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  چکیده

این . رود می روستایی به شمار ۀتوسعراهکارهاي دستیابی به  ترین مهمتوسعۀگردشگري در مناطق روستایی یکی از 
) دهستان کسلیان(روستایی  هاي گردشگاه یکی از  ۀتوسعبررسی و تحلیل آثار گردشگري روستایی در  باهدفپژوهش 

 امه بوده که از طریق فرمول کوکراننها پرسشآوري دادهابزار جمع. است گرفته انجامش پیمایشی و به رو استان مازندران
براي تعیین پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که میزان آن . شدتعیین  نامه پرسش 190تعداد آن 

مثبت و معناداري بر بهبود درآمد هاي تأثیرردشگران که ورود گ دهدمینتایج تحقیق نشان . محاسبه شد 796/0 بابرابر 
 ۀتوسعاعتباري و  هايامکانات بهداشتی عمومی، بهبود سیستم دفع فاضالب و دفع زباله، گسترش مرکز ۀتوسع، ئیانروستا

از ورود مثبت ناشی هاي ثیرأت ترین مهمدهد که  همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان می. داردو معابر روستاها  ها سکونتگاه
اشتغال و همچنین  ۀتوسعاقتصادي و  ۀتوسعزیرساختی،  ۀتوسع :توان در عواملی نظیر را می روستاها گردشگران به

، وکار کسبتوان در عواملی نظیر تغییر فضاي  منفی ناشی از ورود گردشگران به مناطق روستایی را می تأثیرهاي ترین مهم
 .کردي فرهنگی روستا خالصه هاي اجتماعی و تخریب فضا ناهنجاري ۀتوسع

  
 .گردشگري روستایی ،دهستان کسلیان تحلیل عاملی، توسعه، :ي کلیديها واژه
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  مقدمه
 در رهـا کننـد،   ايهپایتک اقتصاد از را خود خواهندمی و اندهآورد روي اداقتص متنوع به که کشورهایی

 است گردشگري ،هاروش این از یکی .ندهست جدید هايروش و هاراه خلق یا آن يها راه شناخت جستجوي

ـ  در را آن ،مندند بهره مزیت این از مکانی موقعیت لحاظ به که کشورهایی ژهیو به ،کشورها اغلب که -هبرنام

افتخاري و (دهند ب سرعت را خود ملی ۀتوسع یندآفر بتوانند طریق این از تا اندهگنجاند خود ملی ۀتوسع هاي
در سـطح   نـده یدر آتعداد افرادي کـه   )WTO١(هایی سازمان جهانی گردشگري بر طبق برآورد ).1381 قادري،
و  نفر خواهـد رسـید   میلیون 1602 به 2020در سال  کنند، میسفر  ها جاي سیر و سیاحت به دیگر منظور به جهان 

اعـالم   WTOسازمان عالوه بر این، . میلیارد دالر خواهد رسید 200درآمد حاصل از این صنعت به  ،در این سال
درصـد خواهـد    9/10بـه   2014سـال  جهان در  تولید ناخالص داخلیاست که سهم صنعت گردشگري از  کرده
 ).2008، 2لی و چانگ(رسید 

یـک راهبـرد اساسـی     عنـوان  بـه  گردشـگري  توسـعۀ . یکی از انواع گردشگري، گردشگري روستایی است
مهـدوي و  ( شـود  پیشـنهاد مـی   اقتصـادي  و اجتمـاعی  و مشـکالت  فقـر، مهـاجرت   از روسـتاها  نجات منظور به

 دیگـر  بـه  آن، توجه پذیريآسیب و کشاورزي اقتصاد بودن غالب دلیل به ،روستاها اکثر در .)1387همکاران،

 در مختلـف، تضـمینی   هـاي تواند از جنبهمی بخش این مکمل عنوان به گردشگري نظیر يا توسعه هايفعالیت

 شـده،  مرسوم دنیا که در نیست زیادي مدت روستایی گردشگري ةاژو .باشد یانئروستا زندگی شرایط بهبود

 سـاکنان  بـراي  درآمـد افـزایش   و زاییاشتغال فعالیتی، و ایجاد تنوع رشد اقتصادي باعث اینکه به توجه با اما

 تأکیـد  بسـیار  امـر  این بر يا منطقهو  محلی ۀتوسع يها استیسدر  یالملل نیب ۀجامعسوي  از شود،می روستایی

ــین ). 1390مطیعــی لنگــرودي و نصــرتی،(اســت  هشــد ــهگردشــگري روســتایی همچن ــوان ب  کــارکرد یــک عن

 و گسترش جامعه و فرهنگی هاي اقتصاديبخش دیگر به وابستگی و مشارکت از طریق تواندفراساختاري می
 در مهمـی  ملـی نقـش   ۀتوسـع  بـا  آن نخـورد  گـره  جـه یدرنت و روستا تعالی و در رشد خود نوبه به و تداوم یابد

در کنار این آثار مثبت اقتصادي و اجتماعی گردشـگري،  ). 1389شمس الدینی، (کند  ایفا کشور ۀتوسع فرایند
تواند آثـار منفـی   گردشگري می .است کردهایجاد  روستاهااین پدیده بعضی از پیامدهاي منفی را نیز براي این 

جایی و مهاجرت، وابستگی، جرم و جنایت، اعتیاد،  هشدن فرهنگ، جاباجتماعی مانند ایجاد اثر نمایشی، کاالیی
). 1389ضـیایی و ترابیـان،   (میزبـان و تغییـر زبـان را در پـی داشـته باشـد        ۀجامعـ هاي اجتمـاعی   تغییر در ارزش

                                                                                                                                                  
1- World Tourism Organization (WTO) 
2- Lee & Chang 
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آثار منفی اقتصادي همانند افزایش قیمت کاالها و خدمات، افزایش کاذب قیمت  تواند یمهمچنین گردشگري 
جایی در اشتغال بومی و  ههاي شغلی، جابزندگی، برگشت کم سرمایه، فصلی بودن فرصت ۀهزینزمین، افزایش 

ماتیسـون و  ( شـود را موجـب   روسـتاها  گیري در هاي مرسوم مانند کشاورزي و مـاهی منسوخ شدن برخی فعالیت
 يدیـ فوا نـد لیاگرچه گردشـگري در تا  نشان داد که )1998( 2وونگچاي راتاناسوهاي تحقیق  یافته ).1982، 1وال

 کـرده شدن را ایجـاد  به سمت مدرن يکشاورز یو دگرگون یاشتغال، بازده فراوان دولت ،یمانند مبادالت خارج
روسـتاها،   رد کـم  يمحیطـی، نـرخ بازگشـت اقتصـاد     خسارت جادیااثرات نامطلوبی را همچون  حال نیدرعاما 

این صنعت تولیـدات  . ایجاد کرده است اندكدالالن شهري، اشتغال محلی بسیار  ۀلیوس بهدریافت بیشترین سود 
ها متفاوت توریست يها ارزش از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز ازنظردهد و ثیر خود قرار میأروستا را نیز تحت ت

منـابع فرهنگـی    بسیار کمو تبادل  توجود آورده و حتی کاهش مشارک همشکالتی را ب ها ، براي آنیانئبا روستا
گردشـگري   کـه  کننـد  مـی در نتـایج تحقیـق خـود بیـان      )2004( 3کنـز یو و دنهانیبر. ته استدنبال داش بهنیز  را

حـال انجـام   نیو در ع شدهشهرها و همین طور روستاها  هاي حاشیه ياقتصاد يهاتیقابل شیاباعث افز ییروستا
صـورت   بـه را  ییگردشگري در مناطق روسـتا  )2006( 4ویل. کندیم عیمناطق تسر نیرا در ا یاصالحات اجتماع

 التیاز تشـک  ياریبسـ  ينشـان داد کـه گردشـگري بـرا    و  کـرده   یبررس يمالز 5کداه ۀمنطقدر  يمورد ۀمطالع
 يبـرا  زیـ را ن ییهـا تیصـنعت محـدود   نیـ ا ،حال نیبا ا ی، ولدهکر  يدرآمد تجار جادیا ،صنعت نیمرتبط با ا

 دهـد  مـی نشـان  نیز  )2010( 7لیو کورس ویلورو  )2008( 6لپنتایج تحقیق . است دآوردهیروستا پد ستیزطیمح
، يو مکمـل کشـاورز   يمتنـوع اقتصـاد   تیـ فعال کیداشتن  منظور بهها خانواده يرا برا یگردشگري بستر مناسب

  .خواهد داد شیآنان را افزا یها و سطح زندگخانواده تواناییامر  نیاو  کردهفراهم 

 آندر موجـود   ینسـب  هـاي  و مزیـت  یمحیطـ  یوناگونبا توجه به گ تواند یم يگردشگردر اقتصاد ایران نیز 
در شـرایطی کـه بسـیاري از    . گیـرد قرار موردتوجـه  اقتصـاد کشـور   بـه  یبخشـ  تنـوع  هاي از عرصه ییک عنوان به

هاي اخیر دچار افول شدید شده و افزایش نرخ بیکـاري و   و سطح درآمد، طی دهه وستاییاقتصاد ر يها تیفعال
اگـر   را بـه مخـاطره انداختـه،    روستاها  ۀتوسعروستایی،  ۀجامعاز  کردگان صیلتحخروج نسل جوان و  ۀجیدرنت

توان تا حدودي این مناطق را از رکـود و انـزوا    ریزي شود، می طرحگردشگري در روستاها  ۀتوسعکامل  طور به

                                                                                                                                                  
1- Matheson and wall 
2- Rattanasuwongchai 
3- Briedenhann & Wickens 
4- Liu 
5- Kedah 
6- Lepp 
7- Lorio & Corsale 
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 ،در ایـن ارتبـاط   ).1390مطیعی و نصـرتی،  (روستایی شد  ۀتوسعخارج کرد و موجب تنوع فرهنگی و گسترش 
 ،روسـتائیان  بـر بهبـود پوشـش    یآثـار مثبتـ   يگردشـگر کـه   دهـد  یمنشان  )1387( و همکاران يمهدوپژوهش 

را  روسـتائیان  تیـ امن افـزایش  و یو عموم يبهداشت فرد تیتعلق خاطر، بهبود وضع شیافزا ،کاهش مهاجرت
مچـون افـزایش قیمـت    را ه يا یمنفـ آثـار   يگردشـگر ، سـاکنان  دیدگاه  بر اساس ،حال نیباا. دربرداشته است

 جـاد یو ا وسـاز  سـاخت زمـین، افـزایش    يافزایش سـوداگر  ،دنبال آن بهکاالها ، افزایش قیمت زمین و مسکن و 
 بیـ ، تخرهـا  آندر  کاررفتـه  بـه مصالح  رییتغ یو حت روستائیان مسکن يدر الگو رییبا سبک مدرن، تغ یهایخانه
 ،يو تجـار  یمسـکون  يهـا يبه کاربر هاي کشاورزي زمین يکاربر رییدر منطقه، تغ يو جانور یاهیگ يهاگونه

ـ  هايگردشگران و گسترش ناهنجار وسیلۀ بهزباله  جادیا را  يدر فصـول گردشـگر   خصـوص  بـه جوانـان   نیدر ب
افزایش شمار گردشـگران،   انیکه م به این نتیجه رسیدند یقیدرتحق )1388(ی و ترک يغفار. است شدهموجب 

همچنـین بـین افـزایش    . دار وجـود دارد اقتصادي رابطۀ معنـی  -هاي اجتماعیرونق گردشگري و بهبود شاخص
هاي فرهنگی و رفـاه  بهبود وضعیت شاخص د،سطح درآم ءارتقاهاي شغلی، شمار گردشگران و افزایش فرصت

 کـه د دنـ نشـان دا  )1388( بـدري و همکـاران   .وجود دارد دار مثبت ـ بیشتر رابطۀ معنی   داریاجتماعی، رابطه معن
اشتغال براي جوانان و افزایش  ویژه بهزایی، اگرچه گردشگري منجر به اثرات و پیامدهاي مثبت همچون اشتغال

مذکور شده، اما اثرات و پیامدهاي منفـی اقتصـادي    ةحوزروستایی  یدرآمد ساکنان و ضریب تکاثري در نواح
طـور کلـی افـزایش     بـه زمـین و  قیمـت   افـزایش  از قبیل افزایش قیمت کاال و خـدمات در فصـل گردشـگري،    

نتایج . هاي زندگی ساکنان و وابستگی اقتصادي بیش از حد روستا به گردشگري را نیز در پی داشته است هزینه
که با رونق گردشگري و افزایش میزان گردشگران آثار مثبتـی در   نشان داد) 1389(و مصدق  میرکتولیتحقیق 

روسـتاها، افـزایش سـطح اشـتغال، رونـق بـازار تولیـدات         ۀتوسـع مهـاجرت،   کـاهش  بهبود وضعیت اقتصـادي، 
شـدن از لحـاظ   هاي جدیـد، رقـابتی  دریافت ایده ،کشاورزي و همچنین تبلیغ محصوالت، افزایش میزان فروش

 .دنبال داشته اسـت  بهصنایع دستی منطقه را  ۀتوسعطور کلی، رونق و  بهکیفیت کاالها دربین صنعتگران منطقه و 
کـه گردشـگري در روسـتاي برغـان، اگرچـه باعـث       گرفتنـد   تحقیق خود نتیجـه  از) 1390( ديپور و احم جمعه

هاي روسـتایی  آمدن اشتغال و در نتیجه درآمد مرتبط با گردشگري و نیز کمک به رشد برخی از فعالیتوجود هب
متـولی متخصـص    ثیر بسیار محدود بوده و به علت نبـود نهـاد محلـی و   أمانند باغداري و خدمات شده، اما این ت

  .استنشده گردشگري، منافع عمومی گردشگري براي کل جامعه محلی محقق 

حاصـل از ورود   یو اجتمـاع  يوجود منافع اقتصادکشور، هاي انجام شده در این زمینه در  پژوهشبا وجود 
رسـی  مسـتلزم بر  ،آن هـاي  ها و عیـب  مزیت و همچنین رراهکا ایننقاط ضعف و قوت،  ،روستاها گردشگران به

اسـت کـه    شـده در این مقالـه سـعی    ،همین منظور به. استخاص گردشگري کشور هاي  مکانویژه در  هب ،بیشتر
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  .بررسی شودگردشگري کسلیان  ۀمنطقجامع آثار ورود گردشگران به  طور به

  روش تحقیق
بـر  . دهنـد  یمـ یان دهستان کسـلیان تشـکیل   ئآماري آن را روستاجامعۀ بوده و  پیمایشیحاضر از نوع  تحقیق

روسـتا   15خـانوار در   927شامل  که نفر بوده است؛ 3872جمعیت دهستان کسلیان  1385اساس سرشماري سال 
با در نظر گرفتن فرمول کوکران، با توجه به حجم نمونـه و دقـت    بررسی شدهنمونۀ حجم  بیترت نیا به .شود یم

شـد و  نفـر تعیـین    186استفاده از فرمول کـوکران  تعداد نمونه با  ،روستایی دهستان ۀجامعگیري براي کل اندازه
بررسـی  بنـدي روسـتاهاي    دسـته ترتیب  1جدول . نفر افزایش یافت 190نمونه به  تعداددقت  میزانبراي افزایش 

بنـدي روسـتاها   دسـته ، شود یمکه مشاهده  طور همان. دهد یمهاي منتخب در هریک را نشان  نمونهو تعداد  شده
 72هـاي روسـتاهاي تـاریخی    تعداد نمونه. ه استتاریخی، مذهبی و طبیعی انجام پذیرفتروستاهاي  ۀحیطدر سه 

نمونـه و شـامل روسـتاهاي بهمنـان،      64روستاهاي مـذهبی  تعداد نیشت، نمونه و شامل روستاهاي الجیم و سنگ
 7ر مجمـوع  کـه د  اسـت نمونه و شامل روستاهاي اتو و لـوالك   54روستاهاي طبیعی  تعداد کال و پاشاکال ومته

  .هاي منتخب استنمونه، کل نمونه 190روستا و 

 هاي انتخابیبندي روستاهاي مختلف و تعداد و درصد نمونهترتیب دسته -1جدول 
  درصد تجمعی  درصد  ها تعداد نمونه  نام روستاها  غالب گردشگري ۀجاذبنوع 

  7/24  7/24  47  الجیم  تاریخی
  9/37  2/13  25  نیشتسنگ

  59  1/21  40  اتو  طبیعی
  4/66  4/7  14  لوالك

  مذهبی
  1/81  7/14  28  بهمنان

  4/87  3/6  12  کالمته
  100  6/12  24  پاشاکال

  100  100  190  جمع
 هاي تحقیق یافته: مأخذ              

 هـاي  پژوهشاي و نیز از  اسنادي و کتابخانه  هاي همربوط به این پژوهش از مطالع يها دادهبراي گردآوري  
بـراي تعیـین میـزان اثـرات      .انـد  کـرده تکمیل را  ها نامه پرسش  ساکنان این دهستان وشده است استفاده  یمیدان

دهی از کمترین درجه تا بیشترین  نمرهاز طیف لیکرت که بر اساس  نامه پرسش در این بررسی شده يها شاخص
. اسـتفاده گردیـد   ،شـده بـود   يازبنـد یامت) خیلـی زیـاد   =5زیـاد،   =4متوسط،  =3کم،  =2کم،  خیلی= 1(درجه 
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بررسی بر روي متغیرهاي مثبت و منفی ناشی از ورود گردشگران در سه گروه روستاهاي ایـن   منظور بههمچنین 
ـ در روسـتاي مـذهبی     نامـه  پرسـش  28بـراي تعیـین پایـایی تعـداد     . شـد استفاده  1از روش تحلیل عاملی دهستان

 هـا  سـؤال پایایی هـر دسـته    SPSS افزارسپس با استفاده از نرم. شدگردشگري بهمنان در دهستان کسلیان توزیع 
 بـراي   شده محاسبهآلفاي کرونباخ  است، شده مشخص 2که در جدول  طور همان .شدجداگانه محاسبه  صورت به

با توجه به اینکه ضریب آلفـاي کرونبـاخ   . آمد دست به 776/0اجتماعی  هاي  سؤالو 877/0 اقتصادي هاي سؤال
 KMOآزمـون  از بـا اسـتفاده    روایـی تحقیـق   بررسـی  .تأیید شد بوده، پایایی تحقیق  7/0از  بیشتر ،مدهآ دست به

  .)3جدول ( شد ییدأها براي تحلیل نهایی بوده و روایی تحقیق نیز تمناسب بودن شاخص ةدهندنشان

  نامه پرسش هاي  براي سؤال شده محاسبهآلفاي کرونباخ  -2جدول 
  لفاي کرونباخضریب آ  ها سؤال نوع 
  877/0  اقتصادي  هاي سؤال
  776/0  اجتماعی هاي سؤال

  هاي تحقیقیافته: خذأم              

  نامه پرسش  هاي سؤالروایی عاملی براي  -3جدول 
  داري یمعنسطح   آزمون بارتلت KMOمقدار   نوع سؤاالت

  00/0  009/1167  877/0  گردشگري آثار مثبتمرتبط با   هاي سؤال
  00/0  153/762  845/0  منفی گردشگريآثار مرتبط با   ايه سؤال

  هاي تحقیقیافته: مأخذ         

 بررسـی شـده   آثار ورود گردشگران بـه منـاطق روسـتایی و توریسـتی      لیتحلدر  بررسی شده  يها شاخص
در  ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت از روستا بـه شـهر، ایجـاد درآمـد و رفـاه اجتمـاعی، چگـونگی تغییـر         شامل

 .شـود منطقـه  روسـتائیان  سطح آموزش و آگـاهی   ۀتوسع، روستائیان مشارکت ۀتوسع، روستائیان شغلی  بیترک
 يا فاصـله ) شـغلی، وضـعیت تحصـیلی    وضـعیت  هماننـد جـنس،  (اسـمی  متغیرهاي  ۀدستبراي این منظور از سه 

ترتیبـی مربـوط بـه آثـار      يهـا  هسـنج  .شداستفاده ) همانند میزان تحصیالت( يا و رتبه) همانند سن، بعد خانوار(
، اشـتغال زنـان، تقاضـاي محصـوالت دامـی و لبنـی، درآمـد،        یـی زا اشتغالبر  ریتأث(اقتصادي ورود گردشگران 

، افـزایش  بـر مهـاجرت   ریتـأث هماننـد  (آثار اجتمـاعی   و) روستا هاي زمینبیکاري، قدرت خرید، داللی و قیمت 
ثیر بر فرهنگ و شهري شدن، ایجاد تنش و أاعتباري، ت هايمرکزخدمات عمرانی و  ۀتوسعبه روستا،  خاطر تعلق

                                                                                                                                                  
1- Factor Analysis 
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  .بررسی شد نیز ) ثیر بر اعتیاد و بزهکاري و ترغیب نسبت به خرید وسایل مدرنأت ملکی، هاي  تعارض، اختالف

  هاي گردشگري دهستان کسلیانقابلیت
 .اسـت تان مازنـدران  اسـ  سـوادکوه در در شهرسـتان   يگردشـگر هاي مختلـف  دهستان کسلیان داراي جاذبه

  : کرداشاره  ها نمونهتوان به این این دهستان می مهمهاي جاذبه ازجمله

کسـلیان کـه در    ۀقلعـ  ؛دارد ساله کـه شـهرت بسـیاري   همچون برج الجیم با قدمتی هزار: آثار تاریخی) الف
وجـود   ؛بهمنـان هاي موجـود در زیـارت چـاه و قلـوش در نزدیکـی روسـتاي       دفینه شده؛مسیر این دهستان واقع 

  .نیشتهاي تاریخی و قدیمی در روستاهاي ولیال و سنگحمام

 ۀمنطقـ در  شـدن  واقعمعتدل و مرطوب خزري و  ۀمنطققرار گرفتن در  باوجوداین دهستان : آثار طبیعی) ب 
و  هـا هاي بکر و فـراوان، رودخانـه  وجود جنگل. استبسیار زیبایی  طبیعتکوهستانی و منابع آبی فراوان داراي 

از . استآثار طبیعی گردشگري این منطقه  ازجمله سال کهنهاي پوشیده از درختان جنگلی ها، کوهستانچشمه
  .کرداشاره  انیکسلو جنگل  به رودخانهتوان آثار طبیعی این منطقه می نیتر مهم

کـال و  اشـاکال، متـه  سرا، بهمنان، پها و بقاع متبرکه در روستاهاي سوختهوجود امامزاده: ها مذهبیجاذبه) ج 
هاي محـرم و صـفر و نیـز انجـام مراسـم      هاي خاص مذهبی همچون مراسم ماهو نیز انجام مراسم وجود دارد اتو

سایت (است هاي خاص مذهبی موجود در این دهستان پتانسیل ازجمله ،تعزیه که در منطقه شهرت بسزایی دارد
تا مطالعه بر روي این سه نوع  شدهمختلف سبب  يها جاذبهاین  وجود .)تخصصی میراث فرهنگی و گردشگري

  .گردشگري در روستاهاي این منطقه انجام گیرد

  نتایج و بحث
 ) درصد 4/68با (کسانی که در این  پژوهشبیشترین تعداد  دهد یمنشان  آمده دست بهبررسی توصیفی نتایج 

میانگین تعداد اعضاي . شوندمیمحسوب جوان در کل که  دارندسال قرار  31سنی زیر  ۀدامندر  اند بررسی شده
نفـر بـوده    17نفر و بیشـترین تعـداد اعضـاي     1کمترین تعداد اعضاي  نفر با 5نزدیک به  دهندگان پاسخانوادة خ

هـاي انتخـابی   نفر از نمونـه  74 ةرندیدربرگاند که داراي سواد دیپلم بوده بیشتر میزان تحصیالت نیز  ازنظر. است
  .استها بوده رصد از نمونهد 9/38یا به عبارتی 

ثیرات مثبـت ورود گردشـگران بـه روسـتاهاي دهسـتان از دیـدگاه       أتـ  ۀحیط ةدهندنشانهاي  گویهدر ادامه، 
شده بندي  اشتغال، دسته ۀتوسعاقتصادي و رفاهی و نیز  ۀتوسع، زیرساختی ۀتوسعدر سه عامل  کهدهندگان  پاسخ
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 يریـ گ انـدازه  قابـل ثیرات مثبـت  أاین ت دربارةهم هر یک از عوامل تا س شد یوارد تحلیل عامل ،)4جدول (است 
در ایـن  درصـد واریـانس،    35 زیرسـاختی و عمرانـی بـا    ۀتوسـع عامل که  دهد یمنشان  آمده دست بهنتایج . باشد

 ۀتوسـع و ) درصد واریـانس  12با ( اقتصادي و رفاهی ۀتوسععوامل  ،بعدازآنو  داشته بیشترین اهمیت را بررسی 
 1/55 درمجمـوع . انـد  بـوده ثیرات مثبت أت ازنظربه ترتیب داراي اهمیت بیشتري ) واریانس درصد 1/8با (ال اشتغ

است که مقادیر بار عـاملی   ذکر انیشا .کردگانه خالصه توان در این عوامل سه را می ذکرشدهدرصد آثار مثبت 
 پذیرابه مقـادیر ضـریب همبسـتگی تفسـیر    و مش شده محاسبه موردنظرمیزان همبستگی هر متغیر با عامل  براساس

   .کند میمقادیر بار عاملی براي هر متغیر میزان اهمیت آن متغیر را بیان  ، بنابرایناست

  آمده دست بهآثار مثبت ورود گردشگران به روستاهاي دهستان و میزان بارهاي عاملی  -4جدول 
  )میزان ضرایب(بارعاملی   گویه  نام عامل

 وزیرساختی  ۀتوسع
  عمرانی

  645/0  خدمات پزشکی همانند درمانگاه روستایی ۀتوسع
  683/0  هاي روستاراه ۀتوسعکمک به 

  774/0  کمک به بهبود سیستم دفع فاضالب روستایی
  711/0  روستا ۀزبالکمک به بهبود سیستم دفع 

  777/0  سیستم ارتباطی و مخابرات روستایی ۀتوسعکمک به 
  589/0  ها و معابر روستاییسکونتگاه ۀتوسعکمک به 

      
اقتصادي و  ۀتوسع

  رفاهی
  624/0  مهاجر روستائیان کمک به بازگشت

  530/0  نسبت به روستا روستائیان خاطر تعلقکمک به افزایش احساس 
  756/0  کمک به افزایش تنوع محصوالت تولیدي روستا

  582/0  ئیانبر بهبود درآمد روستا تأثیر
  704/0  ها خانه بیشتر از وسایل مدرن براي  ةاستفادترغیب به 

  577/0  روستائیان کمک به افزایش قدرت خرید
      

  668/0  اشتغال ۀتوسعکمک به   اشتغال ۀتوسع
  783/0  روستاها دستی صنایعی و کیفی کم ۀتوسعکمک به 

  751/0  کمک به بهبود اشتغال زنان روستایی
  698/0  کمک به کاهش بیکاري در روستا

  هاي تحقیقیافته: مأخذ   

 ۀتوان گفت که کمـک بـه توسـع   می ،از ماتریس چرخش یافته آمده دست بهبا توجه به میزان بارهاي عاملی 
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سیستم ارتباطی همانند اینترنت و مخابرات روستایی و نیز کمک بـه بهبـود سیسـتم دفـع فاضـالب روسـتایی از       

از . شـود د گردشگران به روستاهاي تـاریخی محسـوب مـی   زیرساختی و عمرانی ورو ۀتوسع تأثیرهاي نیتر مهم
اقتصـادي و رفـاهی، کمـک بـه افـزایش تنـوع        ۀتوسـع  نظـر  ازآثار ورود گردشگران به این روسـتاها   نیتر مهم

همچنـین نتـایج   . بوده است ها خانهبیشتر از وسایل مدرن براي  ةمحصوالت تولیدي روستا و نیز ترغیب به استفاد
ـ  ۀاین است که ورود گردشگران باعث کمک بـه توسـع   ةدهندنشان ،اشتغال ۀتوسع یتحلیل عامل ی و کیفـی  کم

  .است شدهروستاها و نیز کمک به بهبود اشتغال زنان روستایی  یدست عیصنا

  آمده دست بهآثار منفی ورود گردشگران به روستاهاي دهستان و میزان بارهاي عاملی  -5 جدول
  )ضرایبمیزان (بارعاملی   گویه  نام عامل

  556/0  کارگران دستمزدثیر بر کم شدن کارگران کشاورزي و افزایش أت  وکار کسبتغییر فضاي 
  613/0  بر وابستگی بیشتر اقتصاد روستا به تولیدات خارج از روستا تأثیر
  755/0  هاي روستابر کاهش تعداد دام تأثیر
  713/0  بر کاهش تولیدات زراعی روستا تأثیر
  720/0  هش تولیدات دامی روستابر کا تأثیر

  669/0  ترغیب کشاورزان به تغییر شغل با ترك شغل اصلی
  722/0  خدماتی هاي  مکان تولیدي کشاورزي به هاي مکانتغییر 

      
  603/0  هاي روستابر گسترش سوداگري و داللی زمین تأثیر  هاي اجتماعیایجاد ناهنجاري

  552/0  حیط روستاییمختلف در مهاي  ایجاد تنش و تعارض
  674/0  روستائیانافزایش اختالفات ملکی بین 

  711/0  روستائیان اي بیناي و طایفهاختالفات قبیله تشدید بر تأثیر
  739/0  بر گسترش اعتیاد و ناهنجاري در میان جوانان تأثیر
  751/0  روستائیان سو بر افزایش سرقت و بزهکاري در بین تأثیر 

      
هنگی و جمعیتی تغییر فر

  روستا
  644/0  گسترش فرهنگ شهري و فاصله گرفتن از فرهنگ روستایی

  742/0  عناصر اصلی کار روستا به مهاجرت عنوان بهترغیب جوانان 
  811/0  به مهاجرت از روستا روستائیان بر افزایش تمایل  تأثیر

  هاي تحقیقیافته: مأخذ     
  

نشـان   5در جـدول   ورود گردشـگران بـه روسـتاهاي دهسـتان کسـلیان      آثار منفی ۀنتایج تحلیل عاملی حیط
پس از چرخش عاملی بـه روش وریمـاکس متغیرهـاي ایـن بخـش در سـه عامـل تغییـر فضـاي           .است شده داده
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 بنـدي و نیز تغییر ساخت فرهنگی و جمعیتـی روسـتا دسـته    هاي اجتماعی و زیستی، ایجاد ناهنجاريوکار کسب
 درصد واریـانس، بیشـترین اهمیـت را در ایـن بررسـی       1/32 با وکار کسبل تغییر فضاي عام ،در این رابطه. شد

و تغییـر سـاخت   ) درصـد واریـانس   2/12بـا  (اجتمـاعی و زیسـتی    يها يناهنجارعوامل ایجاد  ،بعدازآنو  داشته
ود ثیرات منفـی ور أتـ  ازنظـر بـه ترتیـب داراي اهمیـت بیشـتري     ) درصـد واریـانس   2/7بـا  ( فرهنگی و جمعیتـی 

  .شددرصد از آثار منفی در این عوامل خالصه  5/51 درمجموع .اندگردشگران به این دسته از روستاها، بوده

ثیر أهاي روستا و تـ ثیر بر کاهش تعداد دامأتوان گفت که تمی ،آمده دست بهبا توجه به میزان بارهاي عاملی 
گـذار ورود  ریثأعوامـل منفـی تـ    نیتـر  مهـم خـدماتی از   هـاي   مکـان  تولیـدي کشـاورزي بـه    هاي مکانبر تغییر 

ثیر أهاي اجتماعی نیز تـ ایجاد ناهنجاري ۀجنباز . بوده است وکار کسبگردشگران با توجه به عامل تغییر فضاي 
ثیر بر گسـترش اعتیـاد و   أجوانان روستایی و ت خصوص به مردم روستا،سو بر افزایش سرقت و بزهکاري در بین 

از دیـدگاه عامـل تغییـر سـاخت     . بـوده اسـت  گـذار منفـی   ثیرأعوامل ت نیتر مهماز  ،ناهنجاري در میان این قشر
بعدي جوانان روستایی نسـبت بـه مهـاجرت از     ۀمرتبو در  مردم روستاعوامل ترغیب  ،فرهنگی و جمعیتی روستا

ده شناسـایی  شگیريثیرگذار منفی ورود گردشگران به این دسته از روستاهاي نمونهأعوامل ت نیتر مهمروستا از 
  .شد

  گیري و پیشنهادها نتیجه
 هـاي  یافتـه  .پرداخته استگردشگري کسلیان  ۀمنطقآثار ورود گردشگران به  کلی تحقیق حاضر به بررسی

تـوان در کـل    را مـی  روسـتاها  ناشـی از ورود گردشـگران بـه    رگذاریتأث که متغیرهاي مثبت کند میتحقیق بیان 
اشـتغال،  توسـعۀ  و نیـز  اقتصـادي و رفـاهی    ۀتوسـع زیرساختی و عمرانی،  ۀتوسعروستاهاي دهستان در سه عامل 

 درصد واریـانس، بیشـترین اهمیـت را در ایـن بررسـی       35زیرساختی و عمرانی با  ۀتوسععامل  کهکرد خالصه 
درصـد   1/8( اشـتغال  ۀتوسـع و ) درصـد واریـانس   12( اقتصادي و رفاهی ۀتوسععوامل  ،ازآن پسو  داشته است

) 2003( 1یید ایـن نتـایج، هولجـواك   أدر راستاي ت. اند کردهیشترین اهمیت را در کل دهستان کسب ب) واریانس
و  2بـاتلر . شـود  مـی و افزایش کارکردهاي اقتصـادي و اجتمـاعی    ییزا اشتغالکه گردشگري باعث  کردنیز بیان 

متغیرهـاي  . شـود مـی هاي شـغلی  که گردشگري باعث توزیع مناسب فرصت کردندنیز اذعان ) 1998( همکاران
سیستم ارتباطی همانند اینترنـت و مخـابرات روسـتایی، کمـک بـه افـزایش تنـوع محصـوالت          ۀتوسعکمک به 

بیشترین مقدار بار عاملی  يبند دستهروستاها در این  یدست عیصنای و کیفی کم ۀتوسعتولیدي روستا و کمک به 
                                                                                                                                                  
1- Holjevac 
2- Butler 
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، میرکتولی و )1388( میرزایی ،)1388( ترکیو  يرغفا هاي پژوهشنتایج این نتایج همچنین با . را کسب کردند
 ،)1388( همکـاران و  يبدر ،)1389( همکارانو  یهارون یسلیمان ،یو میرمحمد صادق یباباخان ،)1389( مصدق

  . است این اثر را محدود دانسته) 1390( احمديپور و  جمعه ،حال نیدرعاما  ؛تطابق داشته است) 2000( اشلی

هـاي اجتمـاعی و   ، ایجـاد ناهنجـاري  وکـار  کسـب ل دهستان در سه عامل تغییر فضـاي  در ک منفیمتغیرهاي 
 1/32 بـا  وکـار  کسـب و عامل تغییر فضـاي   شدندبندي و نیز تغییر ساخت فرهنگی و جمعیتی روستا دسته زیستی

 یسـتی هـاي اجتمـاعی و ز  ایجاد ناهنجـاري  ،بعدازآندرصد واریانس، بیشترین اهمیت را در این بررسی داشته و 
به ترتیـب اهمیـت   ) واریانس درصد 2/7( و نیز تغییر ساخت فرهنگی و جمعیتی روستا) واریانس درصد 12/12(

هاي روستا، افـزایش سـرقت و بزهکـاري در بـین     بر کاهش تعداد دام ریتأثهمچنین متغیرهاي . اندبیشتري داشته
هـا اهمیـت بیشـتري را    بنديیب در این دستهبه ترت روستائیانجوانان روستایی و ترغیب  خصوص به مردم روستا،
) 1998(و راتانـا و ونگچـاي   ) 1390(پـور و احمـدي    جمعه هاي هاي پژوهش نتیجهبا  دستاوردهااین . داشته است

گردشگري روستایی توانسته است در ایجـاد اشـتغال    ۀتوسعکه  کردگیري  نتیجه توان یمبنابراین . مطابقت دارد
ضمن اینکه موجبات کاهش مهاجرت آنان به منـاطق شـهري را    ؛باشد مؤثریان ئوستادرآمدي ر ۀتوسع و مناسب

ارتبـاطی و   يهـا  سـامانه  ۀتوسـع  خصـوص  بـه خـدمات زیربنـایی    ۀتوسـع چشـمگیري در   ریتأثو  کردهنیز فراهم 
هـاي   تواند زمینه گردشگري روستایی می ۀتوسعتحقیق حاضر  هاي نتیجه با توجه به. مخابراتی منطقه داشته است

تنـوع   ۀتوسـع ثر در جهت ؤیک راهکار م عنوان بهو کند یان را فراهم ئرفاه روستا ۀتوسعبهبود محیط روستایی و 
  .شودشغلی و افزایش سطح رفاه آنان پیشنهاد 
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Abstract 
Tourism development in rural areas is one of the main strategies to achieve rural 

development. The aim of this descriptive-analytical study is to analyze the impact of 
rural tourism in the socio-economic development of rural areas (Kesselian County) of 
Mazandaran province. Data collected using 190 questionnaires determined using 
Cochrane formula. The validity of the questionnaires were confirmed by Cronbach 
Alpha equal to 0.796. The results show that there is significant positive relationship 
between rural tourism and improve in rural household income, health, sewage and 
waste disposal systems as well as development of rural homes and roads. The factor 
analysis results show that the best important positive effects of rural tourism in rural 
areas are infrastructural development, economic development and development of 
employment; and main negative effects of rural tourism in rural areas are destruction 
of the business environment, increased of social abnormalities and destruction of 
cultural environment. 
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