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تاریخ پذیرش3177/38/88 :

چکيده

گردشگري روستایي از ابزارهاي مهم توسعه روستایي محسوب شده و همزمان بر پایدار
بودن آن از جنبههاي زیستمحيطي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي تأکيد ميشود .از اینرو،
تحقيق حاضر با هدف ارزیابي و تحليل پيامدهاي گردشگري براي روستاي اُوان ،از روستاهاي
نمونه گردشگري استان قزوین انجام شد .روششناسي تحقيق از نوع توصيفي با رویکرد
پيمایش پرسشنامهاي بود .جامعه آماري تحقيق کليه خانوارهاي روستاي اُوان بودند ()N=311؛
و با استفاده از جدول مورگان و کرجسي ،حجم نمونهاي برابر با صد نفر محاسبه و مطالعه
 -3دانشجوي دکتري توسعة کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

()parvane.safari@znu.ac.ir

 -8نویسندة مسئول و دانشيار گروه ترویج کشاورزي ،ارتباطات و توسعة روستایي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
)(Shams@znu.ac.ir
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شدند .ابزار تحقيق پرسشنامه محققساخته بود که روایي آن از طریق نظرات استادان گروه
ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایي تأیيد شد و با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ برابر با ،9/79
پایایي آن بهدست آمد .براي تحليل دادهها از شيوة تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد .نتایج
نشان داد که پيامدهاي مثبت گردشگري در هشت عامل بهبود مسکن روستایي ( ،)33/71بهبود
بافت کالبدي روستا ( ،)39/13توسعه فرهنگي ( ،)7/13توسعه بهداشتي ( ،)7/11توسعه اقتصادي
( ،)7/89بهبود صنایع روستایي ( ،)7/33افزایش آگاهي ( ،)1/11و ایجاد اشتغال ( )1/19قابل
دستهبندي است و در مجموع 11/18 ،درصد از واریانس کل را تبيين ميکند؛ همچنين،
پيامدهاي منفي گردشگري در پنج عامل آلودگي بصري محيط زیست ( ،)31/18گسترش
ناهنجاري اجتماعي ( ،)31/17تخریب منابع طبيعي ( ،)33/18تغيير کاربري ( )39/89و تغيير
فرهنگ محلي ( )39/31دستهبندي شده و در مجموع 19/11 ،درصد از واریانس کل را تبيين
کرده است .بنابراین ،براي توسعه پایدار گردشگري روستایي ،ميتوان از آثار منفي گردشگري
کاسته و آثار مثبت آن را تقویت کرد.
کليدواژهها :گردشگري روستایي ،پایداري ،پيامدها ،رودبار الموت (منطقه) ،اُوان (روستا).

مقدمه

در کشور ایران ،اقتصاد متکي به نفت موجب رکود بخش کشاورزي ،مهاجرت روستایيان
و از بين رفتن زمينهاي زراعي و سرانجام ،نابودي بسياري از روستاها و رکود بخش کشاورزي
شده است .بهمنظور مقابله با این معضالت و نيز رونق بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي و ایجاد
رشد و توسعة هماهنگ ،باید بخشهاي صنعت و کشاورزي را بازسازي و در کنار آنها ،براي
توسعه صنایع دیگر نيز تالش کرد( .)Abdelali-Martini et al., 2008در این بين ،گردشگري
روستایي بهعنوان یکي از فعاليتهاي غيرکشاورزي با قابليت کمک به جوامع محلي در توسعه
تنوع اقتصادي مورد توجه زیادي قرار گرفته است (.)Bel et al., 2015; Kadivar, 2017
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تا اواسط قرن بيستم ،گردشگري روستایي فعاليتي منفعل و سنتي در مقياسي نسبتاً کوچکک
بود و مناطق روستایي بهطور عمده با کشاورزي ارتبکا داشکتند .بکهتکدریج ،منکاطق روسکتایي بکا
تغييرات اقتصاد سنتي همراه شدند ،تغييراتي که خواسته یا ناخواسته اتفکا افتکاد (خواسکته ،ماننکد
ارتبا با سازمان همکاريهاي اقتصادي ،3گردشگري روستایي بهعنوان ابزاري براي کمکک بکه
توسعه مناطق روستایي؛ و ناخواسته ،مانند ابتال به تب برفکي یا بيماري دهان و پا 8در انگلستان که
در بسياري از مناطق بریتانيا ،بر اهميت اقتصاد گردشکگري روسکتایي بکيش از کشکاورزي تأکيکد
م کيکککرد)؛ و در نهای کت ،ای کن تغيي کرات بککه توسککعه سککریع گردشککگري روسککتایي کمککک کککرد
(.)Haven‐Tang and Jones, 2012
گردشگري روستایي به کليه فعاليتها و خدماتي اطال ميشود که کشاورزان ،مردم و
دولتها براي تفریح و استراحت گردشگران و همچنين ،جذب آنها در نواحي روستایي انجام و
ارائه ميدهند و شامل گردشگري کشاورزي ،گردشگري مزرعه ،گردشگري طبيعي و فرهنگي
است ( .)Ghadermarzi et al., 2016گردشگري روستایي بيش از  33/1ميليون پوند و بيش از
 189هزار شغل در انگلستان ایجاد کرده است .آمارها نشان ميدهد که صنعت گردشگري در ولز
در حدود شش ميليارد پوند در سال ارزش دارد که تقریباً دوسوم آن در مناطق روستایي ولز توليد
شده است ( .)Haven‐Tang and Jones, 2012با وجود مزایاي فراوان گردشگري ،این صنعت
نميتواند بهعنوان نسخهاي همهجانبه براي توسعه اقتصاد روستا عمل کند .در واقع ،گردشگري
قابليت ایجاد همزمان پيامدهاي مثبت و منفي در نواحي روستایي را دارد (.)Arabiun et al., 2016
در دهة  ،3779آثار گردشگري بر موضوعات و مسائل اجتماعي و فرهنگي گسترش یافت
( .)Akbarian Ronizi and Badri, 2015پس از آن ،در اوایل دهه  ،3789غلظتهاي سنگين
انتشارات جوي ،آلودگي آب و آسيبهاي بارانهاي اسيدي به جنگلها موجب نگراني درباره

)3. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD
)8. Foot and Mouth Disease (FMD
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تخریب محيط زیست شد و بدین ترتيب ،حرکت از تحليل آثار رشد اقتصادي به آثار
اجتماعي -بومشناختي تغيير یافت ( .)Hall, 2004این مسائل منجر شد تا در طول دهة ،3779
کارشناسان و صاحبنظران کشورهاي مختلف اهميت و ضرورت توجه به عوامل پایداري در
بخش گردشگري را یادآور شوند و نسبت به رفع عوامل ناپایداري در این بخش هشدار دهند
( .)Mirhosseini, 2017در این زمينه ،سازمان جهاني گردشگري ( 3)WTOبيان کرده است که
با توجه به ورود زیاد گردشگران به مناطق گردشگري و تخریب سریع منابع طبيعي و
زیستبومها ،دستيابي به گردشگري پایدار در بلندمدت نيازمند یافتن سياستهاي مناسب براي
تضمين فرصتهاي توسعه و کاهش اثرات آن بر محيط زیست است (.)Blancas et al., 2011
تاکنون چهار رویکرد در مورد برنامهریزي گردشگري بيان شده است :رویکرد اول
دیدگاه رشدگراست که گردشگري را ابزاري براي بهبود شاخصهاي اقتصادي ميداند؛
رویکرد دوم دیدگاه کالبدي -فضایي است که گردشگري را یک پدیدة فضایي و منبع مورد
استفاده در ساماندهي فضاها دانسته است؛ رویکرد سوم دیدگاه اجتماعي است که
گردشگري را براي شکوفایي و بهبود شرایط زیستي جامعه مفيد ميداند؛ و رویکرد چهارم
دیدگاه توسعه پایدار است که گردشگري را بهمثابه ابزاري توانمند در راستاي اجراي
سياستهاي توسعه پایدار مورد بررسي قرار ميدهد ( .)Ghadermarzi et al., 2016در تحقيق
حاضر ،رویکرد پایداري مورد توجه بوده و بر اساس آن ،گردشگري پایدار الگویي از توسعه
است که باید از لحاظ اجتماعي باثبات ،از لحاظ اقتصادي کارآ و از لحاظ محيطي بدون
تخریب باشد (.)Fons et al., 2011

3. World Tourism Organization
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اقتصاد با محوریت
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کارآیي اقتصادي

برابري اجتماعي

گردشگري
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یکپارچگي اقتصاد/
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برابري
حفاظت از
محيط زیست

منبع)Fons et al., 2011( :
شکل -1مدل گردشگري پايدار

در همين راستا ،تحقيق حاضر به دنبال پاسخگویي بدین سؤال است که «آثار و پيامدهاي
منفي و مثبت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،کالبدي و زیست محيطي گردشگري در روستاي
اُوان منطقة الموت کدامند؟» .در پي ،پارهاي از پژوهشهاي پيشين دربارة اثرات گردشگري
یادآوري ميشود.
کاي و رایان ( ،) Cui and Ryan, 2011در تحقيقي با عنوان «ادراک مکان ،مدرنيته و اثکرات
گردشگري :اختالف بين ساکنان شهر و روستا در چين» ،اثرات مثبت گردشگري را افکزایش درآمکد،
بهبود شرایط اقتصادي ،بهبود کيفيت زندگي ،بهبود محيط زیست طبيعي و احياي سکنتهکاي قکدیمي
و اثرات منفي آن را آلودگي شدید ،رفتارهکاي نامناسکب از جملکه نقاشکي روي دیوارهکا ،ازدحکام در
خيابان و آلودگي صوتي بيان کردهاند .کيم و همکاران ( ،)Kim et al., 2012در تحقيقي با عنکوان
«چگونه گردشگري در یک جامعه بر کيفيت زندگي ساکنان آن جامعه اثر ميگذارد؟» ،اثکرات
گردشگري را شامل اثرات اقتصادي (مانند فرصتهاي شکغلي و درآمکد حاصکل از گردشکگري
بککراي کسککبوکککار محلککي) ،اثککرات اجتمککاعي (ماننککد سککرگرمي در جامعککه و حفاظککت از
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زیرساختهاي محلي مانند جاده) ،اثرات فرهنگي (مانند تبکادل فرهنگکي بکين سکاکنان محلکي و
گردشگران) و اثرات زیستمحيطي (مانند تخریب زیبایي چشماندازهاي طبيعکي و توليکد زبالکه)
بيکان مکيکننکد .قکادري و هندرسکون ( )Ghaderi and Henderson, 2012تحقيقکي بکا عنکوان
«گردشککگري روسککتایي پایکدار در ایکران :روسککتاي اورامککان» انجککام دادنککد .نتککایج نشککان داد کککه
روستایيان نگران بهکرهبکرداري از منکابع طبيعکي و فرهنگکي محلکي روسکتاي خکود بکراي اهکداف
گردشگري هستند؛ همچنين ،مشارکت دولت در طرحهاي گردشگري روستایي بسکيار محکدود
بوده و سياستهاي فعلي مدیریت گردشگري بياثر و نيازمند اصکالح اسکت .امبکایوا و اسکترونزا
( ،)Mbaiwa and Stronza, 2010در مطالعهاي با عنوان «اثرات توسعه گردشگري بکر معيشکت
روستایي در دلتاي اوکاوانگو ،بوتسوانا ،با توجه به چارچوب معيشت پایدار ،بدین نتيجه رسيدند
که در روستاهاي مورد مطالعه ،توسعه گردشگري معيشت را بهبود داده و از اینرو ،بر پایة نتایج
این پژوهش ،ادعاي شکست پروژههاي توسعه جوامع براي دستيابي به توسعه روسکتایي رد شکده
است .گئو و سان ( ،)Guo and Sun, 2016در تحقيقي با عنوان «برنامهریزي توسعه و مکدیریت
گردشککگري در روسککتاي باسککتاني دنگجيککان در چککين» ،گککزارش کردنککد کککه گردشککگري در
روستاهاي چين سبب بهبود وضکعيت اقتصکادي و اجتمکاعي مکردم محلکي شکده ولکي در مقابکل،
مشکالت زیستمحيطي را افکزایش داده اسکت .گاسکلينگ ( ،)Gossling, 2001در تحقيقکي بکا
عنوان «پيامدهاي گردشگري بر استفاده پایدار آب در یک جزیره استوایي :تانزانيا» ،بدین نتيجکه
رسيدند که در حال حاضر ،برداشت آب پایدار نيست و بخشهایي از جامعه محلي کمبکود آب
را در زندگي تجربه ميکنند؛ و در آینده ،اگر جمعيت گردشگران افزایش یابد ،فشکار بکر منکابع
آب افزایش خواهکد یافکت در نتيجکه ،گردشکگري ناپایکدار اثکرات نامناسکب بکر اقتصکاد ملکي و
همچنين ،جامعه و محيط زیست محلي بر جاي ميگذارد.
یعقوبي ( ،)Yaghobi, 2012در تحقيقي با عنوان «نظرسنجي برخي پيامکدهاي گردشکگري
روستایي در مناطق روستایي بخش سلطانيه ،استان زنجان» ،نشان داد که تقویت اقتصاد منطقه،
رونق صنایع دستي محلي ،افزایش کيفيت زندگي و حل معضل بيکاري مهکمتکرین پيامکدهاي
مثبت و تخریب پوشش گياهي ،افزایش قيمت زمين و مسکن ،از بکين رفکتن فرهنکگ سکنتي و
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تضاد اجتماعي بين جامعه ميزبان و ميهمان مهکمتکرین پيامکدهاي منفکي گردشکگري روسکتایي
بهشمار ميروند .اعظمي و همککاران ( ،)Aazami et al., 2015در تحقيقکي بکا عنکوان «تحليکل
آثککار اجتمککاعي ،اقتصککادي و محيط کي گردشککگري پای کدار (مطالعککه مککوردي :روسککتاي نککوره)»،
بککدین نتيجککه رس کيدند کککه عامککل اجتمککاعي بککا ضککریب تککأثير  9/11بيش کترین مي کزان واری کانس
(با تبيين حدود سي درصد از کل واریانس) را به خکود اختصکاد داده و سکهم قابکل تکوجهي از
آثکککار گردشکککگري روسکککتایي را تبيکککين ککککرده اسکککت .دادورخکککاني و محمکککدزاده ریجکککاني
( ،)Dadvarkhani and Mohammadzadeh Larijani, 2013در مطالعه اي با عنوان «سنجش
پيامدهاي گردشگري خانه هکاي دوم بکر محکيط زی سکت منکاطق روسکتایي (مطالعکه مکوردي:
روستاهاي یيالقي بخش بندپي شرقي شهرستان بابل)» ،بدین نتيجه رسي دند ککه گردشکگري
خانه هاي دوم تنها اثرات منفي بر محيط زی ست منطقه داشکته اسکت .قکادرمرزي و همککاران
( ،)Ghadermarzi et al., 2016در تحقيقي بکا عنکوان «واککاوي اثکرات گردشکگري بکر توسکعه
نواحي روستایي قوريقلعه» ،گزارش کردند که گردشکگري بيشکترین اثکرات را بکر متغيرهکاي
ایجاد اشتغال براي ساکنان ،افکزایش درآمکد سکاکنان و تنکوع فعاليکتهکاي اقتصکادي داشکته و
همچنين ،تاثيرگذاري گردشگران بر توسعه روستاي قوريقلعه بهترتيب اهميت در شش عامل
اقتصادي ،زیرساختي -کالبدي ،اجتماعي -فرهنگي ،بهداشکتي -زیسکت محيطکي ،مشکارکتي و
امنيتي خالصه شده است.
همانگونه که مالحظه ميشود ،گردشگري روستایي در مناطق مختلف مورد مطالعه
تأثيرات مثبت و منفي مختلف داشته است و از اینرو ،تعميم دادن نتایج مربو به یک منطقه به
بقيه مناطق با توجه به متفاوت بودن مشخصات توپوگرافي ،اقتصادي ،اجتماعي ،منابع طبيعي و
دیگر عوامل روستایي صحيح نيست .به دیگر سخن ،براي شناخت تأثيرات گردشگري در
مناطق مختلف ،باید تحقيقي مستقل و خاد آن منطقه صورت گيرد .بنابراین ،تحقيق حاضر نيز
در پي شناخت و ارزیابي صحيح اثرات گردشگري بر روستاي اوان بوده و مدل مفهومي تحقيق
بهصورت شکل  8ترسيم شده است.
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گردشگري
روستايي
مثبت

منفي

کالبدي

زیستمحيطي

بهبود بافت و

تخریب منابع

حفظ ميراث

الگوي معماري

طبيعي ،آلودگي

تاریخي و فرهنگي،

خانهها ،توجه

افزایش درآمد،

محيط زیست،

تغيير پوشش

مردم به

افزایش

افزایش امنيت

تغيير کاربري،

محلي ،تغيير

زیباسازي

سرمایهگذاري،

اجتماعي ،ایجاد

بهبود وضعيت

فرهنگ بومي و

روستا ،احياي

افزایش

ناهنجاريهاي

بهداشت ،عرضه

محلي

خانههاي محلي،

فعاليتهاي

اجتماعي،

بهداشتي

توسعه خدمات

اقتصادي ،افزایش

افزایش آگاهي،

محصو ت

قيمت ،تنوع

افزایش انسجام

محصو ت

اجتماعي

فرهنگي

اقتصادي

اجتماعي

اشتغالزایي،

افزایش
مشارکت،

زیربنایي

توسعه پايدار روستايي
شکل -2مدل مفهومي پژوهش

روش پژوهش

تحقيق خاضر از نظر روش شناسي کمي ،از لحاظ ميزان و درجه کنترل  ،غيرآزمایشي و
توصيفي و از نظر نحوه گردآوري دادهها ميداني بوده و البته پژوهشي کاربردي است،
چراکه با بهرهگيري از نتایج آن ميتوان در راستاي شناخت آثار و پيامدهاي گردشگري
روستایي و نيز برنامهریزي مؤثرتر در زمينة گردشگري روستایي گام برداشت .براي سنجش
پيامدهاي گردشگري در روستاي اوان ،از  17شاخص در ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي،
05
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فرهنگي ،کالبدي و زیستمحيطي استفاده شد که از مطالعات متعدد استخراج شدند
( Aazami et al., 2015; Ajza Shokouhi et al., 2014; Cui and Ryan, 2011; Fanni et al.,
2015; Fons et al., 2011; Ghadermarzi et al., 2016; Guo and Sun, 2016; Kim et al.,
.)2012; Mbaiwa and Stronza, 2010; Zarafshani et al., 2013

در پرسشنامة پژوهش ،از پاسخگویان خواسته شدکه ميزان موافقت خود را در مورد هر
کدام از پيامدهاي مطرحشده در مقياس طيف ليکرت پنجقسمتي (کامالً مخالف ،مخالف،
نظري ندارم ،موافق و کامالً موافق) اظهار کنند .روایي محتوایي و ظاهري این پرسشنامة
محققساخته از طریق پانلي از استادان و کارشناسان صاحبنظر در این زمينه مورد تأیيد واقع
شد و اصالحات زم در آن صورت گرفت .همچنين ،با انجام مطالعه مقدماتي روي سي
آزمودني در خارج از جامعه آماري ،مقدار ضریب آلفاي کرونباخ برابر با  9/79بهدست آمد.
جامعه آماري تحقيق را  311خانوار ساکن روستاي اوان تشکيل ميدادند .از طریق جدول
مورگان و کرجسي ( ،)3779حجم نمونهاي برابر با صد نفر مشخص و از طریق نمونهگيري
تصادفي ساده انتخاب شد .تکميل پرسشنامهها و جمعآوري دادهها بهصورت مصاحبه حضوري
از خانوارهاي روستایي انجام پذیرفت .دادهپردازي و محاسبات پژوهش با استفاده از نرمافزار
 SPSSWin18صورت گرفت و از آمارههاي توصيفي (فراواني ،درصد فراواني ،ميانگين) و
استنباطي (تحليل عاملي اکتشافي) براي گزارش دادهها استفاده شد.
نتايج و بحث
ويژگيهاي جمعيتشناختي پاسخگويان

بررسي ویژگيهاي جمعيتشناختي افراد مورد مطالعه نشان داد که  11نفر ( 11درصد) از
پاسخگویان زن و  11نفر مرد ( 11درصد) و نيز غالب پاسخگویان جوان (ميانگين سني برابر با
 17/77سال) بودند 11 .درصد از پاسخگویان مجرد و  17درصد متأهل بودند .شغل  87نفر (87
درصد) کشاورز 81 ،نفر ( 81درصد) خانهدار 81 ،نفر ( 81درصد) کارمند 37 ،نفر ( 37درصد)
دانشجو و  8نفر ( 8درصد) آزاد بود .از لحاظ ميزان تحصيالت 81 ،نفر ( 81درصد) بيسواد،
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 39نفر ( 39درصد) خواندن و نوشتن 7 ،نفر ( 7درصد) مدرک ابتدایي 1 ،نفر ( 1درصد)
سيکل 33 ،نفر ( 33درصد) دیپلم 7 ،نفر ( 7درصد) فو دیپلم و  11نفر ( 11درصد) داراي
مدرک کارشناسي و با تر بودند .ميانگين درآمد پاسخگویان  31/93ميليون تومان بود.
جدول  -1توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ويژگيهاي جمعيتشناختي
متغير
جنسيت
وضعيت تاهل

سن

شغل

سطح تحصيالت

درآمد (ميليون تومان)

سطوح

فراواني

درصد معتبر

زن

11

11

مرد

11

11

مجرد

11

11

متأهل

17

17

37-17

17

17

18-17

11

11

18-77

31

31

کارمند

81

81

دانشجو

37

37

آزاد

8

8

خانهدار

81

81

کشاورز

87

87

بيسواد

81

81

خواندن و نوشتن

39

39

ابتدایي

7

7

سيکل

1

1

دیپلم

33

33

کارداني

7

7

کارشناسي و با تر

11

11

1-38

18

18

31-37

88

88

89-81

89

89

مأخذ :یافتههاي پژوهش
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پککس از بررسککي کامککل ادبيککات موضککوع 87 ،پيامککد مثبککت گردشککگري اسککتخراج و از
پاسخگویان پرسيده شد (جدول  .)8افزایش همککاري روسکتایيان در زیباسکازي روسکتا ،احيکاي
سنتهاي محلي و مقاوم شدن خانههاي روستایي در رتبههاي اول تا سوم قرار دارند .با توجکه بکه
بزرگ بودن ميانگين تمامي پيامدهاي مورد مطالعه از ميانگين طيف ليکرت مکورد سکؤال (،)8/1
از دید روستایيان ،گردشگري در تمامي آنها تأثير متوسط به با داشته است.
جدول  -2رتبهبندي پيامدهاي مثبت گردشگري روستايي
پيامدهاي مثبت گردشگري
همکاري و توجه مردم به زیباسازي روستا
احياي سنتهاي محلي
مقاوم شدن خانهها و استفاده از مصالح استاندارد
بهبود بافت و الگوي معماري خانهها
افزایش سود مغازهها
افزایش سطح آگاهي روستایيان در زمينههایي مثل بهداشت محيط و ...
افزایش فعاليتهاي اقتصادي
عرضه بهداشتي محصو ت (لبنيات و )...
بهبود وضعيت معابر داخلي و راههاي ارتباطي
کاهش مهاجرت
تنوع محصو ت داخلي روستا
حفاظت از ميراث تاریخي و فرهنگي روستا
با رفتن سطح فرهنگ مردم روستا
افزایش تعلق و مشارکت اهالي در فعاليتهاي روستا
احداث یا توسعه بازارهاي محلي
بهبود کيفي صنایع دستي روستا
بهبود کمي صنایع دستي روستا
بهبود وضعيت بهداشت فردي و عمومي
مشارکت روستایيان در ارائه خدمات به گردشگران
توجه دولت به توانهاي فرهنگي روستا
ایجاد فرصتهاي شغلي براي اهالي روستا
بهتر شدن وضعيت اقتصادي و زندگي مردم
افزایش امنيت روستا
افزایش سرمایهگذاريها در روستا
افزایش درآمد مردم روستا
کاهش بيکاري در روستا
ایجاد و توسعه خدمات زیربنایي (آب و  )...از سوي دولت
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ميانگين
1/81
1/78
1/71
1/71
1/11
1/11
1/13
1/17
1/11
8/11
1/13
1/11
1/18
1/13
1/ 1
1/87
1/81
1/81
1/88
1/89
1/89
1/37
1/91
8/87
8/81
8/71
8/17

انحراف معيار
3/88
3/31
3/81
3/11
3/18
3/88
9/77
3/91
3/31
3/81
3/33
3/31
9/71
3/88
3/31
3/88
3/37
3/38
3/11
3/98
3/91
3/91
3/83
3/11
3/18
3/38
3/91

رتبه
3
8
1
1
1
1
7
8
7
39
33
38
31
31
31
31
37
38
37
89
83
88
81
81
81
81
87
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بهمنظور تلخيص پيامدهاي مثبت مورد مطالعه ،از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد .با
توجه به مقدار ضریب  KMOبرابر با  9/18و مقدار آماره بارتلت برابر با  3978/78و نيز
معنيداري در سطح یک درصد ،مشخص شد که دادهها براي تحليل عاملي مناسب است .در
این بخش از بررسي ،هشت عامل با مقادیر ویژه با تر از یک استخراج شدند و پيامدهاي مثبت
گردشگري روستایي بر اساس بار عاملي (سهم هر کدام در تشکيل عامل) و پس از چرخش
عاملي متعامد به روش واریماکس مرتب شدند و این عوامل  11/18درصد از کل واریانس را
تبيين کردند .در جدول  ،1تعداد عوامل استخراجشده همراه با مقادیر ویژه هر کدام از آنها،
درصد واریانس هر کدام از عوامل و درصد تجمعي واریانس عوامل آمده است.
جدول  -3عوامل استخراجشده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي
عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

درصد تجمعي واريانس

اول

1/371

33/71

33/71

دوم

8/81

39/13

88/87

سوم

8/11

7/13

13/78

چهارم

8/91

7/11

17/11

پنجم

3/71

7/89

11/11

ششم

3/78

7/33

11/71

هفتم

3/77

1/11

19/18

هشتم

3/11

1/19

11/18
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هر کدام از عاملهاي با خود از چندین پيامد تشکيل شده و با توجه به ماهيت پيامدهاي
هر عامل ،نامگذاري صورت گرفته است .وضعيت بارگذاري عاملها نيز پس از چرخش بر
مبناي قرار گرفتن متغيرهایي با بار عاملي بزرگتر از  9/1بوده ،که نتایج در جدول  1آمده
است.
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جدول  -4متغيرهاي هر عامل و ميزان بار عاملي بهدست آمده از ماتريس چرخشيافته
عامل

بهبود مسکن روستایي

بهبود بافت کالبدي روستا

توسعه فرهنگي

توسعه بهداشتي

توسعه اقتصادي

بهبود صنایع روستایي

افزایش آگاهي

ایجاد اشتغال

متغير

بار عاملي

بهبود بافت و الگوي معماري خانهها

9/17

مقاوم شدن خانهها و استفاده از مصالح استاندارد

9/87

همکاري و توجه مردم به زیباسازي روستا

9/81

احياي خانههاي محلي

9/77

احداث یا توسعه بازارهاي محلي

9/83

ایجاد و توسعه خدمات زیربنایي (آب و  )...از سوي دولت

9/89

بهتر شدن وضعيت اقتصادي و زندگي مردم

9/89

بهبود وضعيت معابر داخلي و راههاي ارتباطي

9/18

افزایش تعلق و مشارکت اهالي در فعاليتهاي روستا

9/78

حفاظت ميراث تاریخي و فرهنگي روستا

9/81

افزایش امنيت روستا

9/18

با رفتن سطح فرهنگ مردم روستا

9/71

عرضه بهداشتي محصو ت (لبنيات و )...

9/11

کاهش مهاجرت

9/71

بهبود وضعيت بهداشت فردي و عمومي

9/79

کاهش بيکاري در روستا

9/11

افزایش فعاليتهاي اقتصادي

9/19

افزایش درآمد مردم روستا

9/73

تنوع محصو ت داخلي روستا

9/13

افزایش سود مغازهها

9/78

بهبود کمي صنایع دستي روستا

9/17

بهبود کيفي صنایع دستي روستا

9/11

افزایش سطح آگاهي روستایيان در زمينههایي مثل بهداشت محيط و ...

9/77

توجه دولت به توانهاي فرهنگي روستا

9/78

مشارکت روستایيان در ارائه خدمات به گردشگران

9/11

ایجاد فرصتهاي شغلي براي اهالي روستا

/11

افزایش سرمایهگذاريها در روستا

9/71
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بر اساس نتایج بهدست آمده ،پيامدهاي مثبت گردشگري در هشت عامل دستهبندي شدند.
این عوامل بهترتيب عبارتاند از بهبود مسکن روستایي ( ،)33/71بهبود بافت کالبدي روستا
( ،)39/13توسعه فرهنگي ( ،)7/13توسعه بهداشتي ( ،)7/11توسعه اقتصادي ( ،)7/89بهبود
صنایع روستایي ( ،)7/33افزایش آگاهي ( ،)1/11و ایجاد اشتغال ( )1/19که در مجموع11/18 ،
درصد از واریانس کل را تبيين کردهاند.

دوازده پيامد منفي گردشگري برگرفته از ادبيات نظري ،مورد سؤال قرار گرفت (جدول
 .)1افزایش ميزان توليد زباله ،کاهش همبستگي و انسجام و تخریب منابع آبي مثل چشمه در
رتبههاي اول تا سوم قرار دارند .بهجز آخرین پيامد منفي (تخریب خاک) ،ميانگين یازده پيامد
دیگر بزرگتر از ميانگين طيف ليکرت ( )8/1از دید روستایيان بود ،گویاي آنکه از دید آنها،
تأثير منفي گردشگري در این موارد بيش از حد متوسط است.
جدول  -5رتبهبندي پيامدهاي منفي گردشگري روستايي
ميانگين

انحرافمعيار

رتبه

پيامدهاي منفي گردشگري روستايي
افزایش توليد زباله و آلودگي در مناظر طبيعي روستا

1/87

3/81

3

کاهش انسجام و همبستگي

1/33

9/71

8

تخریب منابع آب (چشمه و ) ...

1/98

3/37

1

تغيير فرهنگ بومي و محلي

8/78

3/11

1

گردشگري باعث تغيير نوع پوشش اهالي روستا

8/78

3 /3

1

گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي

8/81

3/91

1

از بين رفتن گونههاي جانوري ( مانند بز کوهي)

8/77

3 /3

7

تغيير کاربري اراضي کشاورزي به غير کشاورزي

8/71

9/78

8

افزایش تردد وسایل نقليه و آلودگي هوا

8/79

3/87

7

از بين رفتن گونههاي گياهي (مانند انواع گياهان دارویي)

8/17

9 /7

39

تخریب باغات ميوه

8/11

3/81

33

تخریب خاک

8/11

3/91

38
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بهمنظور تلخيص پيامدهاي منفي گردشگري روستایي از دیدگاه روستایيان ،از تحليل
عاملي اکتشافي با رویکرد تلخيص دادهها استفاده شد .مقدار ضریب  KMOبرابر با  9/11و
مقدار آماره بارتلت برابر با  381/911و نيز معنيداري در سطح یک درصد نشان داد که دادهها
براي تحليل عاملي مناسب است  .در این بخش از بررسي ،هشت عامل با مقادیر ویژه با تر از
یک استخراج شدند و پيامدهاي منفي گردشگري روستایي بر اساس بار عاملي و پس از
چرخش عاملي متعامد به روش واریماکس مرتب شدند و این عوامل  19/11درصد از کل
واریانس را تبيين کردند .در جدول  ،1تعداد عوامل استخراجشده همراه با مقادیر ویژه هر کدام
از آنها ،درصد واریانس هر کدام از عوامل و درصد تجمعي واریانس عوامل آمده است.
همانگونه که در جدول مشاهده ميشود ،در مجموع ،پنج عامل توانستهاند  19/11درصد از
کل واریانس پيامدهاي منفي گردشگري روستایي را در روستاي اوان تبيين کنند.
جدول  -6عوامل استخراجشده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي
عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد تجمعي واريانس

اول

3/71

31/18

31/18

دوم

3/19

31/17

87/73

سوم

3/17

33/18

17/19

چهارم

3/87

39/89

19/89

پنجم

3/83

39/31

19/11

مأخذ :یافتههاي پژوهش

هر کدام از عاملهاي با خود از چندین پيامد تشکيل شدهاند .پس از بررسي پيامدهاي
مربو با هر عامل و بارهاي عاملي آنها ،عوامل نامگذاري شدند .وضعيت بارگذاري عاملها نيز
پس از چرخش بر مبناي قرار گرفتن متغيرهایي با بار عاملي بزرگتر از  9/1بوده ،که نتایج آن
در جدول  7آمده است.
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جدول  -7پيامدهاي هر عامل و ميزان بار عاملي بهدست آمده از ماتريس چرخشيافته
عامل
آلودگي بصري محيط زیست

گسترش ناهنجاري اجتماعي
تخریب منابع طبيعي

تغيير کاربري

تغيير فرهنگ محلي

متغيرها

بار عاملي

افزایش تردد وسایل نقليه و آلودگي هوا

9/18

آلودگي منابع آب (چشمه و ) ...

9/18

افزایش زباله و آلودگي در مناظر طبيعي روستا

9/73

کاهش انسجام و همبستگي

9/81

گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي (دزدي و )...

9/88

از بين رفتن گونههاي گياهي (مانند انواع گياهان دارویي)

9/17

از بين رفتن گونههاي جانوري ( مانند بز کوهي)

9/81

تخریب خاک

9/13

تغيير کاربري اراضي کشاورزي به غير کشاورزي

9/18

تخریب باغات ميوه

9/77

تغيير فرهنگ بومي و محلي

9/83

گردشگري باعث تغيير نوع پوشش اهالي روستا

9/11

مأخذ :یافتههاي پژوهش

با توجه به نتایج ،پيامدهاي منفي گردشگري در پنج عامل دستهبندي شدند .این عوامل
بهترتيب عبارتاند از آلودگي بصري محيط زیست ( ،)31/18گسترش ناهنجاري اجتماعي
( ،)31/17تخریب منابع طبيعي ( ،)33/18تغيير کاربري ( )39/89و تغيير فرهنگ محلي ()39/31
که در مجموع 19/11 ،درصد از واریانس کل را تبيين کردهاند.
نتيجهگيري و پيشنهادها

تحقيق حاضر بهمنظور تحليل پيامدهاي گردشگري روستایي در روستاي اُوان در بخش
الموت شرقي که یکي از روستاهاي نمونه گردشگري در استان قزوین و مقصد بسياري از
گردشگران داخلي و خارجي است ،انجام شد .نتایج رتبهبندي پيامدهاي منفي گردشگري نشان
ميدهد که پيامد افزایش توليد زباله و آلودگي در مناظر طبيعي روستا بهخاطر گردشگري
با ترین ميانگين را دارد .با توجه به بروز بحرانهاي زیستمحيطي و نقش اساسي رفتارهاي
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انسان در تخریب محيط زیست ،آگاه کردن مردم از پيامدهاي رفتارهایشان ،ميتواند آنها را به
در پيش گرفتن رفتارهاي زیستمحيطي مناسب تشویق کند .بنابراین ،پيشنهاد ميشود که
برنامههایي در راستاي افزایش اطالعات در خصود آلودگيهاي زیستمحيطي و اثرات
مخرب آن به گردشگران ارائه شود؛ همچنين ،حداقل اطراف دریاچه اُوان که محل زندگي
بسياري از پرندگان ،آبزیان و منبع آب کشاورزي روستاي اُوان و روستاهاي همجوار است،
توسط دهياري روستا مورد بازدید مستمر قرار گيرد ،تا در این خصود ،هشدارهاي زم داده
شود .نتایج رتبهبندي پيامدهاي مثبت گردشگري نيز نشان داد که افزایش همکاري و توجه
مردم به زیباسازي روستا و احياي سنتهاي محلي توسط روستایيان ،بهترتيب ،با ترین ميانگين
را دارند .از آنجا که برخي از گردشگران در روستا اقامت ميکنند و مسافرخانه یا هتل براي
اسکان آنها وجود ندارد ،اهالي به آنها اسکان ميدهند و این کار بهعنوان یک منبع درآمد براي
روستایيان تلقي ميشود و همين مسئله موجب شده است که مردم روستا بيش از پيش به مسکن
اهميت دهند و تعدادي از اهالي هم خانههاي خود با معماري قدیمي را بازسازي کرده و در
اختيار این گردشگران ميگذارند .از سنتهاي محلي این روستا که بهدليل حضور گردشگران
دوباره رونق گرفته ،صنایع دستي است .برخي از زنان روستایي با تهية صنایع دستي که در آن
مهارت دارند ،این محصو ت را در معرض دید گردشگران قرار ميدهند .پيشنهاد ميشود که
از اینگونه فعاليتها حمایت شود و با همکاري بخشداري منطقه و دهياري روستا غرفههایي
براي این منظور تهيه کنند تا روستایياني که تمایل به فروش صنایع دستي خود دارند ،در
مکانهاي مشخص این محصو ت را عرضه کنند.
یافتههاي تحليل عاملي در بخش پيامدهاي مثبت گردشگري روستایي نشان داد که هشت
عامل بهبود مسکن روستایي ،بهبود بافت کالبدي روستا ،توسعه فرهنگي ،توسعه بهداشتي،
توسعه اقتصادي ،بهبود صنایع روستایي ،افزایش آگاهي و ایجاد اشتغال ،در مجموع11/18 ،
درصد از واریانس کل پيامدهاي مثبت گردشگري روستایي را تبيين کردند.
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عامل اول «بهبود مسکن روستایي» با پيامدهایي مانند مقاوم شدن خانهها و استفاده از
مصالح استاندارد ،افزایش همکاري و توجه مردم به زیباسازي روستا و احياي خانههاي محلي
توسط روستایيان همراه است .همانگونه که پيشتر اشاره شد ،حضور گردشگران و اقامت آنها
موجب توجه بيشتر روستایيان به مسکن شده و براي برخي از اهالي که خانههاي خود را به
گردشگران اجاره ميدهند ،منبع درآمد است .از اینرو ،پيشنهاد ميشود که سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري استان در خصود احياي مجدد خانههاي روستایي تسهيالتي ارائه کند تا
هم این خانههاي قدیمي حفظ شود و هم منبع درآمدي براي خانوارهاي روستایي باشد .این
اقدام موجب جذب بيشتر گردشگر هم خواهد شد ،چراکه بيشتر گردشگران تمایل دارند در
بازدید از روستا و در مدت اقامت خود ،زندگي در روستا را تجربه کنند و در بسياري از
فعاليتهاي روستایي مشارکت داشته باشند.
عامل دوم «بهبود بافت کالبدي روستا» شامل پيامدهایي مانند ایجاد و توسعه خدمات
زیربنایي (آب و )...از سوي دولت ،بهبود وضعيت معابر داخلي و راههاي ارتباطي و برخي
پيامدهاي دیگر است .یکي از موضوعاتي که موجب توجه بيشتر نهادهاي دولتي به روستاها
شده ،توسعه گردشگري است .روستاهایي که ظرفيت گردشگري دارند ،بيشتر در کانون توجه
دولت قرار ميگيرند .البته با توجه به دیدگاههاي روستایيان ،اقداماتي بدین منظور توسط دولت
در روستاي اُوان صورت گرفته است؛ ولي با توجه به مشاهدات ميداني ،کافي نبوده و زم
است که اقامتگاههایي براي شبماني گردشگران و همچنين ،تسهيالت رفاهي دیگر مانند
رستوران و  ...فراهم شود.
عامل سوم «توسعه فرهنگي» شامل پيامدهایي مانند افزایش عالقهمندي و مشارکت اهالي
در فعاليتهاي روستا ،تالش در حفظ ميراث تاریخي و فرهنگي روستا و برخي پيامدهاي دیگر
است .استفاده از ظرفيت فرهنگي روستاها و معرفي آن به سایر نقا ميتواند بستر توسعه اشتغال
را در روستاها فراهم آورد .پيشنهاد ميشود که معرفي ویژگيهاي فرهنگي و جذابيتهاي
روستا و در نتيجة آن ،توسعه اقتصادي روستا مورد توجه جدي سازمان ميراث فرهنگي و
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گردشگري استان قرار گيرد ،زیرا بارها دیده شده که توسعه فرهنگي به توسعه اقتصادي
انجاميده است ،ولي توسعه اقتصادي لزوماً منجر به توسعه فرهنگي نميشود.
عامل چهارم «توسعه بهداشتي» شامل پيامدهایي مانند عرضه بهداشتي محصو ت (لبنيات
و )...است .خانوارهاي روستایي براي فروش محصو ت دامي ،باغي و زراعي خود این
محصو ت را در منزل و بهصورت سنتي بستهبندي ميکنند .این موضوع ظرفيت بسيار خوبي را
براي افزایش اشتغال در روستا فراهم ميکند .البته قابل ذکر است که در این زمينه ،باید با
حمایت نهادهاي مربو  ،فضایي فراهم شود تا روستایيان بتوانند محصو ت خود را معرفي
کنند ،زیرا در حال حاضر ،گردشگراني که به دیدن مناظر طبيعي روستا ميآیند ،از وجود این
کا ها آگاه ميشوند و اقدام به خرید ميکنند .این موضوع موجب رضایت زیاد روستایيان هم
ميشود ،چراکه بدون هزینه حملونقل ،محصو تشان را بهفروش ميرسانند.
عامل پنجم «توسعه اقتصادي» شامل پيامدهایي مانند افزایش فعاليت هاي اقتصادي،
افزای ش درآمد مردم روستا و افزایش سود مغازه هاست .در صنعت گردشگري ،اگر به ابعاد
مختلف فرهنگي ،اجتماعي و نهادي درست توجه شود ،در نهایت ،توسعه اقتصادي هم
حاصل خواهد شد .براي نمونه ،رونق صنایع روستایي یکي از عوامل بسيار مهمي است که
عالوه بر معرفي فرهنگ روستا به دیگران ،مي تواند سبب ای جاد اشتغال و در نهایت ،منجر به
رونق اقتصادي در روستا شود .صنعت گردشگري در اروپا توانسته است  3818ميليارد د ر
به تولي د ناخالص داخلي اتحادیه اروپا و بيش از  7/7ميلي ارد شغل در اتحادیه اروپا در سال
 8933کم ک کند .این اطالعات بيانگر رابطه بين رشد اقتصادي و توسعه گردشگري است
(.)Lee and Brahmasrene, 2013

عامل ششم «بهبود صنایع روستایي» ،که صنایع دستي روستا هم از لحاظ کمي و کيفي بهبود
یافته است .عامل هفتم «افزایش آگاهي» شامل پيامدهایي مانند «افزایش سطح آگاهي روستایيان در
زمينههایي مثل بهداشت محيط» است .به دیگر سخن ،روستایيان دریافتهاند که ميتوانند با استفاده
از ظرفيتهاي روستاي خود معيشتشان را بهبود دهند .براي نمونه ،ميتوان به بستهبندي کردن
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محصو ت و فروش آن به گردشگران ،اسبسواري گردشگران و موارد دیگر اشاره کرد
سرانجام ،عامل هشتم «ایجاد اشتغال» شامل پيامدهایي مانند ایجاد فرصتهاي شغلي براي اهالي
روستاست .با توجه به مسائلي مانند تغييرات اقليمي و کمبود منابع آبي ،در آینده ،امکان انجام
فعاليتهاي کشاورزي کم خواهد شد؛ بنابراین ،توجه به صنعت گردشگري ضرورتي انکارناپذیر
است ،چراکه با حداقل هزینهها ميتوان زمينههاي اشتغال روستایيان را فراهم کرد .به باور بسياري از
پژوهشگران ( Andereck and Nyaupane, 2011; Diedrich and García, 2009; Ebrahimi

 ،)Kohboneh and Izadi, 2014; García et al., 2015صنعت گردشگري مهمترین منبع
درآمد و ایجاد فرصتهاي شغلي است.
بهطور کلي ،با توجه به دیدگاههاي پاسخگویان ،گردشگري در هشت عامل یادشده اثرات
مثبت داشته ولي با توجه به واقعيات ميداني ،هنوز نيازمند توجه بيشتر است ،که البته هم تالش
جامعه محلي بهعنوان ذينفعان اصلي و هم تالش مسئو ن را ميطلبد.
پنج عامل آلودگي بصري محيط زیست ،گسترش ناهنجاري اجتماعي ،تخریب منابع
طبيعي ،تغيير کاربري و تغيير فرهنگ محلي ،در مجموع 19/11 ،درصد از واریانس کل
پيامدهاي منفي گردشگري روستایي را تبيين کردند .با توجه به نتایج ،اگرچه پيامدهاي مثبت
گردشگري قابل توجه بوده ،ولي مالحظه پيامدهاي منفي در کنار آن نگرانکننده است.
عامل اول «آلودگي بصري محيط زیست» بهتنهایي  31/18درصد از کل واریانس
پيامدهاي منفي گردشگري را تبيين ميکند .در صورت عدم مدیریت و برنامهریزي مناسب در
زمينة گردشگري ،آثار نامطلوب آلودگي زیستمحيطي ناشي از گردشگري بر طبيعت روستاي
اُوان ميتواند عالوه بر ایجاد خسارات جبرانناپذیر در محيط زیست روستا ،تأثير منفي بر سایر
روستاهاي منطقه و در سطح کالن براي جامعه داشته باشد و افزون بر این ،زندگي موجوداتي
که براي حيات خود به دریاچه اُوان وابستهاند ،در معرض خطر قرار ميگيرد.
عامل دوم «گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي» است .به باور بسياري از پژوهشگران
( ،)Kim and Ko, 2008; Park et al., 2007; Park and Kerstetter, 2002تقویت

33

تحليل پيامدهاي گردشگري روستايي در.....

هنجارهاي اجتماعي جامعه ميزبان براي حمایت مؤثر از جامعه محلي و تشویق توسعه
گردشگري موفق ضروري است .اثرات مخرب اجتماعي موجب هزینههاي اجتماعي بسياري
براي جامعه ميشود و بهدنبال آن ،هزینههاي اقتصادي زیادي هم بر جامعه تحميل خواهد شد.
عامل سوم «تخریب منابع طبيعي» (از بين رفتن گونههاي گياهي و جانوري) است .ادامة
روند تخریب منایع طبيعي موجب از دست رفتن تنوع زیستي گياهي و جانوري خواهد شد.
حفظ تنوع زیستي جزء کليدي توسعه پایدار کشاورزي و امنيت غذایي در جهان است
( .)Abdelali-Martini et al., 2008در واقع ،تنوع زیستي اساس توليد و عرضة مواد غذایي
است ( .)Di Falco et al., 2010اگرچه برداشت گونههاي گياهي از جمله گياهان دارویي نيز
موجب جذب گردشگر به مناطق روستایي ميشود ،ولي برداشت بيرویه آن به نابودي
اینگونهها ميانجامد .از اینرو ،پيشنهاد ميشود که اطالعات زم در خصود خطرات
برداشت غيرمجاز و بيش از ظرفيت بازسازي منطقه و نحوه صحيح برداشت گونههاي گياهي
بهطور کلي توسط سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي استان و بهویژه توسط دهياري روستا
در قالب تابلوهایي در مسيرهاي تردد گردشگران ارائه شود.
عامل چهارم «تغيير کاربري» است .در سالهاي اخير ،خرید زمين و ساخت مسکن توسط
گردشگران در روستا موجب افزایش قيمت زمينهاي روستا شده است ،که بر فعاليتهاي
کشاورزي روستا اثر گذاشته و موجب عدم تمایل برخي از اهالي روستا به کشاورزي شده
است.
عامل پنجم «تغيير فرهنگ محلي» است .اگرچه تغيير فرهنگ محلي ،عالوه بر حضور
گردشگر ،ممکن است از رسانههاي مختلف نيز تأثيرپذیر باشد ،ولي نميتوان تأثير چشمگير
گردشگران با فرهنگهاي مختلف را نادیده انگاشت.
بهطور کلي ،نتایج یادشده در قالب پيامدهاي مثبت و منفي گردشگري با نتایج تحقيقات پيشين
( Cui and Ryan, 2011; Fanni et al., 2015; Fons et al., 2011; Ghadermarzi et al.,
2016; Gossling, 2001; Guo and Sun, 2016; Kim et al., 2012; Mbaiwa and
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 بهمنظور توسعه مناسب گردشگري و، بنابراین.) همسو استStronza, 2010; Yaghobi, 2012
 شناخت و درک پيامدهاي،استفاده از راهکارهاي مناسب توسعه گردشگري روستایي
 در.گردشگري روستایي ميتواند تأثيري مثبت در برنامهریزي توسعه گردشگري داشته باشد
 زم است که تمامي آثار مثبت و، در فرآیند برنامهریزي توسعه گردشگري روستایي،واقع
،منفي آن مورد توجه قرار گيرد تا از آثار منفي آن کاسته و آثار مثبت آن نيز تقویت شود
 موجب،چراکه اگر فعاليتهاي اقتصادي فراتر از توان و تابآوري محيط زیست باشد
 این وضعيت لزوم توجه به اثرات توسعه گردشگري.ناپایداري توسعه گردشگري خواهد شد
 با برنامهریزي، با توجه به نتایج اینگونه پژوهشها، بنابراین.روستایي را بيشتر نمایان ميکند
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