانه سازی مدرن در منطقه

554

161

261..

26211

آسیب رساندن به ابنیه و آثار تاریخی در منطقه

554

161

26...

262.1

افزایش آلودگی های زیست محیطی مثل آلودگی هوا ،آب ،جنگل و آلودگی صوتی در
منطقه

554

161

26111

26211

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.5135 ،

تحلیل عاملی تحقیق:
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل تحلیل عاملی استفاده گردیده است .تحلیل عاملی در چند مرحله
انجام می گیرد:
 :5وجود تعدادی شاخص  :1تشکیل ماتریس واریانس -کواریانس از متغیرهای قابل مشاهده  :1انتخاب تعدادی عامل
 :4مشخص کردن عامل اصلی از سایر عوامل  :1ارائه چرخش عامل در جهت راه حل نهایی  :.تفسیر ساختار عامل ها
 :.ساختن نمره های فاکتور برای استفاده در تحلیل های بعدی ( .)Gorsuch, 1983:27در این تحقیق به منظور
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دسته بندی اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان و تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط هریک از
متغیرها در قالب عوامل دسته بندی شده ،از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد است .همچنین به منظور تشخیص
مناسب بودن داده های مربوط به مجموعه متغیرهای مورد تحلیل از آزمون بارتلت و شاخص  KMOاستفاده گردیده
است .معنی داری آزمون بارتلت در سطح اطمینان  33درصد و مقدار مناسب  ،)26.41( KMOحاکی از همبستگی
متغیرهای مورد نظر برای انجام تحلیل عاملی بود( .جدول شماره .)1
جدول  -5آزمون بارتلت 4در سطح معناداری
مجموعه مورد تحلیل
اثرات منفی
گردشگری

توسعه

ی

مقدار
KMO

مقدار بارتلت

26.41

11.562.1

درجه آزادی
152

سطح معنی
داری
26222

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.5135 ،

استخراج عامل ها:
بدین منظور از میان عاملهای به دست آمده ،آنهایی که دارای مقادیر ویژه بزرگ تر از یک بوده به عنوان عامل-
های اصلی انتخاب شده است .در ادامه برای تعیین تعداد بهینه عاملها از نمودار  Scree Plotاستفاده شده است.
مقدار ویژه هر عامل در مراحل اولیه به صورت شکل  5آمده است.

شکل  -4نمودار  Scree Plotمتغیرها (نشان دهندهی مقدار ویژه عاملهای اصلی در شیب تند نمودار)
منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.5135 ،

همانطوری که شکل شماره  5نشان می دهد ،عاملهای اصلی در شیب تند نمودار مشخص شدهاند .عاملهای
استخراج شده مجموعاً  116..2درصد واریانس کل متغیرها را تبیین میکنند .یعنی  116..2درصد از تغییرپذیری
در شش عامل اصلی توضیح داده شده است .بنابراین به طور معنیداری میتوان پیچیدگی مجموعهی متغیرها را با
استفاده از این شش عامل ،با از دست دادن فقط  5.614درصد از متغیرها کاهش داد.
دوران عاملها:
برای رسیدن به حالت مطلوب ،عاملها را دوران می دهند تا ساختار سادهای به دست آید .از میان روشهای
دوران عاملها از روش واریمکس استفاده شده است .چرخش عاملها ،درصد تجمعی تغییر توضیح داده شده با
عاملهای استخراجی را تغییر نمیدهد .اما باعث تغییر (با یکنواختی بیشتری) در میزان هر یک از عاملها می شود.
تغییر در کل واریانس تبیین شده هر عامل موجب تفسیر راحتتر نیز خواهد شد.
1

. Bartelt
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عامل اول تغییرات منفی در آداب و رسوم سنتی روستا می باشد که بیشترین اثر منفی توسعه ی گردشگری در
روستای کندوان را دارا می باشد و به تنهایی  156.13درصد از واریانس را تبیین می کند .در این عامل  .متغیر
بارگذاری شده است که باالترین همبستگی این عامل با متغیر تأثیر رفتار و شیوه زندگی گردشگران بر رفتار و شیوه
زندگی روستاییان است که برابر  26314میباشد .عامل دوم تغییرات منفی در فعالیت اقتصادی و شکاف درآمدی
است که  51612.درصد از واریانس راتیین میکند .در این عامل  4متغیر بارگذاری شدهاند که باالترین همبستگی
این عامل با متغیر تغییر و جابجایی نیروی کار کشاورزی به بخش گردشگری است که برابر  261.2میباشد .در عامل
سوم  1متغیر بارگذاری شده است که همبستگی باال در این عامل متعلق به متغیر فصلی شدن درآمد خانوارهای
روستایی با بار عاملی  26325میباشد .این عامل که  556341درصد از واریانس را تبیین می کند ،می توان فصلی
شدن درآمد و افزایش قیمت کاال نامید .عامل چهارم نیز  526.3.درصد از واریانس راتبیین می کند که می توان این
عامل را تغییرات منفی در شرایط اکولوژیکی دانست .در این عامل  4متغیر بارگذاری شده است که همبستگی باالی
این عامل با متغیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه و کاهش اراضی زیرکشت محصوالت کشاورزی در منطقه
است که دارای بار عاملی  2611.می باشد .در عامل پنجم که  16..1درصد از واریانس را تبیین می کند  1متغییر از
بین رفتن سبک معماری سنتی در اثر توسعه خانه سازی مدرن در منطقه و آسیب رساندن به ابنیه و آثار تاریخی در
منطقه به ترتیب با بارهای عاملی  26.11و  26311بارگذاری شده اند .این عامل از بین رفتن ابنیه و آثار تاریخی می
باشد .در نهایت نیز در عامل ششم که کمترین اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان را دارا می باشد 5
متغیر بارگذاری شده است که همبستگی این عامل با متغیر افزایش آلودگی های زیست محیطی مثل آلودگی هوا،
آب ،جنگل و آلودگی صوتی در منطقه است که مقدار بار عاملی برای این متغیر  26131می باشد .این عامل .6121
درصد از واریانس را تبیین میکند و میتوان این عامل را افزایش آلوگیهای زیست محیطی دانست (جداول شماره .
و .).
جدول  -1بارهای عاملی اصلی و مقدار واریانس توضیح داده شده برای هر عامل بعد از دوران
عامل ها

مجموع مجذور بارهای استخراجی
مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

5

.6..1

156.13

156.13

1

16.31

51612.

41621.

1

16123

556341

1.6314

4

161..

526.3.

..6.12

1

56111

16..1

..641.

.

56121

.6121

116..2
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جدول  -1متغیرهای بارگذاری شده در عوامل  1گانه اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان بعد از دوران ماتریسی
مؤلفه ها

عامل اول

تغییرات منفی در فعالیت های سنتی و هنری روستایین به منظور
متناسب ساختن آنها برای گردشگران روستایی

26314

کاهش تدریجی استفاده از گویش محلی در منطقه

261.2

تأثیر رفتار و شیوه زندگی گردشگران بر رفتار و شیوه زندگی روستاییان
(تغییر در نوع پوشاک ،نحوه سخن گفتن و )...

261.2

افزایش تمایل روستایین به استفاده از کاالهای تجمالتی و تزیینی

26311

توزیع ناعادالنه و تمرکز منافع حاصل از گردشگری در دست سرمایه
گذاران و نهادهای دولتی و نخبگان ملی

2611.

افزایش تضادها و اختالفات محلی بین افراد بومی منطقه

26.32

تغییر نوع مراسم روستاییان (عزاداری ،عروسی و )...

26..1

عامل
دوم

ایجاد شکاف درآمدی بین روستاییان ساکن در منطقه

26.51

افزایش هزینه ها به دلیل توسعه بیشتر امکانات توریستی و تسهیالت
زیربنایی و عمرانی (شبکه های آب و فاضالب ،مخابرات و)..

26.41

افزایش هزینه خدمات عمومی مثل جمع آوری زباله ،خدمات بهداشتی و
...

26.53

تغییر و جابجایی نیروی کار کشاورزی به بخش گردشگری

261.2

عامل
سوم

فصلی شدن درآمد خانوارهای روستایی

26325

افزایش قیمت کاالها و اجناس

26..4

افزایش قیمت زمین و مسکن

26111

عامل
چهارم

کاهش جمعیت حیات وحش در منطقه (صدمات اکولوژیکی)

26.11

بروز و شیوع بیماری های جدید به دلیل ورود گردشگران به مناطق
روستایی

26111

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه و کاهش اراضی زیر کشت
محصوالت کشاورزی

2611.

فرسودگی محیط زیست و مناظر طبیعی در منطقه

26.11

عامل
پنجم

از بین رفتن سبک معماری سنتی در اثر توسعه خانه سازی مدرن در
منطقه

26.11

آسیب رساندن به ابنیه و آثار تاریخی در منطقه

26341

افزایش آلودگی های زیست محیطی مثل آلودگی هوا ،آب ،جنگل و
آلودگی صوتی در منطقه

عامل
ششم

26131

رسوم سنتی روستا

تغییرات منفی در آداب و

اقتصادی و شکاف درآمدی

تغییرات منفی در فعالیت

قیمت کاال

فصلی شدن درآمد و افزایش

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.5135 ،

اکولوژیکی

تغییرات منفی در شرایط

از بین رفتن ابنیه و آثار

افزایش آلوگی های زیست

عوامل استخراج شده

تاریخی

درصد تغییرات تجمعی

156.13

41621.

1.6314

..6.12

..641.

116..2

محیطی

درصد تغییرات واریانس

156.13

51612.

556341

526.3.

16..1

.6121
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نتایج یافته ها در مورد اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان نشان می دهد که بیشترین اثرات
منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان اثرات اجتماعی و فرهنگی (تغییرات منفی در آداب و رسوم سنتی روستا)
می باشد ،کمترین اثرات منفی نیز متعلق به اثرات زیست محیطی است .شکل شماره  1میزان اثرات منفی توسعه ی
گردشگری را با توجه به جدول شماره  .نشان می دهد.

شکل  -2نمودار درصد واریانس اثرات منفی گردشگری بر اساس عامل های شش گانه در روستای کندوان
منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.5135 ،

همچنین نتایج استخراج شده از مدل رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که اثرات منفی توسعه گردشگری در
روستای کندوان تابعی از تغییرات منفی در آداب و رسوم سنتی روستا ،تغییرات منفی در فعالیت اقتصادی و شکاف
درآمدی ،فصلی شدن درآمد و افزایش قیمت کاال ،تغییرات منفی در شرایط اکولوژیکی ،از بین رفتن ابنیه و آثار
تاریخی ،افزایش آلوگی های زیست محیطی می باشد که در جدول شماره  1قابل مشاهده است .بنابراین می توان
نتیجه گرفت که اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان تابعی بدین شکل میباشد:
 = a + b1 x1+ b2 x21 +b3 x11+b4 x17+b5 x20+b6 x12اثرات منفی گردشگری
در نهایت نیز با توجه به ضرایب هر یک از متغیرها ) )Bو ضرایب استاندارد شده ) )Betaفرمول نهایی به صورت زیر
می باشد:
آثار تخریبی گسترش گردشگری در روستای کندوان = + )-261.5( )-1611.( + )2611.( )56...( + .56131
(.16221 = )-26521( )-26154( + )-2611.( )-561.1( + )-26215( )-26113( + )-262.1( )-26441
نتایج استخراج شده نشان میدهد که این  .متغیر  .16221درصد از آثار منفی گسترش گردشگری در روستای
کندوان را تبیین می کند و بیشترین اثرات منفی توسعه ی گردشگری در منطقه حول این  .متغیر می چرخد.
همچنین ستون چهارم یا همان بتا نشان می دهد که متغیر تغییرات منفی در فعالیت های سنتی و هنری روستاییان
به منظور متناسب ساختن آنها برای گردشگران روستایی در مقایسه با سایر متغیرها بیشترین اثر منفی را دارد .زیرا
یک تغییر در انحراف معیار آن باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته به اندازه  2611.تغییر کند .در حالی که
یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه و کاهش اراضی زیر کشت
محصوالت کشاورزی باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته به اندازه  26215تغییر نماید ،یعنی کمترین تأثیر
بین عوامل شش گانه باال دارد.

445

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال چهارم /شماره  /45پاییز 4131

جدول  -1جدول نهایی رگرسیون چند متغیره در تحقیق
ضرایب استاندار نشده
مدل
عدد ثابت
X1
x21
x11
x17
x20
x12

ضرایب استاندار شده

B

انحراف
استاندارد

بتا
Beta

t

.56131
56...
-1611.
-26441
-26113
-561.1
-26154

16.1
56115
5611.
56121
56411
26144
56541

2611.
-261.5
-262.1
-26215
-2611.
-26521

16111
562.4
-56113
-26134
-26531
-56.1.
-26.55

.Sig
26222
26111
26111
26..3
2614.
2652.
264.3
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نتیجهگیری:
گردشگری روستایی از جمله اجزای مهم صنعت گردشگری در اقتصاد محسوب شده که می تواند با برنامه ریزی
اصولی و مناسب و همچنین شناسایی مزیتها و محدودیت های مربوط به خود نقش مؤثری در توسعه ی مناطق
روستایی ،توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد .در پاسخ به سوال اول تحقیق (آیا گسترش
گردشگری در نواحی روستایی (کندوان) ،به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی– فرهنگی و محیطی  -اکولوژیکی منجر به
ایجاد اثرات منفی در محیط روستایی شده است؟ نتایج نشان می دهد که توسعه گردشگری در روستای کندوان از
اثرات منفی متعددی در زمینه های مختلف برخوردار می باشد که بر اساس نتایج تحلیل عاملی ،این اثرات در شش
عامل تغییرات منفی در آداب و رسوم سنتی روستا ،تغییرات منفی در فعالیت اقتصادی و شکاف درآمدی ،فصلی شدن
درآمد و افزایش قیمت کاال ،تغییرات منفی در شرایط اکولوژیکی ،از بین رفتن ابنیه و آثار تاریخی ،افزایش آلوگی
های زیست محیطی قرار گرفتهاند ،که این شش عامل در مجموع  116..2درصد از واریانس اثرات منفی توسعهی
گردشگری در روستای کندوان را تبیین می نمایند .در پاسخ به سؤال دوم تحقیق (از بین ابعاد مختلف بیشترین
اثرات منفی توسعه گردشگری روستایی (کندوان) در کدام بعد می باشد؟ نیز می توان گفت یکی از مهمترین اثرات
منفی فعالیت های گردشگری در روستا که بر اساس نتایج تحلیل عاملی به عنوان عامل نخست وارد تحلیل شده و
مقدار قابل توجهی از واریانس ( )156.13را به خود اختصاص داده است ،عامل اجتماعی و فرهنگی (تغییرات منفی در
آداب و رسوم سنتی روستا) می باشد .متغیر تأثیر رفتار و شیوه زندگی گردشگران بر رفتار و شیوه زندگی روستاییان
(تغییر در نوع پوشاک ،نحوه سخن گفتن و  )...در این عامل با بارعاملی  26314بیشترین اثر منفی را در روستای
کندوان دارا می باشد .همچنین در این روستا به واسطه وجود جاذبه های گردشگری فراوان و ورود گردشگران انبوه
به منطقه ،در برخی موارد مشاهده شده که به واسطه ی افراط در ایجاد جذابیت های گردشگری ،برخورد های تجارت
مآبانه ای با جلوه های فرهنگی منطقه صورت گرفته و به منظور متناسب ساختن آنها برای گردشگران ،تغییرات منفی
متعددی در فعالیت های هنری و سنتی روستائیان ایجاد شده است؛ به نحویکه برخی از عادات و سنن ،جشن ها،
صنایع دستی و موسیقی و دیگر الگوهای فرهنگی به دلیل ارائهی نامناسب و ناشایست آنها به عنوان جاذبه های
گردشگری ،اعتبار و اصالت خود را تا حدودی از دست داده و به کاال بدل شده اند .عالوه بر تأثیر رفتار و شیوه زندگی
گرداشگران بر رفتار و شیوه ی زندگی روستائیان از اثرات منفی دیگر توسعهی گردشگری در بعد اجتماعی– فرهنگی
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میتوان به افزایش تمایل روستائیان به استفاده از کاالهای تجمالتی و تزیینی و کاهش تدریجی استفاده از گویش
محلی در منطقه اشاره کرد.
بنابراین طی سال های اخیر با افزایش شمار ورود گردشگران به روستا ،گویش افراد محلی تا حدود زیادی تحت
تأثیر قرار گرفته و استفاده از آن کاهش یافته است .همچنین به واسطهی شکل گرفتن ایستارهای مصرفی گردشگری،
شماری از مردم محلی به ویژه جوانان روستایی دچار عارضهی تشبه به بیگانان و تقلید از الگوهای رفتاری و پوشاکی
گردشگران شده اند .تقلیدی که بدون شناخت تفاوت پیشینه های فرهنگی و موقعیت اجتماعی – اقتصادی
گردشگران صورت گرفته است .در عامل ششم نیز که کمترین اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان را
دارا می باشد  5متغیر بارگذاری شده است که همبستگی این عامل با متغیر افزایش آلودگی های زیست محیطی مثل
آلودگی هوا ،آب ،جنگل و آلودگی صوتی در منطقه است که مقدار بار عاملی برای این متغیر  26131میباشد .این
عامل  .6121درصد از واریانس را تبیین می کند و می توان این عامل را یک عامل زیست محیطی دانست .بنابراین
نتایج یافته ها در مورد اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان نشان می دهد که بیشترین اثرات منفی
توسعه گردشگری در روستای کندوان اثرات اجتماعی و فرهنگی (تغییرات منفی در آداب و رسوم سنتی روستا) می-
باشد ،کمترین اثرات منفی نیز متعلق به اثرات زیست محیطی است.
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