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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

Throughout the world, and particularly in 

advanced countries, second homes are very 

popular.  Similarly, in Iran, in line with the global 

boost, the number of second homes has increased 

significantly. Ghamsar district, adjacent to such big 

cities as Tehran and Kashan, is one of the 

prominent natural attractions in Iran which 

accommodates many second home tourists, owing 

to its clement weather in summer.  The 

characteristics of second home tourism, such as 

long stays in the region, indicates that some effects 

manifest themselves more obviously.  Therefore, 

the present research tries to investigate the effects 

of expansion of second home tourism on the 

economic, social, environmental and physical 

structure of the region.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Second home tourism is a type of tourism which 

affects rural and urban societies in various ways, 

through increasing the number of summer or 

vacation home owners. It can be said that second 

home tourism is a continuous, permanent process 

which can at least help protect the existing jobs in 

local communities, due to an influx of tourists and 

the concomitant increased demand.  A crucial 

prerequisite for second home tourism in the local 

economy is that second homes and places of 

permanent residence should be distant enough. 

Varied approaches to tourism, such as mass 

tourism, economic, geospatial, and society based 

tourism have been considered. Expansion of 

tourism with a concurrent attention to 

environmental, economic and social aspects was 

proposed so that along with a regard for the 

environment, economic development and 

expansion of social justice are also taken into 

consideration, as none of the previously mentioned 

approaches is comprehensive and each emphasizes 

a particular aspect of tourism.  

3. METHODOLOGY 

The present study is an applied - developmental 

one and uses a descriptive-analytical methodology 

through survey. Therefore, in addition to library 

method, field research has also been utilized. The 

population of the research consists of 9225 

residents of Ghamsar. The sample size was 

determined to be 198, using Cochrane’s formula. 

The data for the present study was gathered using 

questionnaires. The validity of the questionnaire 

was established through face validity. Cronbach’s 

alpha was used to determine the reliability of the 

questionnaire. The study presents a model of the 

consequences of the expansion of second home 

tourism and its influence on local community’s 

satisfaction in Ghamsar district, using a survey 

approach and structural equation modelling.  

4. DISCUSSION 

In the present study, the effects of second home 

tourism expansion in Ghamsar district was 

investigated and the degree of its influence on local 

community’s satisfaction was analyzed. The results 

of the independent sample t-test reveal that the 

influence of economic, environmental and physical 

indicators are statistically significant and that the 

expansion of second home tourism has affected all 

the mentioned indicators. In order to assess the 

statistical significance of the observed difference 

among economic, environmental, social and 
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physical indicators, one-way ANOVA was used.  

The findings indicate an inequality in the average 

influence of second home expansion in Ghamsar. 

Scheffe’s post hoc test reveals that the average 

influence of physical, social and economic 

indicators is the same, and, hence, are subsumed 

within a single category. However, the average 

influence of environmental effects is placed in a 

different category. 

5. CONCLUSION  

The findings of the second order model indicate 

that the economic, environmental, social and 

physical factors are capable of capturing the 

effects. A more detailed presentation of the 

findings of the research is as follows: the economic 

indicator takes the lion’s share in explaining the 

effects of second home tourism expansion. The 

factor loading for social effect of second home 

tourism expansion was determined to be 0.92. The 

physical influence of the presence of second homes 

in the region was analyzed using four factors. This 

indicator explains 0.62 of variation of second home 

tourism expansion effects. Environmental effects 

of the expansion of second home tourism were 

analyzed using indicators of increased pollution of 

water and soil resources, increase in garbage 

production, and encroachment upon nature (rivers, 

pastures, mountains, etc.). The resultant negative 

factor loading denotes the negative environmental 

effect of the expansion of tourism in the region. 

Finally, the findings of the structural equation 

modeling show that expansion of tourism has 

played a significant role in the satisfaction of local 

residents, with a factor loading a 0.47 and a 

significance level of 0.000. Therefore, with a 

confidence level of 99 percent, it can be said that 

expansion of tourism has influenced the 

satisfaction of the local residents. 

Key words: Rural tourism, satisfication, local 

commiunity, Ghamsar District, Isfahan Province.
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 چکیده

 های دوم و اثر آن بر رضایت جامعۀ محلی در بخش قمصر است.خانه گردشگریهدف از انجام تحقیق، بررسی و تبیین پیامدهای گسترش  هدف:
های دوم و هخان گردشگریساختاری به ارائۀ الگویی از پیامدهای گسترش  سازی معادالتکارگیری مدلدر این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و به روش:

ای به حجم مندی جامعۀ بومی در بخش قمصر اقدام شد. جامعۀ آماری تحقیق ساکنان بخش قمصر است که با استفاده از فرمول کوکران نمونهاثر آن بر رضایت

  نامه مورد مطالعه قرار گرفت.نفر انتخاب و با ابزار پرسش 198
های گستترش خانته اثرات قادرند البدیک و اجتماعی محیطی،اقتصادی، زیست عامل سه دهد کهنشان می ومد مرتبۀ عاملی مدل از حاصل هاییافته ها:یافته

 راتاثت عتاملی بتار های دوم به دستت آورده استت.خانه گردشگریعامل اقتصادی بیشترین سهم را در تبیین اثرات توسعۀ  .کنند گیریاندازه را گردشگریدوم 

های دوم در منطقه با استفاده از چهار نماگر مورد بررسی اثرات کالبدی ناشی از حضور خانه .است آمده دست به 92/0 دوم هایخانه گردشگری توسعۀ اجتماعی

گر اثترات منفتی شتده نشتانکنتد. بتار منفتی محاسبههای دوم را تبیتین میخانته گردشتگریاثرات گسترش 62/0و سنجش قرار گرفته است. این شاخص 

مندی دهد که توسعۀ توریسم نقش مهمی در رضتایتهای حاصل از مدل ساختاری نشان میدر منطقه است. در نهایت، یافته گردشگریمحیطی توسعۀ زیست

 بوده است.  000/0داری دارای سطح معنی 47/0ساکنان محلی ایفا کرده است. این اثرگذاری با 

 های متعدد میدانی در منطقۀ مورد بررسی است.های دوم و لزوم بررسیخانه محدودیت اصلی پژوهش حاضر عدم دسترسی به اطالعات ها:محدودیت
الزم است مجموع  یگردشگرهای توسعۀ باشد و برای برنامهروستایی تحت تأثیر ابعاد اقتصادی، محیطی، اجتماعی و کالبدی می گردشگری راهکارهای عملی:

 محلتی بته مندی حداکثری جامعۀتقویت و اثرات منفی پیشگیری و کنترل شود. به این ترتیب، رضایتعوامل فوق مد نظر قرار گیرد؛ به نحوی که اثرات مثبت 

 یابد.تحقق می گردشگریعنوان ضرورتی انکارناپذیر برای توسعۀ موفق 
ت جامعۀ محلی بررسی نشده استت، در رفته؛ اما تأثیر آن بر رضایهای دوم مورد توجه قرار گهای مختلف، پیامدهای گسترش خانهدر پژوهش اصالت و ارزش:

 یده شود.معۀ محلی سنجتحقیق حاضر سعی شد همۀ ابعاد به صورتی جامع و سیستمی که نگرشی جغرافیایی است مورد توجه قرار گیرد و اثر آن بر رضایت جا
 .استان اصفهان، مندی، جامعۀ محلی، بخش قمصرروستایی، رضایت گردشگری ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

 لهأمسطرح  .1. 1
در ستطح  گردشتگریبا وقوع تحوالت ساختاری در عرص 

در نواحی روستتایی پیرامتون  گردشگریکشور و به ویژه رواج 

های تعطیالت بتا های دوم با خانهشهرهای بزرگ، احداث خانه

دن اوقات فراغت در روستاهای ییالقی کشتور آغتاز انهدف گذر

 ۀسابق. (109، ص. 1394چهره، شده است )عنابستانی و خوش

گتردد کته های دوم بته دوران کالستیب برمیگیری خانهشکل

مای مردمان اجتماع برای لذت و آرامش و اغلب برای فرار از گر

های گاه، بته ستکونتهتانآنامطلوب تابستان در محل سکونت 

 م،ود هایخانته مقبولیتت و اما فراوانتی ؛بردنددیگری پناه می

 و بتوده متعلتق 1945 از بعتد هایستال به که است ایپدیده

ثیر درآمد کافی افراد و داشتتن وقتت آزاد بترای صترف ایتن أت

ن درآمد در راه اوقات فراغت گسترش روزافزون یافته استت. ایت

 ه خریتدراد اجازه داد تا بل نقلیه به افیشرایط در پی بهبود وسا

های دوم براستا  تبعیتت از متد، تمایتل بته استتفاده از خانه

ص.  ،1373گذاری اقدام کنند )فشارکی، محیط سالم و سرمایه

های دوم نقتش دهد که خانتهتحقیقات جهانی نشان می .(257

شهری و رفاه بسیاری از مردم کشتورهای  گردشگریمهمی در 

 .(18، ص. 2004ولر، )هال و م پیشرفته دارد

هستند و به همتین  گردشگرانهای دوم همان مالکان خانه

های دوم نیز مانند تأثیرات دیگر خانه گردشگریدلیل تأثیرات 

 ۀتتترین پیامتتد توستتعو مهم گردشتتگریها و الگوهتتای شتتکل

شتود )رضتوانی، در نتواحی روستتایی محستوب می گردشگری

 دوم را بتا هایخانته از متخصصتان (. برختی60، ص. 1382

 ذیتل را آن و زنندپیوند می »1فصلی شهرگراییخرده« مفهوم

 (.257ص.  ،1373)فشتارکی،  دهنتدمفهتوم توضتیح می این

 در ویژهبته ،جهتان اکثر کشتورهای در های دومگسترش خانه

کشتتورهای  ستتایر و ستتوئد )ماننتتد پیشتترفته کشتتورهای

زنیتا، استت )فیرو برختوردار زیتادی رونتق از استکاندیناوی(

سو بتا در ایران نیز هم .(158ص، 1390ولی خانی،  و افتخاری

های دوم در ستطح جهتان تعتداد یند افتزایش تعتداد خانتهآفر

ای داشتته استت. هرچنتد های دوم افزایش قابل مالحظتهخانه

 ،های دوم در ایتتران وجتتود نتتداردآمتتار دقیقتتی از تعتتداد خانتته

کته در ایتن حتوزه تحقیقاتی  ۀگرفته و مالحظمشاهدات انجام

ویژه گر گسترش تعداد ویالها در روستاها به نشان ،انجام گرفته

 گردشتگریروستاهای واقع در نواحی خوش آب و هوا استت. 

 روستتایی گردشتگری از مهمی بخش عنوان به دوم هایخانه

 توانتدمی شتود، متدیریت و ریزیبرنامته نحوی مناسب به اگر

 بته حصتول افتگی بتراییتوستعه فرآینتد یب محرك یا خالق

 محلی جوامع پایداری نیز و روستایی نواحی در توسعه پایداری

 ختود و فرهنگتی اجتمتاعی، اقتصادی، هایشاخه زیر ۀکلی در

 گردشتگری برختی کشتورها، باشتد. در گردشتگریصتنعت 

 ۀتوستع بترای ابزاری دوم هایخانه مالکیت طریق از روستایی

 .(111 ص. ،1384 فایی،و صت )رضتوانی گیتردمی پایدار قترار

 توانتدطترف می یتب از روستایی نواحی در گردشگری ۀتوسع

 و داشتته روستایی جوامع اقتصاد سازیمتنوع در مهمی نقش

 ،دیگتر ستوی از و باشتد روستتایی پایتدار ۀتوستع ستاززمینه

حستاب آیتد  بته ملتی اقتصتاد رشتد تحریتب بترای ایوسیله

 ایتن بتر عتالوه ؛(53، ص. 1381 نتژاد،مرادی و زاده)شتریف

 ۀتوستع فرآینتد بهبتود موجبات تواندمی روستایی، گردشگری

 کشتاورزی، مکمتل بختش هتایفعالیت ایجتاد بتا را روستایی

 بستر در روستایی خانوارهای درآمدهای افزایش و زاییاشتغال

پذیر ستازد امکان توریسم پذیرش فرآیند در روستایی مشارکت

 .(104، ص. 1388، و گودرزی اردستانی ،)شهیدی

 بتر حتاکم بیابانینیمته و بیابتانی اقلتیم شترایط به توجه با

 داشتتن و نشتینیییالق فرهنت ، کشتور از ایگستترده بخش

 مجتاور هتوایوآب ختوش و روستتایی نواحی در دوم هایخانه

بخش قمصر در مجتاورت . دارد دیرینه قدمتی، بزرگ شهرهای

ی ممتاز هاکانوناز یکی  شهرهای بزرگی چون تهران و کاشان،

شتهر از منتاطق  ۀاست. متوسط دمای ساالن ی طبیعیهاجاذبه

استت. از حیتم میتزان بتارش،  ترنییپتامجاور تا حتد زیتادی 

بارندگی در ارتفاعات قمصتر نزدیتب بته دو برابتر بارنتدگی در 

ی کوهستتانی هاستتگاهیاکاشان است و حتی نسبت بته ستایر 

ار است. میزان رطوبتت نستبی مجاور از میانگین باالیی برخورد

ولتتی بتتا ستترمایی مالیتتم و  ؛یی ستتردهازمستتتانبتتاالی هتتوا، 

هتوایی مطلتوب، وضتعیت وهایی معتدل و موقعیت آبتابستان

کتویر بته ارمغتان آورده استت. متوارد  ۀی را در حاشتیریپذدل

های منطقه سبب حضتور خانتهبودن ییالقیذکرشده به همراه 

 هایخانه گردشگری خصوصیات بسیاری است. گردشگریدوم 

 کته استت آن گرنشتان منطقته در طتوالنی اقامتت مانند دوم،

 پویتا، مطالعتات ،نتیجته در. دارند بارزتری نمود ثیراتأت برخی

 گردشتگری اقتصتادی تبعتات بته مربتو  گستترده و مندنظام
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 بایتدمی کته استت موضتوعی میزبان، جوامع در دوم هایخانه

در ایتن  بنتابراین، .گیرد قرار عمیق و دقیق علمی بررسی مورد

های خانته گردشگریپژوهش سعی بر آن است اثرات گسترش 

محیطی و کالبتدی دوم برساختار اقتصادی، اجتمتاعی، زیستت

مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت و ارزش تحقیق معطوف  ۀمنطق

یزی و متدیریت ربرنامتهاست کته بتا شناستایی،  لهأمسبه این 

ین تتتأمقمصتتر بتترای  ۀجتتود در منطقتتی موهافرصتتتصتتحیح 

دید حیات اقتصادی و اجتماعی تج ،گردشگراننیازهای فراغتی 

 . دشومهیا می منطقه

 نظری تحقیق ةپیشین. 2. 1
داخلی و ختارجی کمتب  ۀپذیرفتتوجه به مطالعات صورت

بسیاری به دریافت اطالعتات و حقتایق بیشتتر و نیتز شتناخت 

شده رحا توجه به ضرورت مطد. بکنمی و عقاید جدیدتر هاروش

 د.شویمشده ارائه در ادامه بخشی از مطالعات انجام

 بته روستتایی، گردشگری بررسی ضمن (1373فشارکی )

 توجته روستتایی گردشگریاز  بخشی عنوان به دوم هایخانه

یی، زااشتغال شامل دوم را هایخانه اقتصادی تأثیرات د. ویکر

 را آن اجتمتاعی تتأثیرات و سترمایه کستب ،دادوستد افزایش

 تغییتر روستتایی، ۀجامعت رفتن پیوستگیبیناز و رقابت ایجاد

ابتری  داند. حسینییم فرهنگی و اجتماعی تعارض کار، مفهوم

 بته کشور ایتران در پدیده این گسترش است معتقد (1380)

 .استت شتده یزیربرنامته فاقتد نظتارت و خودجتوش صتورت

رونتتد ایجتتاد و گستتترش  ( ماهیتتت، ابعتتاد و1382رضتتوانی )

های دوم در نواحی روستایی شمال تهران را مورد تحلیتل خانه

دهتد گستترش ایتن قرار داده است. نتایج مطالعات نشتان متی

به صتورت خودجتوش و فاقتد  عمدتاًپدیده در نواحی روستایی 

یزی شتتده بتتوده استتت. مهتتدوی ربرنامتتهنظتتارت و کنتتترل 

( اقدام بته بررستی 1387) ، قدیری معصوم و سناییحاجیلویی

اجتمتاعی  هتای دوم بتر ستاختار اقتصتادی،یر خانهتأثنقش و 

گیتری دهد که شتکلها نشان میدند. یافتهکرناحیه کالردشت 

گیری بتتر یر چشتتمتتتأثایتتن پدیتتده در نتتواحی روستتتایی 

، های اقتصادی اجتماعی آن داشتته استت. رهنمتایییدگرگون

 تحمتل ظرفیت رسیبر در (1387) فرهودی، دیتمان و قدمی

 ۀمنطقت در میزبتان ۀجامع بر با تأکید گردشگری مقصد ةحوز

 هایخانه گردشگران عملکرد به با توجه دادند نشان کالردشت،

گلتین  رسیده استت. خود آستانه به حوزه تحمل ظرفیت دوم،

هتای گیری و گسترش خانه( ماهیت و روند شکل1388مقدم )

ی شتمال کشتور را طتی کوهستتان –های جنگلی دوم در حوزه

هتا مورد تحلیل قرار داده استت. یافتته 1345-1385ی هاسال

 گردشتتگریتتتوان از یم آیزی کتتارربرنامتتهبتتا  دهتتدنشتتان می

اجتمتاعی و  ۀهتای دوم در راستتای بهبتود رفتاه و توستعخانه

و جنتت رودبتار بهتره بترد. آمتار  ۀاقتصادی روستتاهای منطقت

هتای یی روند گسترش خانه( به تحلیل جغرافیا1388) برنجکار

. انتتدپرداختهدوم در نتواحی روستتتایی شهرستتان بنتتدر انزلتی 

هتای دوم در ایتن دهد گسترش خانهمطالعات نشان می ۀنتیج

از شتترایط جغرافیتتایی ناحیتته و  متتتأثر عمومتتاًشهرستتتان 

باشد. عنابستانی می آزاد( ۀ)مثل منطق های موضعییزیربرنامه

ۀ توست بتر دوم هتایخانته البتدیک آثتار ( بته بررستی1388)

تحقیق  هایروستاهای ییالقی شهر مشهد پرداخته است. یافته

 اخیتر یهادهه در دوم هایخانه یریگشکل که دهدیم نشان

 و باغتات کتاربری ماننتد تغییتر گوناگون کالبدی پیامدهای با

 روستتایی اندازچشم تغییر و هارودخانه حریم به تجاوز مزارع،

 ( در1389)، خسروی نژاد و کیتانی است. صیدایی همراه بوده

 شتهروندان تمایتل کننتدبیان میبهادران خود در باغ پژوهش

استت کته منجتر بته  زیاد این آن در فراغت اوقات گذران برای

( 1389خصوصی شده است. عنابستتانی ) بخش گذاریسرمایه

در پیتدایش  متؤثر عوامتل و یریگشتکل ینتدآفر» ۀمقالتدر 

کته  دکنتمطترح می، «مشهد شهرکالن پیرامون دوم هایخانه

 حضتور ستبب دیگتری اجتماعی و اقتصادی هاییزهانگ وجود

، کیتانی، شتده استت. فاضتل نیتا در منطقته غیربتومی مالکان

 اثرات ( در تحلیل1390) رمضان زاده لسبویی و افشار عمرانی

 شهرستان در برسه توریستی روستای ساختار بر های دومخانه

 و اقتصتادی، اجتمتاعی ابعتاد در میزبان عۀجام نظر از نتنکاب

 حتد از میزبتان ۀجامعت رضتایت داد نشتان محیطی -کالبدی

 خانیالدین افتخاری و ولی، رکناست. فیروزنیا تریینپامتوسط 

هتای )خانته ( به بررسی پیامدهای گسترش ویالستازی1390)

 دهتتدنشتتان می. نتتتایج انتتدپرداختهدوم( در دهستتتان تتتاررود 

پیامتتدهای منفتتی اقتصتتادی، اجتمتتاعی و کالبتتدی ناشتتی از 

متورد مطالعته بتیش از آثتار  ۀهای دوم در منطقگسترش خانه

( بته 1390)، اکبریان رونیزی و بتدری است. رضوانی بت آنمث

هتای دوم بتا خانته گردشتگریای آثار اقتصادی یسهمقاتحلیل 

ات، بتا روزانه بر نواحی روستایی شهرستان شتمیران گردشگری

آمده نشتان دستت. نتتایج بهانتدپرداختهپایتدار  ۀرویکرد توسع

یرات اقتصتادی تتأثبراسا  دیتدگاه ستاکنان محلتی، د دهمی



 18/  پیاپی  2  شمارۀ                                  ریزی روستایی                                            مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                                       196

 

، بدری، اکبریتان رضوانی. های دوم بیشتر استخانه گردشگری

 گردشتگری( در پژوهشی با عنتوان 1391)رونیزی و سپهوند 

ستاکنان  زنتدگی کیفیتت بهبتود بتر آن اثرات و دوم هایخانه

 گردشگریسازد می نشان ، خاطرقصران رودبار بخش روستایی

ستاکنان  زنتدگی کیفیتت بهبود بر یمؤثر نقش دوم هایخانه

، حیتدری و رمضتان زاده معصتوماستت. قتدیری  داشته محلی

( در پژوهشی به بررسی روابط بین مهتاجرت و 1391)لسبویی 

هتای پتژوهش، . براستا  یافتتهانتدپرداخته گردشگری ۀتوسع

های دوم در منطقه، در سطح باالیی از توستعه خانه گردشگری

( در 1391) ، بتتوذرجمهری و صتتاحبکارقتترار دارد. عنابستتتانی

 گردشتگری ۀپژوهشی پیامدهای اجتمتاعی و اقتصتادی توستع

شهرستتان قوچتان را  ةدرهتای دوم در دهستتان شتیرین خانه

نشتان دادنتد کته  های پتژوهش. یافتهانددادهمورد بررسی قرار 

های دوم خانه گردشگری ۀی مثبت و مستقیم بین توسعارابطه

وستتاهای و تغییرات در ابعاد اجتماعی و اقتصتادی در ستطح ر

( بته 1391)زاده پور و کریم، عبداهللفرمنطقه وجود دارد. خوش

اجتمتاعی  ۀیسترما بتر دوم هتایخانه گردشگری تأثیر بررسی

 اجتمتاعی مشارکت یهامؤلفه که دادنشان  . نتایجاندپرداخته

 ستیاورز روستتای در نهادی اعتماد و اجتماعی اعتماد رسمی،

 سر لیره روستای از دارییمعن طرز به دوم(، های)دارای خانه

 محمدزاده الریجتانیاست. دادورخانی و  کمتر دوم( ۀخان )فاقد

( در پژوهش ختود بته ارزیتابی پیامتدهای اقتصتادی و 1392)

 هتای دوم در روستتاهایخانته گردشتگریحاصل از اجتماعی 

 . نتتایجانتدپرداختهشهرستان بابل  شرقی بندپی بخش ییالقی

 مختلفتی منفی و مثبت آثار گردشگری دهدیم نشان پژوهش

استت.  گذاشتته برجتای در ابعاد اقتصتادی، اجتمتاعی منطقته

 نقتش ( در پژوهشتی بته بررستی1394) رومیتانیعینتالی و 

 اقتصتادی، ابعتاد بتر آن یراتتتأث و دوم ایهتخانه گردشگری

 ایتن دارای روستاهای در کالبدی و محیطی- اجتماعی زیست

 نشتان هتایافتته .اندپرداخته ولیعصر حصار دهستان در پدیده

 هتایخانته گردشگری ۀرابط دائمی دیدگاه ساکنان از دهدیم

 معنتادار و مثبتت کالبتدی و اجتمتاعی اقتصادی، ابعاد با دوم

  است.

 هایخانه تأثیر ۀمطالع در (2004) 2ویگراف بنجامین ا  

 از زیتادی دوم، درصتد هایخانه فتیادر روستا اقتصاد بر دوم

 ستبب کته دهدیم تشکیل مطالعه مورد نواحی در را مساکن

 .استت شتده افزایش جمعیتت و اشتغال سرانه، درآمد افزایش

 در مدو ۀخانت ةیتدپد ۀمطالعت هنگتام (2006) و غزالی 3وان 

 بهبتود موجتب دوم، هتایخانته افتزایش کندبیان می هیکیو،

 این دیگر سوی از اما است؛ ناحیه شده در مسکن بازار وضعیت

، هووجاال ساری .شودیم نیز مسکن قیمت افزایش موجب امر،

های صاحبان خانه»( در بررسی خود با عنوان 2014) 4 و ساتو

 عنتوان بتهروستتایی مزارع بتادی  ةیندآها به دوم و نگرش آن

 «5های پایدار در روکوالهتاتییانرژیری از گبهرهای برای ینهزم

های دوم نقش اقتصتادی مهمتی در نتواحی کنند خانهیمبیان 

 6، گاریگتا، تورنتت، ویتال و فلوویتاستالو. کنتدیمروستایی ایفتا 

های دوم بتر ارزیتابی و خانه هتل( به بررسی اثر قیمت 2014)

های عمومی و اختصاصی تسهیالت اقامتی ژگیاز وی گردشگران

دهد مکان تسهیالت اقتامتی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می

 گردشتگری( در 2006) 7هاست. لیوعاملی اثرگذار بر قیمت آن

 گردشتگری اثرات ، مالزی به بررسی8در مناطق روستایی کداه

 تحمل ظرفیت و اقتصادی -اجتماعی بیوفیزیکی، هاییطمح بر

های پتژوهش نشتان پرداختند. یافته منطقه محیطی و یکیفیز

 بته بیشتتری توجته متالزی در کشور 1980 ۀده اوایل داد از

 شتده نامحققت میتان در ،گردشگری فرهنگی اجتماعی اثرات

یر نگترش تتأث( در بررستی 2009) 9ادگیترکتالتنبورن و . است

ژ، ی نروهاکوهگزین در های جایینهگزهای دوم بر مالکان خانه

های دوم در روستاهای ( در خانه2010) 10وپسالیننا و پیتکانن

 ةهای روستایی در پدید( در نگرش خانه2011) 11الند و راینف

 هتایبررستی دیتدگاه بته (هتارقابت و چتالش)های دوم خانه

 دوم هایخانه و گسترش یریگشکل به نسبت محلی ساکنان

 نتیجته و ازنتدپردیم ایتن پدیتده فرهنگتی اجتماعی اثرات و

 بترای عتاملی عنتوان بته توانتدهتا متیخانه این که گیرندمی

، گیترد. کانتدو قترار در نواحی روستایی پایدار ۀتوسع گسترش

( در محافظتتتت از زنتتتدگی روستتتتایی 2012) 12ریتتورا و رالم

بیتتان  (هتتای دوم و جلتتوگیری از مهتتاجرت روستتتاییانخانتته)

 امریکا واشنگتن ایالت در دوم هایخانه تمایل مالکان کنندمی

فضتایی  انتزوای از الگتویی ۀپایت بر خصوصی حریم برای حفظ

 تتأثیر تفکترات تحتت شتدتبه الگتو ایتن و است شده استوار

( به بررسی ارتبتا  2015) 13نیب گالنت .است محیطیزیست

ثیر آن أهای دوم و تتصاحبان خانهة اجتماعی بالقو ۀیسرمابین 

و در شتمال ستاردینیا پرداختته بر جوامع محلتی در استتینتین

 ۀهتای دوم در منطقتگسترش خانته دهدنشان میاست. نتایج 

مورد مطالعه منابع جدیتد ارزشتی بترای ستاکنان بته ارمغتان 
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( در یتب 2015) 14موستی غزالتیو  آورد. کی متون وونت می

هتتای بازنشستتتگان چتتالش»بتتا عنتتوان  15محورلهأتحقیتتق مستت

دوم: یتتتب تحلیتتتل هتتتای المللتتتی در مقاصتتتد خانتتتهینب

بته  «17شناسی عمقییدهپدبا استفاده از روش  16شناسانهپدیده

تواننتد بترای افتراد یم هاشتاخصرسند که این یماین نتیجه 

هتای خانته ۀتوسعه و بازاریابی محصول در زمین ةحوزفعال در 

 باشد. سودمندگذاران بسیار یهسرما ،دوم و همچنین

 شناسی تحقیقروش .2
 و جغرافیایی تحقیققلمر. 1. 2

بخش قمصر از توابع شهرستان کاشان در استتان اصتفهان 

 º33 50'تتتا  º33 30'ی جغرافیتتایی هتتاعرضبتتین  کتته استتت

شرقی قرار  º51 30'الی  º51 5'ی جغرافیایی هاطولشمالی و 

دو دهستان قهرود و جوشقان قالی با مرکزیتت شتهر  از و دارد

هتای ها و درهیتهکوهپااین منطقه در قمصر تشکیل شده است. 

روستتا و  28ی دارا ،کوهستانی جنوب غربی شهرستان کاشتان

کامو  ،ی قمصر، جوشقان قالیهانامو سه مرکز شهری به  آبادی

جمعیتت  1390براسا  سرشتماری ستال  .باشدو چوگان می

توزیتع خانوار  3143در قالب نفر است که  9225بخش قمصر 

(. بررستی تحتوالت جمعیتتی 1390)مرکز آمار ایران،  اندیافته

 ةدهندی گذشته نشتانهادورههای یسرشماراین منطقه طبق 

باید به این نکته توجه  و نوسانات رشد جمعیت در منطقه است

داشت که عالوه بر جمعیتت دائمتی و ثابتت منطقته، جمعیتت 

خصوص در موسم گل و اول سال و به ۀیمنغیردائم و فصلی در 

جه و بااهمیتت استت. جمعیتت دائتم و گیری نیز قابل توگالب

بومی بخش قمصر طی زمان با نرخ رشد باالیی در حال کاهش 

باشتد و در مقابتل، جمعیتت فصتلی و میهمتان منطقته بته می

ای در حتتال افتتزایش استتت. حجتتم جمعیتتت صتتورت فزاینتتده

 ۀپتانستیل و نقطت عنتوان بتهتوریست قابل توجه بتوده و بایتد 

هتای گر موقعیتت و ویژگتییتانمثبت تلقی شود و این ختود ب

( 1در شتکل ) باشتد.خاص طبیعی و فرهنگی مثبت منطقه می

  موقعیت منطقه نمایش داده شده است.

 

 
 موقعیت منطقه -1 شکل
 1395های پژوهش، : یافتهمأخذ

 

 روش تحقیق .2. 2
ای بتوده و روش توستعه –تحقیق حاضتر از نتوع کتاربردی

جمعیت ساکن  ایشی است.تحلیلی و پیم –بررسی آن توصیفی

متورد مطالعته بته  ةبخش قمصر در شهر و روستاهای محتدود

دهد. برای تعیین آماری را تشکیل می ۀجامعنفر،  9225تعداد 

مورد نیاز از فرمول کتوکران استتفاده شتده استت.  ۀحجم نمون

یری تصتادفی بته تعتداد گنمونهشده برای محاسبه ۀحجم نمون

نامه به صتورت تصتادفی در پرسش توزیع. دشبرآورد نفر  198

های دوم صورت گرفت. به ایتن ترتیتب خانه ةمناطق دربردارند

ها در بختتش قمصتتر و روستتتاهای قتتزاآن، قهتترود، نامهپرستتش

ذکتر  شتایاند. شآباد جوینان و الزگ توزیع حسین آباد، مسلم

 ۀمنطقتنامه در هر یب از شهر و روستاهای توزیع پرسشاست 
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آماری و نستبت  ۀسا  نسبت جمعیت از جامعمورد مطالعه برا

 هایهگویی بته فرضتیبترای پاست  از حجم نمونه بتوده استت.

ها عتالوه بتر استتفاده از آمتار توصتیفی، پژوهش و تحلیل داده

پس آزمون شه فه  ،انواای، آزمون های استنباطی تی تب نمونه

 مو ایافزار سازی اثرات در نرمو مدل ا ا پیا افزار در نرم

 مورد استفاده قرار گرفت.

  متغیرها و شاخص های تحقیق .3. 2

کتبتی  ۀنامپرستشهای مورد نیاز این پژوهش با ابتزار داده

االت عمتومی را شتامل ؤگردآوری شتده استت. بختش اول ست

یرات تتأثهای تخصصی نیز به سنجش د و در بخش گویهشویم

حیطتی، های دوم بر ابعتاد اقتصتادی، مخانه گردشگری ۀتوسع

ای لیکرت طراحی ینهگزاجتماعی و کالبدی در قالب طیف پنج

ها و متغیرهتای ( شتاخص1) پرداخته شتده استت. در جتدول

ایتتن اثتترات بتتر میتتزان  ،نهایتتتدر  تحقیتتق ارائتته شتتده استتت.

 محلی مورد سنجش قرار گرفته است.  ۀمندی جامعرضایت
 

 و متغیرهای مورد استفاده هاشاخص -1جدول 
 1395های پژوهش، افته: یمأخذ

 نماگر شاخص

 اقتصادی
ضروری  ت کاالهاین، قیمبخشی به منابع درآمدی خانوار و افزایش میزان آن، افزایش قیمت زمین و مسکایجاد اشتغال، تنوع

 منطقه.  گذاری دریهسرما ۀو مصرفی، بهبود بازار محصوالت کشاورزی و صنایع دستی، افزایش عوارض و مالیات، توسع

 محیطیزیست
، ریب مراتعه و تخنکردن حریم رودخانآلودگی منابع آب و خاك، افزایش تولید زباله، کاهش تنوع پوشش گیاهی، رعایت

 کاهش کیفیت و کمیت آب.

 رهنگیف -اجتماعی

ای هینههزمین أهای دوم در تحفظ آداب و رسوم محلی، مشارکت ساکنان محلی در مدیریت منطقه، مشارکت صاحبان خانه

ایش ، افزگردشگران ی مردم محلی ناشی از حضورهاارزشر در ها، رواج فرهن  مصرفی، تغیییناهنجارم و یعمومی، میزان جرا

نقل وضعیت حملوراتی، ویژه جوانان، احسا  امنیت در روستا، افزایش امکانات بهداشتی، امکانات مخابمهاجرت ساکنان به

 ی طبیعی.اندازهاچشمبه حفاظت از عمومی، افزایش درك مردم محلی نسبت 

 کالبدی

ی، اجادههای ارتباطی زیرساخت ۀها، توسعکشییابانخی و بهبود معابر و دهسامانوسازها، مصالح مورد استفاده در ساخت

زدحام و ا مزارع، ترافیب، های قدیمی و حفظ بافت اصیل روستایی، تغییرات کاربری در باغات ومرمت و بازسازی ابنیه و خانه

 های طبیعی.یباییزو  اندازهاچشمهای دوم در ساخت مسکن، تخریب شلوغی، الگوگیری از خانه

 

 .نامه از روایی صوری استتفاده شتددر بررسی روایی پرسش

جهتتت ستتنجش پایتتایی ابتتزار تحقیتتق از روش آلفتتای کرونبتتاخ 

مقدار این آماره برای هر دستته از متغیرهتا جداگانته  و استفاده

گر آن است که میزان پایایی بترای هتر د. نتایج نشانشاسبه مح

آزمتون بترای یشپها در حد مطلوبی استت. انجتام یفطیب از 

هتای گری بته اصتالح گویتهقبل از شروع پرستش هانامهپرسش

آلفتا بترای هتر  ةآمتار( مقدار 2) د. در جدولکرنامناسب کمب 

 است. شده بیانگروه 

 

 ار تحقیقسنجش پایایی ابز -2جدول 
 1395 ،های پژوهشیافته: مأخذ

 آلفا ةآمارمقدار  شاخص

 75/0 اقتصادی

 79/0 محیطیزیست

 79/0 اجتماعی

 76/0 کالبدی

 

 .( ارائه شده است2مدل مفهومی تحقیق در شکل )
 

 
 مدل مفهومی تحقیق -2 شکل

 1395 ،های پژوهشمأخذ: یافته
 

 مبانی نظری .3
 گردشگریرویکردهای . 1. 3

 مطترحکنون رویکردهای گونتاگونی  تا گردشگری ۀدر زمین

گرایتی،  : رویکرد انبوهاز اندعبارت هاآن ینترمهماست که  شده
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 گردشتگری ۀتوسع. محوراجتماعجغرافیایی و –فضاییاقتصادی، 

مطترح  یو اجتمتاعبر ابعاد محیطی، اقتصتادی  زمانهمبا توجه 

اقتصتادی و  ۀتوسعر ، بزیست یطمحشد تا ضمن توجه به حفظ 

از ایتن  کتدام هتی  زیترا ؛عدالت اجتماعی نیز اهمیت داده شود

 ۀتوستعخاصتی از  ۀجنبتیتب بتر  رویکردها جامع نبتوده و هتر

 ، ص.1393 ،زادهاستماعیلزالتی و تأکیتد داشتتند ) گردشگری

و  هتافرضو  گردشتگری ۀتوسع( رویکردهای 3) (. در جدول92

 است. شدهبیانه تفکیب ها بمسائل اساسی هر یب از آن

 

 گردشگری لو توسع ریزیبرنامهرویکردهای  -3جدول 
 129-130ص.ص ،1390، نیا، صرافی، توکلیزادهاسماعیلمأخذ: 

 گردشگریریزی برنامه ۀلأمستعریف  مرتبط هایگرایشی اساسی و هافرض رویکرد

 انبوه گرایی

 یب کاالی اساسی است. گردشگری -

 شود. برداریبهرهرهنگی باید منابع طبیعی و ف -

 شود.یب تخصص محسوب می عنوان به گردشگریصنعت  -

 تواند جذب و اسکان داده شود.می گردشگرچه تعداد  -

 توان بر موانع غلبه کرد.چگونه می -

 کرد  گردشگرانبه رفتار خوب با  اعدتوان ساکنان محلی را متقنه میوچگ -

 اقتصادی

 یر صنایع در نظر گرفته شود.همانند سا گردشگری -

 به برو غل بهبود تجارت در جهت ایجاد اشتغال، گردشگریاستفاده از  -

 ای.اقتصادی منطقه هایتعادلعدم 

 گیرد؟قرار می استفاده موردقطب رشد  عنوانبه گردشگریآیا  -

 گذاشت؟ تأثیر کنندهمصرفتوان بر انتخاب نه میچگو -

 اهداف حفاظتی آماده کرد؟ اقتصادی را برای هایارزشتوان چگونه می -

 –فضایی 

 جغرافیایی

 منابع ةبرای استفاد ایوسیله گردشگری -

 همبنای اکولوژیکی برای توسع -

 حفاظت محیطی -

 حفاظت از تنوع ژنتیکی -

 فیزیکی –کالبدی  سازیظرفیت -

 گردشگرمدیریت  -

 گردشگرتمرکز یا تفرق  -

 درك محیط طبیعی -

 ملی هایپاركمناطق بکر و  مدیریت -

 محوراجتماع
 ه به مباحم اجتماعی و فرهنگیتوسعه با توج -

 گر به جای متخصصدر نقش تسهیل ریزبرنامه -

 شود؟طور حاصل میهبر اجتماع محلی چ گردشگریدرك آثار  -

 شود؟چگونه محقق می گردشگریاجتماع محلی در  هایگرایشدرك  -

 

 دومهای خانه. 2. 3
تشتکیل شتده استت  «دوم»و  «خانته»دوم از دو واژه  ۀخان

های (. در مورد خانه112، ص. 1394، چهرهو خوش عنابستانی)

هتای گاههای دوم یتا اقامتدوم تعریف واحدی وجود ندارد. خانه

ن شهرها در نتواحی اشود که ساکنهایی گفته میثانویه، به خانه

وقتات فراغتت و استتراحت وهوا برای گذران اآبروستایی خوش

 گردشتگریها نتوعی انتهاقامت در این نوع خو  بینندتدارك می

هایی استت کته توستط های دوم خانتهخانتهشتود. محسوب می

متدت طوالنیخانوارهای ساکن در نقتا  دیگتر خریتداری و یتا 

هایی برای مقاصتد تفریحتی استتفاده چنین خانه. شوداجاره می

های های آختتر هفتتته و خانتتهنتتهشتتوند و دارای استتامی خامی

 ۀسستؤم .(95. ص ،1995، 18جانستتون) تعطیالت نیز هستتند

دانتد هایی میرا خانههای دوم اجتماعی در آمریکا خانهابداعات 

شتتود روز در هتتر ستتال تقتتویمی اشتتغال می 90کتته کمتتتر از 

هایی در نقتتا  گاه(. چنتتین ستتکونت60ص.  ،1382 )رضتتوانی،

 .(9، ص. 1389رد )آمتتتار و برنجکتتتار، وهتتتوا قتتترار داآبخوش

نتوعی گتذران  عنتوان بتهدر کشتورهای صتنعتی های دوم خانه

)هتال و  شوداوقات فراغت، استراحت و سکونت موقت مطرح می

در ایران بیشتر های دوم در مقابل خانه .(92.، ص2004، 19مولر

گذاری در شترایط نوعی تشخص اجتماعی و یا سترمایه به مثابه

اندازهای زیبتای روستتایی و و البته برخورداری از چشم بحرانی

، ص. 1392اند )سعیدی و ستلطانی مقتد ، شهری مطرح شده

36.) 

یکتتی از الگوهتتای گستتترش های دوم خانتته گردشتتگری

های ییالقی است که از طریق گسترش مالکیت خانه گردشگری

)دادورختانی و الریجتانی،  شتودل میهای تعطیالت حاصیا خانه

ریزی و متدیریت به نحوی مناسب برنامه که اگر( 80، ص.1391

تواند به پایداری توسعه در نتواحی شتهری و روستتایی شود، می

منجر شود )رضتوانی و  گردشگریهای صنعت زیرشاخه ۀدر هم

همتان عتواملی کته در  ،(. به طور کلتی13، ص. 1384صفایی، 

های خانته ۀروستایی نقش داشته، در توسع گردشگریگسترش 

های مردم روستایی در این رابطه مهاجرت. اندثر بودهؤنیز م دوم

ها برای فراغت و مالقات با اقوام و به شهرها و بازگشت موقت آن

داشتته استت های دوم ثرتری در گسترش خانهؤم دوستان نقش
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ویژه در نواحی کوهستانی در ایران به (.61، ص. 1382)رضوانی، 

در سواحل دریتای ختزر از  ،همچنینو مجاور شهرهای بزرگ و 

های تعطیالت بتا هتدف های دوم یا خانهگذشته خانه ۀچند ده

، ص. 1382 گذران اوقات فراغت گسترش یافته است )رضتوانی،

جتاجرود و  ةدر ایتران در درهای دوم خانته ۀ(. بهترین نمونت59

رود و اطتراف شتهر های شیرکوه یزد، اطراف زایندهاوشان، دامنه

( که البته 246، ص. 1380ابری،  شود )حسینیدیده میکاشان 

گسترش این پدیده در کشورمان به صتورت خودجتوش و فاقتد 

تقاضتا بترای داشتتن اقامتگتاه  ریزی بوده استت.نظارت و برنامه

شتود و زرگ دیده میبثانویه در حومه و ییالقات و در شهرهای 

 .بیشتتر استتتقاضا بترای آن  ،تر باشدهرچه شهر بزرگ معموالً

برخی شهرها و روستاها به دلیل وجود بناهای تاریخی، متذهبی 

افتراد از  ۀمورد مراجع ، بیشترهای طبیعی و فرهنگیو یا ویژگی

هتا متفتاوت یتابی و تیتآ آناما مکان ؛گیرندنقا  دیگر قرار می

هتا ها، تاالببخش، وجود تپههای فرحجاذبه ،در این میان .است

 هایی بته بهتای نستبتاًوجود خانته ،همچنین های جاری وو آب

هتای جمعتی آستیب هایی که بر اثتر مهاجرتارزان در سرزمین

هتای گاهاند. با این همه محل استقرار اقامتثر افتادهؤاند، مدیده

 هایی است که به لحاظی ممتازند: روستاهای آفتتابثانویه ناحیه

، 1373ه، هتا و مقرهتای کوهستتانی )شتاریرو، پیش ساحل دره

 (. 238 ص.

ها و عوامل کششتی انگیزشتی و یتا رانشتی ترین زمینهمهم

تتوان در های دوم در نواحی روستایی کشور را میگسترش خانه

 موارد ذیل خالصه کرد:

 وهوایی و جغرافیایی؛های آبتفاوت -

 هری؛ش-های روستاییمهاجرت -

 محیط زیست و ازدحام بیش از حد جمعیت؛ آلودگی -

ودروی های ارتباطی و افزایش برخورداری از خبود راهبه -

 شخصی؛

و  های دوم )عنابستتتتانیشتتتهرگریزی و گستتتترش خانتتته

 (.113 ، ص.1394، چهرهخوش

 های دوماثرات خانه .3. 3
های دوم متتوقتی از خانتته ةمالکتتان غیرروستتتایی و استتتفاد

تأثیرات زیادی بر جوامع روستتایی دارنتد کته البتته در برختی 

ع این تأثیرات سودمند و در برخی موارد منفتی هستتند. از مواق

گذاری، ایجتتاد تتتوان بتته افتتزایش ستترمایهیامتتدهای مثبتتت میپ

مشاغل مرتبط با ستازمان حقتوقی، تجدیتد حیتات اجتمتاعی و 

رونق زندگی روستتایی، ورود جریتان هتای مثبتت اجتمتاعی از 

 ودبتتستتاز و بهبتتود کالبتتد روستتتا، بهوشتتهرها، نوستتازی ساخت

شتدن نهادینهو  های ارتباطی و افزایش ارتباطتات مکتانیشبکه

در متورد  ،کترد. همچنتین همحیطی اشتارالگوی مناسب زیست

 ،توان به مواردی نظیر کتاهش ظرفیتت تولیتدیاثرات منفی می

بور  بازی امالك و مستغالت و اثر ویژه در بخش کشاورزی، به

یتتت در نتتامطلوب بتتر روی قیمتتت زمتتین و مستتکن، عتتدم موفق

گذاری به دلیل فقدان تعادل بتین عرضته و تقاضتا، رواج سرمایه

شدن الگتوی روستایی، قطبی ۀرفتار و هنجارهای بیگانه با جامع

انداز روستتتایی و زیستتت )بتتومی و غیربتتومی(، تغییتتر در چشتتم

سنتی و همگونی  ختاراخوردن سگاه و برهمشدن سکونتشهری

، 1390متانی و ختدادادی، )رح دکروساز در روستا اشاره ساخت

 .(26ص. 

 های تحقیقیافته. 4
گویان، زنان و درصد پاس  8/25ها یافته یدر بررسی توصیف

دهندگان برابتر ی پاس میانگین سنّ درصد مردان هستند. 2/74

میزان تحصیالت افراد در قالب شش دسته است.  03/34با عدد 

یشتترین ب %6/39که مدرك دیتپلم بتا  مورد پرسش قرار گرفت

کمتترین فراوانتی را داشتته  %5/1فراوانی و مدرك دکتتری بتا 

شغل  ،مشخصات افراد بر حسب وضعیت شغلی در بررسی است.

ده بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصتاص دا %2/37آزاد با 

های دوم در بختش سنجش اثرگذاری گسترش خانه برای است.

 حقیق از آزمون تیتب متغیرهای تابتدا برای بررسی تبقمصر، 

 ۀای استتفاده شتد. هتدف اصتلی ایتن آزمتون مقایستتب نمونه

نماگرهتای هتر  که جامتغیرهای تحقیق با حد وسط است. از آن

پس از ترکیب نماگرها  ،اندشاخص با طیف لیکرت سنجیده شده

حد متوسط در نظتر گرفتته  عنوان به 3و ساختن شاخص، عدد 

ها با این عدد سنجیده شاخص ها در هر یب ازشده است و داده

 دهندةنشتان H0ای فترض . در آزمون تی تب نمونتهشده است

 فترضحد متوستط( و ) سهبا عدد  گردشگری ۀبرابری اثر توسع

H1 ی که برابری با حد متوسط است. در صورت عدم دهندةنشان

د باید مقادیر حد باال و پتایین استتفاده کتر ،فرض صفر رد شود

 که:

ت باشتد، میتانگین از مقتدار باال و پایین مثبتهرگاه حد  -1

 تر است.شده بزرگمشاهده

هرگاه حد باال و پایین منفتی باشتد، میتانگین از مقتدار  -2

، تقتتوایی و ، تقدیستتی)بستتحاق تر استتتشتتده کوچتتبمشاهده
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با استفاده از این آزمتون معنتاداری  ،بنابراین .(120، ص. 1394

ای دوم متورد ستنجش هخانته گردشتگری ۀبررسی اثرات توسع

ای نتایج حاصل از کاربرد آزمون تی تب نمونته قرار گرفته است.

داللت با توجه به سطح معناداری آزمون مورد مطالعه  ۀدر منطق

های اجتمتتتاعی، اقتصتتتادی، بتتتر آن دارد کتتته اثتتتر شتتتاخص

دار بتوده معنا گردشگریهای دوم محیطی و کالبدی خانهزیست

های اقتصادی و پایین در مورد شاخصشدن حد باال است. منفی

دهد ایتن اثترات کمتتر از میتانگین متورد و اجتماعی نشان می

محیطتی و کالبتدی اما در مورد ابعاد زیست ؛استفاده بوده است

 استحد باال و پایین نیز مثبت  000/0عالوه بر سطح معناداری 

دهد میتزان اثترات در ابعتاد متذکور بتیش از حتد که نشان می

ت روش تحقیتق ذکتر سمطور که در قهمان .بوده است متوسط

از کارشناستان متخصتص در  ید با مرور منتابع و نظتر ستنجش

اقتصتادی، های شتاخص ۀاثرات در چهار دستت گردشگری ةحوز

بندی شد و به منظتور دی دستهبمحیطی، اجتماعی و کالزیست

د. بته ایتن شتآن استتفاده  نماگرهایسنجش هر یب از ابعاد از 

 ۀگویت 14محیطی، نمتاگر زیستت 5اقتصتادی،  ۀگویت 9ر منظو

د. در ادامته شتبرای بعتد کالبتدی طراحتی  ۀگوی 8اجتماعی و 

دیگر تلفیق شده و یب شاخص جدید های هر دسته با یبگویه

و برای بررسی معنتاداری اثرگتذاری هتر  دشبرای هر بعد ایجاد 

فاده ای استتهای مذکور از آزمون تی تب نمونتهکدام از شاخص

( نشان 4)جدول  درای نتایج حاصل از آزمون تی تب نمونه د.ش

 ،اجتمتتاعی ،اقتصتتادی هایشتتاخص تأثیرگتتذاری دو دهتتدمی

 .است دارمعنیمحیطی و کالبدی زیست
 

 های دومخانه گردشگریسنجش اثرات گسترش  -4جدول 
 1395، های پژوهش: یافتهمأخذ

 متغیرهای

 مورد بررسی

Test Value = 3 
 زیابیار

 سطح معناداری Tمقدار شاخص
اختالف 

 میانگین

 %95اطمینان  ۀفاصل

 حد باال حد پایین

 تأیید اثر -413/0 -/592 -503/0 000/0 -086/11 اقتصادی

 تأیید اثر 466/1 /278 372/1 000/0 913/28 محیطیزیست

 تأیید اثر -284/0 -42/0 -353/0 000/0 -096/10 اجتماعی

 تأیید اثر 701/0 /544 623/0 000/0 611/15 کالبدی

 

بررستتتی معنتتتاداری تفتتتاوت میتتتانگین ( 5در جتتتدول )

در بتین  گردشگریهای دوم های معرف اثرگذاری خانهشاخص

محیطتی، اقتصتادی، زیستت ةشتداثترات مشاهدههر چهار بعد 

متورد بررستی ن آنتوا گیری از آزمتوبا بهرهاجتماعی و کالبدی 

سطح ( 4) جدولشده در های ارائهیافتهطبق  قرار گرفته است.

عتدم برابتری دهنتدة نشتان( 000/0) معنتاداری آزمتون ةآمار

 های دوم در بخش قمصر است.گسترش خانه راتیتأثمیانگین 

 

 شدهبررسی معناداری تفاوت بین اثرات مشاهده -5جدول 
 1395، های پژوهشمأخذ: یافته

 سطح معناداری f ةآمار نگین مربعاتمیا آزادی ۀدرج مجموع مربعات شاخص

 00/0 284/195 503/66 3 508/199 میان گروهی

   341/0 784 035/267 درون گروهی

    787 543/466 جمع

 

ز لحتتا  چهتتار شتتاخص متتورد بررستتی را ا( 6)جتتدول در 

دیگر متورد بررستی قترار بتا یتب مشابهت یا اختالف میتانگین

اختتالف بتین  دشتویممالحظته  طتور کتههمتان گرفته است.

محیطتی معنتادار هتای زیستتهای اقتصادی با شاخصشاخص

شتده بتین میتانگین متغیرهتای اما اختتالف مشاهده ؛باشدمی

 ؛باشداقتصادی، اجتماعی و کالبدی از لحا  آماری معنادار نمی

محیطتی بتا هتای زیستتاختتالف بتین شتاخص ،عالوه بتر آن

ی در همته متوارد هتای اقتصتادی، اجتمتاعی و کالبتدشاخص
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شده اختالف شاخص اجتماعی با معنادار است. در بررسی انجام

امتا  ؛باشتدمیانگین متغیرهای اقتصادی و کالبدی معنادار نمتی

شتده بترای متغیرهتای اجتمتاعی بتا اختالف میانگین مشاهده

محیطی معنادار شده استت. میتانگین اثترات متغیرهای زیست

ی دوم با میانگین متغیرهتای هاکالبدی ناشی از گسترش خانه

امتتا بتتا متغیرهتتای  ؛اقتصتتادی و اجتمتتاعی معنتتادار نبتتوده

 محیطی معنادار شده است.زیست

 

 نتایج آزمون برابری میانگین اثرات -6 جدول
 1395، های پژوهشمأخذ: یافته

 هاشاخص سایر میانگین تفاوت سطح معناداری شاخص اصلی

 اقتصادی

 محیطیزیست -563/1 00/0

 اجتماعی -005/0 00/1

 کالبدی -813/0 764/0

 محیطیزیست

 اقتصادی 563/1 00/0

 اجتماعی 557/1 00/0

 کالبدی 749/0 00/0

 اجتماعی

 اقتصادی 005/0 00/1

 محیطیزیست -557/1 00/0

 کالبدی -808/0 718/0

 کالبدی

 اقتصادی 813/0 764/0

 محیطیزیست -749/0 00/0

 اجتماعی 808/0 718/0

 

بنتدی اثترات ناشتی از گستترش در ادامه به منظور دستته

شته فته استتفاده  آزمونپسقمصر از  ۀهای دوم در منطقخانه

های تا شتاخص دکنیمامکانی ایجاد  آزمونپسشده است. این 

 (6)در جتدول  مشابه از لحا  اثرات در یب دسته جای گیرند.

ی دوم از لحتا  هتاچهار شاخص سنجش اثرات گسترش خانه

در بخش قمصتر بته دو هت یا اختالف در میزان اثرگذاری مشاب

 ده است.شدسته تقسیم 

 

 شه فه از حیث اثرات آزمونپسبندی دسته -7جدول 
 1395، های پژوهشمأخذ: یافته

 05/0ها در سطح زیرگروه
 شاخص تعداد

 گروه دوم گروه اول

 محیطزیست 196  627/1

 دیکالب 198 746/2 

 اقتصادی 198 809/2 

 اجتماعی  196 814/2 

 معناداری سطح - ./718 00/1

 

مشتخص استتت  (7)هتای جتتدول گونته کته از یافتتتههمان

معیارهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی از میتانگین اثرگتذاری 

مشابهی برخوردار بتوده و از ایتن حیتم در یتب دستته جتای 

حیطتی از نظتر میتزان ماما میتانگین اثترات زیستت ؛گیرندمی

پس از بررسی  گیرد.جداگانه قرار می ی در یب دستهرگذاریتأث

ها از لحا  بندی آنو دسته های مورد بررسیاثرگذاری شاخص

مدل مفهتومی پتژوهش بتر مبنتای اثترات میانگین اثرگذاری، 

و میزان تتأثیر آن بتر رضتایت های دوم خانه گردشگری ۀتوسع

 ۀمتدل عتاملی مرتبتاین راستا از د. در شتشکیل محلی  ۀجامع

 ،هستتند ستاختاری معتادالت هایمتدل از نوعی دوم که خود
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 ه است.شد استفادههای دوم برای سنجش اثرات گسترش خانه

 در که شودمی اطالق هاییمدل به دوم ۀمرتب عاملی هایمدل

 را دیگتری پنهتان متغیتر پنهتان، متغیرهتای از تعتدادی آن

در ادامتته  .(122 ، ص.1394 )بستتحاق، کننتتدگیری میانتتدازه

های خانته گردشگریگسترش  اثرات سنجش ارتبا  بینبرای 

محلتی از متدل ستاختاری  ۀمندی جامعترضتایت دوم و متغیر

گیری بتا هتدف ترکیتب دو متدل انتدازه استفاده شتده استت.

متدل  ۀشناسایی الگوی روابط میان متغیرهای مستقل و وابست

پتذیر ورد که متدلی جتامع و انعطافآساختاری را به وجود می

بستتگی بتین است و با هتدف کشتف روابتط رگرستیونی و هم

نتایج حاصل از آزمون متدل  گیرد.متغیرها مورد توجه قرار می

های اقتصتادی، دهتد کته شتاخصدوم نشتان می ۀعاملی مرتب

قادرنتتد اثتترات  خوبیبتتهمحیطی، اجتمتتاعی و کالبتتدی زیستتت

در شتکل گیری کنند. دوم را اندازههای خانه گردشگری ۀتوسع

های خانه گردشگری ۀپارامترهای المدای مدل اثرات توسع (3)

اقتصتادی عامل  نشان داده شده است. ،دوم در حالت استاندارد

باشد. عامل اجتماعی بتار دارای بیشترین بار عاملی می 96/0با 

و پتتس از آن را بتته ختتود اختصتتاص داده استتت  92/0عتتاملی 

قرار گرفتته استت.  62/0اخص کالبدی با بار عاملی ش ۀمجموع

 ۀتوستع ،( نشتان داده شتده استت1در شتکل ) طور کتههمان

مورد مطالعه اثترات منفتی  ۀهای دوم در منطقخانه گردشگری

محیطی از خود بر جای گذاشتته استت کته بتار عتاملی زیست

در مخالف جهتت تأثیرگتذاری و  ید این مطلب استؤم -36/0

مندی شاخص رضایت. ای مورد بررسی قرار داردهسایر شاخص

ال در قالتب ؤیب متغیر مشاهده شده و توسط یب س ۀبه وسیل

برقراری ارتبتا  ای لیکرت سنجیده شده است. گزینهطیف پنج

های دوم و متغیتر خانه گردشگری ۀساختاری بین اثرات توسع

 ۀجامعت اثرگذاری آن بر میتزان رضتایت مؤیدمندی نیز رضایت

معناداری ارتبتا  بتین گستترش  47/0عاملی  بار .ی استمحل

 ۀمندی جامعتو رضتایت گردشتگریهای دوم خانته گردشگری

 دهد.محلی را مورد تأیید قرار می

 

 
 محلی ةمندی جامعهای دوم و تأثیر آن بر رضایتی سنجش اثرات گسترش خانهساختار مدل -3شکل 

 1395های پژوهش، مأخذ: یافته
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کاررفتتته در متتدل ستتاختاری ( متغیرهتتای به8در جتتدول )

 شده بیانقمصر  ۀهای دوم در منطقبررسی اثرات گسترش خانه

 است.

 

 دوم ةشده در مدل عاملی مرتبمتغیرهای نهایی شناسایی -8جدول 
 1395، های پژوهشمأخذ: یافته

 کد شاخص عامل الیه اول

انه
 خ
ش
تر
گس
ت 
ثرا
ا

وم 
ی د
ها

ی
گر
دش
گر

 
صر
قم
ش 
بخ
در 

 

 ات اقتصادیاثر

F)) 

 سازی اقتصاد روستاییهای شغلی و متنوعافزایش فرصت 

 محلی ۀافزایش میزان درآمد جامع

 شدن زمین و دریافت مالیات و عوارضافزایش قیمت موادغذایی، گران

 گسترش تولید صنایع دستی

 بهبود بازار محصوالت کشاورزی

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

اثرات زیست 

 محیطی

B)) 

 گی منابع آب و خاكافزایش آلود

 افزایش تولید زباله

 (غیرهها، مراتع، کوه و تجاوز به حریم منابع طبیعی)رودخانه

B1 

B2 

B3 

 اثرات اجتماعی

C)) 

 افزایش مشارکت ساکنان محلی در امور اجتماعی منطقه

 توسعه و بهبود امکانات آموزشی

 اندازافزایش درك بومیان از اهمیت چشم

 یحفظ آداب و رسوم محل

ر و تغییر در سبب زندگی )الگوی پوشش، گویش و تجمالت( و گسترش رفتا

 محلی ۀهنجارهای بیگانه با جامع

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

 اثرات کالبدی

D)) 

 گسترش ارتباطات منطقه

 معابر( ۀها و شبکهای مواصالتی)خیابانبهبود شبکه

 تغییر نوع مصالح و سبب معماری

 یهای قدیمبازسازی ابنیه و خانه

D1 

D2 

D3 
D4 

-  satisfaction گردشگری ۀمحلی از توسع ۀرضایت جامع -  

 

نستبت  معیتار، خطتای غیراستتاندارد، مقادیر (9جدول ) در

 .استت شده داده نشان ( P قدار)م پوشش تحت سطح و بحرانی

پارامترهتای المتدا دارای  ۀکته کلیت دهتدنشان مینتایج جدول 

در  ستطح معنتاداریباشتند. می داری با مقدار صفرتفاوت معنی

 ۀدهتد کلیتاست کته نشتان می 05/0روابط فوق کمتر از  ۀکلی

های تجربتی موجود در مدل مورد حمایت دادهرگرسیونی روابط 

 هایفرصت رگرسیونی بین افزایش ۀبرقراری رابط اند.قرار گرفته

 درآمتد میتزان روستایی با افتزایش اقتصاد سازیمتنوع و شغلی

ده کترهای بترازش متدل کمتب ی به بهبود شاخصمحل ۀجامع

 است. 
 

 های رگرسیونی مدل پژوهشوزن -9جدول 
 1395، های پژوهشمأخذ: یافته

 کاررفته در مدل و مسیر تأثیرهای بهشاخص
تخمین غیر 

 استاندارد

خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

eco <--- effect 1.000 
   

environ <--- effect -.365 .094 -3.873 *** 

socio <--- effect .701 .110 6.393 *** 

physic <--- effect .605 .107 5.678 *** 

satisfaction <--- effect .640 .108 5.922 *** 

F2 <--- eco 1.000 
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 9ادامه جدول 

 کاررفته در مدل و مسیر تأثیرهای بهشاخص
تخمین غیر 

 استاندارد

خطای 

 معیار

ت نسب

 بحرانی

سطح 

 معناداری

F3 <--- eco .154 .071 2.169 .030 

F4 <--- eco .989 .067 14.685 *** 

B2 <--- environ .662 .104 6.361 *** 

C1 <--- socio 1.000 
   

C2 <--- socio 1.208 .176 6.850 *** 

C3 <--- socio .778 .181 4.290 *** 

C4 <--- socio .838 .148 5.643 *** 

D1 <--- physic 1.000 
   

D2 <--- physic 1.070 .175 6.107 *** 

F1 <--- eco 1.000 
   

F5 <--- eco .885 .086 10.307 *** 

B1 <--- environ 1.000 
   

B3 <--- environ .591 .095 6.221 *** 

C5 <--- socio -.087 .128 -.677 .044 

D3 <--- physic .456 .120 3.784 *** 

e2 <--> e1 .227 .051 4.490 *** 
 

ی ستاختاری بته دو صتورت بترازش کلتی و هامتدلبرازش 

 جتدول شده درهای ارائهیافته طبقشود. میبرازش جزئی انجام 

 ۀریشت، مقدار 18/2 با برابر است نجارهبهخی دو  شاخص (10)

ی ی، شتاخص نیکتو078/0برابتر بتا  دوم مربعات خطای بترآورد

که مقدار مطلوب بترای متدل فتوق است  655/0 برابر با برازش

نستبت در جدول فوق مقتدار شتاخص  ،د. همچنینشوتلقی می

شتاخص بترازش مقتصتد  . مقتداراستت 0 /856برابر بتا  اقتصاد

 بترازش تطبیقتی مقتصتد شتاخص و 658/0برابر با  هنجارشده

 ست.ا 733/0برابر با 

 

 ی نیکوئی برازش مدلهاشاخص -10جدول 

 1395، های پژوهشفتهمأخذ: یا

 نامناسب قابل قبول خوب مقدار مدل عالمت اختصاری شاخص

 - - - - 131 آزادی ۀدرج

 5بیش از  CMIN/DF 18/2 1-3 3-5 نجارهخی دو به

 0.50کمتر از  0.50-0.55 0.55باالی   PGFI 655/0 شاخص نیکویی برازش مقتصد

 0.50کمتر از  0.50 -0.60 0.60االی ب  PRATIO 856/0 شاخص نسبت اقتصاد

 0.50کمتر از  0.50 -0.60 0.60باالی   PNFI 658/0 شاخص برازش مقتصد هنجارشده

 0.50کمتر از  0.50 -0.60 0.60باالی  PCFI 733/0 شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 0.08بیش از  0.05-0.08 0.05کمتر از  RMSEA 078/0 دوم مربعات خطای برآورد ۀریش

 

 اشاره زیر موارد به توانمی حاضر پژوهش نتایج یحتشر برای

 :کرد

 ۀعامل اقتصادی بیشترین سهم را در تبیین اثترات توستع -

های دوم بته دستت آورده استت. ایتن عامتل خانه گردشگری

ستازی های شتغلی و متنوعهای افزایش فرصتتوسط شاخص

محلی، افتزایش  ۀاقتصاد روستایی، افزایش میزان درآمد جامع

شتدن زمتتین و دریافتتت مالیتتات و غتتذایی، گران ت متتوادقیمت

عوارض، گسترش تولید صنایع دستی و بهبود بازار محصوالت 

، 84/0گیری شد که هر کدام با بارهای عاملی کشاورزی اندازه

های قرار دارنتد. در بتین شتاخص 68/0و  90/0، 16/0، 68/0
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بر گسترش تولیتد  گردشگریهای دوم فوق اثر گسترش خانه

سازی اقتصاد های شغلی و متنوعصنایع دستی، افزایش فرصت

محلتی و  ۀروستایی و به دنبال آن افزایش میزان درآمد جامعت

 بهبود و رونق بازار محصوالت کشاورزی شده است. 

 دوم هایخانه گردشگری ۀتوسع اجتماعی اثرات عاملی بار -

 در تغییتر شاخص پنج با عامل این. است آمده دست به 92/0

 گستترش و( تجمتالت و گویش پوشش، الگوی) زندگی سبب

 ،85/0 عتاملی بتار با محلی ۀجامع با بیگانه هنجارهای و رفتار

 ،افتزایش70/0 عتاملی بتار بتا آموزشی امکانات بهبود و توسعه

 عتاملی بار با منطقه اجتماعی امور در محلی ساکنان مشارکت

 افتزایش و 52/0 عاملی بار با محلی رسوم و آداب حفظ ،56/0

 ستنجیده 37/0 عاملی بار با اندازچشم اهمیت از بومیان درك

 گردشتتگری کتته داده نشتتان گونتتاگون تجربیتتات .استتت شتتده

. دهتدمی قترار تأثیر تحت را گردشگر میزبان ۀجامع و فرهن 

 و کنتتدمی حفاظتتت منطقتته فرهنگتتی میتتراث از گردشتتگری

 در فرهنگتتی الگوهتتای ارتقتتای و حفتتظ ۀزمینتت ،همچنتتین

 ی،دستت صنایع و هنر لبا ، تئاتر، رقص، موسیقی، هایزمینه

 جملته از کتهرا  معماری سبب و زندگی سبب رسوم، و آداب

 سازد. می فراهم ،است گردشگری مهم هایجاذبه

های دوم در منطقته بتا ز حضور خانهاثرات کالبدی ناشی ا -

استفاده از چهار نماگر متورد بررستی و ستنجش قترار گرفتته 

های خانته گردشتگریاثرات گسترش 62/0این شاخص است. 

 کنتتد. در ایتتن شتتاخص نمتتاگر گستتترشدوم را تبیتتین می

بیشتترین نقتش را در  68/0منطقته بتا بتار عتاملی  ارتباطات

تبیین اثرات کالبدی به خود اختصاص داده است و پس از آن 

بتتا  (معتتابر ۀشتتبک و هتتاخیابان) مواصتتالتی هایشتتبکه بهبتتود

 هایخانتته و ابنیتته گیتترد. بازستتازیقتترار می 64/0بارعتتاملی 

ستومین نمتاگر کالبتدی متتأثر از  53/0قدیمی با بتار عتاملی 

متورد  ۀدر منطقت گردشگریهای دوم خانه گردشگری ۀتوسع

 معماری بتا بارعتاملی سبب و مصالح نوع مطالعه است و تغییر

 گیرد.در انتهای فهرست اثرات کالبدی قرار می 34/0

های خانته گردشتگری ۀمحیطی توسعزیست بررسی اثرات -

های افزایش آلودگی منابع آب و خاك، افتزایش دوم با شاخص

ها، مراتتع، )رودخانه تولید زباله و تجاوز به حریم منابع طبیعی

شتده ( مورد ارزیابی قرار گرفته و بار منفی محاسبهغیرهکوه و 

در  گردشتگری ۀمحیطی توستعگر اثترات منفتی زیستتنشان

رهتای ذکرشتده بته یعتاملی هتر یتب از متغ قه است. بارمنط

بته دستت آمتده استت و  61/0و  66/0، 76/0ترتیب برابر بتا 

های دوم در خانته گردشتگریگستترش که گر آن است شانن

محلی سبب افزایش آلودگی منتابع  ۀبخش قمصر از دید جامع

 آب خاك، افزایش تولید زباله و تجاوز به حریم منابع طبیعتی

 .( شده استغیرهها، مراتع، کوه و انه)رودخ

های حاصتتل از متتدل ستتاختاری نشتتان یافتتته ،نهایتتتدر  -

مندی توریستم نقتش مهمتی در رضتایت ۀدهد کته توستعمی

 دارای 47/0ده است. ایتن اثرگتذاری بتا کرساکنان محلی ایفا 

توان گفت بتا می ،بوده است. بنابراین 000/0داری سطح معنی

مندی ستاکنان توریسم بتر رضتایت ۀعدرصد توس99اطمینان 

 .باشدمحلی منطقه اثرگذار می

 گیری بحث و نتیجه. 5
های دوم خانته گردشگریدر پژوهش حاضر اثرات گسترش 

ن بتر آدر بخش قمصر مورد مطالعه قرار گرفتته و میتزان تتأثیر 

نتایج حاصل از آزمون  ده است.شمحلی سنجیده ۀ رضایت جامع

 هایشتتاخص تأثیرگتتذاری دهتتدیای نشتتان متتتی تتتب نمونتته

ستتت و شتتده ا دارمحیطی و کالبتتدی معنتتیزیستتت اقتصتتادی،

ابعاد ذکرشتده تتأثیر  ۀهای دوم بر همخانه گردشگریگسترش 

بتترای بررستتی معنتتاداری تفتتاوت بتتین اثتترات  .داشتتته استتت

محیطتی، اجتمتاعی و کالبتدی از اقتصادی، زیست ةشدمشاهده

ها ستتتفاده شتتده استتت. یافتتتهانتتووا ا ۀراهتتآنتتالیز واریتتانس یب

هتای گستترش خانته راتیتتأثعدم برابری میانگین  دهندةنشان

گر آن استت دوم در بخش قمصر است. پس آزمون شه فه نشان

معیارهتتای کالبتتدی، اجتمتتاعی و اقتصتتادی از میتتانگین کتته 

اثرگذاری مشابهی برخوردار بوده و از این حیتم در یتب دستته 

محیطی از نظتر میتزان ن اثرات زیستاما میانگی ؛گیرندجای می

 گیرد. جداگانه قرار می ۀی در یب دسترگذاریتأث

 های دومخانته گردشتگری ۀثرات توسعا مفهوم تبیین برای

اثترات  هتایعامل و هاشتاخص غالتب در پژوهش مفهومی مدل

 قترار ارزیتابی مورد و طراحی های دومخانه گردشگریگسترش 

 است آن دهندةنشان دوم مرتبه لمد از حاصل هاییافته. گرفت

 کالبتدی و اجتمتاعی زیستت محیطتی، اقتصتادی، عامتل چهار

که عامتل اقتصتادی بیشتترین  کنند گیریاندازه را اثرات قادرند

های دوم بته خانته گردشتگری ۀسهم را در تبیین اثترات توستع

در جایگتاه  92/0با بار عاملی  اجتماعیعامل  دست آورده است.

دوم قترار گرفتته  یهاخانته گردشگری ۀات توسعدوم تبیین اثر

های خانته گردشگری ۀاست. سومین دسته اثرات ناشی از توسع
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بر ابعاد کالبتدی داللتت داشتته و اثترات  62/0دوم با بار عاملی 

چهتارم را بته ختود اختصتاص داده استت.  ۀزیست محیطی رتب

دهد کته های حاصل از مدل ساختاری نشان مییافته ،همچنین

مندی ساکنان محلتی در رضایت عناداریتوریسم نقش م ۀوسعت

 ده است.کرایفا 

 بیشترشدن سهم عوامل اقتصادی در تبیین اثرات اقتصتادی

 ریهای دوم با نتایج تحقیق رضوانی، اکبریان رونیزی و بتدخانه

( در نتتواحی روستتتایی شهرستتتان شتتمیرانات همستتویی 1390)

وهش عنابستتتانی، هتتای پتتژبتتا یافتتته ،همچنتتین داشتتته استتت.

بررسی پیامدهای اجتماعی  ( در1391) بوذرجمهری و صاحبکار

هتتای دوم در دهستتتان خانتته گردشتتگری ۀو اقتصتتادی توستتع

 ۀمثبتتت و مستتتقیم بتتین توستتع ۀرابطتت مبنتتی بتتره درشتتیرین

هتتای دوم و تغییتترات در ابعتتاد اجتمتتاعی و خانتته گردشتتگری

امتا  ؛ستتاقتصادی در سطح روستاهای منطقه سنخیت داشته ا

ار زاده لسبویی و افشتنیا، کیانی، رمضانهای فاضلبرخالف یافته

 ستاختار بتر هتای دومخانته اثترات ( در تحلیل1390) عمرانی

 ۀتنکابن که رضایت جامعت شهرستان در برسه توریستی روستای

متورد  ۀمحلی را پایین تر از متوسط بیان کرده است، در منطقت

 رضتایت مهای دوخانته ریگردشتگ ۀمطالعه بین اثترات توستع

 ارتبا  مثبت و معناداری مشاهده شده است. میزبان ۀجامع

د کترتوان چنتین استتنبا  های تحقیق میاز نتایج و یافته

تواند نقش مهمتی در ایجتاد می گردشگریهای گسترش فرصت

د. کنمورد مطالعه ایفا  ۀهای شغلی منطقاشتغال و بهبود فرصت

را منطقه اقتصادی ۀ توان چرخبه آن می با توجه بیشتر بنابراین،

از لحتا   گردشگریکه  خوبی به گردش درآورد. به لحا  اینبه

اقتصادی سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و افزایش درآمتد 

 گردشتگریدر بسیاری از کشورهای پیشترفته امتروزه  ،شودمی

نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشورهای در حتال توستعه 

آوردن فرصتی راهبردی بته اقتصتاد شود و با فراهممیمحسوب 

و باعم افزایش ارزش  کردهبخشد و ایجاد درآمد محلی تنوع می

در بعتد اجتمتاعی  شتود.شونده به محتیط محلتی میمنابع وارد

چتون رغم اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی اثرات منفی همعلی

 و تجمتالت و گتویش پوشتش، زنتدگی، الگتوی سبب در تغییر

محلی نیز مشتاهده  ۀجامع با بیگانه هنجارهای و رفتار گسترش

در  توانتدمی روستتاییان فرهنت  و آموزش د که توجه بهشومی

 ۀسترلوح گردشتگریکاهش اثرات منفی اجتمتاعی و فرهنگتی 

بترای کتاهش  گیرد. قرار روستایی گردشگری ۀتوسع هایبرنامه

ر منطقه نیز های دوم دخانه ۀمحیطی توسعاثرات مخرب زیست

را  گردشتگریبا اعمال تدابیر مختلتف، اثترات منفتی الزم است 

بتاالبردن  ادانجتام دن تتوا. از جمله کارهایی کته میادکاهش د

 گردشتگرانسطح فرهن  و آگاهی مردم، چه مردم بومی وچته 

حفظ محیط زیستت استت. در ایتن زمینته پیشتنهاد  ۀدر زمین

که استتعدادهای  ربخش قمصتوریسم در  ۀشود، جهت توسعمی

وجود دارد، به نکات قتوت  گردشگری ۀطبیعی بیشتری در زمین

گردی و اثترات متقابتل آن بتا محتیط زیستت و و ضعف جهتان

ای از طرف مراکز ها، توجه ویژههای طبیعی و اکوسیستمپوشش

 .های خصوصی صورت پذیرددولتی و بخش
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