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 اجتماعي گردشگري روستايي _بررسي اثرات اقتصادي 
 ( مطالعه موردي در روستاي امام زاده كوه شهرستان همدان )

 

گوناگون مورد توجه  يها دگاهيرود و همواره از د يبه شمار م ياقتصاد يها تيمهم در فعال ياز بخش ها ييروستا يامروزه گردشگر – چكيده
تعداد بسياري از انسان ها به ويژه در جوامع درحال توسعه كه با انبوهي از  كه روستاها به منزله فضاي حياتي نيبا توجه به ا زي. و ن رديگ يقرار م
محدوديت ها و كمبود منابع و سرمايه روبه رو هستند، به منظور جوابگويي به تامين نيازها و همچنين ارتقاي سطح و كيفيت زندگي،  الت،مشك

 ييروستا يگردشگر نيدر گذر زمان نيازمند رشد و توسعه هستند . بنابرا اجتماعي ساكنان اين سكونتگاه ها-اشتغال و بهبود وضعيت اقتصادي
انجام  شيمايپ كردياطالعات آن با رو ياست كه جمع آور يفيتوص _ يليمطالعه تحل كي قيتحق ني. ا ديكمك نما ييتواند به توسعه روستا يم

مورد  يدر روستا انيينفر از روستا 75شامل  قيتحق يجامعه آمار شد . دهيگرد ياست و داده ها با كمك پرسشنامه و مصاحبه جمع آور دهيگرد
نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه عوامل /. به دست آمد . 83كرونباخ  يآزمون آلفا قياز طر زين قيابزار تحق ييايباشند ؛ پا يمطالعه م

درصد از واريانس كل  70شگري روستايي بوده به طوري كه حدود اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي مهمترين مولفه هاي تاثير گذار بر گرد
اثرات  و مدل سازي عامل ها را تبيين مي كند .همچنين در اين مطالعه با ديد سيستمي به گردشگري روستايي نگاه شده است و براي مفهوم سازي

 استفاده گرديده است . I Thinkگردشگري روستايي از نرم افزار 
 سعه گردشگري ، اقتصاد روستايي، تفكر سيستمي ، توسعه پايدار ، شهرستان همدانتو-ها كليد واژه

 

1. 0Bقدمهم 

 فيهمانند مفهوم توسعه در طول زمان تعار ييتوسعه روستا
و  ي، اجتماع ياقتصاد يداشته و شامل مقوله ها يمختلف
را مترادف  ييتوسعه روستا يبوده است . گروه يگوناگون يفرهنگ

مفهوم توسعه  نيدانند ، در چارچوب ا يم ييبا عمران روستا
 رندهيبرگ دراست كه هم  يمفهوم جامع و چند بعد كي ييروستا

 يربناهايوابسته به آن است و هم ز يتهايو فعال يتوسعه كشاورز
مربوطه و هم توسعه  التيو تسه ي، خدمات اجتماع ياقتصاد

 يي، توسعه روستا گري. به عبارت د رديگ يرا در بر م يانسان
و  ي، نهاد ي، فرهنگ ي، اقتصاد ياز عوامل اجتماع يبازخورد

 ) .  1383،  ياست ( بهرام يكيزيف
از اركان  يكيشدن به  ليدر حال تبد يحال حاظر ، گردشگر در
از برنامه  ياري، بس نيجهان است . افزون بر ا ياقتصاد تجار ياصل

ثابه به م ياز صنعت گردشگر زيگذران توسعه ن استيو س زانير
 يراستا ، گردشگر نيكنند . در ا يم ادي داريتوسعه پا يركن اصل

تواند با  ياست كه م يردشگراز صنعت گ يجزئ زين ييروستا
 تيها و محدود تيمز ييو مناسب و شناسا ياصول يزيبرنامه ر

، در  جهيمناطق و در نت ني، در توسعه ا ييروستا يگردشگر يها

نقش موثر بر عهده  ياد ملبه اقتص يو تنوع بخش يتوسعه مل
 ) .  1388،  يداشته باشد ( عنا بستان

 ژهيو يتيو دور افتاده اهم ييدر مناطق روستا ي، گردگشر امروزه
با توجه با اين شود و  يم يرفاه جامعه تلق يبرا يا لهيو وس افتهي

كه صنايع سنتي روستايي اكثرا در حال زوال و نابودي هستند 
عنوان يك ابزار پيشرفت براي بسياري از گردشگري مي تواند به 

( روستا ها و مكمل صنايع سنتي روستا ها عمل كند 
MacDonald and Joliffe , 2003 روزافزون گسترش ) . با 

 افول و روستايي خانوارهاي درآمد روستايي،كاهش مهاجرتهاي
 عين در و جايگزين فعاليتي به روزافزون نياز روستا، در كشاورزي

  شود مي احساس روستايي نواحي در كشاورزي براي مكمل حال
 روستائيان مندي بهره امكان روستايي، پايدار توسعه منظور به تا
 و زندگي كيفيت بهبود خود اين كه آيد فراهم پايدار معيشت به

 ديگر سوي از دارد، همراه به را روستائيان رضايتمندي
 در بازنگري و يابيارز فرآيند نيازمند روستايي توسعه ريزي برنامه
 گيري شكل امكان تا است روستايي توسعه انتقادي انديشه حوزه

 بستاني(شود فراهم روستايي پايدار توسعه براي راهكارها بهترين
 به روستايي گردشگري بارز ويژگي به توجه با). 1388ساالري، و

 انتظار توان مي گردشگري، اشكال ترين مردمي از يكي مثابه
 تنوع و اقتصادي رشد به سو، يك از صنعت، اين كه داشت

 نيروي مازاد جذب با ديگر، سوي از و روستايي هاي فعاليت

 حشمت اهللا سعدي  ،مسعود ساميان 
 E _ Mail : masoudtarvij@yahoo.com،  كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه بوعلي سينا همدان يدانشجو. 1

 E _ Mail : hsaadi48@yahoo.com،  يات علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان. استاديار و عضو ه2 
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 روستاها ساكنان براي درآمدزايي و اشتغال ايجاد به انساني،
 جانبه همه توسعه ي برا فرصتي ترتيب، بدين و كند؛ كمك

 ) .1382 سقايي،(   شود قلمداد
 يگردشگر يها تيفعال هيكلعبارت است از  ييروستا يگردشگر

،  ييروستا يبا توجه به فرهنگ و بافت سنت ييروستا طيدر مح
 رندهي، كه در برگ ي، آداب و رسوم سنت ييروستا عيهنر و صنا

،  يمزرعه ا يسبز ، گردشگر ي، گردشگر يكشاورز يگردشگر
 ) . 1383،  يو شكار است ( قادر ييغذا يگردشگر
مهم  ياز بخش ها يكيمروز ا يايدر دن ييروستا يگردشگر

مهم  تيفعال نيگردد . ا يمحسوب م ياقتصاد يها تيفعال
مورد توجه قرار گرفته است .  يمختلف يها دگاهياز د ياقتصاد

شناسند و  يم ياز بازار گردشگر يآن را به عنوان بخش يبعض
كنند  يم دادقلم ييتوسعه روستا يبرا ياستيآن را س زين يعده ا

 ) .  1381،  يو قادر يتخاراف ني( ركن الد

1B2 .شينه تحقيق پ 

و  سميتور« با عنوان  يقي) ، در تحق 1382(  ينژاد و نظر يمراد
بر  يتوسعه گردشگر ريتاث ي، به بررس»  رانيدر ا ييتوسعه روستا
 يعامل اقتصاد كيرا  يپرداخته و گردشگر ييتوسعه روستا

مورد توجه  رياخ يموثر دانسته اند كه در سال ها اريعمده و بس
 يم يدهد كه گردشگر يم نشان قيتحق جيقرار گرفته است . نتا

تواند اثرات گوناگون بر توسعه داشته باشد ، كه از آن جمله است 
اشتغال در  نهيزم يگستردگ زيمشاغل گوناگون و ن جادي: ا

كه همه گارگران ساده و بدون مهارت و  ي، به گونه ا يگردشگر
 نيتوانند در ا يگوناگون م يمهارت ها، همه صاحبان  نيهمچن

 .شوند غلرشته شا
كه با استفاده از روش  يمورد ي) ، در مطالعه ا 1381(  يمهدو

 نيا يدر در دهستان لواسان صورت گرفته ، به بررس يشيمايپ
 ييروستا يدر در نواح يگسترش گردشگر ايمسئله پرداخته كه آ

 جاديبه ا يطيو مح ي، فرهنگ ي، اجتماع يبه لحاظ اقتصاد
 نيا جي. نتا ريخ اياست  دهيانجام ييروستا طيتوسعه در مح

اشتغال زنان  شيبا افزا يرابطه گسترش گردشگر نگرينما قيتحق
فرصت  شيو افزا يآزاد بخش كشاورز يرويو جوانان ، جذب ن

  .  است يدر بخش ساختمان ساز يشغل يها
 موردد ) در مور 1378(  ي، ل يخارج قاتيدر تحق نيهمچن

 باعث گردشگري كه گويدمي گردشگري اقتصادي تأثيرات
 او همچنين، .شود مي ملي خالص توليد و ملي درآمد افزايش

 كه دارد اعتقاد و داندمي دولت براي درآمدي منبع را گردشگري

 لي،( شود مي منجر اجتماعي خدمات بهبود به صنعت اين
1378 ( . 
در  يمنافع صنعت گردشگر نياز بزرگتر يكي) ،  1380(  يشارپل
 نيافراد شاغل در ا يدرآمد و دستمزد برا جاديا ييروستا ينواح

 يم ليتشك يو بوم يصنعت است ، كه اغلب آنها را افراد محل
 شيافزا يگردشگر ياقتصاد ريتاث ني، اول نياول نيدهند . بنابرا

مثبت  ريتاث گرياست . د يبومساكنان  يعموم ايو  يدرآمد فرد
اشتغال  شيافزا زيو ن ديجد يشغل يفرصت ها جاديا يرگردشگ

  . صنعت است نيمرتبط با ا يها تيزنان و جوانان در فعال
 يفرصت ها شيباعث افزا ي) ، توسعه گردشگر 1381(  باتلر
زنان و جوانان  ياجتماع گاهيارتقا پا زيدرآمد و ن شيو افزا يشغل

 . شود يم
موجب اشتغال  يگردشگر هبيان مي كند ك ) ، 1378(  يل زين و

  . شود يم يپاره وقت و فصل

2B3روش تحقيق . 

 از استفاده با كه است كاربردي تحقيقات نوع از حاضر تحقيق
 75جامعه آماري تحقيق شامل . است گرفته انجام پيمايشي روش

نفر از روستاييان روستاي امام زاده كوه شهرستان همدان بوده 
 از اغلب بسته و باز ، سئواالت با يپرسشنامه ا تحقيق است . ابزار

 تشكيل دو قسمت از كه بود ليكرت اي گزينه پنج مقياس نوع
 فردي ويژگيهاي به مربوط سئواالت شامل اول قسمت. شد مي

سن، و ... مي باشد . و قسمت دوم شامل  جنس، قبيل از پاسخگو
سواالت مختلفي در باب تاثيرات اقتصادي توسعه گردشگري در 

اخير بر زندگي افراد ساكن روستا بوده است .  همچنين سالهاي 
 و.  است شده استفاده جدول مورگان از نمونه حجم تعيين براي
 پرسشنامه و اي كتابخانه مطالعات شامل ها داده گردآوري روش

 . است استاندارد
 SPSSنرم افزار  از استفاده با تحقيق ابزار اعتماد قابليت يا پايايي

قرار گرفت و ضريب پايايي  آزمايش مورد آلفا اخكرونب آزمون و
/. آن محاسبه گرديدكه نشان دهنده وضعيت مطلوب 83

 و تجزيه پرسشنامه براي تجزيه و تحليل داده ها مي باشد . براي
 .شد استفاده تحليلي و آمار توصيفي روش دو از اطالعات، تحليل

ويايي باشد، لذا متدولوژي پ اين پژوهش ديناميكي ميهمچنين 
و روش تحليل  ها روشي مناسب براي آن است شناسي سيستم

  I thinkدر اين پژوهش به شيوه مفهومي با استفاده از نرم افزار 
 مي باشد . 

دهد كه  ها اجازه مي روش استفاده از پويايي شناسي سيستم
هاي گوناگون  ها را در زمان رفتارهاي مختلف و فيدبك آن
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هاي مناسب در  اد مديريت و سياستبررسي شوند و كمك به ايج
كند. تفكر سيستمي چارچوب و  جهت موضوع مورد مطالعه مي

 روش و قانون و منطقي براي شناخت يك مسئله است و جنبه
اي و تحليلي و جنبه هاي تركيبي آن مسئله را در  هاي تجزيه

 . گيرد برمي

3B4يافته ها و نتايج تحقيق . 

 عهويژگي هاي فردي جامعه مورد مطال
نفر تعداد كل  75از آن است كه از  ياطالعات به دست آمده حاك

درصد  74 نيدرصد زن هستند . همچن 8درصد مرد و  92نمونه 
باشند  يدرصد افراد مجرد م 26افراد نمونه مورد مطالعه متاهل و 

سه فرزند پسر و  يدرصد افراد مورد مطالعه دارا 45 ني. همچن
. دو فرزند دختر بوده اند  يارادرصد افراد مورد مطالعه د 62

سال مي باشد  52همچنين ميانگين سني افراد مورد مطالعه نيز 
سال ) مي توان  42سال ( مد :  42كه بيشترين تكرار را در سن 

درصد افراد مورد مطالعه در رنج  62مشاهده نمود . همچنين 
درصد افراد مورد  60سال قرار داشتند . و نيز  60تا  30سني 

درصد افراد  26لعه بي سواد بودند اين در حالي است كه مطا
درصد داراي  10مورد مطالعه داراي تحصيالت زير ديپلم ، 

درصد داراي تحصيالت فوق ديپلم بوده  4تحصيالت ديپلم و تنها 
درصد افراد مورد مطالعه نيز شهر مي  6اند . محل سكونت دائمي 

 ن روستا مي باشند . درصد ديگر ) ساك 94باشد و مابقي ( يعني 

شغل اصلي بيشتر افراد مورد مطالعه كشاورزي و دمداري بود كه 
در كنار آن شغل هاي فرعي ديگري نظير بقالي ، نانوايي ، ميوه 

 فروشي ، غذاخوري و ... نيز وجود داشت . 
 بررسي تاثيرات گردشگري روستايي بر زندگي جامعه ميزبان

 به مربوط هاي گويه از يك هر وضعيت 1 شماره جدول در
ضريب  اساس بر تاثيرات گردشگري بر زندگي جامعه ميزبان

 .است گرفته قرار بندي اولويت مورد ) ، CVتغييرات ( 
مشاهده مي گردد كه افزايش گردشگري در  1با توجه به جدول 

سال هاي اخير تاثير قابل توجهي در افزايش فروش و توليد 
/. ) و 63و انحراف معيار  6/4صنايع دستي ( ميانگين رتبه اي 

و انحراف معيار  74/4ايجاد فرصت هاي شغلي ( ميانگين رتبه اي 
/. ) بر زندگي جامعه ميزبان مي باشد . و از عوامل كم تاثير 66

گردشگري بر جامعه ميزبان نيز مي توان به عواملي از جمله 
 98/2جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهر ( ميانگين رتبه اي 

) و نيز ناتواني جوانان در خريد مسكن و  22/1و انحراف معيار 
) اشاره  12/1و انحراف معيار  26/2زمين ( با ميانگين رتبه اي 

 كرد . 
به منظور كاهش تعداد متغيرها در چند مولفه بنيادي و دست 
يابي به تعدادي مولفه كلي به عنوان مولفه هاي موثر بر 

ي مورد نظر وارد تحليل عاملي گردشگري روستايي ، متغيرها
  ب بودن داده ها و همبستگي بين آنها باسميزان منا و شدند .

توجه به آماره   KMO  ، آمده است  2آزمون بارتلت در جدول   
 كه بيانگر مناسب بودن متغيرها است .

 
 ) : اولويت بندي تاثيرات گردشگري روستايي بر جامعه ميزبان 1جدول ( 
يانگين م شاخص اولويت

 رتبه اي
 ضريب تغييرات انحراف معيار

CV 

 /.13 /.638 60/4 دستي صنايع توليد و فروش افزايش 1
 /.14 /.664 74/4 ايجاد فرصت هاي شغلي 2
 /.17 /.776 31/4 افزايش سطح امنيت 3
 /.19 /.884 44/4 افزايش درآمد 4
 /.19 /.808 20/4 فروش بهتر محصوالت كشاورزي 5
نگراني از دستبرد زدن به محصوالت افزايش  6

 كشاورزي
00/4 808./ 20./ 

 /.20 /.755 63/3 افزايش ازدحام و شلوغي در روستا 7
 /.21 /.762 52/3 دست درازي به حريم منابع طبيعي 8
 /.22 /.911 16/4 افزايش نگراني از آتش سوزي توسط گردشگران 9

 /.22 /.821 69/3 تخريب مناظر و چشم انداز هاي روستا 10
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 /.23 /.876 74/3 ايجاد تحرك و پويايي در روستا 11
 /.24 /.880 60/3 درآمد بيشتر گردشگري نسبت به ساير فعاليت ها 12
 /.27 /.930 46/3 افزايش و تنوع توليدات روستايي 13
 /.27 /.970 52/3 افزايش استفاده شما از وسايل ارتباطي 14
 /.27 /.780 87/2 ويه و كنترل نشدهافزايش ساخت و ساز بي ر 15
 /.30 16/1 84/3 آشنا شدن با فرهنگ ها و افراد جديد 16
 /.34 13/1 26/3 فصلي شدن درآمد خانوار هاي روستا 17
 /.35 16/1 34/3 بهبود وضع تاسيسات زير بنايي ( جاده ) 18
 /.35 16/1 14/3 افزايش قيمت كاال و خدمات 19
 /.35 02/1 98/2 بخش كشاورزيكاهش شاغلين در  20
 /.37 20/1 22/3 افزايش آلودگي صوتي ( سر و صدا ) 21
 /.37 09/1 94/2 افزايش قيمت زمين 22
 /.41 22/1 98/2 جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهر 23
 /.50 12/1 26/2 نا تواني جوانان در خريد مسكن و زمين 24

 - - 72/3 ميانگين كل -
 ) 5) ، خيلي زياد (  4) ، زياد (  3) ، تاحدودي (  2) ، كم (  1يلي كم ( مقياس : خ

 
 
 

 و آزمون بارتلت KMO) : مقدار  2جدول ( 
 تحليل عاملي KMO آزمون بارتلت سطح معني داري

 مولفه هاي  موثر بر گردشگري روستايي /.817 674/2244 /.000
 

 نهاآر ويژه ، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي ) : مولفه هاي استخراج شده با مقدا 3جدول ( 
 مولفه ها مقدار ويژه درصد واريانس مقدار ويژه درصد واريانس تجمعي

861/25 861/25 695/5 1 
481/48 620/22 884/4 2 
468/69 987/20 321/4 3 

 
 3، متغيرهاي وارد شده در تحليل عاملي در  3براساس جدول 

ند . بيشترين مقدار ويژه مربوط به مولفه اصلي خالصه شد
 861/25) بوده كه بيشترين مقدار (  695/5مولفه اول ( 

درصد ) واريانس متغير وابسته را نيز تبيين مي كند . درصد 
واريانس تبيين شده توسط هر مولفه با حركت از مولفه اول به 

 468/69مولفه  3مولفه سوم كمتر مي شود و به طور كلي اين 
، مولفه  4واريانس كل را تبيين نمودند . در جدول  درصد از

هاي نام گذاري شده به همراه متغيرهاي مربوطه و بار عاملي 
 مربوط به هركدام از آنها آورده شده است .

برداشت مي شود بيانگر اين  3به طور كلي آنچه از جدول 
است كه از ديدگاه جامعه مورد مطالعه ، سه مولفه اقتصادي ، 

ي و زيست محيطي به ترتيب از مهمترين مولفه هاي اجتماع
 موثر مربوط به اثرات گردشگري روستايي هستند . 

 ) : تعيين مولفه هاي موثر مربوط به اثرات گردشگري روستايي ، گويه ها و بار عاملي مربوطه 4جدول ( 
 نام مولفه متغيرها بارعاملي
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R T I E O

I S P H

INCOME

B S A P

P I D R

S I V

R A W

P G S I L P

I Y P H L

Economic Impact of  Rural Tourism

  فروش بهتر محصوالت كشاورزي /.860
  اد فرصت هاي شغليايج /.764
  افزايش درآمد /.738
  فصلي شدن درآمد خانوار روستايي /.723
 اثرات اقتصادي درآمد بيشتري گردشگري نسبت به ساير فعاليت ها /.710
  افزايش فروش و توليد صنايع دستي /.651
  افزايش قيمت زمين /.687
  افزايش و تنوع توليدات روستايي /.711
  ش قيمت كاال و خدماتافزاي /.621

   
  افزايش سطح امنيت /.762
  آشنا شدن با فرهنگ و افراد جديد /.618
 اثرات اجتماعي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهر /.512
  افزايش ازدحام و شلوغي در روستا /.581
  دستبرد زدن به محصوالت كشاورزي /.613
  باطيافزايش استفاده از وسايل ارت /.514

   
  دست درازي به حريم منابع طبيعي /.834
 اثرات افزايش آلودگي صوتي /.719
 زيست محيطي افزايش نگراني از آتش سوزي /.748
  تخريب مناظر و چشم اندازهاي روستا /.689

   
   

 حلقوي اثرات اقتصادي گردشگري روستايي _) : نمودار علي  1نمودار ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) : نمودار علي  2دار ( نمو
 حلقوي اثرات اجتماعي گردشگري روستايي _
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R T I S L

M R

I C E

G K C E

I R U M

I C B T

I U I C

Social Impact of  Rutal Tourism

R T V N R

D R L N

I F T

I N P

Env iromental Impact of  Tourism

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 حلقوي اثرات زيست محيطي گردشگري روستايي _) : نمودار علي  3نمودار (                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4B5نتيجه گيري . 

 هاي فعاليت ايجاد طريق از روستايي توانمندسازي كه آنجا از
 خانوارهاي درآمد افزايش با تواند مي ورزيكشا مكمل

 و كشاورزي محصوالت توليد تشويق و اشتغال روستايي،ايجاد
 و اقتصادي رشد بهبود براي راهكاري عنوان به دستي، صنايع

 ريزي برنامه فرايند در بايست مي باشد، روستا در اجتماعي

 تأثيرات ميان اين در.گيرد قرار توجه مورد روستايي توسعه
 روستايي، نواحي در توريسم گسترش احتمالي منفي و ثبتم

 روستايي توريسم توسعه به رويكرد نوع انتخاب در بايد
 از ايران روستايي نواحي مندي بهره براي.  باشد تأثيرگذار

 در كشاورزي بخش افول و طبيعي هاي پتانسيل و منابع
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 كاهش و روستايي هاي مهاجرت افزايش كه روستايي اقتصاد
 قالب در بايست مي دارد، همراه به را روستا در زندگي فيتكي

 ريزي برنامه به استراتژيك، رويكردي در و جامع اندازي چشم
شود كه در  پرداخته ايران در روستايي توريسم توسعه فرايند

اين پژوهش نيز سعي شد تا اثرات گردشگري روستايي با ديد 
تايج حاصل از سيستمي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد . ن

پژوهش در دو بخش اولويت بندي و تحليل مولفه هاي موثر 
گردشگري روستايي مورد بررسي قرار گرفتند . طبق نتايج به 
دست آمده در بخش اولويت بندي مولفه هاي موثر بر 
گردشگري روستايي افزايش و فروش و توليد صنايع دستي و 

ها به شمار  افزايش فرصت هاي شغلي از مهم ترين اين مولف
 1مي رود ساير مولفه هاي موثر به ترتيب اولوين نيز در جدول 

مولفه را شناسايي كرد  3آمده است . و اما نتايج تحليل عاملي 
درصد از واريانس  70كه اين مولفه ها در مجموع چيزي حدود 

متغير وابسته يعني اثرات گردشگري روستايي را تبيين نمودند 
درصد از مولفه هاي  30د كه نزديك به . اين نتيجه نشان دا

موثر بر گردشگري روستايي هنوز ناشناخته مانده اند كه جهت 
مولفه  3تكميا اطالعات به پژوهش ديگري نياز مي باشد . اين 

استخراجي به ترتيب سامل مولفه اقتصادي ، اجتماعي و 
زيست محيطي بودند . مولفه اول يعني اقتصادي مهم ترين 

بر گردشگري روستايي شناخته شد كه شامل گويه  مولفه موثر

هايي مانند ايجاد فرصت هاي شغلي ، افزايش درآمد ، فروش 
از طرفي ديگر اگر با  .بهتر محصوالت كشاورزي و... بودند 

ديدي سيستمي به اثرات گردشگري روستايي در منطقه مورد 
مطالعه بپردازيم خواهيم ديد كه اگرچه گردشگري روستايي 

سال هاي اخير باعث ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر براي در 
ساكنان روستا شده كه به طبع آن باعث افزايش درآمد نيز 
گرديده است كه اين امر يك وضعيت مطلوب اقتصادي براي 
ساكنان روستا مي باشد ولي افزايش حضور گردشگران در 
منطقه مورد مطالعه طبعات منفي اجتماعي و زيست محيطي 

شته است كه از آن جمله مي توان به افزايش قيمت نيز دا
زمين و مسكن اشاره كرد كه اين امر سبب ناتواني جوانان 
روستا در خريد مسكن و زمين گرديده كه اين امر مي تواند 
آثار زيان بار اجتماعي نيز به همراه داشته باشد همچنين 
افزايش حضور گردشگران سبب افزايش آتش سوزي و آلودگي 

زيست محيطي در منطقه نيز شده است كه اين امر نيز  هاي
مي تواند از آثار منفي زيست محيطي ناشي از گسترش 
گردشگري در سال هاي اخير در منطقه مورد مطالعه باشد . 
بنابراين بايد دقت نمود كه توسعه گردشگري در روستا با در 

ش نظر گرفتن تمامي جوانب آن انجام گيرد تا آثار منفي آن بي
 از آثار مثبت آن نباشد .      
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