
 

 

 اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد 

 
 و زينب شريفی  ، الهام درخشان* مهدی نوری پور

 

 

 0357آبان  03 :تاريخ پذيرش  0357خرداد  00 :تاريخ دريافت 
 

 چکيده

. بررسی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مركزی شهرستان بوير احمد انجام شده استت پژوهش حاضر با هدف 
بوده است كه با توجه به  گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرغيرخانوار روستايی از دو گروه روستاهای  0011جامعه آماری تحقيق شامل 

گيتری تصتادفی   هتا بتا روش نمونته   نمونته . نمونه تعيين شدخانوار روستايی به عنوان  051گيری كرجسی و مورگان جدول نمونه
ها پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايی آن توست  متخصصتان و    آوری داده ابزار جمع. ای با انتساب متناسب انتخاب شدند طبقه

دو گتروه روستتاها   ( یقبل از رونق گردشگر)نتايج مقايسه وضعيت پنج سال پيش . پايايی آن با محاسبه آلفای كرونباخ تأييد شد
های سرمايه اجتماعی، توجه به آداب و رسوم محلی، تمايل بته زنتدگی در روستتا، اشتتغال و آگتاهی زيستت       در مؤلفه نشان داد

 گردشگركه در روستاهای  طوری داری وجود دارد، به تفاوت معنی گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرغيرمحيطی بين دو گروه روستاهای 
داد تنها در چنين نتايج مقايسه وضعيت فعلی دو گروه روستاها نشان هم. برخوردار بوده استاز ميانگين باالتری  هااين مؤلفه پذير
تفتاوت   گردشتگرپذير و  گردشتگرپذير غيرهای اجتماعی و آگتاهی زيستت محيطتی بتين دو گتروه روستتاهای        های تخلف مؤلفه
ظ اجتماعی اثر منفی داشته و منجر به افزايش تخلف اجتمتاعی شتده   كه رونق گردشگری، از لحا طوری داری وجود دارد، به معنی

افزون . به افزايش آگاهی زيست محيطی خانوارهای روستايی شده است است و از لحاظ زيست محيطی تأثير مثبت داشته و منجر
 .تای در منطقه نداشته اس گونه اثر قابل مالحظه بر آن، گردشگری از لحاظ اقتصادی و زيرساختی هيچ
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 مقدمه

هتای طبيعتی و فرهنگتی    های صنعت گردشگری است كه با توجه بته ررفيتت  گردشگری روستايی يکی از شاخه
اشتغال و درآمد بترای روستتائيان، حفارتت از     تواند نقش مهمی در تجديد حيات روستاها، ايجاد موجود در روستاها می

مهتدوی حتاجيلويی و   )ميراث طبيعی، تاريخی و فرهنگی و در نهايت توسعه يکپارچه و پايدار روستتايی داشتته باشتد    
يان اخيتر  به بعد گستترش يافتت و طتی ستال     0501های توجه به مقوله گردشگری روستايی از دهه(. 0350همکاران، 

نظتران و   توسعه و رونق آن به عنوان يکی از راهبردهای مهم و اساسی در رشد و توسعه نواحی روستايی، توجه صاحب
انديشمندان، خصوصاً متخصصان مسائل روستايی را به خود جلب كرد و آن را به عنوان راهبردی برای توسعه محلی و 

تواند عملکردهای مختلفی در ايتن نتواحی ايفتا نمايتد     ی روستايی میتوسعه گردشگری در نواح. ای قلمداد نمود منطقه
ستازی   تواند نقش مهمی در متنتو   گسترش گردشگری در نواحی روستايی از يک طرف می(. 0350، اكبريان رونيزی)

ای بترای تحريتک رشتد     ف ديگتر وستيله  اقتصاد جوامع روستايی داشته و بسترساز توسعه پايدار روستايی باشد و از طر
به حساب ( نيافتگی و بهبود استانداردهای زندگی مردم محلی در منطقه های توسعه از طريق غلبه بر انگاره)اقتصاد ملی 

 (.0315پور،  هاشمی و حسين)آيد 

توانتد محركتی در   ريزی و مديريت شود، می برنامهاعتقاد بر اين است كه اگر گردشگری روستايی به نحو مناسبی 
-يافتگی و حصول به پايداری توسعه در نواحی روستايی و نيز پايداری جوامع محلی در تمتامی زيرشتاخه   فرآيند توسعه

رادی نتژاد،  شتريف زاده و مت  )چنتين ختود گردشتگری باشتد      های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی و هم
ريزی راهبردی مشخص، آثتار نتامطلوبی را بته همتراه خواهتد       در مقابل، توسعه گردشگری بدون وجود برنامه. (0310
از اين رو، توجه به اثرات توسعه گردشگری امری ضروری قبل از هتر  (. 0350ركن الدين افتخاری و همکاران، )داشت 

تترين   تترين و متنتو    درحال حاضر گردشگری به عنوان يکی از بزرگ. باشدگسترش گردشگری می گونه تالش برای
باشد و رشد سريع آن تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال داشته است و به  صنايع دنيا مطرح می

در  .(0311، تقوی و قلی پتور ستليمانی  )همين دليل نيز به يک حوزه مهم مطالعاتی بين پژوهشگران مبدل شده است 
 .شودها اشاره میزمينه اثرات توسعه گردشگری مطالعات مختلف انجام شده است كه در ادامه به برخی از آن

های روستايی به ايتن  گاه با بررسی آثار محيطی گردشگری بر سکونت (0353)رياحی و مهرعلی تبار فيروز جانی 
نتيجه رسيدند كه حضور گردشگران در روستاهای مورد مطالعه تغييرات مثبتی را در متغيرهای افزايش آگتاهی زيستت   

هتای  داخل روستا، افزايش جاذبه بصری و بهبود معماری روستايی، بهبود كيفيت ساختمانمحيطی، بهبود شبکه معابر 
چنتين حضتور   هتم . ها فراهم نمتوده استت  هبی و بهبود وضعيت دفن بهداشتی زبالهمسکونی، بهبود كيفيت بناهای مذ

های طبيعی، افزايش آلودگی آب، افزايش آلودگی هوا، افزايش روند فرسايش اندازگردشگران تغييرات منفی را در چشم
حتريم منتابع طبيعتی،     های فصلی، دست اندازی بههای گياهی و جانوری، تخريب آبشارخاک، از بين رفتن تنو  گونه

رفتاهی، افتزايش ميتزان    -ناخوشايند ناشی از فاضالب منازل و تأسيستات ختدماتی   افزايش ميزان زباله، انتشار بوهای
 -در تحقيق خود بته بررستی اثترات اقتصتادی، اجتمتاعی     ( 0350) باباخانزاده. رويه بوجود آورده است ساخت و ساز بی

دهد گردشتگری در  های وی نشان میيافته. هنگی و زيست محيطی توسعه گردشگری بر منطقه اورامانات پرداختفر
فرهنگی افزايش آگاهی مردم و بهبود ارتبتا    -منطقه اثرات مثبت اقتصادی مانند ايجاد اشتغال، اثرات مثبت اجتماعی
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. هتا نشتده استت   تغيير پوشش محلتی و زبتان آن   ها با گردشگران وكاهش مهاجرت ساكنان داشته است ولی باعثآن
هتا، ايجتاد ترافيتک، تغييتر كتاربری اراضتی را در       هرچند گردشگری تخريب منابع طبيعی، ايجاد آلودگی ناشی از زباله

ی در ارتقتا   ررستی اثترات توستعه گردشتگر    در پژوهشی به ب (0350)زرافشانی و همکاران . منطقه در پی داشته است

نتايج اين . پرداختند منطقه گردشگری ريجاب در استان كرمانشاه در روستايی نواحی اجتماعی –های اقتصادی شاخص
 افزايش كاهش بيکاری و درآمد، افزايش)تحقيق نشان داد اثرات توسعه گردشگری در منطقه مذكور شامل درآمدزايی 

آلودگی  و نقليه وسايل تردد بلندمدت، افزايش مخرب آثار ايجاد)محيطی ، ايجاد مشکالت زيست (ها و غيره مغازه سود
 بتاالرفتن )توستعه فرهنگتی   ( طبيعی منابع تخريب و رفتن بين طبيعی روستا و از منارر آلودگی در و زباله هوا، افزايش

های  پتانسيل به دولت ها، توجه شهری به منفی نسبت نگرش ها، تغيير آگاهی سطح روستا، افزايش مردم فرهنگ سطح
 شتدن  همبستتگی و كمرنتگ   و انستجام  كاهش)و كاهش سرمايه اجتماعی ( زندگی كيفيت فرهنگی روستا و افزايش

به ارزيتابی اثترات گردشتگری روستتايی شهرستتان       (0350)سجادی و احمدی . استبوده ( محلی مردم رسوم و آداب
ها بيتانگر آن استت كته انباشتت زبالته در محتي  زيستت        نتايج پژوهش آن. فومن از ديدگاه جامعه روستايی پرداختند
وقت روستتاييان كشتاورز و دامتدار در زمتان بيکتاری و      های دولتی و اشتغال پارهروستايی، افزايش درآمدهای دستگاه

بته بررستی    (0350)عبتدا  زاده و همکتاران   . ترين اثرات گردشگری در منطقه بوده استت يکی از مهممشکالت تراف
هتا نشتان داد گستترش    هتای آن يافتته . پيامدهای گسترش گردشگری در نواحی روستايی در روستای زيارت پرداختند

كالبدی و پيامدهای منفی محتي  زيستتی و اجتمتاعی     -يزيکیگردشگری روستايی دارای پيامدهای مثبت اقتصادی، ف
هتای جديتد شتغلی، ايجتاد     ستازی فرصتت  ترين پيامدهای اقتصادی گردشگری بر روستا شامل فراهم مهم. بوده است

تترين پيامتدهای اجتمتاعی گردشتگری     مهتم . هتای زنتدگی بودنتد   بازارهای جديد برای محصوالت و افزايش هزينته 
تترين   از مهتم . ازدحام جمعيت، از بين رفتن فرهنگ سنتی و محلی و ازدياد تخلفات اجتماعی بود دربردارنده مشکالت

های كشاورزی، افزايش زباله، پيامدهای محي  زيستی تغيير كاربری اراضی زراعی به مسکونی و تجاری، تخريب زمين
های روستتايی، گستترش   رش زيرساختكالبدی در بردارنده گست -ترين پيامدهای فيزيکیفاضالب و پسماندها و مهم

بتا عنتوان    (0350)قديری معصوم و همکاران نتايج پژوهش . تسهيالت و خدمات تفريحی و تغيير الگوی مسکن بودند
بختش كالردشتت نشتان داد بتين توستعه       -روستايی دهستان بيرون بشتم  تبيين اثرات كالبدی گردشگری بر نواحی

از نظتر  . و تغيير در بعد كالبدی دهستان كالردشت شرقی رابطه بسيار معنادار، مستقيم و مثبتی وجتود دارد  گردشگری
موجب ايجتاد تغييراتتی بتر بعتد      درصد 55هر دو گروه مردم محلی و متخصصان محلی توسعه گردشگری با اطمينان 

قه باعتث تغييترات نتامطلوبی چتون     همچنين توسعه گردشگری در منط .مختلف آن شده استهای كالبدی و شاخص
تضاد در بافت قديمی و جديد روستا، تخريب بافت قديمی روستا، افزايش ازدحام و شلوغی، تخريتب باغتات و اراضتی    

طور كه بايتد، باعتث افتزايش تجهيتزات رفتاهی و      كه از سوی ديگر نتوانسته آن مناسب كشاورزی شده است در حالی
توانتد پيامتدهای    نشان داد گردشگری می (0350)محمدی های پژوهش يافته .ه شودزيربنايی در دهستان مورد مطالع

فرهنگی مانند گسترش تعامالت بين قومی، اثترات اقتصتادی شتامل ايجتاد اشتتغال در بختش گردشتگری، ارتقتای         
زيست محيطی دربردارنده محافظتت از منتابع    های صنعتی و ارتباطاتی و اثراتاستانداردهای زندگی، توسعه زيرساخت

مطيعی لنگرودی و رضتائيه   .های زيست محيطی و بهبود مديريت ضايعات را در پی داشته باشدطبيعی، افزايش آگاهی
نتتايج  . رداختنتد به ارزيابی اثرات اقتصادی گردشگری از ديدگاه جامعه ميزبان در تفرجگاه بنتد اروميته پ   (0350)آزادی 
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چون ايجاد اشتغال برای جوانتان و افتزايش درآمتد بترای ستاكنين      ها نشان داد گردشگری اثرات مثبتی هممطالعه آن
مهتدوی  نتتايج پتژوهش   . محلی و اثرات منفی مانند افزايش قيمت زمين برای ستاكنين محلتی در پتی داشتته استت     

های محيطی ايران در روستاهای دره سولقان بيانگر آن است كه اگرچه با بررسی قابليت (0350)حاجيلويی و همکاران 
گردشگری در زمينه اقتصادی تا حدودی سبب اشتغال زايی و افزايش درآمد شده اما اثرات منفی آن از جملته افتزايش   

افتزايش ستطح ستواد، ارتقتای     . ستقيمت بهای كاالها و زمين و مسکن، سوداگری زمين در اين مناطق بيشتر بوده ا
سطح بهداشت فردی و عمومی، افزايش تعامتل بتا نتواحی همجتوار و كتاهش مهتاجرت، از اثترات مثبتت اجتمتاعی          

هتای گيتاهی و جتانوری،    در زمينه زيست محيطی نيز ورود گردشگران به تخريب گونته . گردشگری منطقه بوده است
با ارزيابی اثرات گردشگری بر ( 0350) باباخانزاده و لطفی .شده استافزايش آلودگی و نيز تخريب محي  زيست منجر 

هتای شتغلی و   روستای قوری قلعه به اين نتيجه رسيدند كه گردشگری اثرات اقتصتادی مثبتتی چتون ايجتاد فرصتت     
متين و ستوداگری آن وكتاهش توليتدات     افزايش درآمد را به همراه داشته در عين حال منجر به افزايش شديد قيمت ز

از لحاظ اجتماعی اثرات مثبت بسيار زيادی چون كاهش مهاجرت، شهرت روستا، باال رفتن سطح . كشاورزی شده است
را به همراه داشته و نهايتاً از لحاظ زيستت محيطتی و كالبتدی اثترات منفتی چتون       های مردم و بهبود مسکن آگاهی

 .ت و جنگل، تغيير كتاربری اراضتی، تغييتر الگتوی مستکن را بته دنبتال داشتته استت         آلودگی منابع آب، تخريب باغا
های يافته. شناسی تأثيرات اقتصادی گردشگری در مازندران پرداختندبه بررسی انسان( 0350) جعفرصالحی و همکاران

چون درآمد مناسب، ثبتات قيمتت كتاال و ختدمات،     پايدار، همهای اقتصاد ها نشان داد محقق نشدن برخی از مؤلفهآن
تترين   های شغلی، توزيع عادالنه منافع و دسترسی عادالنه به منابع و حفظ محي  زيست به عنوان مهمبرابری فرصت

اوی پيامدهای منفتی توستعه   به واك( 0350) رضايی و همکاران. ات منفی گردشگری مورد انتقاد قرار گرفته استتأثير
هتای  نتايج نشتان داد گويته  . پرداختند( روستای گازرخان: مطالعه موردی)گردشگری در مناطق روستايی استان قزوين 

تغييتر  )تجمالتی و تزيينی، تأثير رفتار و شيوه زندگی روستاييان  افزايش ميزان تمايل روستاييان به استفاده از كاالهای
و ايجاد شکاف درآمدی بين روستاييان ساكن در منطقه بيشترين اولويتت را  ( سخن گفتن و غيرهدر نو  پوشاک، نحوه 

فرهنگتی، اقتصتادی، زيستت محيطتی و      -پيامدهای منفی گردشگری منطقه در چهار عامتل اجتمتاعی  . كسب كردند
با مطالعه گردشگری سرعين و روستتاهای اطتراف بته    ( 0351)و الهقلی نژاد  استعالجی. كالبدی قرار گرفتند -فيزيکی

افتزايش درآمتد، اشتتغال، افتزايش عرضته      )هتای گردشتگری بتر متغيرهتای اقتصتادی      اين نتيجه رسيدند كه فعاليت
دشتگری  در مطالعته ختود بتا عنتوان گر     (0315)شمس الدينی . تأثير مثبت داشته است( های روستايی و غيره فرآورده

كند گردشگری اثرات مثبت اقتصادی از جملته ايجتاد درآمتد،    روستايی راهکاری سازنده برای توسعه روستايی بيان می
چنين، از اثرات اجتماعی گردشگری به ايجاد فرصت بترای متراودات    هم. تنو  سازی اقتصاد محلی و اشتغال زايی دارد
زايش آگاهی عمومی جامعه روستتايی و تکامتل و تعتالی شخصتيت     ها، افاجتماعی و تبادالت فرهنگی ميان سکونتگاه

های فرهنگی خود، تحکيم رواب  بين افراد و كاهش قدرت نامتعتادل اجتمتاعی و بوجتود    روستاييان با اطال  از ارزش
توانتد آثتار   افزون بتر آن، گردشتگری متی   . كندهمبستگی ميان مردم اشاره می آمدن نوعی حس تعلق مکانی، اتحاد و 

های اكولوژيکی با كمتک افتراد   زيست محيطی محافظت از منابع طبيعی و ترويج حساسيت و آگاهی نسبت به سيستم
گيری، حفارت و استفاده بهينه از  های زيست محيطی و زيبايی شناختی در بين اهالی روستا، بهرهبومی، افزايش آگاهی

جامعه روستايی بتا محافظتت مستتمر از منتابع محلتی،       محي  زيست طبيعی و تاريخی روستا، استمرار منافع بلندمدت
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 .تخصيص اعتبار برای محافظت از طبيعت داشته باشد

نتايج نشتان  . به بررسی پايداری معيشت در مقاصد گردشگری روستايی در چين پرداختند (0105) 0سو و همکاران
افزايی بين گردشگری  گيری از رواب  هم اتخاذ استراتژی چند فعاليت و بهرهداد بهبود در تنو  معيشت اكثر ساكنان، با 

با اين حال، يک شکاف درآمتد در   .و ساير منابع درآمد حاصل شد، و به اين ترتيب، پايداری كلی معيشت افزايش يافت
هتای محلتی    استت جامعه به وجود آمد و چنين خطرات اجتماعی توس  دولت محلی مورد توجه قترار نگرفتته و در سي  

در مقاله خود با عنوان گردشگری روستايی به عنوان يک روند  (0107) 0پارسيش ويلی و همکاران. منعکس نشده است
كردند كه توسعه گردشگری روستايی در اين كشور، رشد اقتصادی  تأكيدنويد بخش كسب و كار كوچک در گرجستان 

بخشتد، و بترای منتاطق كوهستتانی مستئله       ها را بهبود متی دهد، اشتغال افراد محلی و رفاه آن می در مناطق را ترويج
 .كنتد  را حتل متی  ( كمبود جمعيت روستاها، پيری جمعيت، مهاجرت جوانان به مناطق شهری و غيتره )شناسی  جمعيت

های گردشگری را در چتارچوب   های حمايت از فعاليت و محدوديت نيز در مطالعه خود مزايا (0100) 3ايونال و همکاران
هتای   رويکرد مذكور حمايت محدود از مناطق روستايی را به منظور تشويق فعاليت .در رومانی ارائه دادند 1رهبر رويکرد

آنهتا اشتاره كردنتد     .كند انداز طبيعی و گردشگری روستايی پيشنهاد می گذاری چشم فرهنگی، بازسازی معماری، ارزش
گذاری را جذب و اقتصتاد محلتی را    گردشگری با داشتن تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم، تبادالت مهم خارجی و سرمايه

. های گردشگران بتر جوامتع روستتايی متورد توجته زيتاد قترار گيترد         در عين حال، بايد اثرات فعاليت. كند تحريک می
 -ريزی شود و اثرات منفی آن بر طبيعت و محتي  اجتمتاعی   اتژيک برنامهطور استرهمچنين توسعه گردشگری بايد به 

نقش گردشگری و اثر آن بر توستعه روستتايی را در    (0103)بهرامی و نوری  .فرهنگی مناطق گردشگری محدود شود
ثبتت گردشتگری تقويتت اقتصتاد     ترين نقش مها نشان داد مهمنتايج تحقيق آن. بخش مركزی مريوان بررسی كردند

ترين پيامدهای مهم. دهدمنطقه از طريق توسعه بازار مركزی كه كيفيت زندگی را افزايش و نرخ بيکاری را كاهش می
منفی گردشگری روستايی در منطقه شامل تخريب پوشش گياهی، افزايش شديد در قيمتت زمتين و مستکن، از بتين     

بته مطالعته    (0100) 0ری و همکتاران . جامعته ميزبتان و گردشتگر بودنتد     رفتن فرهنگ سنتی و تضاد اجتمتاعی بتين  
ها نشتان داد كته   های آنيافته. در بنگال هند پرداختند اجتماعی -گردشگری روستايی و اثرات آن بر شراي  اقتصادی

ت حمل و نقل و بته طتور كلتی استتاندارد     گردشگری روستايی باعث بهبود رفاه مدنی مانند ارتباطات، بهداشت، امکانا
در هنتد   7به مطالعه توسعه گرشگری روستايی در روستاهای بختش ديبروگتاره   (0100) 1ميلی .زندگی مردم شده است

پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه اثرات اقتصادی اجتماعی گردشگری شتامل اشتتغال بترای جوانتان، تقويتت صتنايع       
اثترات گردشتگری روستتايی را     (0100)اقبتالی و همکتاران    .باشتد دستی، حفارت از محي  زيست و تبادل درآمد می

تسهيالت، افزايش درآمد، توسعه، كاهش مهاجرت، افزايش اشتغال، تهيه اطالعات،  افزايش مبادالت فرهنگی، افزايش

                                                                                                                                                         
1- Su et al  
2- Paresishvili et al 
3- Ionela et al 
4- Leader 
5- Ray et al 
6- Mili 
7- Dibrugarh 
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 . های روستايی نشان دادندمحافظت از طبيعت و رشد زيرساخت

فرهنگتی، اقتصتادی، زيستت     -تواند در چهار بعتد اجتمتاعی  براساس پيشينه تحقيق، اثرات توسعه گردشگری می
الزم به ذكر است در اكثر مطالعات اشاره شده . رات مثبت و منفی خود را داردمحيطی و زيرساختی باشد كه هر عامل اث

كه جنبه نوآورانه  در حالی. صرفاً يک منطقه گردشگری انتخاب و به بررسی اثرات گردشگری در آن پرداخته شده است
روستای گردشتگرپذير   ای و بررسی گردشگری در دو گروه توان استفاده از روش تحقيق علی مقايسه اين تحقيق را می

 و زيبتا  طبيعتت  شهرستان بويراحمد واقع در استان كهگيلويته و بتوير احمتد بتدليل وجتود     . و غيرگردشگرپذير دانست
 و آريايی نژاد از و نوازمهمان گرم، خون شجا ، با مردمی و پرآب هایرودخانه ها،چشمه درختان، از انبوهی با كوهستانی

با توجته  . باشندمی كشور نظير كم اين طبيعت به عالقمند و گردشگر هزاران پذيرای ساله هر عشايری، رسوم و آداب با
های اجتماعی، اقتصادی، زيست محيطی تواند اثرات مثبت و منفی در زمينهبه اينکه ورود گردشگران به اين منطقه می

شگری در بخش مركزی شهرستان بنابراين هدف كلی اين پژوهش بررسی اثرات توسعه گرد. و زيرساختی داشته باشد
 .شوند باشد كه اهداف جزئی زير نيز دنبال می بويراحمد می

 اجتماعی خانوارهای روستايی ساكن در منطقه-های فرهنگیتعيين اثر گردشگری بر مؤلفه. 

 های اقتصادی خانوارهای روستايی ساكن در منطقهتعيين اثر گردشگری بر مؤلفه. 

  های زيست محيطی خانوارهای روستايی ساكن در منطقهمؤلفهتعيين اثر گردشگری بر. 

 های زيرساختی خانوارهای روستايی ساكن در منطقهتعيين اثر گردشگری بر مؤلفه. 

 ها مواد و روش

اين پتژوهش از لحتاظ ماهيتت تحقيتق     . تحقيق حاضر بر اساس نو  هدف در دسته تحقيقات كاربردی قرار دارد 
ای يتا پتس رويتدادی بتا      روش علی مقايسه. ای استفاده شد ها از روش علی مقايسهآوری داده جمعكمی است و برای 

ای، هتدف اصتلی بررستی    مقايسته  –با توجه به اين كه در تحقيقات علی. رودهدف بررسی تأثير يک پروژه به كار می
. شتوند هايی انتخاب میچنين پژوهش برای اين منظور، معموال دو دسته مخاطب برای انجام. باشديک پروژه می تأثير

در اين مطالعته نيتز   . اند هايی كه دريافت نکردهاند و دسته دوم، آن هايی كه پروژه مذكور را دريافت كردهدسته اول، آن
هايی كه فاقد ايتن قابليتت بودنتد،    هايی كه دارای گردشگری بودند و آنروستاهای مورد مطالعه در قالب دو دسته، آن

در چنين پژوهشی روستاهای مورد مطالعه بايد به نحوی انتخاب شوند كه شراي  مشتابه داشتته يتا بته     . شدندانتخاب 
احمد همچنين با مطالعته  لويه و بويربا استفاده از نظر كارشناسان سازمان گردشگری استان كهگي. عبارتی همگن باشند

. در بخش مركزی شهرستان بويراحمد شناسايی شد يرگردشگرپذو  گردشگرپذير ای در اين زمينه، روستاهای غير مقاله
كه از لحاظ شراي  جمعيتی تقريباً مشابه بودنتد انتختاب    گردشگرپذيرروستای غير 0و  پذير گردشگرروستای  0سپس 
 110و  گردشتگرپذير ختانوار روستتايی    070خانوار روستايی شامل  0011بنابراين جامعه آماری اين تحقيق شامل . شد

ختانوار روستتايی بته     051گيری كرجستی و مورگتان،   بود كه با توجه به جدول نمونه گردشگرپذيرستايی غيرخانوار رو
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هتا بتا   داده. ای با انتستاب متناستب انتختاب شتدند     گيری تصادفی طبقهها با روش نمونهنمونه. عنوان نمونه تعيين شد
دهندگان نظتر ختود را دربتاره    پاسخی گرديد كه نامه در چهار بعد طراحپرسش. آوری شد پرسشنامه محقق ساخته جمع

نامته  پرستش . بيان كردند( قبل از رونق گردشگری)بعد در وضعيت فعلی و وضعيت پنج سال پيش  1های اين شاخص
علمتی گتروه   تأطراحی گرديد كه روايی آن توست  اعضتای هيت   ( 0 -0)در قالب طيف ليکرت خيلی كم تا خيلی زياد 

آلفتا كرونبتاخ    دانشکده كشاورزی ياسوج و پايايی آن با انجام يک مطالعه مقدماتی و محاسبهمديريت توسعه روستايی 
 (.0جدول )تأييد شد 

 نامههای پرسشمقدار آلفای كرونباخ برای هر يک از بخش.  جدول 

هابخش تعداد گويه آلفا كرونباخ هاشاخص   

701/1 های اجتماعیتخلف 1   

های اجتماعیشاخص  
110/1  سرمايه اجتماعی 1 

751/1  توجه به آداب و رسوم محلی 1 
113/1  تمايل به زندگی در روستا 1 

071/1  اشتغال 7 

های اقتصادیشاخص  
111/1  درآمد 1 
100/1  جريان سرمايه 1 
751/1  قيمت و هزينه زندگی 1 
717/1  تخريب محي  زيست 1 

های زيست محيطیشاخص  077/1  آگاهی زيست محيطی 1 
015/1  آلودگی زيست محيطی 1 
111/1  امکانات زيرساختی 5 

های زيرساختیشاخص  
111/1  سبک معماری 1 

 .0353، های تحقيقمنبع يافته
 

 منطقه مورد مطالعه

مركز اين شهرستان، شهر ياسوج . باشد های استان كهگيلويه و بوير احمد میشهرستان بويراحمد يکی از شهرستان
نفتر آن   010051نفر جمعيتت شتهری و تعتداد     007101باشد كه تعداد  نفر می 055110اين شهرستان جمعيت . است

اين شهرستان از غرب به شهرستان كهگيلويه و چرام، از جنوب بته  (. 0350مركز آمار ايران، )جمعيت روستايی هستند 
بتا   ايتن منطقته  . شتود  اقليد و از شمال به شهرستان دنا محدود میشهرستان سپيدان و ممسنی، از شرق به شهرستان 

هتای  بته دليتل جاذبته   استت و   های دنای شرقی قرار گرفتههای چشم نواز همچون قطعه حريری سبز در دامنهزيبايی
 هتا و آب و طبيعی، توريستی و گردشگری به عنوان پايتخت طبيعت ايران شناخته شده است و به واسطه ايتن زيبتايی  

الزم به ذكر است روستاهای مورد مطالعه  .مندان به طبيعت است عالقه هوای مطبوعش، هر ساله پذيرای گردشگران و
ای كهنه، چال بنيتو دشتت روم،    در بخش مركزی شهرستان بويراحمد شامل فيروز آباد، علی آباد سر تل، گوشه، گنجه

 . ل و كالوس بوده استحبيب آباد مزدک، كريم آباد، كوشک عليا، اسالم آباد جلي
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 نتايج

. باشتد می 00/00سال با انحراف معيار  11/30دهند كه ميانگين سنی پاسخگويان های اين تحقيق نشان میيافته
درصتد   0/11درصد پاستخگويان مجترد و    5/33. درصد از پاسخگويان مرد بودند 0/17درصد پاسخگويان زن و  1/30

 .متأهل بودند

از  گردشگرپذيرو در حال حاضر در روستاهای غير( قبل از رونق گردشگری)سال قبل  0 وضعيتبه منظور مقايسه 
و  10/1های تمايل به زندگی در روستا و اشتغال در ستطح   در مؤلفه 0مطابق جدول . همبسته بهره گرفته شد tآزمون 
آگتاهی  ، ريب محتي  زيستت  تخهای سرمايه اجتماعی، توجه به آداب و رسوم محلی، قيمت و هزينه زندگی، در مؤلفه
 0بتين  داری  تفاوت معنی 10/1در سطح محيطی، آلودگی زيست محيطی، امکانات زيرساختی و سبک معماری زيست 

های سرمايه اجتماعی، توجه به آداب و رستوم   كه با توجه به ميانگين، مؤلفه طوری سال قبل و حال حاضر وجود دارد به
هتای   در مقابتل، مؤلفته  . سال قبل كتاهش يافتته استت    0حال حاضر نسبت به محلی و تمايل به زندگی در روستا در 

محيطتی، آلتودگی زيستت محيطتی، امکانتات      آگتاهی زيستت   ، تخريب محي  زيستاشتغال، قيمت و هزينه زندگی، 
 .سال قبل افزايش يافته است 0زيرساختی و سبک معماری در حال حاضر نسبت به 

 سال قبل و در حال حاضر 0در  پذير گردشگرهای مورد بررسی در روستاهای غير مقايسه وضعيت مؤلفه . جدول 

سال قبل 5   حال حاضر 
t اختالف ميانگين   آماره 

-سطح معنی

هامؤلفه داری  انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

های اجتماعیتخلف  05/0  15/1  11/0  11/1  00/1-  15/0-  153/1  
11/3 سرمايه اجتماعی  10/1  51/0  11/1  01/1-  13/1-  **111/1  

30/3 توجه به آداب و رسوم محلی  11/1  11/3  13/1  30/1-  70/0-  **111/1  
50/3 تمايل به زندگی در روستا  11/1  17/3  11/0  00/1-  73/0-  *117/1  

00/0 اشتغال  15/1  05/0  11/1  01/1  11/0  *113/1  
15/0 درآمد  10/1  70/0  01/1  13/1  73/1  110/1  
گذاری سرمايه  07/0  11/1  10/0  51/1  01/1  71/0  111/1  

11/0 قيمت و هزينه زندگی  11/1  05/3  03/0  00/0  11/01  **111/1  
31/0 تخريب محي  زيست  17/1  10/3  01/0  10/1  10/0  **111/1  
51/0 آگاهی زيست محيطی  11/1  30/0  10/0  33/1  07/1  **111/1  
00/0 آلودگی زيست محيطی  11/1  10/0  50/1  15/1  07/7  **111/1  
71/0 امکانات زيرساختی  01/1  31/0  51/1  11/1  10/1  **111/1  
05/0 سبک معماری  71/1  10/3  57/1  10/1  01/5  **111/1  

 0353های تحقيق، منبع يافته. باشدمی( 0)تا خيلی زياد ( 0)دامنه ميانگين از خيلی كم 
 

 3در جتدول   گردشگرپذيرسال قبل و در حال حاضر در روستاهای  0وضعيت همبسته برای مقايسه  tنتايج آزمون 
های سرمايه اجتماعی، توجه به و در مؤلفه 10/1گذاری در سطح های تخلف اجتماعی و سرمايه دهد در مؤلفهنشان می

محيطتی،  ت آگاهی زيس، تخريب محي  زيستآداب و رسوم محلی، تمايل به زندگی در روستا، قيمت و هزينه زندگی، 
ستال قبتل و در    0بين داری  تفاوت معنی 10/1در سطح آلودگی زيست محيطی، امکانات زيرساختی و سبک معماری 

های سرمايه اجتماعی، توجته بته آداب و رستوم محلتی و      ، مؤلفهكه با توجه به ميانگين طوری حال حاضر وجود دارد به
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دار  های معنتی  ل قبل كاهش يافته است، و ميانگين بقيه مؤلفهسا 0تمايل به زندگی در روستا در حال حاضر نسبت به 
 .سال قبل افزايش يافته است 0شده در حال حاضر نسبت به 

 سال قبل و در حال حاضر  0در  گردشگرپذيرهای مورد بررسی در روستاهای مقايسه وضعيت مؤلفه.  جدول 

سال قبل 5   حال حاضر 
اختالف 

 ميانگين
t   آماره 

سطح 

-معنی

 داری
هامؤلفه  ميانگين انحراف معيار ميانگين 

انحراف 

 معيار
های اجتماعیتخلف  03/0  70/1  31/0  10/1  00/1  11/0  *101/1  

53/3 سرمايه اجتماعی  11/1  03/3  13/1  11/1-  03/01-  **111/1  
10/3 توجه به آداب و رسوم محلی  01/1  01/3  70/1  17/1-  11/7-  **111/1  

روستا تمايل به زندگی در  07/1  73/1  70/3  51/1  10/1-  10/0-  **111/1  
37/0 اشتغال  71/1  35/0  77/1  10/1  37/1  711/1  
10/0 درآمد  11/1  71/0  01/1  10/1  00/0  001/1  
گذاری سرمايه  30/0  71/1  00/0  11/1  07/1  31/0  *105/1  

17/0 قيمت و هزينه زندگی  71/1  11/3  11/0  53/1  11/5  **111/1  
زيستتخريب محي    01/0  50/1  10/0  53/1  30/1  53/0  **111/1  

00/0 آگاهی زيست محيطی  11/1  01/0  51/1  31/1  50/1  **111/1  
11/0 آلودگی زيست محيطی  71/1  11/0  11/1  11/1  11/1  **111/1  
71/0 امکانات زيرساختی  01/1  31/0  71/1  01/1  15/5  **111/1  
15/0 سبک معماری  71/1  15/3  10/1  11/0  03/01  **111/1  

 0353های تحقيق، منبع يافته. باشدمی( 0)تا خيلی زياد ( 0)دامنه ميانگين از خيلی كم 
 

هتای اجتمتاعی، اقتصتادی، زيستت محيطتی و      كه آيتا گردشتگری روستتايی روی شتاخص    اطمينان از اينبرای 
ستال قبتل    0در  گردشتگرپذير و  گردشتگرپذير مستقل برای مقايسته روستتاهای غير   tزيرساختی تأثير دارد، از آزمون 

مستتقل، آزمتون لتون نيتز انجتام       tالزم به ذكر است در آزمون . آمده است 1نتايج اين آزمون در جدول . استفاده شد
 tشود كه اگر مقدار تست لون نشان دهد كه دو گروه دارای واريانس غيرمساوی هستند، در اين صورت بايد مقتدار   می

را برای  tبود، بايد مقدار  10/1داری تست لون بزرگتر از  اما اگر سطح معنی. ر استفاده كردهای غيربراب را برای واريانس
گونه كه مالحظه همان (.0310كالنتری، )های برابر در نظر گرفت و پذيرفت كه دو گروه واريانس برابر دارند  واريانس
و در  10/1توجه به آداب و رسوم محلی و تمايل به زندگی در روستا در سطح  ی،های سرمايه اجتماعگردد در مؤلفهمی
 گردشتگرپذير بين دو گروه روستاهای غيرداری  تفاوت معنی 10/1در سطح های اشتغال و آگاهی زيست محيطی مؤلفه
ايتن   گردشتگرپذير دهتد كته در روستتاهای     دو گروه نشان متی  كه مقايسه ميانگين طوری وجود دارد به گردشگرپذيرو 

 .ها بيشتر بوده استمؤلفه
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 سال قبل 0در  گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرهای مورد بررسی در روستاهای غيرمقايسه وضعيت مؤلفه. 4جدول 

 

روستاهای 

گردشگرپذيرغير  

  1 n= 

روستاهای 

 گردشگرپذير

 1  n= 
اختالف 

 ميانگين
t 

 مستقل
سطح 

داریمعنی  

هامؤلفه معيارانحراف  ميانگين   ميانگين 
انحراف 

 معيار
های اجتماعیتخلف  01/0  15/1  01/0  70/1  11/1  31/1  157/1  

15/3 سرمايه اجتماعی  11/1  50/3  10/1  10/1  01/1  *111/1  
30/3 توجه به آداب و رسوم محلی  10/1  11/3  07/1  00/1  10/3  *110/1  
53/3 تمايل به زندگی در روستا  17/1  01/1  73/1  00/1  07/0  *100/1  

00/0 اشتغال  15/1  30/0  71/1  01/1  03/0  *101/1  
11/0 درآمد  10/1  11/0  01/1  10/1-  10/1-  110/1  
گذاری سرمايه  07/0  11/1  30/0  77/1  11/1  71/1  101/1  

11/0 قيمت و هزينه زندگی  11/1  11/0  71/1  11/1  10/1  501/1  
31/0 تخريب محي  زيست  17/1  00/0  50/1  00/1  71/0  171/1  
51/0 آگاهی زيست محيطی  11/1  00/0  11/1  01/1  10/0  *101/1  
00/0 آلودگی زيست محيطی  11/1  10/0  10/1  01/1-  11/0-  075/1  
70/0 امکانات زيرساختی  01/1  71/0  01/1  11/1  15/1  370/1  
05/0 سبک معماری  71/1  15/0  71/1  01/1-  01/0-  035/1  

 0353های تحقيق، منبع يافته. باشدمی( 0)زياد تا خيلی ( 0)دامنه ميانگين از خيلی كم 
 

های اجتماعی، اقتصادی، زيست محيطی و زيرساختی در روستاهای های مربو  به شاخصبه منظور مقايسه مؤلفه
حاكی از آن ( 0جدول )نتايج اين آزمون . مستقل استفاده شد tدر حال حاضر از آزمون  گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرغير

تفتاوت   گردشتگرپذير و  گردشتگرپذير زيستت محيطتی بتين دو گتروه روستتاهای غير     است كه تنها در مؤلفه آگتاهی  
اين . آگاهی زيست محيطی باالتری دارند گردشگرپذيركه در روستاهای  طوری وجود دارد به 10/1داری در سطح  معنی
، (0353)ريتاحی و مهرعلتی تبتار فيتروز جتانی      ، (0350)محمدی ، (0315)شمس الدينی های طابق با پژوهشيافته م

. مطابقتت نتدارد   (0350)زرافشانی و همکاران  هایدر حالی كه با يافته. است (0100)ميلی  ،(0100)اقبالی و همکاران 
های اجتمتاعی  داری در مؤلفه تخلف تفاوت معنی گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرفزون بر آن، بين دو گروه روستاهای غيرا

كته در ستاير   در حتالی . مطابقتت دارد  (0350)عبدا  زاده و همکتاران  وجود دارد كه اين يافته با نتايج  10/1در سطح 
بنتابراين گردشتگری   . داری مشاهده نشد تفاوت معنی گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرها بين دو گروه روستاهای غيرمؤلفه

دارای اثتر  ردشگری، از لحاظ اجتماعی توان نتيجه گرفت رونق گ  طور كلی می به. ها نداشته استتأثيری بر ساير مؤلفه
كته موجتب    از لحاظ زيست محيطی اثر مثبت داشته بطتوری . منفی بوده و منجر به افزايش تخلف اجتماعی شده است

از طترف ديگتر، گردشتگری از لحتاظ اقتصتادی و      . افزايش آگاهی زيست محيطی خانوارهتای روستتايی شتده استت    
 .ای در منطقه نبوده است حظهگونه اثر قابل مالزيرساختی دارای هيچ
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 در حال حاضر گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرهای مورد بررسی در روستاهای غيرمقايسه وضعيت مؤلفه. 5جدول 

 

 گردشگرروستاهای غير 

 پذير

  1 n= 

 گردشگرروستاهای 

 پذير

 1  n= 

 

اختالف 

 ميانگين

 

t آماره 

 

سطح 

داریمعنی  
هامؤلفه  ميانگين انحراف معيار ميانگين 

انحراف 

 معيار
های اجتماعیتخلف  17/0  13/1  35/0  11/1  30/1  01/3  *110/1  

51/0 سرمايه اجتماعی  10/1  03/3  10/1  00/1  17/0  010/1  
55/0 توجه به آداب و رسوم محلی  13/1  03/3  70/1  01/1  17/0  010/1  
11/3 تمايل به زندگی در روستا  13/0  71/3  51/1  01/1  11/1  105/1  

01/0 اشتغال  13/1  35/0  71/1  00/1  00/0  011/1  
71/0 درآمد  07/1  70/0  01/1  13/1-  13/1-  117/1  
گذاری سرمايه  10/0  57/1  00/0  11/1  00/1  51/1  331/1  

11/3 قيمت و هزينه زندگی  00/0  37/3  10/0  03/1-  71/0-  110/1  
10/3 تخريب محي  زيست  11/0  13/0  51/1  05/1-  17/0-  013/1  
31/0 آگاهی زيست محيطی  10/0  01/0  51/1  01/1  01/0  *101/1  
13/0 آلودگی زيست محيطی  53/1  70/0  15/1  00/1-  51/1-  317/1  
31/0 امکانات زيرساختی  53/1  37/0  71/1  13/1  31/1  701/1  
10/3 سبک معماری  57/1  11/3  13/1  11/1  01/1  010/1  

 0353های تحقيق، منبع يافته. باشدمی( 0)تا خيلی زياد ( 0)دامنه ميانگين از خيلی كم 
 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

اجتماعی، اقتصادی، زيستت محيطتی و   -های فرهنگیدر اين تحقيق به بررسی اثرات توسعه گردشگری بر مؤلفه
در بخش مركزی شهرستان بويراحمد در  گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرزيرساختی خانوارهای روستايی در روستاهای غير

های اشتغال، قيمتت  در مؤلفه گردشگرپذيرنتايج نشان داد در روستاهای غير. سال پيش و در حال حاضر پرداخته شد 0
محيطی، آلودگی زيست محيطی، امکانتات زيرستاختی و ستبک    آگاهی زيست ، تخريب محي  زيستو هزينه زندگی، 
در  گردشتگرپذير فتزون بتر آن، در روستتاهای     .داری وجود دارد سال قبل و در حال حاضر تفاوت معنی 0معماری بين 

محيطتی، آلتودگی زيستت     آگتاهی زيستت  ، تخريتب محتي  زيستت   گذاری، قيمت و هزينه زندگی، های سرمايهمؤلفه
بنتابراين  . داری وجتود دارد  سال قبل و در حال حاضر تفاوت معنی 0محيطی، امکانات زيرساختی و سبک معماری بين 

، تخريب محي  زيستهای قيمت و هزينه زندگی، در مؤلفه گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرغيردر هر دو گروه روستاهای 
 0داری معماری بتين   محيطی، آلودگی زيست محيطی، امکانات زيرساختی و سبک معماری تفاوت معنیآگاهی زيست 

 0در  گردشتگرپذير و  گردشتگرپذير نتيجه مقايسه روستاهای غير. سال قبل و در حال حاضر در اين روستاها وجود دارد
، اشتغال توجه به آداب و رسوم محلی، تمايل به زندگی در روستا های سرمايه اجتماعی،سال قبل از نشان داد در مؤلفه

 . داری وجود دارد تفاوت معنی گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرو آگاهی زيست محيطی بين دو گروه روستاهای غير
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در حال حاضر نشتان داد تنهتا در مؤلفته     گردشگرپذيرو  گردشگرپذيرغيراين در حالی است كه مقايسه روستاهای 
تفتاوت   گردشتگرپذير و  گردشتگرپذير های اجتماعی و آگاهی زيست محيطی بين دو گروه روستتاهای غير های تخلف

ی داشته دهد گردشگری در منطقه مورد مطالعه از لحاظ اجتماعی اثر منفبنابراين نتايج نشان می ،داری وجود دارد معنی
و منجر به افزايش تخلف اجتماعی شده است و از لحاظ زيست محيطی تأثير مثبت داشته و منجر به افتزايش آگتاهی   

اين در حالی استت كته گردشتگری از لحتاظ اقتصتادی و زيرستاختی       . زيست محيطی خانوارهای روستايی شده است
 :گردد های پژوهش پيشنهادهای زير ارائه میبه يافته با توجه. گونه اثر مثبت و اثر منفی در منطقه نداشته است هيچ

تخلف اجتماعی در مناطق دارای گردشگری بيشتر بوده است، بنابراين الزم است در اين مناطق تمهيدات قانونی و 
 .نهادی الزم برای جلوگيری از تخلفات انجام گيرد

د ساكنان محلی، گردشگری در مناطق دارای رغم قابليت باالی گردشگری برای ايجاد اشتغال و افزايش درآم علی
شود دولتت بتا حمايتت از    قابليت گردشگری نتوانسته است منجر به بهبود وضعيت اقتصادی شود، بنابراين پيشنهاد می

گذاری بخش خصوصی در اين مناطق امکان پويايی وضعيت اقتصاد، ايجاد اشتتغال و افتزايش درآمتد را بترای      سرمايه
 . نمايد ساكنان محلی فراهم

بته  . با توجه به اينکه گردشگری از لحاظ زيرساختی منجر به بهبود وضعيت زيرساختی در اين مناطق نشده استت 
بنابراين الزم است بهبود  ،بيان ديگر در اين مناطق قابليت گردشگری هست اما امکانات زيرساختی مناسبی وجود ندارد

ی، حمل و نقل در اين مناطق مورد توجه بيشتر مسئوالن زيرب  قترار  امکانات زيرساختی مانند امکانات بهداشتی، رفاه
 .گيرد

 تشکر و قدردانی 

هتا انجتام ايتن    نويسندگان از مردمان با صفای روستايی بخش مركزی شهرستان بويراحمد كه بدون همکاری آن
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 منابع 

بر گردشگری مطالعه موردی سترعين   تأكيدريزی توسعه پايدار با  برنامه. 0351. و مهناز الهقلی نژاد، م. ر.،  استعالجی
 .005-011(: 31)5جغرافيا، . و روستاهای اطراف

: تايی مطالعه موردیبررسی رابطه توسعه گردشگری و سرمايه اجتماعی در نواحی روس. 0350. ر .، ساكبريان رونيزی
 .70-50(: 1)0ريزی و توسعه گردشگری،  برنامه(. شهرستان تهران)دهستان سولقان 

فرهنگتی و زيستت محيطتی توستعه گردشتگری بتر منطقته         -بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی. 0350. ، اباباخانزاده
 .010-011(: 3)3، (اجغرافي)ريزی فضايی  برنامه. اورامانات

مطالعتات متديريت گردشتگری،    . ارزيابی اثرات گردشگری بر روستای قتوری قلعته  . 0350. ، صو لطفی. باباخانزاده، ا
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 . 005-031(: 3)0روستايی، 
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Abstract 
This survey research was carried out to investigate the effects of tourism 

development on rural areas of central District of Boyer-Ahmad Township. The 

research population included 1,180 rural households from two groups of villages 

including with and without tourists. According to the Krejcie and Morgan Table, 

two hundred ninety eighty rural households were determined as the sample size. 

The samples were selected using stratified random sampling with proportional 

allocation. The data were collected by a researcher made questionnaire whose 

validity was confirmed by experts and its reliability was also confirmed by 

calculating the Cronbach's Alpha reliability coefficient. The results of comparing 

the situations of the two supposed groups five years ago (before the tourism boom) 

showed that there is a significant difference between the two groups (with and 

without tourism) in terms of the social and the capital attention to local customs, 

the tendency to live in a village, occupation and environmental awareness in which 

they have had higher mean score in villages with tourists. Moreover, comparing the 

current situation of these groups showed that there was a significant difference 

between the two groups, with and without tourists in terms of social offences and 

environmental awareness in such a way that tourism had a negative effect in terms 

of social factors and it led to increased social offences and it had a positive effect 

on environmental factors such as increasing environmental awareness of rural 

households. Furthermore, tourism had no considerable effect on rural areas in 

terms of economic and infrastructural factors. 

Keywords: Economic effects, Environmental effects, Infrastructural effects, 

Rural tourism, Social effects. 
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