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  چكيده
 نيتـر  مهمدوم  يها خانه يگردشگردر كشور،  موجود ييروستا يگردشگر يها انواع گونه نيدر ب  

 يحاصـل از گردشـگر   يو اجتماع ياقتصاد مؤثرعوامل  شده تالش نوشتار نيدر ا. استشكل آن 
 مـورد  يدر روستاها ينوع گردشگر نياز گسترش ا شوندگان با توجه به نظرات پرسش دوم ةخان

شهرسـتان   يشـرق  يبخش بنـدپ  يالقيي ينظر در روستاها مورد ةمطالع. شود ييشناسا مطالعه،
ـ  پـژوهش . اسـت  گرفتـه  انجامبابل  ـ داز  رو شيپ  يهـا  پـژوهش و از نـوع   يكـاربرد  هـدف  دي
 آن يـي روا كهشده است  يگردآور يا نامه پرسش قيطر از ازين مورد يها داده. است يداديرو پس
 سـاكنان پـژوهش   يآمـار  ةجامع. است دهيرس دييتأ به درصد 80 با كرونباخ فرمول از استفاده با

 پـژوهش  نيا در. هستند يگردشگر امر نمسئوالدوم در روستا و  يها خانه ساكنانروستا،  يدائم
 يبـرا اسـتفاده شـده و   ) كوكران روش( نفر 60 ةنمونبا حجم  ينسب يا طبقه يريگ نمونه روش از

ـ .اس افزار از نرم ها، متناسب با نوع داده آن، يرهايمتغ ليتحل . شـده اسـت   اسـتفاده  .اس.اس.يپ
 ياجتمـاع  ،ياقتصاد ابعاد در يختلفم يمنف و مثبت آثار يكه گردشگر دهد يم نشان پژوهش جينتا

 درخصـوص  شـوندگان  پرسش يكل دگاهيد به توجه با آنها نيتر مهم است، گذاشته يجامنطقه بر
 يفصـل  يهـا  شـغل  شيافـزا  ،ياقتصـاد  بعد در بيترت به منطقه، در يگردشگر نوع نيا گسترش
 ياجتمـاع  ضد يفتارهار شيافزا و يمحل امكانات شيافزا ،ياجتماع بعد در و يگردشگر با مرتبط

 يرگذاريتأث ةنيدر زم شوندگان پرسش دگاهيدر د ييواگرا نيشتريب. است يبوم فرهنگ با متضاد و
 يهـا  خانـه  يگردشگر ياقتصاد عوامل يرگذاريتأث ةنيزمدر  ييهمگرا نيشتريو ب يعوامل اجتماع

ـ  در و ندداشـت  دوم يهـا  موافقت را با گسـترش خانـه   نيشتريب مسئوالن.  دوم مشاهده شد  ةرتب
ـ ا گسترش با گروه نيتر مخالف ،يو مردم محل دوم يها خانه ساكنان ،يبعد  يگردشـگر  نـوع  ني
ـ دل به ،يگردشگر از حاصل ياقتصاد مثبت آثاراز  يآگاه وجود با روستا در ئمدا ساكنان. اند بوده  لي
  .هستند خالفم يگردشگر گسترش يكنون روند تداومبا  ،منطقه يبر ابعاد اجتماع آن يمنف آثار
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 مقدمه

 كه روسـتاهاي  گونه بدين ؛اند پيوندي ناگسستني با يكديگر داشته ،ي دوم از گذشته تا كنونها گردشگري روستايي و خانه
اغلـب همـان روسـتاهاي ييالقـي و      ماننـد آن، تفـريح و   ،گردشـگري  بـراي جامعه و شاهزادگان  مورد توجه اقشار باالي

ي هـا  گيري و گسترش خانه طوالني شكلة سابق با وجود .يافت مي ي دوم گسترشها وهوا بودند كه در آنها خانه آب خوش
تقويـت  . از جنگ جهاني دوم اسـت  پسهاي  مربوط به سالطور عمده  به ،شكل امروزي ي دوم بهها دوم، گردشگري خانه

اوقـات  ة يافتن مقول اهميت ،دنبال آن رفاه و بهسطح  يارتقاها و افزايش درآمد و  اقتصادي جهان در آن سال ةتدريجي بني
 ).2012دادورخـاني،  ( دشـ مدت در مناطق غيـر شـهري    افزايش تقاضا براي گذراندن اوقات فراغت كوتاه فراغت، منجر به
ي هـا  افـراد اجـازه داد كـه بـا انگيـزه      بـه  ،خصوصي ةونقل عمومي و تملك بيشتر وسايل نقلي حمل مانةساهمچنين بهبود 

  . دني دوم بپردازها به تدارك خانه ،گذاري شخصي در خريد امالك متفاوت از تفريحات سالم غير شهري يا سرمايه
 ،آن درپـي ي دوم و هـا  خانـه  گردشـگري در منـاطق روسـتايي و مالكيـت و تصـاحب      ،ي اخيـر ها سان در دهه بدين

   ).2007وپسلينن، (يافت ي دوم در مناطق روستايي بسيار تنوع ها گردشگري خانه
در بسـياري از   .الگوي جديد زندگي مطرح شد گريزناپذيربخش  منزلة ، بهدومي ها در برخي از كشورها مالكيت خانه

 شـش از هـر   ،2003 سال مثال، در فنالند بر اساس آماربراي ي دوم بسيار باال رفته است، ها كشورها ضريب داشتن خانه
دسترسي ) بستگان يا دوستان(ي دوم ها يك خانواده به خانه ،است و از هر دو خانواده خانة دوميك خانواده داراي  ،خانواده

ي هـا  در خريد خانهگذاري خارجي  شرايط سرمايه ،استراليا و ، مالزي)دوبي(برخي كشورها مانند امارات  ،بر اين عالوه. دارد
). 2007بيـردا،  ( همراه دارد پيامدهاي خاص خود را به وآثار اند كه اين مقوله  دوم براي افراد غيرشهروند را نيز فراهم كرده

بيشـتر در منـاطق    ،)غيـره  ي آماده يا بازسازي وها اعم از خريد زمين، خريد خانه شكل،به هر (دوم ة تقاضاي مالكيت خان
ي هـا  تحـوالت و بازسـاخت  دسـتخوش   روستاها ،اين امر متأثر ازي كه طور به ؛مطرح است ها كرانه پس ژهوي بهروستايي و 

 ،واكنشي در برابر بحران روستايي حاصل از تجديد ساختار كشاورزي منزلة بهاين روند . اند عميق اجتماعي و اقتصادي شده
در گردشگري داخلـي بسـياري از    ي بوده كهمهم عموضوي دوم ها خانه ،گذشته ةدر طول سه ده .در حال گسترش است

  ). 2007ترس، ( سپري شده است ها ي شبانه در اين مكانها كشورها سهم داشته و بخش مهمي از اقامت
گذشته  ةاز چند ده ،ويژه در نواحي كوهستاني مجاور شهرهاي بزرگ و همچنين سواحل درياي خزر هب ،در ايران نيز

روستايي و كوهستاني البرز از معدود نواحي كشـور   ةناحي. ن اوقات فراغت گسترش يافته استي دوم با هدف گذراها خانه
بهبـود رفـاه   . از انقالب اسالمي در آن رواج يافتـه اسـت   پسويژه  هو ب 1340ة از ده طور عمده بهي دوم ها است كه خانه

 ،آنپيـروي از  گردشگري روستايي و به موجب رواج  ،اجتماعي و امكان تخصيص بخشي از درآمد براي امور غير ضروري
اواسط قرن بيستم از شهرگريزي و مهاجرت معكوس به نواحي روستايي كه  ةپديد ،بر اين افزون .ي دوم شده استها خانه

  . ما بوده است تدريج در كشور هدر نواحي روستايي در سطح جهان و ب هايي خانه چنينساز افزايش  شده، زمينهآغازدر جهان 
، بـديع  انـداز  وهـواي مطبـوع، چشـم    دليل برخـورداري از آب  به ،اي ييالقي دهستان فيروزجاه شهرستان بابلروستاه

خسته از زندگي ماشيني شهرها قرار  ساكنانمورد توجه  ،ي زيبا، داشتن موقعيت ممتاز گردشگري و استراحتگاهيها جنگل
پاسـخي بـه نيازهـاي     ،گرفتـه كـه درواقـع    ستايي شـكل ي دوم با هدف گذران اوقات فراغت در نواحي روها گرفته و خانه
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دليل شـرجي بـودن هـوا و گرمـاي      اين منطقه از گذشته كه هنوز مشكالت زندگي شهري كمتر بود، به. شهرنشيني است
قبلـي   طور عمده ساكنان ، بهكننده به اين منطقه ي مراجعهها گروه. دست مورد توجه قرار گرفت ينيفرساي مناطق پا طاقت
ي هـا  افـزايش اوقـات فراغـت و معرفـي جاذبـه      ،با بهبود وضع اقتصادي. گشتند ميي ييالقي خود بازها كه به خانه بودند
گسترش . آنها بوديا خريد مسكن  وساز اقدام به ساخت ،آن كه پيامدكنندگان به منطقه افزايش يافت  تعداد مراجعه ،منطقه

منفـي چنـدي    آثارعاد اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و كالبدي ريزي و مديريت كارآمد، در اب گردشگري بدون برنامه
  .درپي داشته است

ي دوم و هـا  پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي گسترش گردشگري خانـه  ترين مهمشناسايي  پژوهش،هدف اصلي اين 
اي مـورد مطالعـه بـا    روند اين نوع گردشگري در روسـتاه  ةدر مورد ادام شوندگان، پرسشديدگاه كلي  ازتأثير اين پيامدها 

با توجه بـه   شوندگان پرسشگروه سه  هاي همگرايي و واگرايي بين ديدگاه ،در ادامه. توجه به مدل مفهومي پژوهش است
  . گيرد مي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي مورد مطالعه قرار

  مباني نظري 
بسـياري از  . يابي به طبيعت اسـت  ها براي دستفرار مردم از شهر ةدهند نشان ،اوقات فراغت ةرفتار بشر در زمين مطالعات

 بـه  ،شـده وساز كمتر ساخت اي گفته يا به پيشرفتهفرار از محيط مصنوع شهري به مناطق كمتر  برايشهرها  ساكنان كالن
اصـلي و كليـدي   ة ن، بر اساس نتايج مطالعات متعدد خـود، انگيـز  ادر همين رابطه برخي محقق. برند مي دامن طبيعت پناه

   ).197: 2009كلتن بورن، ( كنند مي تعبير »بازگشت به طبيعت« را به خانة دوم تدارك
درمجموع براي جوامع محلي مناسب است يا خير؟ هر چند پاسـخ   ،ي دومها آيا خانه كه اين سؤال همواره وجود دارد

ـ كشورهايي كه ب در منفي كاهش آثارمثبت و  آثارافزايش  برايبه اين سؤال دشوار است، اما  رو هسـتند،   ها اين پديده روب
  . مورد توجه قرار گيرد سؤالبايستي پاسخ به اين 
متعـددي بـر ايـن    آثـار  توانـد   مي ي دوم نيز مانند ديگر الگوهاي گردشگري در مناطق روستايي،ها گردشگري خانه

 )انمانند انواع ديگر گردشـگر (مشابهي  آثار روند، شمار مي بهي دوم گردشگر ها از آنجاكه مالكان خانه. مناطق داشته باشد
مدت گردشگري و بازگشت بـه همـان    مانند طول ،ي دومها ي خاص گردشگري خانهها دليل ويژگي اما به ،بر مقصد دارند

   .)149: 2006بيتن، ( همراه دارد بيشتري به آثارمكان هرساله، نسبت به ديگر اشكال گردشگري 
ارتباطـات، رفتارهـا،   ة زيرا هم مورد بررسي قرار گيرد؛ي دوم ها خانهة وضعيت و چگونگي توسع، همواره بايد بنابراين

  .گيرد مي آيد را دربر مي كه از سفر و اقامت پديد آثارياعمال و 
تـوان بـه    آن دسـته مـي  از  كـه  شـده  ي دوم انجامها گردشگري خانه آثاردر خصوص  بسياريهاي  كنون پژوهش تا
  :ي زير اشاره كردها نمونه

هـاي دوم،   هاي دوم بر اقتصاد روستا به اين نتيجه رسيد كه خانـه  در مطالعة تأثير خانه) 2004(راف بنجامين و گ
دهد كه سبب افزايش درآمـد سـرانه، اشـتغال و افـزايش      درصد زيادي از مساكن را در نواحي مورد مطالعه تشكيل مي

  .جمعيت شده است
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و كمتر  است چين كشور در يجديدپديدة  خانة دومدريافت در هيكيو،  خانة دوم ةپديد هنگام مطالعة) 2006(وانگ 

موجب بهبود وضعيت بازار مسـكن در ناحيـه    ،ي دومها به نظر وي افزايش خانه. گرفته استانجام در مورد آن اي  همطالع
  .شود مي قيمت مسكن نيز افزايش موجب اين امر، اما از سوي ديگر ؛شده است

 كـه بـراي نمونـه    ه اسـت ي دوم روستايي در كشـور انجـام شـد   ها گري خانهگردش ةيي در زمينها همچنين پژوهش
ي دوم بـر سـاختار اقتصـادي و اجتمـاعي     ها نقش و تأثير خانه«عنوان  با )1387(مهدوي و همكاران  توان به پژوهش مي
نـواحي  در  هـاي دوم  ة خانـه گيـري پديـد   دهـد كـه شـكل    مي نشاناين پژوهش ي ها يافته. اشاره كرد »كالردشت ةناحي

ناحيـه از  وسـازها در ايـن    سـاخت  ؛ زيـرا آن داشته اسـت  اقتصادي ـ اجتماعي ي ها تأثير چشمگيري بر دگرگوني ،روستايي
طرح و برنامه بوده و درنتيجـه منجـر بـه بـروز ناهمـاهنگي در چهـره و سـاختار         بدونو اي  هصورت سليق به اغلب كشور،

  .محيطي آن شده است
مطالعـة  (تـأثير گردشـگري بـر معيشـت پايـدار روسـتايي       «را با عنوان اي  همطالع 1390پور و احمدي در سال  جمعه

تأثير گردشگري بـر پايـداري ابعـاد اقتصـادي،      پژوهشدر اين  .انجام داند »)روستاي برغان شهرستان ساوجبالغ: موردي
گرچه ا ،ر روستاي بزغاندهد گردشگري د مي نشان اين پژوهشج كلي ينتا. محيطي مطالعه شد اجتماعي، نهادي و زيست

ي روسـتايي ماننـد   هـا  كمك بـه رشـد برخـي از فعاليـت     ،اشتغال و درنتيجه درآمد مرتبط با گردشگري و نيز ايجاد سبب
ـ گير مـي  و تنها برخي از خانوارها را دربـر هستند بسيار محدود  هااما اين تأثير ؛باغداري و خدمات شده است همچنـين  . دن

محلـي محقـق    ةمتولي مختص گردشگري، منافع عمومي حاصل از گردشگري براي كل جامعـ نبود نهاد محلي و  دليل به
محيطـي و نهـادي تـأثيرات مثبـت      مسائل اجتماعي، زيست ،چون يي ديگرها در مجموع گردشگري بر جنبه. نشده است

  ).1390ر، احمدي،پو جمعه(همراه داشته است  محيطي به چنداني نداشته و در مواردي تأثيرات منفي اجتماعي و زيست
ي دوم بر ساختار روستاهاي توريستي ها تحليل اثرات خانه« عنوان با را پژوهشي 1390 سال در همكاران و نيا فاضل
 ميـانگين  داد نشـان  بررسـي  تايجن. دادند انجام» )شهرستان تنكابن ،روستاي برسه :موردي ةمطالع(ميزبان  ةاز نظر جامع

 دهد مي نشان كه است ميانه از كمتر محيطيـ  كالبدي اجتماعي و اقتصادي، بررسي مورد عوامل از آمده دست هب يها پاسخ

 ،در روسـتاي مـورد مطالعـه    دوم يهـا  مثبت خانه پيامدهاي ترين مهم. تر است متوسط پايين حد از ميزبان ةجامع رضايت
 قـديمي  يهـا  خانه بازسازي يي،خدمات روستا و خيابان وضع بهبود محلي، توليدات فروش افزايش شغلي، فرصت افزايش

 افـزايش  خـانگي،  هـاي  بـاغ  بـه  كشاورزي هاي باغ مسكن، تبديل و زمين قيمت افزايش ،آن منفي پيامدهاي و است بوده

فاضـل نيـا،   ( اسـت  و سـاز  سـاخت  افـزايش  و روستايي انداز چشم روستا، تخريب مسكن و زمين بر بومي غير افراد مالكيت
  ).1390همكاران، 

  ي دوم ها انهگردشگري خ
 درپـي موجب رواج گردشگري روستايي و  ،بهبود رفاه اجتماعي و امكان تخصيص بخشي از درآمد براي امور غير ضروري

موقت و در مدتي از سال براي مقاصـد تفريحـي و    طور بهي دوم مساكني هستند كه ها خانه. ي دوم شده استها خانه ،آن
 ،ي گسترش گردشـگري ها ي دوم يكي از الگوها گردشگري خانه .)163: 1981ديويس و فارل، (شوند  مي فراغتي استفاده
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ي هـا  ي ييالقي يا خانـه ها خانه(ي دوم ها ويژه در نواحي روستايي و كوهستاني است كه از طريق گسترش مالكيت خانه به
ن غايب هستند كه جوامع مالكاطور عمده  بهي دوم، ها مالكان خانه .)163: 1981ويليام و هال، ( شود مي حاصل) تعطيالت

و حتـي   هـا  ي خالي كه در تعطـيالت و آخـر هفتـه   ها رواج خانه. دهند مختلف تحت تأثير قرار مي هاي روش بهروستايي را 
   ).149: 2006بيتن، (دارد  شود، اثرات مهمي در مقصد مي رصورت فصلي پ به

 اي گونـه  ؛ بهاست پايداري دوم جرياني مداوم و ها توان گفت در مقايسه با انواع ديگر گردشگري، گردشگري خانه مي
در  ،سال به تفـريح و گردشـگري در آن مكـان و حتـي فراتـر از آن      به منظم و سال طور به مالك آن ،خانة دومبا خريد  كه

ويق بدون هر گونـه تشـ   ،او قرار دارد خانة دومكه اي  هكند، در منطق مي سپري جاپردازد، تعطيالت خود را در آن مي منطقه
نيازمند خريد ملزوماتي در مقصد است و بنابراين ارتباطات اقتصادي  خانة دومهمچنين . كند مي يا حتي تبليغات پول خرج

   ).2007بيردا، ( كند مي اشكال ديگر گردشگري ايجاد و اجتماعي متفاوتي را نسبت به
، مخارج بازسازي، مخارج غـذا، اوقـات   ي دوم يك جريان پولي را از طريق قيمت خريد اوليهها خانه ،در سطح محلي

تعطـيالت آخـر   (در بسـياري از ايـام سـال     ،شود خانة دوم ميكه مالك  كسي. كند ميمنطقه  واردفراغت و ديگر خدمات 
همچنـين در رشـد انـواع ديگـر      ،ي دومهـا  مالكان خانه. كند مي بدون نياز به تبليغات سفر ،...)هفته، تعطيالت تابستاني و

كـردن منـافع    و پررنـگ اي  همنطق ةتوسع ةطريق جذب دوستان و خويشان به منطقه، تحريك و ايجاد انگيزگردشگري از 
مالكـان  گـاهي  . توانند مـؤثر واقـع شـوند    مي ديگر، حاصل از گردشگري براي منطقه و ايجاد تسهيالت براي گردشگران

ساكن، فرصـت اشـتغال در كارهـاي سـاختماني     در اثر رواج ساخت اين م .رندمنطقه همكاري دا ةي دوم، در توسعها خانه
  ).225-228: 2003هون، (شود  مي فراهم ساكنانبراي 

كـاهش يـا فقـدان     بهدركل كه  شودل و مشكالتي ئاز مسااي  هتواند باعث بروز مجموع مي اين پديده ،ديگر سوياز 
شـود،  جوامع محلي مثبت يا منفي تلقـي   ي دوم از نظرها اينكه درآمد گردشگري خانه .بينجامد پايدار در آن مقصد ةتوسع

 ،در برخي مناطق محروميت و فقر مردم محلي، امكان هر نوع همكاري .بستگي زيادي به شرايط و خود مردم محلي دارد
ة دربـار  هـا  يافتـه . نـدارد  اقتصادي و حتي اجتماعي براي آنان سوددهد و بنابراين  مي اقتصادي را كاهش ويژه همكاري به

اي، افـزايش قيمـت زمـين     ي دوم در هـر منطقـه  هـا  ي دوم حاكي از آن است كه در صورت رشد خانـه ها انهپيامدهاي خ
فشـار   را تحـت  )دائميسكنه (زندگي مردم محلي  ،اولة كند و اين مسئله در درج مي اثري است كه جلب توجه ترين مهم

شوند كـه افـزايش    مي رو هبا مشكل روب شاندمسكن خوة تهي براي ،جوانان خصوص بهدرواقع مردم محلي و . دهد قرار مي
 ،در حالت كلـي اگرچه  .)1-12: 2007بيردا، (شود  مي روند مهاجرتافزايش تنهايي منجر به  قيمت زمين و مسكن، خود به

) بـه شـهر   روسـتا خصـوص   بـه (افـزايش مهـاجرت    سبب ثير عوامل اقتصادي و اجتماعي، أي دوم تحت تها گسترش خانه
و  تبديل شـود  فصلي استراحتگاهي ةشود كه روستا از كاركرد اصلي خود دور شده و به منطق مي له باعثاين مسئ. شود مي

 ،ي دوم نيسـت هـا  افـزايش خانـه  ة شهري فقط نتيجـ   مهاجرت روستا هرچند. سال خالي از سكنه باشدروزهاي در بيشتر 
امـا   اسـت؛ ر شـغلي يـا آمـوزش در جـاي ديگـ      يها جوانان روستا در پي فرصتمهاجرت  ، ناشي ازبسياري در مواقع بلكه

بدين ترتيب سـاختار اجتمـاعي جوامـع روسـتايي     . افزايد بر ميزان آن ميداده و  ي دوم اين روند را سرعتها گسترش خانه
و فرهنگ آنها را  شده تواند سبب خشم افراد محلي مي ،خورد و هجوم ثروتمندان غير روستايي به نواحي روستايي مي برهم
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 شـوند و گـاهي   مـي  مرور زمان، در عملكرد و خصلت واقعي و صحيح خود سسـت و ضـعيف   اين روستاها به .كند رنگ كم

منجـر بـه كـاهش اراضـي كشـاورزي و تخريـب        ي ديگر،از سو. دهد مي از دست روستا جذابيت خود را براي گردشگران
طـور   دارنـد و بـه  ي متفاوتي ها ويژگي دائمي نانساكي دوم در مقايسه با ها زيرا مالكان خانه ؛شود مي انداز كشاورزي چشم
  .آنان نيستة هاي كشاورزي مورد عالق فعاليت عمده

و  هـا  ايـده ماننـد  ي مختلـف  هـا  دليل زمينـه  به ،محلي ةكنار جامع ي دوم درها زندگي مالكان خانه گاهيديگر اينكه 
انـداز و ميـراث روسـتا را درك كننـد و      چشم دوم، يها مالكان خانه چنانچه. كند ايجاد ميانتظارات متفاوت، چالش بزرگي 

معتقـد  ) 1991(گرهن  .باشد كننده حفاظتاي  هتواند پديد مي باشند، اين نوع گردشگري مند عالقه كمتر به تغييرات اساسي
جود به حفاظت فرهنگ مو ها انداز سكونتگاه سادگي با حمايت از ساختار و چشم هتواند ب ، ميي دومها است گردشگري خانه

   .كمك كند
كم  دست ،اما با ورود گردشگر و افزايش تقاضا ؛باعث ايجاد مشاغل جديد نشود ي دوم لزوماًها گردشگري خانهشايد 

قادر نيست قـدرت   ،ي دومها گردشگري خانه ؛ اما با وجود اينتواند به حفظ مشاغل موجود در جوامع محلي كمك كند مي
مثبـت   آثـار شرط حياتي  بنابراين پيش. كند جبران ،از دست رفته است آنانمهاجرت  را كه باروستاييان م ئاقامت دا ةهزين

ـ و محـل اقامـت دا   خانة دومكافي بين  ةوجود فاصل ،ي دوم بر اقتصاد محليها گردشگري خانه در ايـن زمينـه    .م اسـت ئ
گردشگران  ةي دوم، هزينها برخي از مناطق گردشگري خانه ، با افزايش فاصلةدر سوئدكه  كند بيان مي) 1982(بوهالين 

تواننـد   نمـي  ،كنند مي تري را طي خود مسافت طوالني خانة دوميي كه براي رسيدن به ها زيرا خانواده ؛يابد مي نيز افزايش
خريـداري كننـد   خود تهيه كنند و بايد آنها را از محـل اقامـت موقـت     دائمرا از محل اقامت  شانتمام كاالهاي مورد نياز

  ). 5-6: 2000ميلر، (
 را باخود كنند تا  تالش مي ، در مواقع بسياريي دومها كه مالكان خانه است مطالعات مناطق مختلف دنيا نشان داده

برقـراري   رو هسـتند،  روبـه ريزان گردشگري با آن  لي كه برنامهئبنابراين از مسا. تطبيق دهندو محيط زيست محلي  ةجامع
حالت مثبـت   هر دودر  كه است ي مختلفها با نيازهاي جوامع محلي در زمينهتوازن بين تقاضاي ساكنان ثروتمند شهري 

مطالعـات  . بستگي داردبومي  ساكنان ،و نيزي دوم ها اقتصادي مالكان خانه و ـ فرهنگي  ي اجتماعيها به ويژگي ،و منفي
اثرات منفـي كمتـر و    اند، در مقصد داشتهخويشاوندي ي دوم وابستگي ها موردي حاكي از آن است كه هرگاه مالكان خانه

  ). 196-201: 2009كلتن بورن، (شود  تر مي آسانامور  ةادار
تواند به  مي ريزي و مديريت شود، نحوي مناسب برنامه ي دوم بهها به هرحال اگر گردشگري روستايي و مالكيت خانه

در برخـي از  . منجـر شـود   ي صـنعت گردشـگري  هـا  زيرشـاخه  همة پايداري توسعه در نواحي روستايي و جوامع محلي در
پايدار نواحي روستايي بـوده   ةابزاري براي توسع ،ي دومها خانه) نه اجاره(گردشگري روستايي از طريق مالكيت و  ها كشور
  ). 13 :1384 صفائي، و رضواني(است 

 ديـدگاه  ةمطالعـ  ،هـدف از ايـن پـژوهش    آنبراساس مدل مفهومي پژوهش را به نمايش گذاشته است و ) 1(شكل 
ي دوم در روستاهاي مورد مطالعه با توجـه بـه عوامـل مـؤثر اقتصـادي و      ها از گسترش گردشگري خانه شوندگان پرسش

  . اجتماعي اين نوع گردشگري است
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  ي دومها نسبت به گسترش گردشگري خانه ساكنانمندي  مدل نظري عوامل مؤثر بر رضايت .1شكل 

  

  لعهمورد مطا معرفي منطقة
بخش بندپي شرقي داراي دو دهسـتان فيروزجـاه بـا    . دارد مورد مطالعه در بخش بندپي شرقي شهرستان بابل قرار ةمنطق

 انـد  روستاهاي ييالقي در دهستان فيروزجاه واقع شده. است كيلومتر 7/182كيلومتر و سجادرود با مساحت  2/443وسعت 
بـا  آبـادي   61 ،كه از اين تعداد گزارش شده است آبادي 157ستان در اين ده ،1385بر اساس سرشماري سال . )2شكل (

موسـمي بـوده و تنهـا در     ةي خالي از سكنها روستاي ديگر جزء آبادي 96 مسكوني هستند و نفر 3473 جمعيتي در حدود
 3لـي،  جنگ ـ  روستا موقعيت كوهستاني 54اين دهستان،  ةروستاي داراي سكن 61 از .شوند مي پذير فصول خاصي جمعيت

  . دارند جنگلي ـ اي روستا موقعيت جلگه 4روستا موقعيت كوهستاني و 
كـه در   انجام گرفـت  نگچاليشاللهه و  ،يموس خيش يي دوم در سه روستاها گردشگري خانه ةپديد پژوهشدر اين 

  .موقعيت كوهستاني قرار داشتند
  

دوم يها خانه يگردشگر

 پايدار روستايي ةي گردشگري و توسعپيامدها

 اجتماعي اقتصادي كالبدي محيطي زيست

 افزايش امكانات و خدمات محلي؛-
  افزايش امكانات آموزشي؛ -
  افزايش امكانات بهداشتي؛ -
  افزايش امكانات مخابراتي؛ -
  ونفل؛ بهبود امكانات حمل -
  افزايش مشاركت در روستا؛ -
  ؛تريافزايش شكايات به كالن -
افزايش رفتارهـاي ضـد اجتمـاعي و     -

  .فرهنگ بومي

صـنعت،(هاي شـغليافزايش فرصت
  ؛)كشاورزي و خدمات 

  ؛بهبود بازار محصوالت كشاورزي -
  ؛شكوفايي اقتصاد منطقه -
  ؛افزايش قيمت زمين و مسكن -
  ؛شدن فعاليت كشاورزي منسوخ -
  ؛افزايش مهاجرت از روستا -
  .هاي فصلي زايش شغلفا -

 مندي روستاييان، گردشگران و مديران محليرضايت
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  موقعيت جغرافيايي روستاهاي مورد مطالعه نقشة. 2شكل 

  

  شپژوهروش 
 ةشـيو از دو  هـا  بـراي گـردآوري داده  . گرفتـه اسـت   انجـام و با هدف كـاربردي   تطبيقي ـبا روش توصيفي   پژوهشاين 

 پيشينةو  مباني نظري از اي در بخش مطالعات كتابخانهي مورد نياز ها داده. اي و روش ميداني استفاده شده است كتابخانه
 نامـه  ابـزار پرسـش  بـا اسـتفاده از    ها ، اين دادهميداني مطالعاتخش و در ب شدند گردآوريموضوع  هاي مرتبط با پژوهش

خانوار سـاكن در روسـتاهاي مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از فرمـول         105از  ،نمونه ةبراي تعيين حجم جامع .دست آمدند به
 .افـزايش داده شـد   مـورد  60بـه  تعداد آن  ،كه براي دقت بيشتر شدندنمونه انتخاب  برايخانوار  40 ،گيري كوكران نمونه

فرمـول كـوكران    گيـري از  خانوار بـا بهـره   30، خانوار ساكن غير بومي در روستاهاي مورد مطالعه 83همچنين از مجموع 
ي مـورد مطالعـه   هـا  نمونـه . خانوار ارتقا يافـت  60اين تعداد نيز به  ،تطبيقي با ساكنان بومي ةبراي مطالع ند كهتعيين شد

  .شده و تصادفي انتخاب شدند بندي وش طبقهر به ،)ساكنان و گردشگران(
را  نمونه در روستاهاي مورد مطالعـه  ةآماري و حجم جامع ةحجم جامعطور خالصه اطالعات مربوط به  به) 1(جدول 

  . به نمايش گذاشته است
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  نمونه در روستاهاي مورد مطالعه ةآماري و حجم جامع ةحجم جامع .1جدول 

تعداد كل خانوار  روستاي نمونه
  ساكن بومي

تعداد خانوار نمونه
  ساكن بومي

تعداد كل خانوار 
  ساكن غير بومي

تعداد خانوار نمونه 
  درصد  ساكن غير بومي

  57  28  36  26  45  شيخ موسي
  59  18  26  19  32  لهه

  54  14  21  15  28  شالينگچال
  

ـ  ةو مصـاحب  نامه پرسششدند و تكميل  تمام شماري )در هر روستاي نمونهنفر  شش( 1مديران محلي بـا  اي  هجداگان
ليكرت تهيه اي  گزينه پنجدر مقياس  هايي ؤالس ،آوري اطالعات در ارتباط با اهداف پژوهش براي جمع. آنها صورت گرفت

و پايايي آن با نظرسنجي افراد متخصص در ايـن ارتبـاط بـه     درصد 80از طريق فرمول كرونباخ با  نامه پرسشروايي . شد
  .مورد سنجش قرار گرفتشده  اطالعات گردآوري ،.اس.اس.پي.اس افزار آماري از نرمتفاده با اس سپس، رسيد تأييد

  ي پژوهشها يافته
و همچنين سير تحوالت روستاهاي مورد مطالعـه بـر    مورد مطالعه ةي نمونها ي توصيفي جامعهها در اين بخش به ويژگي

  . شود مي كشاورزي، صنعتي و خدماتي اشارهجمعيتي،  ، مانندي اسنادي موجود در ابعاد مختلفها اساس داده
براي (زير است خالصه به شرح  طور به) مسئوالن، خانة دوم، گردشگران دائم ساكنان( نمونه ةويژگي توصيفي جامع
  ):مراجعه كنيد 2اطالعات بيشتر به جدول 

درصد فوق 6/16 ،و باالتر كارشناس ارشددرصد 6/16، كارشناس شوندگان پرسشدرصد  40از نظر تحصيالت،  −
  .بيسواد بودند شوندگان پرسش درصد 3/3درصد زير ديپلم و  3/3درصد ديپلم، 6/16ديپلم، 

  .درصد شهر بابل و بقيه از ساير مناطق بودند 20 ،بخش بندپي شرقي شوندگان پرسشدرصد  73 زادگاه −
  .بودنددرصد آنها غير بومي  3/73بومي و  شوندگان پرسشدرصد  6/26 ،سكونت ةاز نظر سابق −
  .داشتند اشتغال دولتيهاي  در ادارهدرصد آنها  3/53آزاد و  شوندگان پرسشدرصد  6/46شغل  −
 ساير منـاطق اسـت   نيز دردرصد  3/33درصد بخش بندپي،  6/36بابل،  شوندگان پرسشدرصد از  30محل كار −

 ).نامه پرسشاستخراج از (

، در كنـار برخـي از امكانـات    دارنـد  ي زيـادي هـا  ي قابليتي طبيعها روستاهاي مورد مطالعه از نظر جاذبه از آنجاكه
حدود زيادي متأثر از گسترش گردشگري و حضور  راه كه خود تا مانند(روند  شمار مي روستايي به كه عوامل درون زيربنايي

ايل گسترش زندگي شهري و مشكالت ناشي از آن، افزايش وسـ مانند (روستايي  ، تغيير و تحوالت برون)گردشگران است
در عـين  . اسـت  افـزايش داده  ي گذشته به منطقه ها جذب و استقبال گردشگران را طي سال ةزمين نيز،) مانند آننقليه و 

  .ي دوم بر گردشگري روزانه غلبه يافته استها گردشگري خانه ،حال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بانان منطقه اعضاي شورا و محيط.  1
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  ي دومها گردشگران خانه ةنمون ةويژگي توصيفي جامع .2جدول 

  10كمتر از سال10بيشتر از گردشگرانمدت ساخت يا خريد مسكنِ
  80  20  درصد

  آژانس  شخصي  عمومي  وسايل نقلية مورد استفادة گردشگران
  3/3  3/73  3/23  درصد

  خارج از بافت  در داخل بافت  نحوة پراكندگي مساكن در روستا
  60  40  درصد

ميانگين تعداد روزهاي اقامت
  حداكثر  متوسط  حداقل  گردشگران

  60  27  3  تعداد
ة گردشگران از روستاي موردفاصل

  حداكثر  متوسط  حداقل  مطالعه

  100  46  20  كيلومتر

روستايي كه در آن  هاي گردشگران تĤمين نيازمندي
  آورند با خود به همراه مي  بخش بندپي  اقامت دارند

  3/3  66/46  50  درصد

گذران اوقات  داليل اختيار خانة دوم
هاي آلودگي  ارتباط با اقوام  فراغت

  شهرمحيط 
انجام فعاليت 

  اقتصادي
  10  3/13  6/16  3/63  درصد

  1389، پژوهشي ها يافته :منبع
 

تا 1355هاي  بين سال كاهنده دردهد پس از يك دوره روند  نشان مي ،سير تحوالتي جمعيت روستاهاي مورد مطالعه
  .)3جدول ( گرفته است اي فزايندهپذيري روستاهاي مورد مطالعه روند  جمعيت ،1365

  1385تا  1345 يها جمعيت روستاهاي مورد مطالعه طي سال نرخ رشد .3ول جد

  1390  1385  1375  1365  1355  1345  سال
  رشد  تعداد  رشد  تعداد  رشد  تعداد  رشد  تعداد  رشد  تعداد  رشد  تعداد  روستا

  100  36 0 0 100 013 0-100 0 - 6  شالينگچال
 83/3  135 09/0 111 02/2 110 -74/0 90 21/1 97 - 86  شيخ موسي

  100  42 -100 0 100 05 00 0 - 0  لهه
جمعيت سه 

  روستا
92 0 97 52/0 90 75/0- 128 4/3 131  23/0 213  2/9  

   1345 -1385 سرشماري نفوس مسكن: منبع
  

 به 1365داليل جذب و ماندگاري جمعيت روستاهاي مورد مطالعه از سال  ترين مهماز  پژوهش،ي ها با توجه به داده
ي هـا  توان افزايش فرصـت  ، ميواحدهاي خدماتي و صنعتي موجود در روستا ،ها را با توجه به وسعت اراضي، تعداد دام بعد

  . افزايش منابع درآمدي در روستاهاي مورد مطالعه دانست ،شغلي جديد و درنتيجه
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اري كشـاورزي  از نخسـتين دورة سرشـم  دهـد كـه    مـي  نشـان  روند نرخ رشد وسعت اراضي روستاهاي مورد مطالعه
  .)4جدول ( وسعت كل اراضي در اين روستاها افزايش يافته است ،)1382(تا آخرين دوره سرشماري كشاورزي ) 1367(

وسعت اراضي كشاورزي روستاهاي مورد مطالعه بر اساس سرشماري كشاورزي ) درصد(و نرخ رشد ) هكتار( وسعت .4جدول 
  1382تا  1367ي ها سال

 باغ و قلمستان ديم آبي ديم و آبي  جمع كل
  وسعت  رشد  وسعت  رشد  وسعت  رشد  وسعت  رشد  وسعت  رشد  سال

0  85/11    75/9    5/7    6/2  -  2/1  1367 

49/12  1/23  81/13 4/20  13/17 2/19  72/16- 2/1  9/4 7/2  1372 

46/15  124  8/15 114  100- 0  57/36 114  27/12 10  1382  
  1382، 1372، 1367 هاي سال سرشماري كشاورزي :منبع

  
وسعت اراضي آبـي   ،و در مقابلشود  ها ديده مي و قلمستان ها بيشترين افزايش در وسعت اراضي ديم و باغ ،همچنين

جـو  و ي دوم جستها تعداد گردشگران خانه ازديادرا بايد در  ها و قلمستان ها يكي از داليل افزايش باغ. كاهش يافته است
همچنين از آنجـا كـه   . اند ي خود كردهها زمين دراقدام به كاشت درخت  ،از مراتع يبا خريد بخشزيرا بسياري از آنها  ؛كرد

دليـل كمبـود آب بـه كشـت      بـه  ،صورت فصـلي در روسـتاهاي اطـراف سـكونت دارنـد      بومي سابق به ساكنانبسياري از 
در روستاهاي  ديمصورت  به محصوالتي كه ترين مهميكي از زميني  سيب. آورند روي مي صورت ديم محصوالت زراعي به

  . شد مي گندم، جو و برنج نيز كشت چونكه در گذشته محصوالت ديگري  در حالي شود؛ كشت مي مورد مطالعه
ي گذشته كاهش و در مقابل تعـداد گوسـفند و   ها كه تعداد گاو و گوساله نيز طي سالدهد  ميآمارهاي موجود نشان 
ولـي در   ؛گوسفند و بز وجود داشت ي مورد مطالعه،ر هر سه روستاد 1365در سرشماري سال . بز افزايش پيدا كرده است

  .)5جدول ( تنها به روستاي شيخ موسي محدود شد ،اين نوع دام 1382سال 
  1382و  1365ي سال ها ي روستاهاي مورد مطالعه بر اساس سرشماري دامها و نرخ رشد دام تعداد .5جدول 

 نام روستا 1365  1382
  گاو و گوساله گوسفند و بز  وسالهگاو و گ  گوسفند و بز

 شيخ موسي 850 100  95  825

 شالينگچال 0 37  0  0

 لهه 0 53  0  0

  ي سه روستاها دام  850  190  95  825
  1382و  1365 هاي ها در سال سرشماري دام :منبع
  

 ؛اسـت  هاوسـتا وسعت مراتع در اطراف ر شدن دليل كاهش دام، كم ترين مهمدهد يكي از  مي نشان مطالعات ميداني
بودن درآمد بخـش دامـداري نيـز از     پايين. ي دوم در آمده استها از آنها به تصرف گردشگران خانهاي  هچراكه بخش عمد

درآمـد بيشـتري   بپردازند؛ زيرا با گردشگري مرتبط دهند به مشاغل خدماتي  مي روستاييان ترجيح. كاهش دام است داليل
بـر تعـداد    درصـد  9/5حـدود   ،1381و  1373ي ها سال ي روستاهاي مورد مطالعه درها با توجه به سرشماري كارگاه .دارد
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 ،محلي مسئوالن ةگفت به و ي مرتبط به بخش خدمات در روستاهاي مورد مطالعه افزوده شدها واحدهاي خدماتي و فعاليت

در روسـتاهاي مـورد   . )6 جـدول ( دهـد  مي درصدي را نشان 4/8واحد رسيد كه روند رشد  40تعداد آنها به  1390در سال 
  .مطالعه هيچ واحد صنعتي وجود ندارد

و مطالعه  1381و  1373ي سال ها در روستاهاي مورد مطالعه بر اساس سرشماري گارگاه تعداد واحدهاي خدماتي .6جدول 
  1390ميداني 

  نام روستا 1373 1381 1390
 تعداد رشد تعداد رشد تعداد رشد

 يشيخ موس 8 - 11 9/3 19 9/5

 شالينگچال 2 - 4 2/8 8 4/7

 لهه 1 - 3 8/12 13 15

  جمع سه روستا  11  -  18  9/5  40  49/8
  1381و 1373 هاي در سال ها سرشماري كارگاه :منبع

  
ـ اسـت  خدمات به گردشـگران  ةي خدماتي در ارتباط با گردشگري و ارائها بسياري از فعاليت ايـن خـدمات    ة، ازجمل

ي هـا  ، فعاليـت هـا  تفريحـي، تعميرگـاه   هـاي  مكاني سنتي و ايجاد ها خانه فروشي، سفره خرده يها ايجاد مغازه توان به مي
منـازل مسـكوني بـه     اجـارة  همچنـين و  ي مصالح ساختماني، مشاور امـالك ها ي دوم، فروشگاهها مربوط به ساخت خانه

تعـداد   ،1375هـد كـه از سـال    د مـي  سير تحوالت رشد شاغالن در روستاهاي مورد مطالعه نشـان  .را نام بردگردشگران 
داشـت   داليـل بـراي جـذب و نگـه     تـرين  مهمشاغالن در روستاهاي مورد مطالعه افزايش يافته است كه اين امر يكي از 

   ).7جدول (است  جمعيت
  1390تا  1355ي ها تعداد شاغالن روستاهاي مورد مطالعه بين سال .7جدول 

 سال 1355 1365 1375 1385  1390

  روستا  تعداد  رشد  تعداد  رشد  تعداد  رشد  تعداد  درش  تعداد  رشد

 شيخ موسي 0  - 15  100 53  85/11 58  89/0  64  94/1

 شالينگچال 0  - 0  0 6  100 6  0  15  7/16

 لهه 0  - 0  0 4  100 11  6/9  26  7/15

  شاغالن سه روستا 0 - 15 100 63 3/13 75 72/1 105 5/6
  

 ،لعه با افزايش گردشگران واردشده بـه روسـتاهاي مـورد مطالعـه    ي شغلي در روستاهاي مورد مطاها افزايش فرصت
ي شـغلي در  ها داليل افزايش فرصت ترين مهمتوان يكي از  مي بنابراين .دارد همخواني ،ي دومها ويژه گردشگران خانه به

يي اسـت كـه   هـا  تروستاهاي مورد مطالعه را در افزايش اشتغال در بخش خدمات دانست كه بيشتر آنها در ارتباط با فعالي
  . مستقيم يا غير مستقيم با گردشگري در ارتباط است طور به

در تنهـا مركـز بهداشـتي موجـود      ميـداني،  ةو مطالعـ  1385توجه به منابع اسنادي سـال   از نظر خدمات بهداشتي با
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 مورد خدمات آموزشـي در . بايد به آنجا مراجعه كنند در صورت نياز روستاهاي ديگرمردم و  قرار دارد روستاي شيخ موسي
 ةتحصـيل بايـد بـه مدرسـ     ةتنها يك مدرسه در مقطع دبستان در روستاي شيخ موسي وجود دارد و اهالي براي ادامـ  نيز،

  .روستاي خليل كال مراجعه كنندة دختران يا مدرسةروستاي فيروزجاه  ةروزي پسران شبانه

  ي دوم در روستاهاي ييالقي بندپي شرقيها گيري خانه روند شكل
اي  همورد توجه مردم شهرها و روستاهاي اطرافي بوده است كه در نواحي پست و جلگـ  ،كنون دور تا ةاين منطقه از گذشت

زيادي از مردم با آغاز گرماي تابستان به اي  هعد ،يا حتي قبل از آن 1360ي ها از سال كمابيشكه اي  هگون به داشتند؛قرار 
در گذشـته اجدادشـان پـاي پيـاده      ،مـردم  ةگفتـ  بـه . بودنـد  از افرادي بومي آنجـا  كه جدا كردند مي اين منطقه نقل مكان

يك روز كامل با وسايل اوليه در راه بودند  وبيش كمو  كردند ميي انبوه را طي ها جنگل العبور و صعب و طوالنيمسيرهاي 
بسياري  رفتند؛ مي ظور چراي دام به منطقهمن بر دامداراني كه به عالوه. تا از هواي مطبوع اين منطقه در تابستان بهره ببرند

شدند و به  مي آنجا ساكن رفتند و تنها در فصل تابستان در مي به اين روستاهاي ييالقي يي كه دامدار نبودند نيزاز خانوارها
   .پرداختند مي زميني و چغندر قند در حد نياز خود كشت سيب

ي و محدوديت ي صوتي و جوها آلودگي(از زندگي شهري ناشي  يها مشكالت و خستگي و افزايش گذشت زمان با 
بـر   عـالوه . سفر به اين منطقه بيشتر شد ،داشتن زمان آزاددر اختيار افزايش درآمدها و  سويي،و از  )بخش ي آرامشها فضا

 ،نطقه نيـز تلفن به مردم م خطوط ةشده و تسهيالتي مانند برق و آب و ارائ درصد آن آسفالت 30 اين، احداث راه كه حدود
  .انتخاب كنند خانة دوماين منطقه را براي مسافرت و احداث  گردشگرانشده  است كه موجب ياز داليلي ديگر
شتاب بيشتري  ،گذشته در مقايسه با به بعد 1370ي دوم در روستاهاي مورد مطالعه از سال ها گيري خانه روند شكل

ارتباطي مناسب دانست كه دسترسي به ايـن منطقـه را    هاي يجاد راهتوان ا مي داليل آن را ترين مهميكي از  .است داشته
قيمـت مناسـب زمـين نيـز از ديگـر       ،بـر ايـن   عالوه. براي مردم با سهولت بيشتر و صرف زمان كمتري فراهم كرده است

ال ي كـه بـا اسـتقب   طـور  بـه  ايجـاد كـرد؛  جذب گردشگران بيشتري را به روستاهاي مورد مطالعـه   ةعواملي است كه زمين
با سـرعت  اين روستاها  دررساني و احداث خطوط تلفن  ي برقها اجراي پروژه ،ي گذشتهها گردشگران از منطقه طي سال

  . دهد مي نشان ساله ة سيرا طي دور ي دومها خانه گسترش روند) 8( جدول. گرفتبيشتري انجام 
  ي دوم در روستاهاي مورد مطالعهها توزيع زماني احداث خانه .8جدول 

 خانة دوم احداثي زمان مقطع )تعداد( يفراوان يصدفراواندر

58 48 1390-1381 

24 20 1380-1371 

12 10 1370-1361 

 1360 از قبل 5 6

  جمع كل  83  100
  1390، يجنگلبان: منبع
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 اسـت، و مديريت انجام شده اين منطقه بدون برنامه  ي دوم درها گسترش خانه ،ويژه جنگلبانان به مسئوالن، ةگفت به

  .خواهد داشت درپيرا در ابعاد مختلف  شدنين جبران هاي آسيب ،اين روند ةهمين دليل ادام به
انـد و   سـاخته شـده   1370قبل از سال  ها درصد از خانه 20تنها حدود  ،شود مي مشاهده )8( كه در جدول گونه همان

  .انجام گرفته است 1370از سال  وسازها پس ساختدرصد  80حدود 

  ي دومها تصادي گردشگري خانهاثرات اق
تـري را   تر و گسترده گردشگري روستايي منبع مهم و جديد ايجاد درآمد براي نواحي روستايي است و اقتصاد محلي متنوع

ي دوم ها افزايش گردشگري خانه سوي ديگر،از  .كند مي آورد و از ركود اقتصادي جلوگيري مي وجود در نواحي روستايي به
منظـور   بـه ). 238: 1994شـو و ويليـامز،   ( داشته باشد درپينفي مانند افزايش قيمت زمين و خدمات را م آثار ممكن است

ر هـاي دوم بـر متغيـ    مستقيم و غيرمستقيم عوامل اقتصادي تأثيرگذار گسـترش گردشـگري خانـه    آثارمطالعه و شناسايي 
  .فاده شدتحليل مسير است روش بهاز گسترش آن  شوندگان، پرسشمندي  رضايت ةوابست

  

  
از گسترش اين نوع  دائم ساكنانمندي  بر رضايت خانة دوممدل نهايي عوامل اقتصادي مؤثر گسترش گردشگري  .3شكل 

  )تحليل مسير(دشگري در روستاهاي مورد مطالعه گر
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رچوب چاتفكيك در  به ،و گردشگران ساكنانمستقيم و غيرمستقيم عوامل اقتصادي تأثيرگذار بر ديدگاه آثار مجموع 
  . آورده شده است )10(و  )9(ول اجد

از  شوندگان پرسشديدگاه كلي ( بر متغير وابسته )خانة دوماقتصادي گردشگري  آثار( ي اثرگذارها تحليل مسير عامل .9جدول 
  در روستا دائم ساكناناز ديدگاه ) در روستاهاي مورد مطالعه خانة دوممندي گسترش گردشگري  رضايت

  آثارمجموع 
 يم و غير مستقيممستق 

  رديف ها عامل مستقيم غير آثار مستقيمآثار 

  1  افزيش فرصت شغلي  31/3 -151/0 16/3
  2 شدن فعاليت كشاورزي منسوخ  73/0 191/0 921/0
  3  فرصت اشتغال در بخش كشاورزي  57/0 117/0 69/0
  3  فرصت اشتغال در بخش صنعت 273/0 169/0 442/0
  5 ال در بخش خدماتفرصت اشتغ 41/1 011/1 42/2
  6  ايجاد اشتغال فصلي 61/1 018/1 63/2
  7 مهاجرت از روستا - 928/0 928/0
  8 بهبود بازار كشاورزي 45/0 121/0 57/0
  9  شكوفايي اقتصادي  19/0 59/0 78/0
  10 افزايش قيمت زمين و مسكن 35/0 58/0 61/0
  11 افزايش درآمد 28/0 000/0 28/0

    
  

 از شوندگان پرسشديدگاه كلي ( بر متغير وابسته )خانة دوماقتصادي گردشگري  آثار( ي اثرگذارها تحليل مسير عامل .10 جدول
  ي دوم در روستاها خانه ساكناناز ديدگاه ) در روستاهاي مورد مطالعه خانة دومگسترش گردشگري  مندي رضايت

  مجموع اثرات 
 مستقيم و غير مستقيم

  رديف مستقل متغير مستقيم غير آثار مستقيم آثار

  1  افزايش فرصت شغلي  31/0 2/1 51/1
  2 شدن فعاليت كشاورزي منسوخ  -014/0 -076/1 -09/1

  3  فرصت اشتغال در بخش كشاورزي  -0306/0 182/0 151/0
  4  فرصت اشتغال در بخش صنعت 003/0 058/0 06/0
  5 فرصت اشتغال در بخش خدمات -78/0 76/0 -021/0
  6  ايجاد اشتغال فصلي 81/0 -54/0 275/0
  7 مهاجرت از روستا  - 055/0 055/0
  8 بهبود بازار كشاورزي 0291/0 -189/0 159/0
  9  شكوفايي اقتصادي  0546/0 155/0 209/0
  10 افزايش قيمت زمين و مسكن -0068/0 328/0 321/0
  11 افزايش درآمد 01/0 097/0 107/0
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مثبـت اقتصـادي ناشـي از گسـترش گردشـگري       آثـار  ترين مهم دائم، ساكنانهد كه د مي شده نشان مطالعات انجام

معتقدند كـه   هاآن. دانند مي ي فصليها ويژه در بخش خدمات و افزايش شغل به ،ي دوم را، افزايش اشتغال در روستاها خانه
ـ  ،هي دوم و همچنين گردشگران روزانها ي گذشته با افزايش تعداد گردشگران خانهها طي سال خـدمات بـراي    ةمراكز ارائ

هـاي اغذيـه فروشـي،     فروشـگاه تـوان بـه    ، مـي جمله اين مراكـز از. افزايش يافته استة ساكنان نيز تأمين نيازهاي روزمر
گفتنـي  . كـرد  ي فروش مصالح سـاختماني اشـاره  ها ي مواد سوختي، نانوايي و فروشگاهها جايگاه ،ها ، رستورانها خانه قهوه

   .شدند مسافت زيادي را طي كنند مي براي رفع بسياري از اين نيازها مجبور ساكنان است كه پيش از اين،
  

  
از گسترش اين  خانة دومگردشگران  مندي رضايتبر  خانة دوممدل نهايي عوامل اقتصادي مؤثر گسترش گردشگري  .4شكل 

  )تحليل مسير(نوع گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه 
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 ،نگهداري از مساكن گردشگران در غياب آنـان، افـزايش كارهـاي سـاختماني     چونلي با گسترش گردشگري مشاغ
بسـياري از  روي گردانـي  موجـب   ،افزايش اشـتغال در بخـش خـدمات   . ي ماشين افزايش يافتها ايي و تعميرگاهمانند بنّ

آنها . از آن شكايت داشتندبودن زمين و توليد كم محصول  دليل نامرغوب كه همواره به شد روستاييان از فعاليت كشاورزي
قابل توجهي افزايش  طور بهقيمت مسكن و زمين  اين روستاها،به اين نكته نيز اشاره داشتند كه با استقبال گردشگران از 

ي كه اگر يكي از ساكنان روستا تمام طور به ؛نداشت آنها يها به خريد زمين يدر گذشته كسي تمايل ة ساكنانگفت به. يافت
دليل استقبال  در حال حاضر به اما ؛توانست ملك مناسبي در شهرهاي اطراف خريداري كند نمي ،فروخت مي اامالك خود ر

ه و ايـن امـر موجـب شـد     هوهواي مطبوع روستا، قيمت مسكن و زمين افزايش يافت ي طبيعي و آبها گردشگران از جاذبه
و از  كننـد بـه شـهرهاي اطـراف مهـاجرت      ،رانروستاييان با فروش بخشي از زمين خـود بـه گردشـگ   از بسياري  است تا
  . ي روستايي سابق خود براي استراحت و گذران اوقات فراغت در فصول خاصي از سال استفاده كنندها خانه

توجـه بـه    ي دوم باها آنها از گسترش گردشگري خانه مندي رضايتدر مورد  ساكناننتايج تحليل مسير ديدگاه كلي 
ي فصـلي،  هـا  ويژه در بخش خدمات و ايجاد شـغل  به، ي شغليها دهد كه افزايش فرصت مي يازده عامل اقتصادي، نشان

از سوي  عوامل اقتصادي تأثيرگذار ترين مهمترتيب  به ،شدن فعاليت كشاورزي افزايش مهاجرت روستاييان به شهر، منسوخ
  ).9جدول (شمرده شده است روستا  ساكنان

كـه در   زمـاني و  گيرند كار مي را بهي بومي هانيرو ،ند كه براي ساخت خانهي دوم بيان داشتها اكثر گردشگران خانه
برخي از محصوالت زراعـي و بـاغي    همچنين. كنند مي ي تجاري و خدماتي روستا استفادهها از فعاليت ،روستا اقامت دارند
 ،گردشـگران بيـان كردنـد   . كننـد  يتهيه ماز مردم روستا  نيز را )زميني گردو و سيب براي مثال(شود  مي كه در روستا توليد

از جمله اين خدمات كه گردشگران بـر  . ي گذشته افزايش يافته استها تعداد امكانات و خدمات موجود در روستا طي سال
موجـب  نبـود نـانوايي در روسـتا    در اكثـر مواقـع،   گردشگران ة گفت به. آن تأكيد داشتند، احداث نانوايي در روستاي لهه بود

البتـه   .اين مشكل حل شد ،اما با احداث نانوايي طي چند سال گذشته اقامت كنند؛زمان كمتري در روستا شد كه مدت  مي
بـراي  دانسـته  روسـتا   آوردي از ره آن راكننـد و   مـي  كه از نان سنتي روستا هم اسـتفاده  اشاره كردندگردشگران در ادامه 
ي هـا  قابـل تـوجهي طـي سـال     طـور  به ،زمين در روستا گردشگران قيمت مسكن و ةبه عقيد. برند مي دوستان و آشنايان

كه از طريق گردشـگري   است ييها ترين شغل عمده، وساز مسكن ي وابسته به ساختها شغل و گذشته افزايش يافته است
  . ي دوم در اين منطقه ايجاد شده استها خانه

آنهـا از گسـترش    منـدي  رضـايت مورد ي دوم در ها ديدگاه كلي صاحبان خانهاز بر اساس نتايج آزمون تحليل مسير 
ويژه اشتغال فصلي، افزايش قيمـت زمـين و مسـكن، شـكوفايي اقتصـاد       هي شغلي بها ايجاد فرصت ،گردشگري در روستا

  ). 10جدول (عوامل اقتصادي تأثيرگذار شناسايي شدند  ترين ، مهمروستاها و بهبود بازار كشاورزي روستاييان
بنابراين ديدگاه  .به بعد رونق بيشتري گرفته است 1370ي دوم از سال ها گري خانهگردش ،ي موجودها بر اساس داده

ي دوم در روستاهاي مورد مطالعه، قبل ها پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي احتمالي گردشگري خانه را در رابطه با مسئوالن
ـ ) 11جدول ( از گسترش اين نوع گردشگري و بعد از آن جويا شديم را آزمـون ويلكاكسـون    دگاه آنهـا، و براي مقايسة دي

  ).12جدول ( كار گرفتيم به
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   مسئوالني دوم از ديدگاه ها اقتصادي قبل و بعد از گسترش گردشگري خانه آثار .11جدول 
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 افزايش اشتغال  0  0 67/6 3/53 40 66/1 6.6 33 46.6 13 0 3.33

 افزايش درامد 0 0 0 20 80 1.66 0 6 46.6 46 0 3.6

 افزايش اشتغال در بخش خدمات  0  0  0  0  100 1 13.3 66 20 0 0 4

 افزايش اشتغال در بخش كشاورزي 0 13 13.33 66.66 6.6 2.33 0 0 33.3 26 40 2

 افزايش اشتغال در بخش صنعت  0  0  0  0  100 1  0  0  0  0  100 1

 بهبود بازار محصوالت كشاورزي 0 0 0 33.34 66 1.33 0 0 13.3 53 33.3 1.8

 شكوفايي اقتصادي منطقه 0 0 0 66.6 33 1.13 26.6 53 20.0 0 0 4.06

 افزايش قيمت زمين ومسكن 0 0 60 40  1.4 73.3 26 0 0 0 4.73

 منسوخ شدن فعاليت كشاورزي 0 0 6.67 60 33 1.73 33.3 60 6.67   4.06

 افزايش مهاجرت از روستا 0 0 26.6 73.3  1.26 73.3 26 0 0 0 4.86

 انجام فعاليت فصلي 0 0 0 66.6 33 4/1 26.6 53 20 0 0 4.06

  امهن نتايج پرسش: منبع
 

  خانة دوم اقتصادي قبل و بعد از گسترش گردشگري  آثاردر مورد  مسئوالنديدگاه  ةمقايس .12جدول 
 با استفاده از آزمون ويلكاكسون

 N  اثرات اقتصادي
Negative Ranks Positive Ranks 

Ties  Asymp.Sign  
N Mean Rank N Mean Rank 

  001/0  1  9  17 0 0 18 افزايش اشتغال
  001/0  0  50/9  18 0 0 18 ش درامدافزاي

  000/0  0  50/9  18 0 0 18 افزايش اشتغال در بخش خدمات
  317/0  5  50/6  5 31/7 8 18 افزايش اشتغال در بخش كشاورزي

  1  18  0  0 0 0 18 افزايش اشتغال در بخش صنعت
  035/0  5  6  11 6 2 18 بهبود بازار محصوالت كشاورزي

  000/0  0  50/9  18 0 0 18 شكوفايي اقتصادي منطقه
  000/0  0  50/9  18 0 0 18 مسكن افزايش قيمت زمين و

  001/0  4  50/7  14 0 0 18 منسوخ شدن فعاليت كشاورزي
  000/0  0  50/9  18 0 0 18 افزايش مهاجرت از روستا

  000/0  0  50/9  18 0 0 18 انجام فعاليت فصلي
 پژوهشي ها يافته :منبع
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قبل و بعد از سال  مسئوالندهد كه تفاوت معناداري بين ديدگاه  مي نشان ،ويلكاكسوندست آمده از آزمون  هنتايج ب
 ي شـغلي در بخـش كشـاورزي و   هـا  افزايش فرصـت  ياستثنا به(ي دوم ها اقتصادي گردشگري خانه آثاردر مورد  ،1370
نقش گردشگري در ايجـاد   ،1370از سال  پيش مسئوالنبر اساس ديدگاه . در روستاهاي مورد مطالعه وجود دارد )صنعت

 رسـيده  4اي  هبه ميـانگين رتبـ   1370از سال  پسولي  داشته؛ 1اي  هميانگين رتب ،ويژه فصلي اشتغال در بخش خدمات به
ـ هـا  شـغل  ،ي دومها وساز خانه همچنين اين گروه معتقدند كه با افزايش ساخت. است رواج ايي و كـارگري در روسـتا   ي بنّ

خـدمات و   ةي عرضـ هـا  فروشـگاه  ، ماننـد ي خـدماتي هـا  ايجاد شـغل  ةزمين ،زايش گردشگراندنبال اف هيافته و ب بيشتري
وجودآمـدن   باعـث بـه   ،گسترش گردشگري و فزوني تقاضاي زمين و مسـكن . است فراهم شده ،ي تعميراتي نيزها كارگاه
غال در بخـش  اشـت  ،ي شـغلي در بخـش خـدمات   هـا  همچنين افزايش فرصت. ن امالك در روستا شده استامشاوردفاتر 

  . )13جدول ( كشاورزي را كاهش داده است
   خانة دوماقتصادي گردشگري  آثارمورد مطالعه در ارتباط با  روستاهايديدگاه  ةمقايس .13جدول 

  با استفاده از آزمون كروسكال واليس

 N  اقتصادي آثار
 Sig  مسئوالن  ساكنان گردشگران

N Mean rank N Mean rank  N  Mean rank    
  002/0  47/42  18  70/65  60  68/76  60  138 زايش اشتغالاف

  060/0  63/59 18  08/62 60  01/76 60 138 افزايش درامد
  000/0  20/86 18  63/52 60  82/78 60 138 افزايش اشتغال در بخش خدمات

  000/0  80/18 18  45/80 60  85/67 60 138 افزايش اشتغال در بخش كشاورزي
  000/0  30 18  55/49 60  95/95 60 138 عتافزايش اشتغال در بخش صن

  000/0  83/37 18  93/44 60  61/98 60 138 بهبود بازار محصوالت كشاورزي
  026/0  93/90 18  25/63 60  02/67 60 138 شكوفايي اقتصادي منطقه

  037/0  63/68 18  82/60 60  02/75 60 138 افزايش قيمت زمين ومسكن
  915/0  97/65 18  52/66 60  24/69 60 138 منسوخ شدن فعاليت كشاورزي

  016/0  07/57 18  89/60 60  84/77 60 138 افزايش مهاجرت از روستا
  000/0  77/93 18  95/45 60  61/83 60 138 انجام فعاليت فصلي

  پژوهشي ها يافته :منبع
  

شـغلي در  ي هـا  دهـد كـه تعـداد فرصـت     مي ، نشانها ي نفوس و مسكن و سرشماري گارگاهها ي سرشماريها داده
. كنـد  تأييـد مـي  پژوهش ميداني نيـز آن را   كه نتايج ويژه در بخش خدمات افزايش يافته است به ،د مطالعهرروستاهاي مو

روستا بيان داشتند كه نقش كشـاورزي و دامـداري در روسـتا     دائم ساكنانو  مسئوالنخصوص  به ،ي مورد مطالعهها گروه
وسعت اراضي كشـاورزي از   ي مرتبط باي كمها در اين رابطه داده. يافته است كاهش ،كه در گذشته اقتصاد غالب آنها بود

نيز بلكه افزايش  ،تنها كاهش نيافته نه ،حاكي از اين است كه وسعت اراضي كشاورزي در روستاها ،روستاهاي مورد مطالعه
و درمقابل بر وسعت اراضي شده  استهك اي مالحظهطور قابل  اما نكته قابل توجه اينكه از وسعت اراضي آبي به داشته است؛
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 ؛روسـتا باشـد   سـاكنان تر شدن بخش كشاورزي در درآمد  رنگ دهنده كم تواند نشان مي كه اين خود ه استديم افزوده شد

ي موجود در مـورد فعاليـت دامـداري نيـز     ها داده. است چراكه ميزان توليد در كشاورزي ديم بسيار كمتر از كشاورزي آبي
روند مهاجرت از روسـتا   شوندگان پرسش از ديد. ه تعداد دام در روستاهاي مورد مطالعه كاهش يافته استدهد ك مي نشان

 حكايتآمارها  ؛ زيراي موجود بر اساس سرشماري نفوس و مسكن استي كمها برخالف دادهكه اين ديدگاه يافته  افزايش
  .دارندبعد به  1375از روند افزايشي جمعيت روستاهاي مورد مطالعه از سال 

ي افـزايش درآمـد بـا سـطح معنـاداري      هـا  شـاخص  ياستثنا نتايج آزمون كروسكال واليس حاكي از آن است كه به
هر سـه   هاي بين ديدگاه ي، تفاوت معنادار)915/0(شدن فعاليت در بخش كشاورزي با سطح معناداري  و منسوخ) 060/0(

هر سه گروه تا حـدودي در مـورد تأثيرگـذاري گردشـگري      اي ديگر، هگفت به. اقتصادي وجود دارد آثار گروه در ديگر موارد
  .دارند عقيدة يكسانيشدن فعاليت كشاورزي  وخسبر افزايش درآمد و در مقابل من خانة دوم

  ي دومها اجتماعي گردشگري خانه آثار
ر جوامع دورافتاده و ايجاد افزايش روابط اجتماعي د چون،اجتماعي مثبتي  آثار تواند مي ي دومها گردشگري و ساخت خانه

  .دنبال داشته باشد هجنايت را ب و منفي همانند افزايش جرم درمقابل آثارفرهنگ و  ةيي براي مبادلها فرصت
  

  
  از گسترش  دائم ساكنان مندي رضايتبر  خانة دوممدل نهايي عوامل اجتماعي مؤثر گسترش گردشگري  .5 شكل

  )تحليل مسير(طالعه نوع گردشگري در روستاهاي مورد م اين
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 چارچوبتفكيك در  به ،و گردشگران ساكنانمستقيم عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر ديدگاه  مستقيم و غير آثارمجموع 
  .آورده شده است )15(و ) 14(ول اجد

  
   وابسته متغيربر  )خانة دوماجتماعي گردشگري  آثار(ي اثرگذار ها تحليل مسير عامل .14جدول 

  در روستا دائم ساكناناز ديدگاه ) در روستاهاي مورد مطالعه خانة دومگسترش گردشگري  مندي رضايتاز  شوندگان سشپرديدگاه كلي (

  رديف مستقل متغير غيرمستقيم آثار مستقيم آثار مستقيم و غير مستقيم آثارمجموع 
  1 افزايش مشاركت در روستا  58/1 256/0 83/1
  2 مات محليافزايش امكانات و خد  67/1 78/0 45/2
  3  امكانات آموزشي  - 000/0 000/0
  4  امكانات بهداشتي - 399/0 399/0
  5 امكانات مخابرات 000/0 995/0 995/0
  6  ونقل امكانات حمل 000/0 855/0 855/0
  7 افزايش رفتارهاي ضد اجتماعي 621/0 22/1 84/1
  8 افزايش شكايات 000/0 719/0 719/0

  
  
  

   وابسته متغيربر  )خانة دوماجتماعي گردشگري  آثار( ي اثرگذار ها عاملتحليل مسير  .15جدول 
  در روستا خانة دوماز ديدگاه گردشگران ) در روستاهاي مورد مطالعه خانة دومگسترش گردشگري  مندي رضايتاز  شوندگان پرسشديدگاه كلي (

  رديف مستقل متغير مستقيم غير آثار مستقيم آثار مستقيم و غير مستقيم آثارمجموع 
  1 افزايش مشاركت در روستا  00703/0 111/0 1039/0
  2 افزايش امكانات و خدمات محلي  161/0 -068/0 0938/0
  3  امكانات آموزشي   - -056/0 -056/0
  4  امكانات بهداشتي - 279/0 279/0
  5 امكانات مخابرات - 308/0 308/0
  6  ونقل امكانات حمل - -036/0 036/0
  7 افزايش رفتارهاي ضد اجتماعي -103/0 102/0 -0009/0
  8 افزايش شكايات - 186/0 186/0

  
خدمات  ةي دولتي براي ارائها جذب سرمايه ةبيان داشتند، اگرچه با حضور گردشگران زمين شوندگان پرسشتعدادي از 

روستا  ةشده و آثار مثبتي در توسعتلفن تسريع  و خطوط درماني ـ  ارتباطي مناسب، مراكز بهداشتي هاي راه مانند ،ييزيربنا
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ويـژه   بـه  ،شدن روستا عرصه براي دزدي و ناامن ،گردشگران در روستا دست بهي مجلل ها ولي با ساخت خانه ؛داشته است

آنها بيان داشتند كه حتي در برخـي از مـوارد   . شده است فراهم ،در فصول سرد سال كه گردشگران در خانه حضور ندارند
برند، همچنين حضور افراد از مناطق مختلف با فرهنـگ و   مي ي كشاورزي روستاييان را نيز به سرقتاه محصوالت زمين

  . و درگيري شده است موجب اختالفدر موارد زيادي  ،اعتقادات متفاوت با مردم بومي نيز
 ،دشـگري ي مـرتبط بـا گر  هـا  ي گذشته با حضور گردشگران و فعاليتها طي سال ،همچنين معتقدند شوندگان پرسش

اما روند مهاجرت از روستا با وجود آنكه نسبت به گذشته كـاهش يافتـه اسـت، همچنـان      ؛تر شد ي شغلي متنوعها فرصت
چنـدان   آثـار كه گردشگري در بخش آموزشي و فرهنگي نتوانسته  كنند گونه بيان مي داليل آن را اينساكنان . وجود دارد

. ي مورد مطالعه بيشتر شده استها درماني روستا ـ  وجه به بخش بهداشتيت ،با گسترش گردشگري امامثبتي داشته باشد، 
يـا   شـده اسـت   سـاخته در تمامي روستاها حمام عمـومي   ،در روستاي شيخ موسي پزشك هميشه حضور دارد ،مثالبراي 
ي گذشـته  هـا  لطـي سـا  . قـرار گرفتنـد   استفاده بار ديگر مورد و ندشد بازسازيند، ي قديمي كه مورد استفاده نبودها حمام

موجـب   بخشي از امالك خود را كه گسترش گردشـگري  ،تر فرزندانشان براي تحصيل بهتر و راحت ها بسياري از خانواده
 كـه  شـد  اين امـر موجـب  . كردند و به شهرها و روستاهاي اطراف مهاجرت رساندند فروش آنها شده بود، بهقيمت  افزايش

مقطع دبستان وجود  تنها ،ي كه در روستاهاي مورد مطالعهطور به ؛كاسته شود نيازمند به تحصيلهرساله از ميزان جمعيت 
مـردم  . اي بپيمايند هروستاهاي مناطق جلگ ند مسافتي را تاناگزير ،تحصيل در مقاطع باالتر ةآموزان براي ادام دارد و دانش

  . گرفته است فرهنگ بومي تحت تأثير فرهنگ گردشگران قرار ،محلي معتقدند كه با گسترش گردشگري
 .ي قابل تـوجهي كردنـد  ها كمك ،گردشگران در بسياري از موارد براي انجام كارهاي عمراني در روستا ،بر اينها عالوه
گردشگران را ي آن ها هزينهاي از  هبارگاه باشكوهي براي حضرت شيخ موسي در روستا بنا شد كه بخش عمد ،براي مثال

حليل مسير، افزايش امكانات و خدمات محلي، افزايش رفتارهـاي ضـد اجتمـاعي و    بر اساس نتايج آزمون ت .كردندتأمين 
 ،ونقـل  مخالف با فرهنگ بومي روستا، افزايش مشاركت در روستا، افزايش امكانات مخـابراتي و افـزايش امكانـات حمـل    

گسـترش گردشـگري بـا     ةآنهـا از ادامـ   مندي رضايتدر مورد  ساكنانديدگاه كلي  ازعوامل اجتماعي تأثيرگذار  ترين مهم
  ). 15جدول (وضعيت موجود در روستا شناسايي شدند 

نبايـد بـه همـه    را  اين باورند كه رفتارهاي ضد هنجارهاي اجتماعي گردشگران گردشگران بر در عين حال برخي از
نكر اختالف فرهنگي تعدادي از گردشگران م. هستند دنبال محيط آرام براي زندگي و استراحت هآنان نيز ب ،آنان تعميم داد

همچنين بيان داشـتند   شوندگان پرسش. وآمد خانوادگي دارند رفت روستاييانشده و اذعان داشتند كه با بعضي از  ساكنانبا 
بـر اسـاس نتـايج    . ندمؤثربسيار  ها هستند كه در جلب خدمات و سرمايهبا نفوذي اغلب از افراد  ،ي دومها ن خانهاكه مالك

فزايش امكانات بخش مخابرات، افزايش امكانات بهداشتي، افزايش شـكايت، افـزايش مشـاركت در    آزمون تحليل مسير، ا
ديـدگاه كلـي صـاحبان     ي هسـتند كـه از  عوامل اجتماعي تأثيرگـذار  ترين مهم ،روستا و افزايش امكانات و خدمات محلي

موجـود روسـتا شناسـايي شـدند      گسترش گردشگري بـا وضـعيت  روند  ةادام درآنها  مندي رضايتي دوم در مورد ها خانه
  ).15جدول (
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نوع  از گسترش اين دائم ساكنان مندي رضايتبر  خانة دوممدل نهايي عوامل اجتماعي مؤثر گسترش گردشگري . 6شكل 

  )تحليل مسير(گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه 
  

ي هـا  كه گردشگري خانه 1370از سال قبل  ،ي دومها اجتماعي گردشگري خانه آثار ةدربار مسئوالنديدگاه  ةمطالع
زيرا  ؛اجتماعي گردشگري چندان قابل توجه نبود، آثار 1370از سال  پيشدهد  مي نشان ،دوم چندان زياد نبود و بعد از آن

اغلب افراد بـومي سـابق منطقـه     ،آمدند ميبه روستاها  ي گرم سالها افرادي كه در فصل ها در آن سال مسئوالن، گفتة به
پيش به شهرهاي اطراف مهاجرت كرده و در فصول خاصي از سال براي رهايي از هواي گرم و شـرجي   ها ه سالبودند ك
بـا حضـور   و  ي دومها به بعد با گسترش بيشتر گردشگري خانه 1370اما از سال . گشتند ي روستايي خود بازميها به خانه

پيامدهاي اجتمـاعي   اندك اندك ،ه اين روستاها آمدندي متفاوت بها كه از مناطق مختلف با فرهنگ گردشگران غير بومي
و  دائـم  سـاكنان بـا  مسئوالن پاسخ  ةاما مقايس ،مشاهده شده استها  اجتماعي و درگيري ي ضدها رفتار ، مانندگردشگري

در مورد افزايش وقوع شكايات و رفتارهاي ضـد اجتمـاعي    ،نسبت به اين دو گروه مسئوالندهد كه  مي گردشگران نشان
همچنين به حضور برخي از افراد سرشناس  در اين ميان مسئوالن. تري دارند ديدگاه متعادل ،دنبال گسترش گردشگري هب

تنهـا   نـه  ،اشاره داشتند و بيـان كردنـد كـه ايـن افـراد      ،ي دوم در اين روستاها كردند نيزها منطقه كه اقدام به احداث خانه
زمينه را براي اختصاص  ،بلكه با نفوذي كه داشتند ،آباداني روستا پرداختندي زيادي را براي مشاركت در ها خودشان هزينه

، تسريع آنها اقدامات ترين مهميكي از  كردند وي دولتي براي انجام كارهاي زيربنايي در روستاهاي منطقه فراهم ها بودجه
  ).16جدول (ست ا ارتباطي به روستاهاي مورد مطالعه هاي شدن طرح بهسازي و آسفالت راه در اجرايي
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   مسئوالني دوم از ديدگاه ها اجتماعي قبل و بعد ار گسترش گردشگري خانه آثار .16جدول 
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 افزايش خدمات محلي 0 0 0 26.6 73.3 26/1 0 13 40 40 6.6 73/2

 افزايش امكانات آموزشي 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 15 1

 افزايش امكانات بهداشتي 0 0 0 0 100 1 60 40 0 0 0 73/4

  تلفن و خابراتمافزايش امكانات پست،  0 0 0 0 100 1 73.3 26 0 0 0 06/4
  ونقل بهبود امكانات حمل  0  0  0  20  80 2/1 6.67 93 0 0 0 06/4
  افزايش مشاركت در روستا 0 0 0 46.6 53.3 46/1 0 66 33.34 0 0 33/3
 افزايش شكايات 0 0 0 26.6 73.3 26/1  0  53  33.33  0  .13  26/3

 عيافزايش رفتارهاي ضد اجتما 0 0 0 26.6 73.3 26/1 13.3 46 26.66 13 0 6/3

ــار 0 0 0 30 70 2/1 46.6 .6 0 0 0 4/4 ــا ارزشهــارفت هــاي ســنتي و يي كــه ب
 كند مي فرهنگي مقابله

  هاي پژوهش يافته: منبع
  

چشمگيري افزايش  طور به ،1370ي بعد ازها ي دوم در سالها مثبت و منفي اجتماعي گردشگري خانه آثاردرمجموع 
افزايش امكانات بهداشتي و خـدماتي، افـزايش مشـاركت در روسـتا و      :رتند ازعبا آثاراين  مسئوالناز ديدگاه  .يافته است

 نشـان  مسـئوالن ديـدگاه   ةنتايج آزمون ويلكاكسون براي مقايس. ظهور رفتارهاي ضد اجتماعي و متضاد با فرهنگ بومي
يـدگاه آنـان گردشـگري در    اجتماعي وجود دارد، امـا از د  آثاردهد كه تفاوت معناداري بين ديدگاه آنها در مورد تمامي  مي
  ). 17جدول (تأثيرگذار نبوده است آموزشي  ةزمين

   خانة دوماجتماعي قبل و بعد از گسترش گردشگري  آثاردر مورد  مسئوالنديدگاه  ةمقايس .17جدول 
  با استفاده از آزمون ويلكاكسون

 N  اقتصادي آثار
Negative Ranks Positive Ranks 

Ties  Asymp.Sign   
N Mean Rank N Mean Rank 

  001/0  1  9  17  0  0  18 افزايش خدمات محلي
  1  18  0  0  0  0  18 افزايش امكانات آموزشي
  001/0  0  50/9  18  0  0 18 افزايش امكانات بهداشتي

  001/0  0  50/9  18  0  0 18  تلفن و افزايش امكانات پست، مخابرات
  001/0  0  50/9  18  0  0 18  بهبود امكانات حمل و نقل

  001/0  0  50/9  18  0  0 18  فزايش مشاركت در روستاا
  001/0  2  50/8  16  0  0 18 افزايش شكايات

  001/0  0  9  17  0  0 18 افزايش رفتارهاي ضد اجتماعي
  001/0  0  50/9  18  0  0 18 كند مي هاي سنتي و فرهنگي مقابله يي كه با ارزشها رفتار
  هاي پژوهش يافته: منبع
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و كـوچكتر از   05/0روسكال واليس، سطح معناداري تمامي پيامـدهاي اجتمـاعي كمتـر از    با توجه به نتايج آزمون ك
در مـورد ايـن عوامـل تفـاوت      شـوندگان  پرسشبين ديدگاه  ،درصد 99و  95توان گفت در سطح  مي بنابراين. است 01/0

  ). 18جدول ( وجود دارد معناداري
  اجتماعي گردشگري با استفاده از آزمون كروسكال واليس آثارتباط با مطالعه در ار مورد  ةديدگاه سه جامع ةمقايس .18جدول 

 N  اجتماعي آثار
  مسئوالن  ساكنان  گردشگران

Sig 
N  Mean 

rank N  Mean 
rank  N  Mean 

rank  
  000/0  40/27  18  98/60  60 18/85 60 138 افزايش خدمات محلي

 000/0  50/43 18  50/43 60  62/98 60  138 افزايش امكانات آموزشي

 000/0  53 18  66/84 60  09/55 60  138 افزايش امكانات بهداشتي

 000/0  17/65 18  71/58 60  78 60  138  تلفن و افزايش امكانات پست، مخابرات

  001/0  50/51 18  62/59 60  50/80 60  138  بهبود امكانات حمل و نقل
  000/0  83/21 18  12/74 60  42/73 60  138  افزايش مشاركت در روستا

  000/0  07/49 18  66/87 60  08/53 60  138 افزايش شكايات
  028/0  90/46 18  19/74 60  08/67 60  138 افزايش رفتارهاي ضد اجتماعي

  000/0  63/89 18  09/98 60  50/32 60  138 كند مي هاي سنتي و فرهنگي مقابله يي كه با ارزشها رفتار
  هاي پژوهش يافته: منبع

  
هاي دوم در منطقة مورد مطالعه را نشـان   شوندگان دربارة گسترش گردشگري خانه پرسشنتايج نظرات ) 19(جدول 

  . دهد مي
  هاي دوم در منطقة مورد مطالعه شوندگان دربارة گسترش گردشگري خانه نظرات پرسش. 19جدول 
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 ساكنان 0  5/37% 0 5/37% 25% 100 2.5
هـاي دوم و سـكونت    آيا با گسـترش خانـه    دائم در روستا

موقت مهاجران شهري در روستا با توجه به 
ــار ــاعي و اقتصــادي حاصــل از آن   آث اجتم

 ساكنان %6/6 %33/43 %33/13 %25 %66/11 100 3.16 موافق هستيد؟
 هاي دوم خانه

 مسئوالن 0 66/66% 66/6% 66/26% 0 100 3.4
  هاي پژوهش يافته: منبع

  
بيشـترين موافقـت را بـا    ) 4/3اي  هميـانگين رتبـ  ( مسئوالنيابيم از بين اين سه گروه،  ميدر) 19(با توجه به جدول 

مـردم   .انـد  ار گرفتـه قـر  )16/3اي  هبا ميانگين رتبـ (ي دوم ها خانه ساكنانبعدي  ةي دوم داشتند و در رتبها گسترش خانه
ي هـا  طي سال ،اكثر آنها اظهار داشتند ).5/2اي  هميانگين رتب(اند  با گسترش گردشگري بوده ترين گروه مخالفهم محلي 

، ي متفاوت و متضاد با فرهنگ بوميها فرهنگو ورود ي دوم و با حضور افراد غريبه ها گذشته با گسترش گردشگري خانه
منطقـه   هـاي  يا محصوالت مزارع و بـاغ در گذشته سرقت از منازل . يافته استمنطقه كاهش ميزان امنيت در روستاهاي 
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و گردشگران و حتي بين  ساكنانبين  چون دزدي، درگيري و اختالفمسائلي  ،ي اخيرها اما طي سال بوده است؛سابقه  بي

اقتصـادي   از آثـار كـه   يا وجـود ب ساكنانشود كه  مي مجموع اين مسائل موجب. شود مي خود گردشگران بسيار مشاهده
ويـژه در   به ،ي شغلي و درآمدها افزايش فرصت موجبو معتقدند كه گردشگري  آگاه هستندگردشگري در روستاهاي خود 

از ديدگاه آنها  كنوني مخالف هستند؛ زيرا روندبه گردشگري  ةادامبا اما  ،در روستاهايشان شده استسال برخي از فصول 
رفتارهـايي   ناامني و همچون ،گران در كنار منافع اندك اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي منفي بيشتريبسياري از اين گردش

توانـد باعـث كـاهش     مـي  ،اين جريان بدون نظارت كـافي  ةدرنتيجه ادام. اند برخالف هنجارهاي اجتماعي برجاي گذاشته
مثبتي در روستاهاي مـورد مطالعـه بـه ارمغـان     پيامدهاي  ،تواند از نظر اقتصادي مي حضور گردشگراني شود كه ورود آنها

اقتصـادي   آثـار بدون توجه به پايداري آن باعث شد كـه   ،گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه ةادام ،به بيان ديگر .آورد
  .جلوه كندرنگ  كم ،اثرات اجتماعي منفي ةمثبت در ساي

  گيري نتيجه
يي بـراي تجديـد حيـات    هـا  در كنار فرصت ،ي شهرستان بابلي گردشگري روستاهاي ييالقي بخش بندپي شرقها جاذبه

نتايج پژوهش حاضر از پيامدهاي گردشـگري  . است كردهاقتصادي، تهديدهايي را نيز براي روستاهاي مورد مطالعه فراهم 
  :هستند ي عيني و ذهني به شرح زيرها توجه به داده ي دوم باها خانه

عوامـل اقتصـادي تأثيرگـذار گسـترش      تـرين  مهم ،گرفته ي صورتها لسه جامعه و تحلي شوندگان پرسشاز ديدگاه 
ويژه مشاغل فصلي مرتبط با گردشگري،  ي شغلي بهها ي دوم در روستاهاي مورد مطالعه، افزايش زمينهها گردشگري خانه
ي اهـ  توجـه كمتـر بـه انجـام فعاليـت      و ي شغلي در بخش خدمات، افزايش مهاجرت از روستا به شـهر ها افزايش فرصت

  . است كشاورزي
ي دوم در روسـتاهاي مـورد مطالعـه از ديـدگاه     هـا  عوامل اجتماعي تأثيرگذار گسـترش گردشـگري خانـه    ترين مهم

افزايش رفتارهـاي ضـد اجتمـاعي و     ،افزايش امكانات بهداشتي ، مانند، افزايش امكانات و خدمات محليشوندگان پرسش
و آبـاداني روسـتا، تـداوم امكانـات مخـابراتي و افـزايش امكانـات         متضاد با فرهنگ بومي، افزايش مشـاركت در عمـران  

  .ونقل بيان شد حمل
شـونده در مـورد عوامـل اجتمـاعي و اقتصـادي تأثيرگـذار        ي پرسشها در مورد ديدگاه گروه گرفته انجامي ها تحليل

اقتصادي و بيشترين  آثار ةدر زمين ها دهد بيشترين همگرايي ديدگاه مي نشان ،ي دومها حاصل از گسترش گردشگري خانه
 سـاكنان نسـبت بـه گردشـگران و     ،در روستاهاي مورد مطالعه مسئوالن. پيامدهاي اجتماعي وجود دارد ةواگرايي در زمين

آنها بـا وجـود آگـاهي از برخـي از پيامـدهاي منفـي       . هستند ي دومها ترين گروه با گسترش گردشگري خانه موافق دائم،
از . دانند مي روستاهاي منطقه ةه، گردشگري را فرصتي براي تحول در اقتصاد و احياي دوبارگردشگري در روستاهاي ناحي

اما متأسفانه ؛ گردشگري برخوردارند ةخصوص در عرص هب ،ي بسيار زياديها ، روستاهاي منطقه از پتانسيلمسئوالنديدگاه 
ه شـد  سـبب مطالعه تدوين نشده است و ايـن امـر    مورد ةدر ارتباط با گردشگري ناحياي  همديريتي يكپارچة تا كنون برنام

جاي نگـاه منفـي بـه گسـترش     ه ب مسئوالناز ديدگاه . ديده شودتا پيامدهاي منفي گردشگري بيش از پيامد مثبت  است
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ي روستاهاي ناحيه در جهـت  ها دنبال مديريت مؤثرتر آن باشيم تا بتوانيم از قابليت بايد به ،گردشگري در روستاهاي ناحيه
  .آنها استفاده كنيم ةا و تجديد حيات دوباراحي

هرچند آنهـا   .هستند هاروستا دائمي ساكناني دوم در منطقه، ها گسترش گردشگري خانه ةترين گروه با ادام مخالف
ناشـي از   پـايين  درآمـد  ،يكي از مشكالت روسـتاي آنهـا   حتيو  آگاهي دارندمثبت اقتصادي حاصل از گردشگري  از آثار
داشـته  منفي كه گردشگري در ابعاد اجتماعي بـر روسـتاها    آثار دليل هب ،ولي با وجود اين است؛ اي اشتغاله فرصت كمبود

  .مخالف هستندتوسعة گردشگري با روند كنوني  ه وناديده گرفت است، آثار مثبت اقتصادي را
اي گردشگري پايـدار  ي دوم در اين روستاها در راستها گسترش گردشگري خانه ،دهد مي نتايج پژوهش حاضر نشان

 همگـرا . دارددرپـي  فرهنگ بومي را  ناديده گرفتن ريزي مدون است كه بلكه گردشگري خودجوش و بدون برنامه نيست،
ي دقيـق و  ها منطقه از طريق برنامه مسئوالنبا  ساكنانبين نظرات  ركردن خألنظرات سه گروه مورد پژوهش و پ كردن

بـا توجـه بـه رويكـرد مسـاعد مـديران محلـي        . در منطقه باشد توسعة گردشگريامه هاي برن تواند از اولويت مي منسجم،
بـراي   ،شـده در روسـتاها   ي گردشگري جامع و ساماندهيها طرح ةتوان با تهي ، ميدر روستا توسعة گردشگريدرخصوص 

فعاليـت   منزلـة  بـه  توسـعة گردشـگري  گام مثبتي برداشـت و از   ،منفي آن آثارگردشگري و كاهش  ةجانب ريزي همه برنامه
ي هـا  و مراسـم  ها از طريق برگزاري جشن ،ي اقتصادي و حفظ و گسترش فرهنگ بوميها در تنوع بخشي فعاليت ،مكمل
، امـري  آثارريزي براي كنترل و هدايت  مديريت علمي اثرات گردشگري در منطقه و برنامه ،اين رو از. بهره گرفت ،سنتي

  . ناپذير است مهم و اجتناب
نجـات   هـاي  راهكـار  تـرين  مهـم يكي از  راگردشگري  ،بسياري از كشورهاي جهان ي كهايد افزود با وجوددر آخر ب

ريزي مدون و  برنامه در كشور ما هنوز اما ،كنند دانسته و از آن استفاده مياقتصاد كشاورزي در حال ركود نواحي روستايي 
ي هـا  ي كه در برنامـه طور به وجود ندارد؛ي دوم ها گري خانهاز جمله گردش ،در ارتباط با گردشگري روستايياي  هجانب همه
مشخص مورد توجه قرار نگرفتـه   طور بهموضوع گردشگري روستايي  ،)پنجم توسعه ةازجمله برنام( كشور ةتوسع ةسال پنج

 گـذاري جـدي بـراي معرفـي     تا سـرمايه  ه استمجموع اين عوامل موجب شد. مانده است است و بيشتر در حد شعار باقي
اگرچـه شـايد    ،گردشـگري  ةبه پديـد  جدانگاه بخشي و . نگيرد انجامبرداري از آن  ي گردشگري روستايي و بهرهها جاذبه

امـا بسـياري از مطالعـاتي كـه در ايـن       ،تأثيرات مثبت اقتصادي محدودي را براي روستاهاي كشور به ارمغان آورده باشد
پيامدهاي منفي  ،محيطي ن است كه در ابعاد اجتماعي، كالبدي و زيستحاكي از آ، گرفتهانجام ارتباط در روستاهاي كشور 

 . است گردشگري روستايي ةگرا به پديد داشته كه اين امر بيانگر ضرورت نگاه جامع و كل
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