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  چكيده 

ـتم  بهبـود  شهرنشيني، ةتوسع به توجه با روستايي هاي محيط در گردشگري  و ونقـل حمـل  سيس
و  گيـري شـكل  آن، دنبـال  بـه  واسـت  بوده  گسترش درحال غيره و فراغت اوقات ارتباطات، افزايش

در اين د مطالعه مور ناحية. است حاضر هايو سده بيستم قرن مهم هايپديده از دوم هايخانه گسترش
ـان    با برخورداري از موقعيت ممتاز طبيعي و بومپژوهش  شناختي و با توجه به نزديكي بـه شـهر قوچ

، اين تحقيـق انجام هدف از . هاي روستايي است هاي دوم در محيط پذيراي بسياري از گردشگران خانه
و اهالي در ن آن از منظر مالكا اي هاي دوم و تحليل مقايسه گردشگري خانهآثار گوناگون توسعة   مطالعة

تحليلـي   - مطالعه، تجربي و در بخشي توصيفيروش تحقيق در اين . درة قوچان استدهستان شيرين
 218 ،كه بر اساس فرمول كوكران خانوار جمعيت است 1188ستا با رو 7 ،آماري تحقيق  جامعة. است

شـده   در منطقه، گـردآوري ك تصادفي پرسشنامه در قالب دو گروه مالكان و اهالي به روش سيستماتي
 هـاي دوم   گردشگري خانه  توسعةبين  مستقيم مثبت واي هرابطكه  نددادنشان  پژوهشهاي يافته. است

  توسعةشدت تأثير متغير . در سطح روستاهاي منطقه وجود دارد تغييرات در ابعاد اجتماعي و اقتصاديو 
است برآورد شده  502/0 ،و اقتصادي زندگي روستاييانتغييرات اجتماعي بر  هاي دوم گردشگري خانه

گـذاري افـراد    سرمايه .است هاي دوم در سطح منطقه گردشگري خانهبيانگر تأثير متوسط اين ميزان كه 
 تغييرات در زندگي روستاييانگيري انواع در شكل% 35با ضريب حدود بيشترين تأثير را  غير روستايي
هاي دوم و  گردشگري خانه  سعةدر ديدگاه مالكان و اهالي نسبت به تو داريتفاوت معني. داشته است
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طراحي   چونها، راهكارهايي يافتهبه با توجه  .تغييرات در ابعاد اقتصادي زندگي روستاييان وجود دارد
هاي دوم، انجام مطالعات كاربري زمين بر اساس ارزيابي تـوان   نظام مديريت يكپارچة گردشگري خانه

ـين   تي، انجام مطالعات و اجراي طرحشناخبوم ـاي   نامـه  هاي مديريت پسماند و فاضالب، تـدوين آي ه
هاي مربوط به تغيير كاربري  نامه اجرايي مربوط به طراحي منظر و محيط روستايي، تدوين و اجراي آيين

  .هاي دوم و غيره پيشنهاد شده است ها و مزارع به خانهباغ
گذاري، مسكن  دوم، پيامدهاي اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي، سرمايههاي  گردشگري خانه :ها كليدواژه
   .روستايي

  

  مه مقد. 1

  بيان مسئله .1 .1

يابي به رشد اقتصادي و اجتماعي و نيـز بـازآفريني    ابزاري براي دست مثابةگردشگري روستايي به  
ري به عنـوان منبـع مـؤثر    گردشگ  توسعة  اي در زمينة اكنون اقدامات گستردهو ت است مدنظر قرار گرفته

امـروزه   ).Sharply, 2002: 233( زايي در نـواحي روسـتايي انجـام شـده اسـت      ارتقاي درآمد اشتغال
- ، مـي كنـد  يمـ را تهديـد   هـا  آنمحيطي كه   هاي زيستساكنان نواحي شهري براي فرار از انواع آلودگي

بنـابراين،   نخـورده سـپري كننـد؛   اي از وقـت خـود را در نـواحي آرام و  بكـر و دسـت     كوشند تا پـاره 
هـاي اخيـر، نـواحي      هـايي اسـت كـه در دهـه    هـاي دوم روسـتايي از پديـده   گردشگري در شكل خانه

هـاي دوم يكـي از   گردشـگري خانـه  ). 103: 1389عنابسـتاني،  ( قرار داده است ريتحت تأثروستايي را 
سـت كـه از طريـق گسـترش     در نواحي روستايي و كوهسـتاني ا  ژهيبه والگوهاي گسترش گردشگري 

 & Williams( شـود حاصـل مـي  ) هـاي تعطـيالت  خانـه  هاي ييالقي ياخانه(هاي دوم مالكيت خانه

Hall, 2000: 23( .گردشـگري در نـواحي روسـتايي     ترين شكل توسعةمهم اين نوع گردشگري شايد
ـتاييِ   ژهيبه و  ،كشور باشد كه به طور سريع در بسياري از مناطق شـهرها  كـالن اطـراف  در نواحي روس

 ز نيازهاي اساسي جوامـع معاصـر اسـت   پديدار شدن اوقات فراغت به عنوان يكي ا. حال رشد استدر
گسـترش و توسـعه يافتـه     ،اوقات فراغتپركردن هاي رو، گردشگري نيز به عنوان يكي از شيوهو ازاين

كـه در ايـن زمينـه    تند هسـ ي يهاعرصه نواحي روستايي از جمله). 20:1389صيدايي و ديگران، ( است
و  شـده هاي دوم در نـواحي روسـتايي ايجـاد    بخش مهمي از خانه اند و به همين دليل،برداري شدهبهره

 ).296:1384شكري، ( اندگسترش يافته
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ـتم  بهبـود  شهرنشـيني،  ةتوسع به توجه با روستايي هاي محيط در گردشگري   و ونقـل حمـل  سيس
 و گسـترش  گيري شكل آن، دنبال به است و گسترش درحال يرهغ و فراغت اوقات ارتباطات، افزايش

 و ماهيـت گردشـگري   به با توجه. است حاضر هاي و سده بيستم قرن مهم هاي پديده از ومد هاي خانه
       تحـوالت  و تغييـرات  بـروز  اجتمـاعي،  و اقتصـادي  ي مختلـف ها تيفعال با آن ارتباط و دوم هاي خانه

 بـا  .است ناپذير اجتناب بر جوامع روستايي آن و فرهنگي اجتماعي ، ادياقتص تأثيرات و محيطيزيست

 ابعـاد  از پديـده  اين كه تأثيراتي و هاي دوم خانه ايجاد براي مردم تمايالت و گيري شكل به روند توجه

 بـراي  گذاشـت،  روسـتاها خواهـد  ويـژه   بـه مختلف  مناطقبر  كالبدي و اجتماعي، فرهنگي اقتصادي،

 از ضـروريات  ها آن منطقي هدايت و دوم هاي خانه به توجه ،فضاهااين  مناسب دهيسامان و مديريت

 ي شـهروندان هـا  شيگرا اما ،ندارد چنداني عمر پديده گيري اين شكل تاريخچة ايران در گرچها. است

قـرار   توجـه  مـورد  هـا  آن فضايي دهيسامان و هدايت كه كند يم ايجاب ها مكان اين گيريشكل براي
  .گيرد

اسـت   هدردارد، دهسـتان شـيرين  هاي زيادي براي گسترش گردشگري كه قابليت اييكي از نواحي
سرسـبز، ارتفاعـات و    اترك، باغـات  رودخانةاين دهستان با داشتن  .كه در شهرستان قوچان واقع است

. زوده اسـت هاي اين منطقه افـ جاذبهبه همراه ساير شرايط اقليمي و جغرافيايي به زيبايي و  هاي زيبادره
ـتان قوچـان و         عالوه بر اين،  به لحاظ بعد مسافت، نزديكـي و دسترسـي آسـان ايـن منطقـه بـه شهرس

هاي دوم قـرار  كين خانهمالبه ويژه و اش، مورد توجه گردشگران طبيعي  هاي خاصها و جاذبهويژگي
هـا اثـرات   انـه پيـدايش ايـن خ  . هاي دوم هسـتيم گيري خانهد شكلدر همين راستا شاه گرفته است كه

، انجـام ايـن پـژوهش   هـدف از   ،روگذارد؛ ازاينبرجاي مي اقتصادي و اجتماعي خاصي را در روستاها
نـواحي روسـتايي از   هاي دوم بر رونـد توسـعة   دشگري خانهبررسي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي گر

  . ن استدره از توابع شهرستان قوچاديدگاه دو گروه مالكان و اهالي در دهستان شيرين
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  پيشينة نظري تحقيق. 2 .1

ـتازدگي بعـد از جنـگ جهـاني دوم      پديـدة  وقـوع در خارج از كشور با توجه بـه    مطالعـات   ،روس
هـا اشـاره    ي از آنتعدادبه  بخشاين كه در است هاي دوم انجام شده  بيشتري بر روي گردشگري خانه

  .شود مي
دهـد كـه نگـرش     سـتاني نـروژ نشـان مـي    هاي دوم در منـاطق كوه  پيدايش خانهمطالعات دربارة  

توســعة  ،گرايــي نقــش بيشــتري در رابطــه بــا توســعة ايــن نــوع گردشــگري دارد و در مقابــل محــيط
ـته اسـت    ها اثر ناچيزي بر ساخت خانه زيرساخت  ,.Kaltenborn  et al(هاي دوم در اين منطقه داش

صـورت   لـت واشـنگتن آمريكـا   هـاي دوم در ايا  ساخت خانهبر روي كه  ينتايج تحقيق ).195 :2009
در الگـويي از   ،دوم بـراي حفـظ حـريم خصوصـي     كه تمايل مالكان خانـة  دنده يمنشان گرفته است، 

هـا بـه   يـن الگو كـه ا  مورد مطالعه منعكس شـده اسـت   دوم در منطقة هاي ي فضايي در ميان خانهانزوا
- در عصـر جهـاني    ).Kondo et al., 2012: 174(محيطي هسـتند  شدت تحت تأثير تفكرات زيست

هـاي دوم در   سـاخت خانـه   بـه كنـگ  سال هنگميان در رابطه با تمايل ساكنان يهاي تحقيق شدن، يافته
دارنـد  درآمـد متوسـط   ي است كه اين تمايل در راستاي خواست مردمكه د نده سرزمين اصلي نشان مي

 يني هسـتند شهرنشـ  مسكوني براي فـرار از زنـدگي روزمـرة   داشتن محيط بزرگ تفريحي و و به دنبال 
)Man Hu & Hung Yu, 2008: 106  .(  

- مـي هاي سنگين اقتصادي و اجتماعي سبب ايجاد هزينه، هاي دوم صاحبان از اين خانهكم  ةاستفاد

- نـد كـه ميـزان اجـاره    ده هاي دوم در آلپنارنا در سوئيس نشان مي مالكان خانه نتايج تحقيق دربارة. شود

راهكارهـايي   بايسـت ، ميبنابراين دارد؛ها و سن مالكان  ان خريداري خانهها بستگي به زم دادن اين خانه
مطالعـه  ). Bieger et al., 2007: 263(كـار گرفتـه شـود    هـا بـه   دادن آنن به اجارهبراي تشويق مالكا

ها بـه عنـوان منـاطقي آرام و محـل      اين خانهدهد كه  هاي دوم در فنالند نشان مي انداز خانه دربارة چشم
هاي مربـوط بـه اوقـات فراغـت  و      اي از  زندگي سنتي و روستايي و فعاليت براي تجربة شيوه زندگي

- يافتـه ). Vepsalainena & Pitkanen, 2010: 194(گيرنـد   تفريح سنتي مورد استفاده قرار مـي 

نشـان  انجـام شـده اسـت،    هاي دوم و پيامدهاي آن در نروژ  در رابطه با گسترش خانهكه  يتحقيق هاي
يي كـه  ها آنبه ويژه  ،نخبگان محلي و روستايي ه تفاوت در هر دو سطح خرد و كالن؛ يعني،ك دنده يم
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ـتر   هاي دوم سـروكار دارنـد، مثبـت و در راسـتاي توسـعة      اقتصادي در بخش خانهبا منافع مستقيم  بيش
بـا توجـه بـه    ، اينوجودبـا . بيشتر اسـت است و در سطح مديريت محلي، مقاومت نسبت به خانه دوم 

بـا افـزايش   كـه   رسـد  يمـ بـه نظـر    هـاي دوم خ رشد باال در افزايش تعداد خانـه نرگذاري زياد، رمايهس
هـاي   گردشگري خانههرچند  ).Fredrik Rye, 2011; 263(ي محلي صورت گرفته است ها تيحما

اي زيـاد   و سـابقه شـود  اي جديد محسوب مييي ايران به شكل امروزي آن، پديدهدوم در نواحي روستا
بـه ايـن تحقيقـات    كـه  انـد  داشته موضوعاين  اي در زمينة محققان كشورمان مطالعات پراكندهارد، اما ند

  . كنيماشاره مي
هاي دوم  و اثرات آن بـر نـواحي    گردشگري خانه«تحقيقي با عنوان در ) 1384(و صفايي رضواني  

هـاي لواسـانات و    بخـش (ن در نواحي روستايي شمال تهـرا نشان دادند كه  »فرصت يا تهديد: روستايي
ايـن ناحيـه در   در هاي موجـود   از فرصت ،ريزي و ضعف مديريتي به دليل فقدان برنامه) قصران رودبار

تجديـد  از سـوي ديگـر،   و راغتي شهروندان تهراني از يك سـو  زمينة گردشگري براي تأمين نيازهاي ف
تهديـدهاي   ،در مقابـل . اسـت حيات اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي بـه درسـتي اسـتفاده نشـده     

آب، تخريـب    پيامـدهاي نـامطلوبي ماننـد آلـودگي منـابع     گيـري  شـكل مرتبط با گردشـگري موجـب   
هـاي   اندازهاي طبيعي، تخريب و تغيير كاربري اراضي و باغات، افزايش مهاجرت و ركود فعاليـت  چشم

وم در تغييـر  هـاي د نـه نقش خا«در مطالعة ) 1386( نوذري. كشاورزي و دوگانگي اجتماعي شده است
ـ  گسترشبه اين نتيجه دست يافته كه  »اقتصادي روستاي كردان كاربري اراضي و توسعة هـاي دوم  هخان

تخريـب و تغييـر    انـدازهاي طبيعـي،  چشمتغيير ، سبب بروز تغيير ميزان آب روستا، يادشدهدر روستاي 
ـتاي مـورد بررسـي،    هـاي  گسترش خانه عالوه بر اين،. كاربري باغات و مزارع شده است دوم در روس

افـزايش   ل در روستا، افزايش درآمد سـاكنين و يي، ايجاد شغزا اشتغالهمچون مثبتي اقتصادي پيامدهاي 
  . پي داشته استرا دررفاه عمومي مردم روستا 
هـاي دوم بـر سـاختار     نقـش و تـأثير خانـه   «تحقيقي كه بـا عنـوان   در ) 1387(مهدوي و همكاران 

اش كه در اين ناحيه بـه دليـل برخـورداري   معتقدند انجام دادند،  »ي ناحية كالردشتاقتصادي و اجتماع
هاي دوم گسـترش يافتـه و    خانه از موقعيت ممتاز گردشگري و استراحتگاهي مورد نياز ساكنان شهرها،

نطقـه  گيري اين پديده در نواحي روستايي تأثير چشمگيري بر دگرگـوني اقتصـادي و اجتمـاعي م   شكل
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سـازها در ايـن قسـمت غالبـاً بـه صـورت       وها بر اين مطلب تأكيد دارنـد كـه سـاخت   آن. ستداشته ا
هـره و سـاختار   و در نتيجه منجر بـه بـروز ناهمـاهنگي در چ   است اي و فاقد طرح و برنامه بوده  سليقه

ـيط زيسـت و توسـعة      ادامة چنين رونـدي  محيطي آن شده است كه  روسـتايي   بـا اصـل پايـداري مح
هاي دوم با گردشگري روزانه بر نـواحي   اي آثار اقتصادي گردشگري خانه تحليل مقايسه«. مغايرت دارد

. انجـام دادنـد  ) 1390(پژوهشي است كه رضواني و همكاران عنوان » روستايي، با رويكرد توسعة پايدار
 هـاي دوم بيشـتر   كه بر اساس ديدگاه ساكنان محلي، تأثير اقتصادي گردشـگري خانـه  ها نشان دادند آن

نيا و قـدير . وجـود دارد  بين آثـار اقتصـادي دو الگـوي ذكرشـده     داريمعنيتفاوت  ،است و در مجموع
در نـواحي  ) هـاي دوم  خانـه (پيامدهاي گسـترش ويالسـازي   «اي با عنوان مطالعهدر ) 1390(همكاران 

دي، به اين نتيجـه رسـيدند كـه پيامـدهاي منفـي اقتصـا       »روستايي در دهستان تاررود شهرستان دماوند
  .هاست بيش از آثار مثبت آن ،هاي دوم ناشي از گسترش خانه يِكالبداجتماعي و 

هـاي دوم و بررسـي    شناسي خانـه  در ارتباط با گونهدر پژوهشي كه ) 1387(نسب ضيائي و صالحي
ـيدند كـه       انجام دادند، رودبار قصران بدي آن بر نواحي روستايي در منطقةاثرات كال بـه ايـن نتيجـه رس

الگوي غالب زندگي گردشگران قديمي و جديـد   شناسي گردشگران، با مقايسة بر  تأكيد بر گونهعالوه 
. بايد بررسـي شـود  به تفكيك بر جوامع روستايي  ،هاي دوم، اثرات كالبدي هر يك از اين دو قشر خانه

هـاي   انـه بومي قديمي خات منفي ناشي از حضور مالكان غيرحاكي از آن بود كه اثر آنان نتايج مطالعات
رهنمـايي و  . بـومي جديـد خانـه هـاي دوم اسـت     منفي ناشي از وجود مالكان غيركمتر از اثرات  ،دوم

ردشگري با تأكيد بـر جامعـة   مقصد گ اي كه در مورد ظرفيت تحمل حوزةدر بررسي) 1387(همكاران 
ردشـت در رابطـه   كال ، حـوزة ميزبان ترتيب دادند، دريافتند كه از بعد جامعة در منطقه كالردشت ميزبان

گردشـگران   عملكـرد با توجه به  كهمل متفاوتي دارد؛ به اين مفهوم ظرفيت تح ،با نوع گردشگران خود
حـداقل  ي كه در رابطه با گردشگران، ظرفيت تحمل حوزه به آستانة خود رسيده است؛ اما هاي دوم خانه

. مـورد تأييـد نيسـت   زه، حـو ظرفيـت تحمـل    ، اشباع آستانة)گردشگران اقامتي(اقامت دارند يك شب 
عـواملي اسـت، از   كالردشت، تحت تأثير  حمل حوزةميزبان، وضعيت ظرفيت ت از بعد جامعة چنين هم

ي كـه در  نـوع گردشـگران   كه از حيث اقتصادي مؤثرتر هستند و يبه گردشگران نوع نگرش مردمجمله 
تحليـل  « اي با عنـوان مطالعه در) 1388(آمار و برنجكار  .مطلوب دارند تأثيرگذاري بر محيط، عملكردي
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ـتان بنـدر  هاي دو جغرافيايي گسترش خانه  »انزلي بعـد از انقـالب اسـالمي   م در نواحي روستايي شهرس
، هاي موضـعي  ريزي ها در اين منطقه متأثر از شرايط جغرافيايي ناحيه و برنامه معتقدند كه گسترش خانه

  .آزاد است منطقة مانند
در هـاي روسـتايي   سـكونتگاه  هـاي دوم بـر توسـعة   ار كالبدي خانهبررسي آثدر ) 1388(عنابستاني

بـراي  گري در روسـتاهاي ييالقـي مشـهد،    هاي گردشـ جاذبهكه معتقد است  ،روستاهاي ييالقي مشهد
بـراي تجديـد حيـات اقتصـادي،      به فضاهاي فراغتـي و نيـز   شهر كالنرشد ساكنان اين بهنياز رو نيتأم

در كنـار ايـن   البتـه  . هـايي را فـراهم سـاخته اسـت    ن ناحيه، فرصـت اجتماعي و فرهنگي روستاهاي اي
هـاي دوم نيـز   تهديدها و يا به بياني ديگر، پيامدهاي نامطلوب گذران اوقات فراغت در خانهها، فرصت

هـاي مسـكوني،   بـه سـاختمان  هاي سـودمند  تبديل باغ: ها عبارتند ازبرخي از آنوجود داشته است كه 
هـا و آلـودگي آب و   ناهمگون با محيط، تجاوز به حريم رودخانه ي معماريِهاالگواستفاده از مصالح و 

- بـاغ  هاي دوم بر توسعة منطقـة خانه ريتأث«پژوهشي كه با عنوان در ) 1389( صيدايي و همكاران. خاك

هـاي  در اين ناحيه با توجه بـه توانمنـدي  به اين نتيجه رسيدند كه  انجام دادند،» شهرستان لنجان بهادرانِ
آرام،  يمحيطـ  وجـود و بـه آن  نزديك  نسبتاًدسترسي آسان و  رود،زاينده رودخانة بودناز جمله  طبيعي

گسـترش  . اصفهان فراهم شده اسـت  شهر كالنگذاري ساكنان براي امكان استقبال سرمايهشرايط خوبي 
  . استداشته ، پيامدهايي منفي نيز دربرداشتن پيامدهايي مثبتهاي دوم، عالوه بر خانه

   پژوهش مباني نظري. 2

بـه معنـاي    ،در لغت homeتشكيل شده است كه  secondو  homeاز دو لغت  »خانة دوم«مفهوم 
وتاهي از زمـان،  ك به لحاظ لغوي به معناي ثانيه، دورة second و ميكن يممكاني است كه در آن زندگي 

 :Crawly, 2000( گيـرد شـكل مـي   »دوم خانـة «تركيب اين دو واژه، اصطالح  از. دوم و دومين است

هـاي ثانويـه بـه     هاي دوم يـا اقامتگـاه   خانه. هاي دوم، تعريف واحدي وجود ندارد در مورد خانه. )265
شود كه ساكنين شهرها در نواحي روستايي خوش آب و هـوا بـراي گـذران اوقـات      هايي گفته مي خانه

هـاي تعطـيالت و آخـر     هاي ييالقي، خانه انهبه نام خهاي دوم خانه. بينند راغت و استراحت تدارك ميف
هـا نـوعي گردشـگري محسـوب      اين اقامتگاه دراقامت ). 60: 1382رضواني، (هفته نيز معروف هستند 
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ـتايي چنـين     در مـورد خانـه   انسـاني  فرهنگ جغرافيايدر ). 410: 1374درئو، (شود  مي هـاي دوم روس
 ،بـه وسـيلة خانوارهـاي سـاكن در نقـاط ديگـر      كـه   هستندهايي  هاي دوم خانه خانه: آورده شده است

 والً در نواحي روستايي قـرار دارنـد  هايي معم چنين خانه. دنشو خريداري و يا به مدت طوالني اجاره مي
فتـه و  هاي آخـر ه  خانهديگري نيز مانند  هاي دوم، اساميخانه. شوند و براي مقاصد تفريحي استفاده مي

- هـاي دوم بـه  حال اگـر گردشـگري خانـه   هربه. (Johnston, 1988: 423)هاي تعطيالت، دارند  خانه

يـابي بـه پايـداري توسـعه در     براي دست را يافتهي توسعهيندتواند فرامي ،نحوي مناسب مديريت شود
- خانـه   گردشگري روستايي از طريـق مالكيـت    ،در برخي از كشورها .وجود آورد به، نواحي روستايي

- 113: 1384رضـواني و صـفايي،   ( پايدار نواحي روسـتايي بـوده اسـت    ، ابزاري براي توسعةهاي دوم
114.(  

اي براي رفـاه   و وسيلهاست اي يافته  امروزه گردشگري در مناطق روستايي و دورافتاده اهميت ويژه
د كـه  نـ ده هاي درك هال و رابرت در زمينة گردشگري روستايي نشان مي بررسي. شود جوامع تلقي مي

شــود  مــيي جهــانگردي هــا تيــفعال از همــة% 20تــا % 10، شــامل روســتاييگردشــگري  در منــاطق 
)Roberts, 2001:55-56 .(   با گسترش شهرنشيني و مهاجرت روستاييان به نقاط شهري از يـك سـو

هـاي  اجتمـاعي و اقتصـادي گردشـگري داخلـي نيـز در       زمينه         و افزايش درآمد از سوي ديگر، 
در  ،گردشگري در مناطق روستايي به عنوان يك بخش از گردشـگري  ،بيترتنياهب. كشورها فراهم شد

هـواي  وهـاي دوم در منـاطق خـوش آب   اث خانـه كنار ساير انواع گردشـگري شـكل گرفـت و احـد    
ايـن رونـد بـا پيـروزي انقـالب      . تهـران رونـق يافـت   در  ژهيبه وشهرهاي بزرگ،  در اطرافروستايي 

  ).197- 196: 1388 قاسمي،( تراه يافاسالمي به ديگر مناطق كشور نيز 
ـترش خانـه      ترين زمينهمهم هـاي دوم در نـواحي   ها و عوامل كششـي، انگيزشـي و يـا رانشـي گس

  :زير خالصه نمود مواردتوان در  روستايي كشور را مي
  ي و جغرافيايي؛يهواوهاي آبتفاوت) الف
  شهري؛ - هاي روستاييمهاجرت) ب
  حد جمعيت در شهرها؛ زيست و ازدحام بيش از طيمحآلودگي ) ج
  هاي ارتباطي و افزايش برخورداري از خودروي شخصي؛بهبود راه) د
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  .هاي دومشهرگريزي و گسترش خانه) ه
ميان رونق گردشگري و معيارهاي عيني و ذهني اثرات اقتصـادي، اجتمـاعي و   كه محققان معتقدند 

در 1بـاتلر . )Johnston et al.,1994: 630( اي مسـتقيم وجـود دارد  رابطـه  ،ميزبان بر جامعةآن محيطي 
رات اقتصـادي، اجتمـاعي و   گردشگري و نگرش منفي به اث كه ميان سطح توسعةاين زمينه معتقد است 

بـه  گردشـگري   در مرحلة اوليـة توسـعة  . شودمشاهده مياي مستقيم رابطه ،ميزبان بر جامعة آن محيطي
از آرزوها و اشتياق سـاكنان   ميزان زياديموالً مع، توسط جامعه روستايي شدهدليل فوايد اقتصادي درك

بروز تغييرات ناخوشايند در محيط طبيعـي و نـوع    به سبب ل بعددر مراح؛ ولي شودبرآورده مي مقصد
 شـود مردم از اثـرات گردشـگري بـه تـدريج منفـي مـي       و تصوراند، درك گردشگراني كه جذب شده

)Smith and Krannich,1998:785 .( زنـدگي  نظرات اين اسـت كـه كيفيـت     ةهمفرض اساسي در
اي محـيط بـه مرحلـه   اما ظرفيت تحمل  يابد؛ميتوسعه گردشگري بهبود  ساكنان مقصد در مراحل اولية

زاده  عليقلـي ( شـود مـي ييرات منفي در محيط مقصد بروز تغسبب  ،بيشتر گردشگري رسد كه توسعةمي
  ).5:1386 جاني و ديگران،فيروز

معمـاران بـا   عقايـد گونـاگوني دارنـد؛     هاي مختلف نظران رشته صاحب ،ي دومها در ارتباط با خانه
- تر به مباحثي مانند نـوع مصـالح بـه   بيش ،ها دارند ساخت خانه شيوةتوجه به نگاه دقيقي كه به شكل و 

 رافيـدانان بـه دليـل   جغ. پردازند و ميزان استحكام بنا، مقدار زيربنا، نوع نقشه و غيره ميها در آنرفته كار
و دقيقي كه به مسائل مختلف دارنـد، بيشـتر بـه مسـائلي همچـون پراكنـدگي،       ) گرايانهكل(نگاه جامع 

اقتصـاددانان از ديـدگاه   . كنندتوجه ميتوزيع  هاي فضاييِ توزيع و تراكم، علل، آثار و همچنين ارائة مدل
ي دوم، تغييـر در  هـا  نـه و مسائلي مانند اثـرات اقتصـادي خا   كنندهاي دوم را بررسي مي ، خانهاقتصادي

در ميـزان ماليـات دريـافتي از    تغيير در ميزان درآمـد روسـتاييان، تغييـر    بازي زمين، قيمت زمين، بورس
شناسـان اغلـب بـه مسـائل تغييـر       جامعـه . دهنـد  هاي دوم و غيره را مورد توجه قرار مـي  صاحبان خانه

بـا  اسـت تـا   در اين پژوهش سعي شـده   .پردازندميجمعيت روستا، تغيير در فرهنگ روستاييان و غيره 
اجتمـاعي آن  هـاي دوم، پيامـدهاي اقتصـادي و     اي در رابطه با گردشگري خانه استفاده از ديدگاه توسعه

  ).153: 1390فيروزنيا، (بررسي شوند 

                                                
1 Butler 
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  هاي دوم هاي نظري مرتبط با گردشگري خانه  ديدگاه - 1جدول 

  )Wang, 2006: 18(با تغييراتي، برگرفته از : مأخذ
  اهداف مورد نظر  ديدگاه تحقيق

بررسي اشكال خاص  ،ر يك ناحيه خاصدوم دهاي  خانه ةنديع جغرافيايي آيتوز  جغرافيايي
  .ومدهاي رشد خانه هاي  مدل ئةارا ،ومدع خانه هاي يرشد و توز

مردم روستا، بررسي  يها تيع فعالانواهاي دوم، بررسي  بررسي تحريكات خانه  گردشگري
  .ارنددر زمان اقامت نياز دصاحبان ويالها خدماتي كه 

  .وم بر روي محيط طبيعيدهاي بررسي تأثيرات خانه  )اكولوژيك(محيطي 

ر دميزبان، بررسي رفتار مردم محلي  ةوم بر روي جامعد هاي بررسي تأثيرات خانه  اجتماعي - يشناخت روان
  .ها ن آنوم و مالكيدهاي  وم و بررسي خصوصيات خانهد ةخان ةئلسبرابر م

  اي توسعه
ر در ثبررسي عوامل مؤ ، ها وم از اين خانهدهاي كين خانهلما ةدافاست نحوةبررسي 

اي و مانند هاي دوم، بررسي آثار توسعهخانه ةتصميم مالكين براي خريد يا اجار دمور
  .آن

  پژوهششناسي  روش. 3

   تحقيققلمرو  .1 .3

تر مربع به مركزيت روستاي مزرج از بخـش مركـزي   كيلوم 4/620دره با مساحت دهستان شيرين  
عـرض جغرافيـايي    37ْ 16تا َ 37ْ 01كيلومتري شمال شرق شهر قوچان بين َ 5/5در  ،شهرستان قوچان

ـتان سـودالنه    . طول جغرافيايي قرار گرفته است 58ْ 56تا َ 58ْ 20و َ از  ،اين دهستان از جنـوب بـه دهس
از شمال و شـمال غربـي بـه دهسـتان بـاجگيران و از      ن درگز، ه دهستان ميانكوه شهرستاشمال شرقي ب

  ). 1391استانداري خراسان رضوي، (شود  دهستان قوچان عتيق محدود مي غرب به
هواي معتـدل كوهسـتاني، باغـات    وفضاي طبيعي مناسب، آبداشتن با توجه به مورد مطالعه  ةمنطق

ـبي بـراي     ،هـا  كـوه  تاها در دامنةي برافراشته و قرارگرفتن روسها كوهسرسبز، رودخانه و  موقعيـت مناس
محدوديت خـاك، كمبـود اراضـي بـراي      ،هاي فراوان و در مقابلچشمهوجود وفور آب و . داردتفريح 

آن داشـته  ين روسـتاها را بـر  حفاظت در برابر باد، ساكنان ا ها به د پرورش درختان در درهكشت، استعدا
اين تنهـا راه ممكـن در    ؛ زيرا، استفادة كامل بكنندهاف به درههاي مشرتا از حداقل اراضي و دامنهاست 
ايــن قبيــل روســتاها در كنــار ). 107- 105: 1384 ،رضــازاده(اق روستانشــينان كــوه و دره اســت ارتــز

سـاله پـذيراي   انـد و همـه  خطي گسترش يافتـه  ها به صورتها و در كنار جادهها، مسير آبراههرودخانه
  گردشگران زيادي هستند
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  موقعيت منطقة مورد مطالعه - 1شكل 

  1391، پژوهشهاي  يافته: مأخذ
  روش تحقيق  .2 .3

هـاي   بخشـي از داده . تحليلي اسـت  - ، توصيفيكاربردي و از نظر روش ،تحقيق از نظر هدف اين  
ــ  ظـري ن  مانند چـارچوب  هاگر از آنتحقيق از طريق مطالعات ميداني و با ابزار پرسشنامه و بخشي دي

دهسـتان  . انـد دست آمـده اي به از طريق روش كتابخانه ها مدارك و سرشماري مفهومي پژوهش، اسناد،
 7نفر اسـت كـه  از ايـن تعـداد روسـتا،       16778با و تعداد جمعيت آن برابر دارد روستا  32دره  شيرين

 تاهاي نمونـه بـراي  تند، به عنوان روسـ هاي دوم هسخانوار كه داراي خانه 1184روستاي آن با جمعيت 
 و% 95ران با سـطح اطمينـان   كگيري كو از روش نمونه برآورد حجم نمونه براي. اندمطالعه انتخاب شده

ـتاها انتخـاب      163كه از اين تعداد،  نفر پرسشگري شد 218از ، %5خطاي احتمال  نفـر از سـاكنان روس
مطالعه نيز مـورد بررسـي قـرار    هاي دوم حاضر در روستاهاي مورد خانه گردشگرنفر  55 دند و همةش

پـس  . ه بـود گيري تصادفي سـاد  به صورت نمونه شيوة انتخاب خانوارهاي نمونه در هر روستا. اند گرفته
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بـه تحليـل    ...و  SPSS, ArcGISافـزاري   هـاي نـرم   در محيط ها آنآوري اطالعات و پردازش  از جمع
  .ها و تبيين موضوع مورد مطالعه پرداخته شد داده

  روستاهاي نمونه و حجم نمونه در هر روستا - 2جدول 

  1391هاي پژوهش، يافته: مأخذ                                        

تعداد پرسشنامه 
 )مالكان(

تعداد پرسشنامه 
 )اهالي(

هاي  تعداد خانه
 دوم

 تعداد جمعيت
تعداد 
 خانوار

  روستاها
 

  هيهي 351 1452 12 49 5

 قيطاقي 77 356 7 10 2

 چاالكي 41 130 11 6 5

 خانيوسف 121 415 16 17 7

 آبادپري 103 441 11 14 5

 بادخور 110 458 27 15 11

 يدك 381 1654 48 52 20

 جمع 1184 4906 132 163 55

  تحقيق هايها و فرضيهسؤال. 3 .3

ي، حضـور  گردشـگر  منطقـه در حـوزة  بـاالي    توانبا توجه به  دريابيمسعي داريم تا تحقيق  در اين
ساز ايجاد تغييـرات در ابعـاد اجتمـاعي     هاي دوم به چه ميزان توانسته است زمينه پديدة گردشگري خانه

ـيه   پاسخ درسطح منطقه باشد؟  و اقتصادي زندگي روستاييان در زيـر   هـاي گويي به سؤال تحقيـق، فرض
  :شوندمطرح مي

  .داشته است وستاييي اقتصادي در نواحي رهاي دوم، تغييراتگردشگري خانه ةتوسع - 1
ـتايي فـراهم نمـوده      نيزم ،دومهاي گردشگري خانه توسعة - 2 ة تغييرات اجتمـاعي را در نـواحي روس

  .است

  ها و متغيرها معرفي شاخص. 4 .3

 ،يعني از دو متغير اصلي؛ ،هاي دوم در سطح جوامع روستايي براي بررسي اثر متغير گردشگري خانه 
گونـاگوني   هـاي  هـا و معـرف   و نيز از شاخصدي زندگي روستاييان تغييرات در ابعاد اجتماعي و اقتصا



 109                         ...ي گردشگري پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي توسعه                         سال اول         

 كارشناسـان نظـران و   صـاحب  ،كمك گرفته شده است كه قبل از شروع به پرسشگري از سطح منطقـه 
معرّف تدوين  17 ،براي متغير مستقل و متغيرهاي وابسته ،بنابراين ها را تأييد كردند؛ روايي آنگردشگري 

متوسط،  كم، كم، خيلي( ليكرت طيف مبناي بر ها تمامي گويه .نديي ارزيابي شدها گويه ه وسيلةكه بشد 
  .شد ييدتأ 89/0كرونباخ با اعتبار  مبناي آلفاي بر ها آن پايايي و شدند تنظيم )زياد خيلي زياد،

  
 

 

 

 

 

  
  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  اراضي در روستا فروشوسوداگري زمين و خريد -

  بومي در محيط روستااقامت افراد غير -

  روستايي در محيط روستااري افراد غيرگذسرمايه -

  )سازهاي جديدوة ساختتوسع( تغييرات كالبدي محيط روستا -

  )بوميمسكن غير( گسترش الگوهاي مسكن جديد در محيط روستا-

  مسكن در روستا گذاري در زمينةسرمايه -

   هاي جديدبه خانهها آنهاي قديمي و تبديل بازسازي خانه-

  

عي و اقتصادي  در تغييرات اجتما

  زندگي روستاييان

هاي توسعة گردشگري  معرف

 هاي دوم روستايي خانه

 

  مهاجرت روستاييان - 

هاي اجتماعي فرهنگي در گسترش ناهنجاري - 

  روستا

  رفتن سطح آگاهي فرهنگي ساكنينباال - 

كاهش انسجام و يكپارچگي اجتماعي و  - 

  خانوادگي در روستا

  

  انافزايش درآمد روستايي - 

  افزايش قيمت زمين - 

  ايجاد اشتغال در روستا - 

  بازاريابي محصوالت كشاورزي - 

  مسكن و ناتواني جوانان در خريد زمين - 

  شدن خدمات زيربناييكمك به فراهم - 

  ياجتماعبعد   بعد اقتصادي

يابي به توسعه در دست

 هاي روستايي سكونتگاه

  غيرهاي مستقل و وابستهيا نحوة ارتباط متمدل مفهومي تحقيق  - 2شكل 

 1391هاي پژوهش،  يافته: مأخذ
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         هاي دوم و  اثرات آن در زندگي روستاييان و خانهمتغيرهاي گردشگري  بررسي - 3 جدول                

  ها آنگيري  اندازه هاي شاخص                                                       

 1391هاي پژوهش،  يافته: مأخذ                 

آلفاي (ضريب پايايي   تعداد معرّف  نوع متغير  متغير
  )كرونباخ

 64/0 7  مستقل  ومهاي د گردشگري خانه
 62/0 4  وابسته  بعد اجتماعي
  76/0  6  وابسته  بعد اقتصادي

  هاي تحقيق يافته. 4

  هاي دوم در منطقه گردشگري خانه توسعة. 1 .4

ـتايي مـورد مطالعـه      براي سنجش وضعيت توسـعة گردشـگري خانـه     از  ،هـاي دوم در نـواحي روس
ـيط   ي در روستا، اقامـت افـراد غير  اراضفروش يي مانند سوداگري زمين و خريدوها شاخص بـومي در مح

ـتا، توسـعة سـاخت    روستا، سرمايه ـيط روس ـتا،    وگذاري افراد غيرروستايي در مح سـازهاي جديـد در روس
كه در اين تحقيق با توجه به اين. استفاده شده است غيره در محيط روستا ومسكن گسترش الگوهاي جديد 

اسـت،   5/2 بـا  اي ليكرت استفاده شـده و ميانـة نظـري آن برابـر     ها از طيف پنج گزينه براي ارزيابي معرف
است كـه   95/2ايي نمونه برابر با  روست هاي دوم در جامعة عة گردشگري خانهميانگين وضعيت متغير توس

ارزيـابي  و  28/3ارزيابي مالكان از ايـن متغيـر   . شود و در سطح خوبي ارزيابي ميميانة نظري باالتري دارد 
گسترش اين نوع تر مالكان در مقايسه با اهالي دربارة  نگاه مثبتدهندة است كه اين، نشان 84/2از آن اهالي 

رين شاخص به سوداگري هاي تحقيق، باالت در بين گويه. گردشگري در سطح روستاهاي منطقه خواهد بود
ــدو ــانگين  زمــين و خري ــا مي ــرين شــاخص را    2/3فروش اراضــي در روســتا ب            اختصــاص دارد و كمت

هـا بـا فراوانـي     براي مقايسة نسبت. دارد 44/2يط روستا با ميانگين روستايي در محغيرگذاري افراد سرمايه
ند كـه بـا اطمينـان    ده هاي تحقيق نشان مي يافته. شود اسكوئر پيرسون استفاده مي، از آزمون كايمورد انتظار

گـويي  پاسخ نگيزةهاي روستايي از نظر ا ن گروهبي ،، داليل كافي براي رد فرض صفر وجود دارد؛ يعني95%
  .داري وجود دارد، اختالف معنيهاي دوم روستايي شده در رابطه با گردشگري خانهبه سؤاالت ياد
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  هاي دوم در منطقه نظر اهالي و مالكان در مورد توسعة گردشگري خانه مقايسة - 4جدول    

 1391هاي پژوهش،  يافته :مأخذ           

  مالكان  اهالي  كل  معرّف

  45/3  12/3  2/3 فروش اراضي در روستاسوداگري زمين و خريدو
  07/3  97/2  3  بومي در محيط روستااقامت افراد غير

  05/3  24/2  44/2 روستايي در محيط روستاگذاري افراد غيرسرمايه
  96/2  48/2  61/2  سازهاي جديد در روستاوة ساختتوسع

  71/3  22/3  34/3  حيط روستاگسترش الگوهاي مسكن جديد در م
  41/3  92/2  04/3  مسكن در روستا گذاري در زمينةسرمايه

  33/3  94/2  04/3  هاي جديدبه خانهها آنهاي قديمي و تبديل بازسازي خانه
  28/3  84/2  95/2  هاي دوم گردشگري خانه متغير توسعة

  وم در نواحي روستاييهاي د بررسي آثار اجتماعي و اقتصادي توسعة گردشگري خانه .2 .4

هـاي   از شـاخص  ،هاي دوم در نواحي روستايي مورد مطالعه گردشگري خانه عةبراي سنجش آثار توس
ـين    اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيستچهارگانة تغييرات در ابعاد  محيطي استفاده شده اسـت و بـراي تبي

ها  در اين تحقيق براي ارزيابي معرفكه با توجه به اين. ك گرفته شده استمعرف كم 10ها از  اين شاخص
است، ميانگين وضعيت پيامـدهاي   5/2با اي ليكرت استفاده شده و ميانة نظري آن برابر  از طيف پنج گزينه
در بعـد اجتمـاعي تـا     33/2 دوم در جامعة روستايي نمونه بين هاي  دي گردشگري خانهاجتماعي و اقتصا

 وجـود  ،بر اساس نظر مالكان و اهـالي كه توان گفت  جمالي ميدر يك نگاه ا. در بعد اقتصادي است 46/2
هـاي   سـكونتگاه ابعاد اقتصـادي بـر چهـرة    بيشترين تغيير را در  ،هاي دوم در سطح منطقه گردشگري خانه

اين، است كه  36/2از آن اهالي ارزيابي و  77/2ارزيابي مالكان از اين متغير . روستايي برجاي گذاشته است
تر مالكان نسبت به اهالي در خصوص گسترش ايـن نـوع گردشـگري در سـطح      ه پررنگدهندة توجنشان

  . آن خواهد بود كه تغييرات اقتصادي در نتيجةاست روستاهاي منطقه 
ـين در    گانة مورد بررسي در اين بخش، باالترين شاخص 10هاي  در بين معرّف به افـزايش قيمـت زم

اسـت  كاهش انسجام و يكپارچگي در روستا  رين شاخص،اختصاص دارد و كمت 59/3با ميانگين روستاها 
ـترين و كـم  به عنـوان   ،ها در نظرسنجي از اهالي و مالكان اين معرّف. است 93/1آن ميانگين كه  تـرين   بيش
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راوانـي مـورد   ها بـا ف  براي مقايسة نسبت. دنشو يمهاي دوم مشاهده  تأثيرپذيري از حضور گردشگري خانه
 %95كـه بـا اطمينـان    د نـ ده هاي تحقيق نشان مي يافته. شود ئر پيرسون استفاده مياسكوانتظار از آزمون كاي

بـه  گـويي  هاي روستايي از نظر انگيـزة پاسـخ   بين گروه ،يعني كافي براي رد فرض صفر وجود دارد؛ داليل
  .داري وجود داردياختالف معن ،هاي دوم روستايي شده در رابطه با گردشگري خانهسؤاالت ياد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي دوم پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي گردشگري خانه مالكان و اهالي دربارةاي ديدگاه  تحليل مقايسه. 3 .4

هـا اسـتفاده شـده     داده بودننرمال دييتأدر اين قسمت ابتدا از آزمون كولموگروف اسميرنوف براي  
رمـال هسـتند كـه بـراي ايـن      گردشگري خانه هاي دوم ن ند كه فقط متغير توسعةنتايج نشان داد. است

  هاي دوم در روستاها گردشگري خانهمطالعة آثار اجتماعي و اقتصادي توسعة  - 5جدول

 1391هاي پژوهش،  يافته: مأخذ

  مالكان  اهالي  كل  معرف  متغير

  بعد اجتماعي

  24/3  62/2  78/2 مهاجرت روستاييان
 فرهنگي در - هاي اجتماعيگسترش ناهنجاري

  85/1  98/1  95/1   روستا

  22/3  94/2  01/3 رفتن سطح آگاهي فرهنگي ساكنينباال

  96/1  91/1  93/1  كاهش انسجام و يكپارچگي اجتماعي در روستا

  43/2  3/2  33/2  جمع

  بعد اقتصادي

  67/2  94/1  12/2  افزايش درآمد روستاييان
  71/3  55/3  59/3  افزايش قيمت زمين

  71/2  84/1  06/2  شتغال در روستاايجاد ا

  60/2  2/2  30/2  بازاريابي محصوالت كشاورزي

  22/2  62/2  52/2  و مسكنناتواني جوانان در خريد زمين 

  75/2  2/2  2/2  شدن خدمات زيربناييكمك به فراهم

  77/2  36/2  46/2  جمع
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يسـتند از آزمـون   نهـاي مسـتقل و بـراي سـاير متغيرهـا كـه نرمـال        با نمونه  tن پارامتريمتغير از آزمو
  .ويتني استفاده شده استناپارامتري من

 ،هـاي دوم  هاي مستقل در رابطه با متغير توسعة گردشـگري خانـه   با نمونه tبا توجه به نتايج آزمون 
، شـود  يمـ انجـام   tها كه قبل از آزمون  دار احتمال مربوط به آزمون همگني واريانسشود مق مشاهده مي

و از سـطر   پذيرفتـه  هـا  انسيـ وارفرض همگني  ،بنابراين است؛ تر بزرگ 05/0كه از  است 830/0برابر 
 05/0كـه از   اسـت  000/0بـا   مقدار احتمال مربوط به آزمـون تـي برابـر   . شود يماستفاده  tاول آزمون 

. شـود  ي دو نمونه رد مـي ها بودن ميانگيناست؛ در نتيجه، فرضية صفر آزمون مبني بر يكسان تر كوچك
ـتالف  گردشگري خانـه هـاي دوم   دو گروه مالكان و اهالي در زمينة توسعة كه بين نظراتنتيجه اين ، اخ

  . داري وجود داردمعني

اهالي و مالكان  در زمينة گردشگري  با نمونه هاي مستقل براي مقايسة نظرات  tنتايج آزمون  - 6جدول 

  هاي دوم خانه

  1391هاي پژوهش،يافته: مأخذ 

فرض همگني 
  ها انسيوار

آزمون لون براي همگني 
  ها انسيوار

  ها نيانگيمآزمون تي براي برابري 

آزمون  آمارة
  فيشر

مقدار احتمال 
  آزمون

آزمون  آمارة
  تي

  آزادي درجة
مقدار احتمال 

  آزمون
 ةتوسع

ي گردشگر
  هاي دوم خانه

046/0  83/0  873/3  216  000/0  

  

هـاي دوم در ابعـاد اجتمـاعي و اقتصـادي در      اي آثار توسعة گردشـگري خانـه   براي تحليل مقايسه
د نـ ده نتايج نشان مـي  ،اساسويتني استفاده شده است كه براين، از آزمون ناپارامتري مننواحي روستايي

كـه از   اسـت  003/0تا  002/0بين   ،ي در رابطه با متغير اقتصاديويتنمقدار احتمال مربوط به آزمون من
هـاي دو نمونـه رد    بـودن ميـانگين  است؛ بنابراين، فرضية صفر آزمون مبني بـر يكسـان   تر كوچك 05/0
تغييرات اقتصادي ناشي از توسـعة گردشـگري    دو گروه مالكان و اهالي در زمينة بين ،شود؛ در نتيجه مي

مالكـان از   ،زيـرا  اين نتايج تا حدودي منطقي است؛. شودداري مشاهده ميف معني، اختالهاي دوم خانه
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اسـت و از   حضور آنان در نواحي روستايي آثار اقتصـادي مثبتـي برجـاي گذاشـته    كه معتقدند  يك سو
هـاي دوم در نـواحي روسـتايي سـبب      روستاييان اعتقاد دارند كه حضور گردشگري خانه سويي ديگر،

  .شده است..) مانند افزايش قيمت زمين و( بار انيزآثار اقتصادي 

ويتني براي  نظرات اهالي و مالكان در رابطه با پيامدهاي اجتماعي و اي من نتايج آزمون مقايسه - 7دول ج        

  هاي دوم اقتصادي گردشگري خانه

 1391هاي پژوهش،يافته :مأخذ       

  ر احتمال آزمونمقدا  ويتنيمقدار آمارة آزمون من  نام متغير

  159/0  3915  اجتماعي
  003/0  3289  اقتصادي

طالعه ويتني براي متغير تغييرات اجتماعي در سطح روستاهاي مورد ممقدار احتمال مربوط به آزمون من
بـودن  ، فرضية صفر آزمون مبني بر يكسـان است؛ در نتيجه تر بزرگ 05/0كه از  است 159/0تا  057/0بين 

تغييرات اجتماعي ناشي  لكان و اهالي در زمينةبين دو گروه ما ،شود؛ يعني مونه پذيرفته ميي دو نها نيانگيم
  . داري وجود نداردستاهاي مورد مطالعه، اختالف معنيهاي دوم در سطح رو از حضور گردشگري خانه

  هاي دوم و پيامدهاي آن در نواحي روستايي بين گردشگري خانه ةتحليل فضايي رابط. 4 .4

ـين توسـعة گردشـگري خانـه    در   هـاي دوم و پيامـدهاي اقتصـادي و     اين بخش براي بررسي رابطة ب
با توجه بـه  . از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است ،اجتماعي آن در سطح روستاهاي مورد مطالعه

مون باشد، فرضية صفر آز تر كوچك 05/0آزمون همبستگي پيرسون در مواردي كه مقدار احتمال آزمون از 
ـين   در تحليل فضايي رابطة. شود يمرد  ،دار بين متغير مستقل با متغيرهاي وابستهمبني بر نبود ارتباط معني ب
ـين دو متغيـر ذكرشـده،    داري ارتبـاط معنـي   ،هاي دوم و تغييرات اجتماعي توسعة گردشگري خانه در دو ب

در تحليـل  . ر بـوده اسـت  دا، معنيتباطدر ساير روستاها ار آباد مشاهده نشد؛ اما خان و پريروستاي يوسف
، تنها در روستاي قيطاقي رابطة هاي دوم و تغييرات اقتصادي بين متغير توسعة گردشگري خانه فضايي رابطة

  . دار بوده است، معنيدر ساير روستاها اين رابطه ليو مشاهده نشد؛بين دو متغير يادشده داري معني
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  هاي دوم و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن به تفكيك روستا گري خانهبين توسعة گردش ةبررسي رابط - 8جدول

  1391هاي پژوهش،يافته: مأخذ

  متغير
  نام روستا

  شرح
  يدك  هي هي

             يوسف
  خان

  بادخور  قيطاقي  چاالكي
پري 
  آباد

  اجتماعي
مقدار ضريب 

  015/0  443/0  890/0  640/0  297/0  530/0  353/0  همبستگي

  �951/0  023/0  000/0  034/0  �158/0 000/0  009/0  يسطح معنادار

  اقتصادي
مقدار ضريب 

  494/0  701/0  515/0  751/0  609/0  632/0  386/0  همبستگي

  032/0  000/0  �087/0  008/0  002/0  000/0  004/0  سطح معناداري
  .داري بين متغيرها وجود نداردارتباط معني ����

  
  هاي دوم روستايي و پيامدهاي اقتصادي آن ي خانهتوزيع فضايي ارتباط بين گردشگر -3شكل 

  1391هاي پژوهش،يافته :مأخذ   

  هاي دوم بر ابعاد اقتصادي و اجتماعي زندگي روستاييان توسعة گردشگري خانهبررسي ميزان اثرگذاري . 5 .4

در ) هـاي دوم  توسـعة گردشـگري خانـه   (در اين پژوهش براي تعيين سهم نسبي متغيرهاي مستقل 
گـام  بـه از روش رگرسيون گـام ) تغييرات در ابعاد اجتماعي و اقتصادي زندگي روستاييان(ر وابسته متغي

شود ابتدا وارد مدل مي ،در اين روش متغيري كه بيشترين تأثير را بر متغير وابسته دارد. استفاده شده است
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 ؛)104: 1387، جهانگيري و يانئفيروزجا( شوند، بررسي ميي ورود به مدلو متغيرهاي ديگر دوباره برا
توسـعة  (متغيرهـاي مسـتقل    دهـد  يمـ كـه نشـان    اسـت  249/0اساس، مقدار ضريب تعيين برابر براين

ي زنـدگي  اجتمـاع تغييرات در ابعاد (تغييرات مربوط به متغير وابسته از % 25) هاي دوم گردشگري خانه
داري يا همان سـطح معنـي   P-Valueمقدار ، ANOVAبر اساس جدول . دنكن يمرا تبيين ) روستاييان

داري عنـي م نبودمبني بر  صفر آزمون فرضية در نتيجهاست؛  تر كوچك 05/0كه از است  000/0 با برابر
  . دار است مدل رگرسيوني از لحاظ آماري معني ،نيبنابرا كه ميكن يمرد % 99با اطمينان  مدل رگرسيون را

  بر ابعاد اجتماعي  زندگي روستاييانهاي دوم  بررسي اثرگذاري گردشگري خانه - 9جدول 

       1391، يافته هاي پژوهش: مأخذ            

  متغيرهاي مستقل
ضريب   برآورد پارامترها

)استاندارد )β  
 tآماره 

طح س
- معني

  داري
  نتيجه

  انحراف معيار مقدار

  .استدار ، معنيدر مدل  000/0  889/6 -   197/0  360/1  �مقدار ثابت
سوداگري زمين 

  .دار نيست، معنيدر مدل  333/0  - 97/0  - 074/0  044/0  - 042/0  در روستا

اقامت افراد 
  .دار نيست، معنيدر مدل  344/0  - 948/0  - 058/0  038/0  - 036/0  غيربومي

گذاري  سرمايه
  .است دارمعني ،در مدل  000/0  176/4  344/0  048/0  200/0  افراد غير روستايي

گسترش مسكن 
  .دار نيست، معنيدر مدل  110/0  605/1 117/0 051/0  081/0  غير بومي

گذاري در  سرمايه
  .دار استمعني ،در مدل  038/0  091/2  149/0  044/0  091/0  مسكن

هاي  بازسازي خانه
  .دار نيست، معنيدر مدل  059/0  896/1  119/0  035/0  066/0  قديمي

  ستاييانتغييرات اجتماعي در زندگي رو: متغير وابسته�

فقط براي متغيرهاي سوداگري زمين، اقامت افراد كه  شود يممشاهده  ،)9(هاي جدول  بر اساس يافته
است؛  05/0بيشتر از  P-Valueهاي قديمي مقدار  غيربومي، گسترش مسكن غيربومي و بازسازي خانه

اسـاس،  براين دار نيست؛ معني بر ابعاد اجتماعي زندگي روستاييان تأثير متغيرهاي يادشده ،در مدل، يعني
تغييرات در ابعاد اجتماعي زنـدگي  ميزان  ةكنندبينين پيشيتريقو روستاييگذاري افراد غير سرمايهمتغير 
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هـا و سـاير    هاي دوم در زمينة احداث خانـه  مالكان خانه، هرچه تربيان روشنبه . خواهد بود روستاييان
. افزايش خواهد يافـت  رات اجتماعي در زندگي روستاييانتغييميزان ، كنندگذاري بيشتري  سرمايه ،موارد

تغييرات اجتماعي در زنـدگي   ة اثرگذاري برنيزمگذاري در مسكن در  سرمايهمتغير شده، بعد از متغير ياد
  : ديآ يممدل رگرسيوني به صورت زير در  ،بنابراين ؛قرار دارددر رتبة دوم  روستاييان

تغييرات در ابعاد اجتماعي زندگي =  360/1+ 344/0*روستاييگذاري افراد غيريهسرما+ 149/0*گذاري در مسكنسرمايه  

هـاي دوم بـر تغييـرات اقتصـادي در      شده براي اطالع از اثرگذاري گردشگري خانهدر مدل طراحي
توسـعة  (متغيرهاي مسـتقل   دهد يمكه نشان است  391/0برابر با  تعيينييان، مقدار ضريبزندگي روستا

تغييرات در ابعاد اقتصـادي زنـدگي   (تغييرات مربوط به متغير وابسته از % 39) هاي دوم نهگردشگري خا
داري يا همان سطح معني P-Valueمقدار   ،ANOVAبر اساس جدول . دنكن يمرا تبيين ) روستاييان

ي مبني بر عدم معني دار صفر آزمون ، فرضيةدر نتيجه است؛ تر كوچك 05/0كه از  است 000/0 با برابر
  . دار است مدل رگرسيوني از لحاظ آماري معني ،نيبنابرا؛ ميكن يمرد % 99مدل رگرسيون را با اطمينان 

  زندگي روستايياني اقتصادهاي دوم بر ابعاد  بررسي اثرگذاري گردشگري خانه  - 10جدول 

   1391، يافته هاي پژوهش: مأخذ       

  متغيرهاي مستقل
ضريب   برآورد پارامترها

)داستاندار )β  
 tآماره 

سطح 
  نتيجه  معناداري

  انحراف معيار مقدار
  .دار است، معنيدر مدل  000/0  051/4 -   204/0  827/0  �مقدار ثابت

  .دار نيست، معنيدر مدل  244/0  167/1  08/0  045/0  053/0  سوداگري زمين در روستا
  .دار نيستدر مدل، معني  835/0  - 209/0  - 12/0  040/0  - 008/0  اقامت افراد غيربومي

گذاري افراد غير  سرمايه
  .است دارمعني ،در مدل  000/0  855/4  361/0  050/0  241/0  روستايي

  .دار استدر مدل، معني  006/0  77/2 182/0 052/0  145/0  گسترش مسكن غير بومي
  .ستيندار معني ،در مدل  160/0  409/1  091/0  045/0  063/0  گذاري در مسكن سرمايه

  .دار است، معنيدر مدل  011/0  561/2  145/0  036/0  092/0  هاي قديمي بازسازي خانه
     تغييرات اقتصادي در زندگي روستاييان: متغير وابسته�

فقط براي متغيرهاي سـوداگري زمـين، اقامـت    كه  شود يممشاهده  )10(هاي جدول  بر اساس يافته
تأثير متغيرهـاي   ،است؛ يعني 05/0بيشتر از  P-Valueمقدار  ،گذاري در مسكن افراد غيربومي و سرمايه

ن پـيش يتريقو روستاييگذاري افراد غير سرمايهبر اين اساس، متغير  دار نيست؛ ، معنيياد شده در مدل
مالكـان  ، هرچـه  بياني ديگربه . خواهد بود تغييرات در ابعاد اقتصادي زندگي روستاييانميزان  ةبيني كنند
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تغييـرات  ، ميـزان  گـذاري بيشـتري كننـد    ، سـرمايه ها و ساير مـوارد  در زمينة احداث خانههاي دوم  خانه
ـترش مسـكن   متغيـر  شـده،  بعـد از متغيـر ياد  . افزايش خواهد يافت اقتصادي در زندگي روستاييان گس

 . استداراي رتبة دوم  ،تغييرات اجتماعي در زندگي روستاييان ة اثرگذاري برنيزمغيربومي در 

 

)زندگي روستاييان بر اساس مقادير استانداردشده  راتييبر تغهاي دوم  ثرگذاري گردشگري خانها - 4شكل )β  

  1391هاي پژوهش،يافته: مأخذ

  بحث. 5

كـه  د نـ ده هاي دوم در منطقة مورد مطالعه نشان مـي  نتايج تحقيق حاضر در ارتباط با گسترش خانه
هاي روستايي  گاهمحيطي در نواحي شهري به اين سكونت هاي زيست دگيآلواز براي فرار  ها مالكان خانه

 Kaltenborn et al., 2009; Kondo(در اين قسمت با نتايج محققان خارجي  اين نتايج. اند پناه آورده

et al., 2012;  Vepsalainena & Pitkanen, 2010; Fredrik Rye, 2011(  دارد و  مطابقـت
درآمـد متوسـط   در زمينة تمايل افرادي بـا   )Man Hu, Hung Yu, 2008(همچنين با نتايج تحقيقات 

اين  شود يماي كه در منطقة مورد مطالعه مشاهده  اما پديده رار از زندگي شهرنشيني يكسان است؛براي ف
اجدادي خود بنايي داشته باشـند كـه در ايـن     و آبابيشتر تمايل دارند در سرزمين  است كه مالكان بومي

 .هاي دوم ياد شده است نيز تحت عنوان خانه اين بناهاتحقيق از 
؛ 1387مهـدوي و همكـاران،   (هـاي دوم   پيامـدهاي گردشـگري خانـه    نتايج محققان داخلي دربارة

كـه گسـترش    هستندمؤيد اين مطالب .) و غيره 1390؛ قديرنيا و همكاران، 1390رضواني و همكاران، 
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گوناگوني را در ابعاد اقتصادي و اجتماعي برجـاي خواهـد   هاي دوم در نواحي روستايي پيامدهاي  خانه
اهالي و مالكان دربارة اثـرات اقتصـادي وجـود    ديدگاه داري در در تحقيق حاضر تفاوت معني. شتگذا

ــه ،               ننــديب يمــتــر  كــه مالكــان اثــرات اقتصــادي حضــور خــود را در روســتاها برجســته نحــويدارد؛ ب
- مي      بار انيزهاي دوم را در نواحي روستايي  ار اقتصادي حضور مالكان خانهكه روستاييان آثدرحالي

هـاي   كه در بـين شـاخص  عالوه بر اين، در اين تحقيق در مقايسه با تحقيقات قبلي مشخص شد . دانند
ـترش مسـكن   روستايي، اقامت افراد غيربـوم گذاري افراد غير ، سرمايههاي دوم گردشگري خانه ي و گس

  .تغييراتي در ابعاد اجتماعي و اقتصادي زندگي روستاييان شده استب ايجاد غيربومي سب

  گيري و ارائة پيشنهادهانتيجه. 6

آيـا توسـعة گردشـگري    كـه  اسـت  پاسخ به ايـن سـؤال    دهندةنشانمروري كلي به مراحل تحقيق 
 دگي روسـتاييان تغييرات اجتماعي و اقتصادي در زنگيري در شكل هاي دوم در منطقة مورد مطالعه خانه

 ةروستاهاي نمونه مشـخص شـد كـه رابطـ     شده درمدل طراحي استفاده از مؤثر بوده است؟ با توجه به
تغييـرات در ابعـاد اجتمـاعي و    گيـري   و شكل هاي دوم توسعة گردشگري خانهمثبت و مستقيمي ميان 

رابطهوجود  ةدهندنشانكه از اين روابط حاصل شد،  ياجهينت. در جوامع روستايي وجود دارد اقتصادي
كه در صورت افزايش يا كاهش سطح هر طوريبه ؛و مستقيم ميان دو متغير ذكر شده است سويهيك يا

تـوان گفـت هـر    يمـ  ،بنابراين ؛متغيرها شاهد سير صعودي يا نزولي متغير ديگر خواهيم بوداين يك از 
ـبت شـاهد افـزايش     ،باشد ترزياداي در جامعههاي دوم  ميزان توسعة گردشگري خانه اندازه به همان نس

گيـري   در بين عوامل مؤثر بر شـكل . خواهيم بوددر جوامع روستايي مختلف زندگي  ونؤدر شتغييرات 
بيشـترين نقـش را در    گذاري افراد غيربومي سرمايه، تغييرات اجتماعي و اقتصادي در زندگي روستاييان

 ،% 1/36تا  %4/34بين كه با تبيين طوريبه ؛كند يايفا م تغييرات در زندگي روستاييانگيري  تبيين و شكل
  .دنترين نقش را دار تغييرات مهم

در ارتبـاط بـا متغيـر مسـتقل توسـعة       ،هـاي دوم و اهـالي   اي نظرات مالكان خانـه  در تحليل مقايسه
كه  نددادنتايج نشان  ،تغييرات در ابعاد اجتماعي و اقتصادي هاي دوم و دو متغير وابستة ي خانهگردشگر

م و هاي دو توسعة گردشگري خانه ، بين نظر اهالي و مالكان دربارةويتني و من t هاي با استفاده از آزمون
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داري در معني    ييرات اجتماعي تفاوت و در مورد تغ داري داردتغييرات در ابعاد اقتصادي تفاوت معني
ـين    ةحاصـل از مطالعـ   نتـايج  ،عالوه بر اين. است ، مشاهده نشدهنظرات اين دو گروه توسـعة  روابـط ب

در سطح روستاها بيانگر اين مطلب است كـه   هاي دوم و تغييرات در زندگي روستاييان گردشگري خانه
براي بررسي فرضـية تحقيـق از آزمـون     ،در پايان. دارداين دو متغير وجود خطي و مستقيمي بين  ةرابط

مشـاهده   ،آزمـون  آمـده از ايـن  دسـت ه نتايج بهبا توجه ب. ده شده استضريب همبستگي پيرسون استفا
صـفر  است؛ در نتيجه، فرضية  05/0از كمتر  كه است 000/0 با داري آزمون برابر شود كه سطح معني مي

هـاي دوم و تغييـرات اجتمـاعي و     دار بين متغير توسعة گردشگري خانهآزمون مبني بر نبود ارتباط معني
هاي  بر نقش توسعة گردشگري خانه ،502/0جود ضريب همبستگي شود و با توجه به و اقتصادي رد مي

  . شود مي گذاشتهرات در زندگي روستاييان صحه يگيري انواع تغي دوم در شكل
هاي دوم بر جوامع  گري خانهبا توجه به شرايط يادشده، بايد توجه داشت كه آثار مثبت توسعة گردش

بـه  هـاي دوم   براي تحقق آن، بايد گردشگري خانه نخواهد پيوست؛ بلكه به وقوعطبيعي  به طورمحلي 
ة مورد منطقهاي دوم در روستاهاي  براي مديريت توسعة گردشگري خانه. ي مؤثرتر مديريت شودا گونه

  : دند تا حدودي راهگشا باشنتوان مطالعه، اقدامات زير مي
هـا و   گي دسـتگاه هاي دوم در اين ناحيه با هماهن طراحي نظام مديريت يكپارچة گردشگري خانه�

 ؛ )جامعة ميزبان(نهادهاي مربوط و همراه با مشاركت اهالي 
 اين ابزارهاي از و استفاده »توسعه اثرات ارزيابي« (EIA) ناحيه نيدر ا مديريتي يسيستم ايجاد�

 مديريتي؛ هاي رويه اصالح و بهبود براي سيستم

اختي براي تعيين و كنترل توسعة آتـي  شنانجام مطالعات كاربري زمين بر اساس ارزيابي توان بوم�
 هاي دوم در نواحي روستايي؛  خانه

هاي مديريت پسماند و فاضـالب در سـطح نـواحي روسـتايي بـا       انجام مطالعات و اجراي طرح�
 محيطي در منطقه؛  هدف جلوگيري از بروز مخاطرات زيست

در سـطح ناحيـة مـورد     هاي اجرايي مربوط به طراحي منظر و محـيط روسـتايي   نامه تدوين آيين�
 روستايي و توجه ويژه به گردشگري روستايي؛  با ارزشهاي  مطالعه با هدف حفظ بافت
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هـاي دوم بـا هـدف     ها و مزارع به خانههاي مربوط به تغيير كاربري باغ نامه تدوين و اجراي آيين�
 رويه در روستاهاي مورد مطالعه؛  وسازهاي بي كنترل ساخت

ي مربوط به تعيين حريم رودخانه و جلوگيري از تجاوز به حريم آن از سـوي  هانامه اجراي آيين�
  .هاي دوم روستايي مالكان خانه

تـر در ارتبـاط بـا     جزئي يشود مطالعات تر در اين زمينه پيشنهاد مي يابي به نتايج عميق براي دست �
- مطالعه، و در نهايت هاي دوم بر نواحي روستايي در سطح كشور انجام شود گذاري گردشگري خانه اثر

  .  جامع به بررسي اثرات اين پديده بر كل جامعة روستايي ايران بپردازد اي
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