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  هاي دوم یامدهاي اجتماعی ناشی از حضور گردشگري خانهپبررسی 
  شهرستان بینالود هاي روستاییگاهدر سکونت

  
  2چهرهمحمدجواد خوش ،1اکبر عنابستانیعلی*

  ،ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانغرافیا و برنامهدانشیار ج1
  ریزي روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه2

13/9/1393؛ تاریخ پذیرش:  1/4/1393تاریخ دریافت:   
  چکیده

واج گردشگري در نواحی روستایی پیرامون ر یژهوبهگردشگري در سطح کشور و  ینهزمبا وقوع تحوالت ساختاري در 
گذران اوقات فراغت در روستاهاي ییالقی کشور آغاز هاي تعطیالت با هدفهاي دوم یا خانهشهرهاي بزرگ، احداث خانه

شهر و با توجه به نزدیکی به کالن یشناسبوممورد مطالعه با برخورداري از موقعیت ممتاز طبیعی و  شده است. ناحیه
در این مقاله تالش شد تا آثار  هاي روستایی است.هاي دوم در محیطپذیراي بسیاري از گردشگران خانه ،مشهد

شود. روش هاي روستایی شهرستان بینالود بررسی گاههاي دوم در سکونتاجتماعی ناشی از حضور گردشگري خانه
 ،تحقیق آماري یلی و همبستگی است. جامعهتحل -توصیفی از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، تحقیق در این مطالعه

هاي آن بر اساس مطالعات میدانی و با اي از دادهاست که بخش عمده دوم خانه پنجاهروستاي داراي بیش از  چهارده
 نتایج آوري شده است.دوم جمع خانهگردشگر  238منطقه و  نمونهخانوار  255گیري (کوکران) از سطح روش نمونه

 الگوبرداري ،دو جامعهبین  یو دوگانگتضاد  با مطالعه مورد روستاهاي در پدیده این گسترش که دهدمیپژوهش نشان 
دوم  يهاخانهمثبت فرهنگی ساکنان  تأثیرات با و منفی اثرات...  و اجتماعی هايناهنجاري ،از گردشگران بومی ساکنان

بعد  در را مثبتی تأثیرات ...،و امنیت اجتماعی آنان و احساس افزایش اعتمادپذیري ساکنان بومی بومی، بر ساکنان
روستاییان و نظرات بین  را هاي تی و لون تفاوت معناداريکه نتایج آزمونبه طوري ؛است داشته یدر پاجتماعی 

درصد تغییرات اجتماعی در زندگی  9/16 ،هاي دوممتغیر گردشگري خانهدهد. نشان میهاي دوم گردشگران خانه
 بندهاي قرارگیري براي است الزم روستایی نواحی بر پدیده این پیامدهاي به توجه باد. کنن را تبیین میروستاییا

 يهاخانه مسایل بارةدر ربطيذ ینولئمس برخوردهاي شفافیت جهت هابخشداري و هادهیاري وظایف در شرح قانونی
  .گیرد انجام هاییپژوهش ،طقهمن در لهأمس ترعمقی شناخت جهت کیفی هاياز روش استفاده و دوم

  
  ، بینالوداحساس امنیت اجتماعی الگوبرداري، ،هاي گردشگري، جاذبهاعتمادپذیري :ي کلیديهاواژه

 
  لهأمس طرحو  مقدمه

 یرشهريغانواع گردشگري در نواحی  همهاروپا  یهاتحاد
ــه ــر را ب ــتایی در نظ ــگري روس ــوان گردش ــردیمعن  گی

)Sharpley, 2005: 65 .(گردشـگري  هايفعالیتخی از بر
روستایی همراه با اقامت و بیتوته در نواحی روستایی است. 

 يهـاواگن، 1صـورت اقامـت در چـادربه عمدتاًاین حضور 

                                                             
anabestani@um.ac.ir :مسئول مکاتبه* 

ها هتل، سراهامهماناي، ، منازل خصوصی کرایه2مسافرتی
. اقامـت استروستایی  در نواحی »هاي دومخانه«ویژه و به

شکل فعالیـت در گردشـگري  رینترایج ،هاي دومدر خانه
و گسـترش  گیريشـکلروستایی است و به همین دلیـل 

                                                                                   
- Camping 

2- Caravanning 
1
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 توسـعهپیامـد  تـرینمهمعنـوان دوم امـروزه بـه هايخانه
   ).61: 1382گردشگري در نواحی روستایی است (رضوانی، 

ــگري خانــه ــاي دومگردش یکــی از الگوهــاي  ،ه
در نــواحی روســتایی و  ویــژهبــهگســترش گردشــگري 

ــتان ــت کوهس ــترش مالکی ــق گس ــه از طری ــت ک ی اس
هاي تعطیالت) هاي ییالقی یا خانههاي دوم (خانهخانه

این ). Williams' and Hall, 2000: 23( شودحاصل می
گردشگري  ترین شکل توسعهنوع گردشگري شاید مهم

در بسیاري از  اًدر نواحی روستایی کشور باشد که سریع
شـهرها کـالنطراف در نواحی روستایی ا ویژهبهمناطق 

عنـوان در حال رشد است. پدیدار شدن اوقات فراغت به
در  نیازهــاي اساســی جوامــع معاصــر اســت. یکــی از 

عنـوان یکــی از گردشـگري نیـز بــه ،راسـتاي ایـن امــر
 گسترش و توسعه یافته اسـت ،هاي اوقات فراغتشیوه

). نــواحی روســتایی از 20:1389، دیگــران(صــیدایی و 
بـرداري ست که در این زمینـه بهـرههاي اجمله عرصه

هـاي شده است و به همین علت بخش مهمـی از خانـه
 انــددوم در نـواحی روســتایی ایجـاد و گســترش یافتـه

 ).296: 1384(شکري، 
اولــین  ،تهــران شــهرکالنمنــاطق ییالقــی اطــراف 

در دوم  هايخانـهنـوین گردشـگري  يیوهشـخاستگاه 
 در اطـراف يگراز گردشـ گونهینا گسترش. است ایران

 گرفته شکل هايیدهاز پد شهرهاو مادرشهرهاي بزرگ 
 از منــاطق رخــیدر باخیــر  دو دهــهطــی  خصــوصبـه

روستایی جنب این شهرها  يو هواآب  و خوشییالقی 
به شهرستان تازه  توانیمیادشده  از مناطقبوده است. 

دومـین ( مشهد يکیلومتر 5 در فاصلهبینالود  یستأس
د. کـراشـاره  )یـتو جمعلحـاظ وسـعت  کشور بهشهر 
 ،این شهرسـتان کوچـک یمیو اقلطبیعی  هايیتظرف

از  گسـترده باعث ایجاد گردشگري ،و هوااما خوش آب 
ده اسـت. شـ در منطقـه شـهري و روسـتایی هايگونه
حضـور  موجـب یزن(ع)  رضا منور حضرتبارگاه  وجود

مـورد  در منطقـه بر مجـاورانزیارتی عالوه گردشگران
 اخیـر يهاسال تمایل شهروندان در .شده است العهمط
سـاخت ویالهـاي روسـتایی یـا همـان  يوسوسمتبه 

 ابعـاد در ییهاکنشموجب  ،یهر علتدوم به  هايخانه

گردشـگري  از گونـهینا مقصد در یو اجتماعاقتصادي 
  دوم شده است.  هايخانه و گردشگرانبین اهالی بومی 
عوامل زیادي  سته بهواب ،آمده به وجودبرخوردهاي 

کـه  اسـت یبر بعد اجتماعکید تأ ،تحقیق یندر ا .است
 یـنبـر ا اي دارد.و جامعه هر فردسزایی براي هاهمیت ب
در گردشــگران  هــايانگیزهمطلــب کــه  یــنو ااســاس 

طـرفین یـک  بـر روابـطزیادي  تأثیر ،اجتماعی یلمسا
 دو گـروه يجـواردر همکنش اجتماعی مثـل زنـدگی 

، دوم) هايخانه(گردشگري  محلی دارد ماعو اجتنخبه 
تـري بـیشکید انگیزشی تأ یاتبر نظرمبانی نظري نیز 

صدد است تـا تغییـرات بنابراین پژوهش حاضر در دارد.
ــاعی ــذیري، را  اجتم ــت، اعتمادپ ــاس امنی ــد احس مانن

اجتماعی و غیره کـه از  هايناهنجاريالگوپذیري، رواج 
ـــه یـــدهپدحضـــور  ـــأثیرم هاي دوگردشـــگري خان  ت
   قرار دهد. کاوشمورد  ،اندپذیرفته

اصـلی  سؤالگویی به دنبال پاسخبنابراین تحقیق به
هاي دوم در رونق گردشگري خانـه :یعنیاست، تحقیق 
 سـازنهیزمي روسـتایی بـه چـه میـزان، هـاگاهسکونت

تغییرات اجتماعی در منطقه شده است؟ و در پاسخ بـه 
 رفته است:زیر شکل گ ، فرضیهادشدهسؤال ی
ــه« ــگري خان ــترش گردش ــرات  ،هاي دومگس تغیی

پـی  را در روسـتاهاي منطقـه در چشمگیرياجتماعی 
  .»داشته است

  
  تحقیق پیشینه

ــده ــه رخــداد پدی ــا توجــه ب  در خــارج از کشــور ب
ــتا ــس یزدگروس ــانی دوم پ ــگ جه ــات  ،از جن مطالع

کـه  شدهانجامهاي دوم تري روي گردشگري خانهبیش
  شود:ها اشاره میي از آنعدادتجا به در این

هاي دوم در انگلیس و مطالعات در زمینه اثرات خانه
هاي دهد که در اثر تقاضا براي احداث خانهولز نشان می

افـزایش  ،درصـد مـوارد 75دوم در این دو منطقـه، در 
ــت ــتایی رخ داده اس ــواحی روس ــکن در ن ــت مس  قیم

)Gallent and et al, 2005.( طالعـات در م ،یـنبر اعالوه
شــهرها در اروپــا،  حومــهتقاضــا بــراي مســکن در  ینــهزم

هـا و افزایش تقاضا و فشار مضاعف بـر محیط دهندهنشان
   ).Gallent and et al, 2003( اندازهاي روستایی استچشم
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)، 2011( 3)، راي2010( 2و پیتکـــانن 1ناوپســالین
) در 2009و همکــاران ( 5) و کــالتنبورن2000( 4مــولر
ات خود در کشورهاي اسـکاندیناوي بـه بررسـی تحقیق

گیري و هاي سـاکنان محلـی نسـبت بـه شـکلدیدگاه
هاي دوم و اثرات اجتماعی فرهنگی ایـن گسترش خانه

ها گیرنـد کـه ایـن خانـهو نتیجه می پردازندیمپدیده 
پایدار در  عنوان عاملی براي گسترش توسعهتواند بهمی

این زمینه نگرش محیط نواحی روستایی قرار گیرد. در 
ــیش ،گراییزیســت ــش ب ــري نق ــه درت ــدایش  زمین پی

هاي دوم در این مناطق داشـته اسـت و در مقابـل خانه
هاي اثر ناچیزي بر ساخت خانـه ،هاي زیرساختتوسعه

  دوم در این منطقه داشته است. 
وابستگی بـه سـرزمین  ) معتقدند2008( 7یوو  6هو
یـا آشـنایی موجـود از  ، از طریق ارتباطدر چین اصلی

شـود مـی کنـد کـه منجـرقبل، تماسی را فـراهم مـی
احداث  ،مرزي و مسافران روزانه یکنگهنگ ساالنیانم

ــه ــد. هايخان ــرجیح دهن  دوم را در ســرزمین اصــلی ت
تمایــل نشـان دادنــد کـه  )2012و همکــاران ( 8کانـدو

بـراي  دوم در ایالت واشـنگتن امریکـا هايمالکان خانه
فضـایی  ياز انـزوا بر پایه الگوییخصوصی  حفظ حریم

 تـأثیرشـدت تحـت ایـن الگـو بـهاستوار شده اسـت و 
ــرات  ــت محیطییســتزتفک و همکــاران  9. بیگــراس

هاي خانـهصـاحبان کـم  معتقدند که استفاده )2007(
 هايینـههزمنجربـه  ،یسیسـوآلپنارناي  دوم در ناحیه

بایـد بنـابراین  .استشده سنگین اقتصادي و اجتماعی 
هـا کارهایی براي تشویق مالکان بـه اجـاره دادن آنراه

گسترش  ،)2005( و همکاران 10د. هوگندورنشواتخاذ 
 هايیشگرافریقا و برخی از آدوم در  هايخانهتاریخی 

 .اندکردهدوم را بررسی  هايخانهعمومی به ساخت 

                                                             
1- Vepsalainena 
2- Pitkanen 
3- Rye 
4- Muller  
5- Kaltenborn  
6- Hui 
7- Yu  
8- Kondo  
9- Bieger  
10- Hoogendoorn  

ــد ــر چن ــه ه ــگري خان ــواحیگردش  هاي دوم در ن
 جدیـد روزي آن، پدیـدهروستایی ایـران بـه شـکل امـ

 محققان کشور دراي زیاد ندارد، محسوب شده و سابقه
  ).1 (جدول اندانجام دادهاي مطالعات پراکندهاین زمینه 

ــه در  ــام گرفت ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــهزمب  ین
این نتیجـه دسـت توان بهدوم می هايخانهگردشگري 

اثــرات  ،یافــت کــه گســترش ایــن پدیــده در روســتاها
و کالبـدي  محیطیزیسـتقتصادي، اجتماعی، مختلف ا

و هـم منفـی. از اسـت هـم مثبـت  این اثـرات که دارد
افـزایش  ،اجتمـاعی در بعدجمله اثرات مثبت آن البته 

تعامالت ساکنان بومی، افزایش رفـاه اجتمـاعی، ایجـاد 
ــی آن ــرات منف ــت و از اث ــت مثب ــايناهنجاري ،رقاب  ه

تضــاد و  و و فرهنگــیتعارضــات اجتمــاعی  ،تمــاعیاج
(اخـتالف  دوگانگی اجتماعی بین گردشـگران و مـردم

انتظار) که سبب بـه هـم خـوردن  از حدطبقاتی بیش 
عـالوه گسـترش هیکپارچگی اجتماعی شده، نام برد. بـ

رل نظارت و کنت بدونصورت خودجوش و این پدیده به
صـورت سـازها بـهوریـزي شـده اسـت و سـاختبرنامه
مه بوده و مدیریت مناسب طرح و برنا و بدوناي سلیقه

بنـابراین  .هاي دوم وجـود نـدارددهی خانهبراي سامان
بسیاري از ضـروریات، مـورد توجـه بنیـادي مـدیران و 

  گیرد.مربوطه قرار نمی ینولئمس
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  ایراندوم در  هايخانهنتایج تعدادي از تحقیقات پیرامون گردشگري  - 1جدول 
هاي تحقیقیافته سال  محقق  

 1373  فشارکی
روستایی، تغییر مفهوم  ایجاد رقابت و از بین رفتن پیوستگی جامعه در هاي دوم رااجتماعی خانه تأثیرات

  داند.کار، تعارض اجتماعی و فرهنگی می
  است.  نظارت و کنترل بدونرت خودجوش و صوبه ایران درهاي دوم خانهگسترش  1380 حسینی ابري

 1384 رضوانی و صفایی
اندازهاي طبیعی، افزایش مهاجرت و رکود تخریب چشم نامطلوبی مانند پیامدهايري موجب گردشگ
  شده است. و غیره هاي کشاورزي و دوگانگی اجتماعیفعالیت

، ایجاد شغل در روستا، افزایش ییزااشتغالمثبت اقتصادي همچون  پیامدهاي، هاي دومگسترش خانه  1386  نوذري
  مردم روستا را در پی داشته است. درآمد ساکنین، افزایش رفاه عمومی 

چشمگیري بر دگرگونی اقتصادي و اجتماعی  تأثیر ،در نواحی روستاییهاي دوم خانه پدیده یريگشکل  1387 دیگرانمهدوي و 
  منطقه داشته است. 

  1387  دیگرانرهنمایی و 
 ،خود رسیده است انهکالردشت به آست ظرفیت تحمل حوزه ،هاي دومگردشگران خانه عملکردبا توجه به 

ظرفیت تحمل  اشباع آستانه ،امّا در رابطه با گردشگران با اقامت حداقل یک شب (گردشگران اقامتی)
  .شودتأیید نمی

  1388  عنابستانی
 شهرکالننیاز رو به رشد ساکنان این  ینتأمهاي گردشگري در روستاهاي ییالقی مشهد، چه براي جاذبه

براي تجدید حیات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی روستاهاي این ناحیه به فضاهاي فراغتی و چه 
  هاي را فراهم ساخته است.فرصت

 1389 دیگرانصیدایی و 
رود و دسترسی زاینده هاي طبیعی، از جمله رودخانهباغ بهادران و لنجان با توجّه به توانمندي در ناحیه
 شهرکالنگذاري ساکنان ا براي امکان استقبال سرمایهشرایط خوبی ر ،نزدیک و محیط آرام نسبتاًآسان و 

  اصفهان فراهم کرده است.

هاي دوم بیشتر است و تفاوت معناداري اقتصادي گردشگري خانه تأثیربر اساس دیدگاه ساکنان محلی،   1390  دیگرانرضوانی و 
  هاي دوم با گردشگري روزانه وجود دارد.بین آثار اقتصادي گردشگري خانه

هاي دوم در نواحی روستایی در منفی اقتصادي، اجتماعی و کالبدي ناشی از گسترش خانه پیامدهاي  1390  دیگرانو یا رنقدی
  ها است.دهستان تاررود شهرستان دماوند بیش از آثار مثبت آن

عنابستانی و 
صادي زندگی روستاییان تغییرات اجتماعی و اقتبر  هاي دومگردشگري خانه توسعهمتغیر  تأثیرشدت   1391  دیگران

  .استبرآورد شده  502/0 ،ییالقی قوچان منطقه

 پیامدهاي و درآمد) میزان و تحصیالت سطح مثبت (افزایش اقتصادي اثرات با دوم هايخانه گسترش  1391  دیگرانفر و خوش

  ) همراه بوده است.اجتماعی سرمایه هايمؤلفه در (کاهش منفی اجتماعی
عنابستانی و 

هاي دوم و تغییرات در ابعاد گردشگري خانه تفاوت معناداري در دیدگاه مالکان و اهالی نسبت به توسعه  1392  ارصاحبک
  زندگی روستاییان وجود دارد. محیطیزیستاقتصادي و 

  -  2014 عنابستانی
  )1392، هاي تحقیقیافتهمأخذ: (

  
دوم از دو لغت  خانه: مبانی نظريو  هامفاهیم، دیدگاه

 :Crawly, 2000(تشکیل شده است  2و دوم 1نهخا

هاي دوم تعریف واحدي وجود در مورد خانه ).265
به  ،هاي ثانویهگاههاي دوم یا اقامتخانه .ندارد
شود که ساکنین شهرها در نواحی هایی گفته میخانه

روستایی خوش آب و هوا براي گذران اوقات فراغت و 
هاي ییالقی، خانه بینند و به ناماستراحت تدارك می

                                                             
1- Home  
2- Second 

هاي تعطیالت و آخر هفته نیز معروف هستند خانه
نوعی  ،هااین اقامتگاه در). اقامت 60، 1382(رضوانی، 

   ).410 :1374شود (درئو، گردشگري محسوب می
الگوهـاي گردشـگري در نــواحی  یکـی از اشـکال و

دوم است کـه اغلـب در  هايخانهگردشگري  ،روستایی
ــتانی  ــاطق کوهس ــواآب  خــوشو من ــاً و ه در  خصوص

). 52: 1384 ،(صالحی نسـب پیرامون شهرها رواج دارد
ــگري  ــهگردش ــال  هايخان ــت  1945دوم از س مقبولی

افـزایش ناشی از:  توانیم آن رافراوانی یافت که دالیل 
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وقـت آزاد، بهبـود وسـایل  ، داشـتنشهرنشیناندرآمد 
 یـرغ، تمایل به استفاده از تفریحات سـالم نقل و حمل

اندازهاي شخصی پس و گذاري، تمایل به سرمایهشهري
    .)24: 1390، دیگرانرضوانی و ( کردبیان 

 ،دوم هايخانـهکـه  دهدیمتحقیقات جهانی نشان 
نقش مهمی در گردشـگري شـهري و رفـاه بسـیاري از 

 ,Hall and Muller( مردم در کشورهاي پیشرفته دارد

 هايخانـهز تعاریف مختلفی کـه ا میاندر ). 18 :2004
تعریف زیر بیشـتر مـورد پـذیرش  ،دوم ارائه شده است

 :کننـدیممحققانی است کـه در ایـن حیطـه فعالیـت 
عنـوان یـک ملکی است که براي مدتی بـه ،دوم خانه«

در جـاي  محل اقامت موقت براي افـرادي کـه معمـوالً
 »شـودکنند، خریداري و یا اجاره میدیگري زندگی می

)Hoogendoom and et al, 2005: 115 .(البته فاصـله 
عنـوان اصـلی بـه دوم و خانه زیاد جغرافیایی بین خانه

فاکتورها در تعیین مکان دوم در نظر  ینترمهمیکی از 
 ;Jansson and Muller, 2004: 264( شـودیمگرفتـه 

Wolfe, 1951: 10 .(  
امروزه گردشگري در مناطق روستایی و دورافتـاده 

اي براي رفاه جوامع تلقی فته و وسیلهاي یااهمیت ویژه
دهـد کـه گردشـگري  در ها نشـان میشود. بررسیمی

 يهاتیفعالدرصد تمامی  بیستتا  دهمناطق روستایی 
 ,Roberts and Hall( شـودجهـانگردي را شـامل می

بــا گســترش شهرنشــینی و مهــاجرت ). 55 :2001
ز سو و افزایش درآمد ااز یک روستاییان به نقاط شهري

ــر ــوي دیگ ــه ،س ــاعی و اقتصــادي زمین ــاي  اجتم ه
 نیبـد .گردشگري داخلی نیز در کشـورها فـراهم شـد

عنـوان یـک گردشگري در مناطق روسـتایی بـه بیترت
بخش از گردشـگري در کنـار سـایر انـواع گردشـگري 

هاي دوم در منـاطق خـوش شکل گرفت و احداث خانه
 ژهویـبـهآب و هواي روستایی پیرامون شهرهاي بزرگ، 

تهران رونق یافت. این روند با پیروزي انقـالب اسـالمی 
: 1388(قاسمی،  کشیده شدبه دیگر مناطق کشور نیز 

197-196.(  
ها و عوامل کششی، انگیزشـی و یـا ترین زمینهمهم

هـاي دوم در نـواحی روسـتایی رانشی گسـترش خانـه
  د:کرزیر خالصه  مواردتوان در کشور را می

  و جغرافیایی؛ يواو ههاي آب تفاوت)الف
  شهري؛ -هاي روستاییمهاجرت )ب
زیست و ازدحام بیش از حد جمعیت آلودگی محیط )ج

  در شهرها؛
هــاي ارتبــاطی و افــزایش برخــورداري از بهبــود راه )د

  خودروي شخصی؛
هاي (یافتـه هـاي دومو گسـترش خانـه يزیشهرگر )ه

  ).1392پژوهش، 
 محققـان معتقدنـد کـه میـان رونـق گردشــگري و
معیارهاي عینی و ذهنی اثـرات اقتصـادي، اجتمـاعی و 

اي مسـتقیم وجـود رابطـه ،میزبـان محیطی بر جامعـه
در  1بـاتلر).  et al, 1994: 630 andJohnson( دارد

گردشـگري  این زمینه معتقد است میان سطح توسـعه
ــاعی و  ــادي، اجتم ــرات اقتص ــه اث ــی ب ــرش منف و نگ

مسـتقیم وجـود اي رابطـه ،میزبـان محیطی در جامعـه
گردشگري، معموالً مقـدار  اولیه توسعه دارد. در مرحله

خـاطر زیادي از آرزوهـا و اشـتیاق سـاکنان مقصـد بـه
ولـی از  ،شـودفواید اقتصادي درك شـده بـرآورده مـی

ــه ــروز تغییــرات آنجــا کــه در مراحــل بعــد، ب خــاطر ب
ناخوشایند در محیط طبیعـی و نـوع گردشـگرانی کـه 

مردم از اثرات گردشـگري  و تصور اند، دركجذب شده
 ,Smith and Krannich( شـودبه تـدریج منفـی مـی

فرض اساسی در همه نظرات ایـن اسـت  )،785 :1998
 که کیفیت زنـدگی سـاکنان مقصـد در مراحـل اولیـه

امـا ظرفیـت تحمـل  ،یابـدتوسعه گردشگري بهبود می
تــر بــیش رسـد کــه توسـعهاي مــیمحـیط بــه مرحلـه

تغییـرات منفـی در محـیط مقصـد را  بروز ،گردشگري
 جـانی و دیگـران،زاده فیروزعلیقلـی( شـودموجب مـی

1386 :5.(  
هاي گردشگري خانـهاجتماعی  پیامدهايترین مهم

هایی مانند افـزایش توان در شاخصدوم در ایران را می
سطح آگاهی و دانایی مردم ناحیـه، تضـاد و دوگـانگی 

روســتاییان، اجتمــاعی و فرهنگــی بــین گردشــگران و 
بـر رونـد  ریتـأثزندگی گردشگران،  از شیوه يالگوبردار

شـهري، تضـعیف فرهنـگ محلـی و  -مهاجرت روسـتا
سنتی، کاهش انسجام اجتمـاعی و افـزایش ناهنجـاري 
                                                             
1- Butler 
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ــی  ــاعی بررس ــرداجتم ــک جمعک ــدي. در ی ــار  ،بن آث
  از: ندعبارتهاي دوم اجتماعی گردشگري خانه

   ؛مثبت فرهنگی تأثیراتافزایش  -
 میاناد و دوگانگی اجتماعی و فرهنگی تض -

  ؛گردشگران و روستاییان
 رفتار ساکنان رییو تغ از گردشگران يالگوبردار -

   ؛بومی

تعامالت  و کاهشتضعیف فرهنگ محلی و سنتی  -
  ؛اجتماعی

ناهنجاري  شیدایو پ یاجتماعانسجام  در رییتغ -
   ؛اجتماعی

افزایش اعتمادپذیري جوامع محلی و احساس  -
هاي و یافته Anabestani, 2014: 61( اعیامنیت اجتم

 ).1 (شکل )1392پژوهش، 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   (مدل مفهومی) ارتباط بین متغیرهاي تحقیق نحوه - 1 شکل
  )1392، نگارندگانمأخذ: (

  
  تحقیق  روش

 ،روش تحقیــق در ایــن پــژوهش بــه لحــاظ هــدف
تجربـی اسـت و بـه ، یشناسـروشکاربردي و به لحاظ 

اي و اطالعات پیمایشـی و در مطالعات کتابخانه هلیوس
شده اسـت. انجام  هاي آماريداده لیو تحلتجزیه  ،آخر

تحقیقـات  و هـاياز سرشـمارآمـار موجـود  بر اسـاس

هـاي قبلـی و منـابع سـازمانی مثـل خانـه گرفتهانجام
 پنجــاه از روســتادر چهــارده  ،هــابهداشــت و دهیــاري

بـیش از  ،)قبه و شـاندیزطربینالود (روستاي شهرستان 
 فرمـول پایـۀبـر  احـداث شـده اسـت.دوم  خانهپنجاه 

هـدف (سـاکنان  داشـتن دو جامعـه لیدلبه وکوکران 
دو جامعــه  دوم) بــراي هــر هايخانــهبــومی و مالکــان 

  هاها و زمینتخریب و تغییر کاربري باغ
  هابازسازي و نوسازي سکونتگاه

  ترس از نفوذ فرهنگی گردشگران
  تأثیرات مثبت فرهنگی

  ي گردشگريهاجاذبه
  فاصله و دسترسی

  

اعی در زندگی تغییرات اجتم
  روستاییان

هاي گردشگري خانه
 دوم روستایی

تأثیر امنیت منطقـه در  -
  هاي دوم، رونق خانه

ـــــأثیر گســـــترش      - ت
  هاي دوم بر امنیتخانه

احساس رضایت از همجـواري  -
  با اهالی روستا، 

ها با اهالی ارتباط مالکان خانه -
  روستا، 

نوع ارتباط اهـالی بـا مالکـان  -
  ها و بالعکسخانه

پذیرياعتماد  احساس امنیت 

 در تغییر کیفیت زندگی
 هاي روستاییگاهسکونت

ها و اهالی همدلی مالکان خانه -
  در اداره امور روستا، 

نوازي اهـالی بـر تأثیر مهمـان -
  هاي دوم، رونق خانه

ــورت  - ــه ص ــات ب ــل اختالف ح
کدخدامنشــانه بــین اهــالی و 

  ها مالکان خانه
  و... -

  انسجام اجتماعی

تمایل بـه الگـو پـذیري پوشـش  -
  هاي دوم، ساکنان خانه

پذیري در مشابهت تمایل به الگو -
  هاي دوم، گویش ساکنان خانه

  تر، تمایل به داشتن فرزند کم -
ــه  - مبلمــان در منــزل و تمایــل ب

  داشتن اتاق خصوصی

  تغییر رفتار

حضور زنان و نقش آنان  -
  اعی،  در مسایل اجتم

فعالیت زنـان در بخـش  -
  گردشگري 

  و... -

  يریالگوپذ

 رفتارگرایی
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مالکـان بـراي بـر ایـن اسـاس،  .انجام شـد يریگنمونه
واحد)  2175( تعداد واحدهاي مسکونی ،دوم هايخانه
 ایـن گـروه فرض نموده و حجم نمونـهبر با خانوار را برا

 بـراي سـاکنان بـومی دست آمد.هب خانوار 238معادل 
روسـتاهاي  خانوار) 6346( از حجم خانوار (روستاییان)

(بـا  خـانوار 255 نمونه استفاده شد و حجم نمونه برابر
  .  )2(جدول  آمد دستبه )06/0 ضریب خطاي

گیري وش نمونــهآوري اطالعـات، از رهنگـام جمـع
هاي تصادفی براي شناسایی روستاییان و مالکـان خانـه

ــراي تجزیــه و تحلیــل د. شــدوم اســتفاده  از  هــادادهب
ــزارنرم ــژوهش  SPSS اف ــب پ ــه مناس ــر ک ــرايحاض  ب

و  یو اسـتنباطآمـاري  يهاکیتکن استفادهکدگذاري، 
 ارائه، بهره گرفته شده است. براي است لیو تحل هیتجز

 GIS افـزارنرم از زیـن هـااز آن حاصـلنتـایج و  هانقشه
 تفکیـک را بـه هانامـهپرسشتعداد استفاده شده است. 

روسـتاي  دو نامـهپرسـشاضافه کـردن  و بعد ازروستا 
) مشــاهده 2( در جــدول يریگاز نمونــه شــدهخارج

  :میکنیم
 

  هجامع دو به تفکیک هاآن يهانامهو پرسشنمونه  يتعداد روستاها - 2جدول 

 معیتج  خانوار  روستا
)1390(  

تعداد واحدهاي 
  مسکونی

تعداد 
  دوم هايخانه

درصد 
  دوم هايخانه

  هر روستا نمونهتعداد 
  دوم يهاخانه  بومی

  8  7  45/31  50  159  239  99  ابرده سفلی
  12  32  75/10  100  931  3553  755  ابرده علیا

  55  22  36/48  500  1034  2984  485  زشک
  8  14  59/13  50  368  806  289  چاه خاصه
  28  15  12/41  250  608  1570  325  حصار سرخ

  12  37  23/9  100  1083  4065  894  ویرانی (نورآباد)
  28  30  9/24  250  1004  2459  685  جاغرق
  9  9  55/25  70  274  532  185  ازغد

  11  20  23/15  90  591  1794 455  چاهشک
  17  27  18  150  834  1764  622  حصار
  10  8  7/36  80 218  405  125  المرود)خانرود (اس

  9  9  75/15  60 233  253  157  مایان سفلی
  17  14  54/32  150  461  866  283  مغان
  14  11  78/33  125  370  476  223  نوچاه
  238  255  74/23  2175  9158  21766  6346  جمع

  )1392حاضر، حقیق ت نتایجو  157: 1388عنابستانی،  ؛1391مرکز آمار ایران، : مأخذ(
  

ــراي بررســی  ــدهايب ــاعی در  پیام ــرات اجتم تغیی
گردشـگري  دهیـپدزندگی روستاییان ناشـی از حضـور 

شـاخص  11 وسیلههاي دوم دو متغیر معرفی و بهخانه
 بـر هاتمـامی گویـه معرف (گویـه) ارزیـابی شـد. 32و 

 متوسـط، زیـاد، کـم، کـم، (خیلـی لیکرت طیف مبناي
ــاد)خیلــی ــ تنظــیم زی ــی ش ــابی روای ــراي ارزی دند. ب

ربـط ها از نظر متخصصین و کارشناسـان ذيپرسشنامه

مبنـاي  بـر هـاآن پایـایی ها استفاده شـد ودر دانشگاه
 دییـتأ 843/0تـا  490/0کرونباخ با اعتبـار بـین  آلفاي

 یهمبسـتگهـاي هـا از روشبراي تحلیـل داده گردید.
هـاي اسپیرمن و پیرسون، رگرسیون گام به گام، آزمون

 انجـام SPSSافـزار تی اسـتودنت و لـون بـا کمـک نرم
چنین براي تعیین شاخص رنجش داکسی از هم گرفت.

  روش تاپسیس کمک گرفته شد.
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  تحقیق هايو مؤلفه هاشاخص ابعاد، بررسی متغیرها، -3 جدول
  مآخذ شاخص  هاهلفؤم  آلفاي کرونباخ  شاخص  بعد  متغیر

خانه
ي 

گر
دش

گر
دوم

ي 
ها

  

ات
ییر

تغ
 

دي
کالب

  

تخریب و تغییر 
ها و کاربري باغ

  هازمین
ی زاده فیروزجانعلیقلی  هاي روستاتغییر کاربري زمین  629/0

  1386، دیگرانو 

بازسازي و نوسازي 
  نگارنده  تبعیت از الگوي مساکن شهري در بازسازي   -  هاگاهسکونت

غیر
راد 

ر اف
ضو

ح
 

می
بو

  

ترس از نفوذ فرهنگی 
  683/0  گردشگران

ایل به حفظ سنن و آداب پدران و گذشتگان، تم
ترس از نفوذ فرهنگی بین جوانان، ترس از کم 

  شدن پایبندي دینی و مذهبی بین جامعه
  23: 1383منوري، 

تأثیرات مثبت 
هاي دوم ثیرات مثبت حضور ساکنان خانهتأ  -  فرهنگی

  1391صاحبکار،   روي اهالی روستا

انی
 مک

یت
وقع

م
  

  795/0  ي گردشگريهاجاذبه
ها و ارتفاعات، ییالقات و باغات، رودخانه و کوه

هاي تاریخی و نمادهاي مذهبی چشمه، مکان
  زاده و...مثل امام

Guun, 2002: 49  

فاصله از شهر مشهد، نوع جاده دسترسی به   568/0  فاصله و دسترسی
  روستا

: 1389 ،عنابستانی
113  

ی 
ماع

جت
اد ا

 ابع
 در

ات
ییر

تغ
 

یت
امن

 

 528/0 نیتاحساس ام
هاي دوم، تأثیر امنیت منطقه در رونق خانه

 نگارندگان  هاي دوم بر امنیتتأثیر گسترش خانه

کت
شار

م
  

 490/0 پذیرياعتماد
احساس رضایت از همجواري با اهالی روستا، 

ها با اهالی روستا، نوع ارتباط مالکان خانه
  ها و بالعکسارتباط اهالی با مالکان خانه

Pepperdin, 2002: 2-8  

 711/0 انسجام اجتماعی

امور  يها و اهالی در ادارههمدلی مالکان خانه
نوازي اهالی بر رونق روستا، تأثیر مهمان

صورت هاي دوم، حل اختالفات بهخانه
  ها و...کدخدامنشانه بین اهالی و مالکان خانه

 European 
Commission, 2001: 

12; Anabestani, 
2014: 61 

رگر
فتا

ر
یی

ا
ل) 

تقاب
ش م

(کن
  

تغییر رفتار (حرکات 
 نمایشی)

597/0 

هاي تمایل به الگوپذیري پوشش ساکنان خانه
پذیري در مشابهت گویش دوم، تمایل به الگو

هاي دوم، تمایل به داشتن فرزند ساکنان خانه
تر، مبلمان در منزل و تمایل به داشتن اتاق کم

  خصوصی

 گاننگارند

 843/0 يریالگوپذ
نان و نقش آنان در مسایل اجتماعی، حضور ز

 56: 1391صاحبکار،   فعالیت زنان در بخش گردشگري و...

  )1392، نگارندگان: مأخذ(
  

مورد مطالعه یعنی  منطقه: محدوده و قلمرو پژوهش
شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) در استان خراسـان 

ــا  53رضــوي،  ــادي داراي ســکنه ب ــانوار و  9341آب خ
بــه لحــاظ  محــدودهر جمعیــت دارد. ایــن نفــ 31337

 6درجـه و  36 موقعیت ریاضـی در عـرض جغرافیـایی
شـمالی  ثانیه 24دقیقه  30درجه  36 تا ثانیه 1دقیقه 

 59تا  ثانیه 53دقیقه  3درجه و  59 و طول جغرافیایی

شـرقی واقـع و از سـمت ثانیـه  16دقیقـه  36درجه و 
ل، شرق چناران، از سمت شما غرب به شهرستانشمال

و جنــوب بــه شهرســتان مشــهد و از ســمت غــرب بــه 
ــتان ــدود می شهرس ــابور مح ــاحت آن نیش ــود. مس ش

یک درصد از کل وسعت  ، معادللومترمربعیک 3/1185
ــار  ــش، چه ــوي و داراي دو بخ ــان رض ــتان خراس اس

شهري است (اسـتانداري خراسـان  نقطهدهستان و دو 
  ).  1392رضوي، 
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  د مطالعه در ایرانمور موقعیت منطقه -2شکل 

  )1392، نگارندگانمأخذ: (
  بحث اصلی

 يهاخانه يگردشگر هايبررسی اهمیت شاخص
به  با توجه: ها و اهالیاز دیدگاه مالکان خانه دوم

دست آمده، در مواردي که آزمون تی به داریمعنسطح 
برابري  باشد، فرضیه 05/0از تر کم P-Valueمقدار 

ي داریمعنو اگر سطح  شودیمرد  3میانگین با عدد 

دست آید، فرض برابري به 05/0تر از آزمون بیش
اگر  بنابراینشود. پذیرفته می 3میانگین با عدد 

باشد،  3تر یا مساوي عدد میانگین شاخص بیش
که شاخص را بااهمیت در نظر گرفته و در صورتی

، آن باشد 3تر از میانگین شاخص به طور معناداري کم
  کنیم. همیت تلقی میارا بی

  

  هاي دوم در منطقه با استفاده از آزمون تیهاي گردشگري خانهبررسی اهمیت شاخص -4جدول 
  دارسطح معنی  درجه آزادي tآماره   معیارانحراف   میانگین  نتیجه آزمون  آزمون تی  هاي توصیفیآماره  ساکنان  شاخص

تخریب یا تغییر 
  کاربري زمین

  شودینماهمیت داده  000/0 251 - 68/5 942/0 663/2 بومی
  شودیماهمیت داده  863/0 239 17/0 749/0 008/3 غیر بومی

  شودینماهمیت داده  000/0 491 -30/4 87/0 831/2  کل

ترس از نفوذ 
  فرهنگی

  شودیماهمیت داده  353/0 251 93/0  891/0 052/3 بومی
  شودینمداده اهمیت  004/0 239 -89/2 893/0 83/2 غیر بومی

  شودیماهمیت داده  178/0 491 -35/1  898/0 945/2  کل

هاي جاذبه
  گردشگري

 شودیماهمیت داده   365/0 249 91/0 827/0 047/3 بومی
 شودیماهمیت داده   254/0 239 14/1 718/0 053/3 غیر بومی

 شودیماهمیت داده  152/0 489 43/1 775/0 05/3  کل

فاصله و 
  دسترسی

 شودیماهمیت داده  000/0 249 05/25 655/0 038/4 میبو
 شودیماهمیت داده  000/0 239 1/29 593/0 115/4 غیر بومی

 شودیماهمیت داده  000/0 489 02/38 626/0  075/4  کل

گردشگري 
  هاي دومخانه

 شودیماهمیت داده  000/0 251 66/4 463/0 136/3 بومی
 شودیماهمیت داده  000/0 239 74/8 378/0 213/3 غیر بومی

 شودیماهمیت داده  000/0 491 07/9 425/0 174/3  کل
  )1392، تحقیق حاضر محاسباتمأخذ: (
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تخریـب یـا تغییـر  يهاشـاخصبنابراین میـانگین 
کاربري زمین از دید ساکنان روستا و در کل، تـرس از 

دوم بـه طـور  يهاخانـهنفوذ فرهنگی از دید سـاکنان 
 تیـاهمکم دهندهنشـانکـه  است 3تر از کم معناداري

میـــانگین  طـــورنیهمســـت. هابـــودن ایـــن شاخص
تخریب یـا تغییـر کـاربري زمـین از دیـد  يهاشاخص

دوم، ترس از نفـوذ فرهنگـی از دیـد  يهاخانهساکنان 
گردشـگري از دیـد  يهاجاذبهساکنان روستا و در کل، 

دوم و در کــل تفــاوت  يهاخانــهســاکنان روســتا، 

اهمیـت ایـن  دهندهنشـاننـدارد، کـه  3عنـاداري بـا م
چنـین میـانگین . هـماسـتدر حد متوسـط  هاشاخص
 يهاخانـههاي فاصله و دسترسی و گردشگري شاخص

طـور معنـاداري و در کل، بـه دو جامعهدوم از دید هر 
ــیش ــر از ب ــت 3ت ــه  اس ــانک ــن  دهندهنش ــت ای اهمی

 شـاخص دو انـهیمست. در ادامه بـه بررسـی هاشاخص
کـه در  (بازسازي و نوسازي و تأثیرات مثبت فرهنگـی)

 شـودیمـپرداخته  3با عدد  ،مقیاس ترتیبی قرار دارند
  .  )5(جدول 

  
  هاي دوم در منطقه با استفاده از آزمون ویلکاکسونهاي گردشگري خانهبررسی اهمیت شاخص - 5جدول 

 شاخص
 3از  ترکوچک 3از  تربزرگ ساکنان نتیجه آزمون يداریمعنسطح  zآماره  میانگین رتبه 

 وبازسازي 
 ينوساز

 شودینماهمیت داده  000/0  - 56/3 03/108  69/87 بومی
 شودیماهمیت داده  0/0 00 -79/7 44/64 97/92 غیر بومی

 شودیماهمیت داده  000/0 -05/8 92/175 51/181 کل

مثبت  راتیتأث
 فرهنگی

 شودینماهمیت داده   008/0 -66/2 82/81 72/79 بومی
 شودیماهمیت داده  000/0 -47/5 36/71 28/74 غیر بومی

 شودیماهمیت داده  161/0 -40/1 59/157 10/151 کل
  )1392، تحقیق حاضر محاسباتمأخذ: (

  
کـه  شـودیمـمشاهده  ،دست آمدهمطابق نتایج به

آزمون ویلکاکسون در شاخص بازسـازي  داریمعنسطح 
روسـتاییان، سـاکنان  در تمامی موارد جامعهو نوسازي 

بوده که با توجـه  05/0تر از کل کم دوم و در يهاخانه
 3تـر از و کـم 3از  تـربزرگ يهـادادهبه میانگین رتبه 

که این شاخص از دید ساکنان روسـتا  شودیممشاهده 
 دهندهنشـان است. این امـر 3تر از طور معناداري کمبه
ن شـاخص از دیـد سـاکنان روسـتا ایـ بودن اهمیتبی

ایـن  ،دوم يهاخانهدر کل و از دید ساکنان  ولیاست، 
ــتشــاخص  ــراي  بااهمی ــه ب ــانگین رتب ــرا می اســت زی

  .  استتر بیش ،3از  تربزرگ يهاداده
 داریمعنـکـه سـطح  شـودیمـچنین مشـاهده هم

مثبت فرهنگـی  راتیتأثآزمون ویلکاکسون در شاخص 
 تـر ازکم ،دوم يهاخانهساکنان روستاییان و  در جامعه

 يهـادادهبوده که بـا توجـه بـه میـانگین رتبـه  05/0
کـه ایـن  شـودیمـمشاهده  ،3تر از و کم 3از  تربزرگ

تـر شاخص از دید ساکنان روستا به طور معناداري کـم
ــانگین رتبــه اســت  3از  ــربزرگ يهــاداده(می  <3از  ت

 دهندهنشـان) که 3از  ترکوچک يهادادهمیانگین رتبه 
عدم اهمیت این شاخص از دید ساکنان روسـتا اسـت، 

دوم ایـن شـاخص داراي  يهاخانهلکن از دید ساکنان 
 >3از  تـربزرگ يهـادادهاهمیت است (میانگین رتبـه 

 ،امـا در کـل .)3از  ترکوچـک يهـادادهمیانگین رتبـه 
بـوده کـه  05/0تر از سطح معنادار به دست آمده بیش

 3دم تفاوت معنادار این شاخص با عـدد ع دهندهنشان
   د.کرتلقی  تیبااهم آن را توانیمو  است

 يگردشـگر یاجتمـاع يامدهایپ بررسی اهمیت
ــه ــر : دوم يهاخان ــاس ب ــهاس ــدول یافت  )،6(هاي ج

هاي الگوپذیري از دید ساکنان روستا، میانگین شاخص
ام اجتمـاعی از هاي دوم و در کـل، انسـجساکنان خانه

هاي دوم و در کل، بـه مالکان خانه ان روستا،دید ساکن
ــاداري کــم ــر از طــور معن  دهندهنشــانکــه  اســت 3ت

میانگین  طورنیهمست. هابودن این شاخص تیاهمکم
 ،هاي دومشاخص مسایل اجتماعی از دید ساکنان خانه

اهمیت این  دهندهنشانندارد، که  3تفاوت معناداري با 
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نــین میــانگین چ. هــماسـتشـاخص در حــد متوســط 
، تغییر رفتار يریاعتمادپذهاي احساس امنیت، شاخص

ــل ــه و در ک ــا و در دو جامع ــایل اجتم ــد مس عی از دی

 3تـر از طور معناداري بیشبه ساکنان روستا و در کل،
  ست. هاشاخصاهمیت این بیانگر که  است

  
  هاي دوم گردشگري خانه عیاجتماپیامدهاي بودن  یتاهم با يبارهنظرات مالکان و اهالی در -6جدول 

  دارمعنیسطح   درجه آزادي tآماره   انحراف معیار  میانگین  آزمون نتیجه  آزمون تی  توصیفی يهاآماره  ساکنان  شاخص
احساس 

 امنیت
 

  شودمیاهمیت داده   000/0 250 846/5 65678/0 2424/3 بومی
  شودیماهمیت داده  000/0 239 633/18 41918/0 5042/3 بومی غیر

  شودمیاهمیت داده  000/0 490 440/14 56829/0 3703/3  کل

 يریاعتمادپذ
 

  شودمیاهمیت داده  000/0 250 275/11 53208/0 3787/3 بومی
  شودمیاهمیت داده  000/0 239 286/6 43541/0 1767/3 بومی غیر

  شودمیاهمیت داده  000/0 490 478/12 49712/0 2799/3  کل

 الگوپذیري
 

 شودمیاهمیت داده ن 000/0 247 -462/4 80188/0 7728/2 بومی
 شودمیاهمیت داده ن 000/0 239 - 046/6 84561/0 67/2 بومی غیر

 شودمیاهمیت داده ن 000/0 487 - 443/7 82444/0 7222/2  کل

 تغییر رفتار
 

 شودمیاهمیت داده  000/0 246 632/3 06865/0 247/3 بومی
 شودمیاهمیت داده  000/0 239 788/7 83715/0 4208/3 بومی غیر

 شودمیاهمیت داده  000/0 486 611/7  96450/0 3326/3  کل

انسجام 
 اجتماعی

 شودمیاهمیت داده ن 000/0 246 - 274/5 88874/0 7018/2 بومی
 شودمیاهمیت داده ن 000/0 239 - 648/6 7646/0 6719/2 بومی غیر

  شودمیاهمیت داده ن 000/0 486 - 330/8 82917/0 6870/2  کل

  کل
 شودمیاهمیت داده  023/0 251 284/2 45743/0 0658/3 بومی

 شودمیاهمیت داده  0238/0 239 184/1 37026/0 0283/3 بومی غیر
 شودمیاهمیت داده  012/0 491 526/2 41720/0 0475/3  کل

  )1392، تحقیق حاضر محاسباتمأخذ: (
  

دیدگاه روسـتاییان و مالکـان اي ل مقایسهتحلی
  هاي دوم خانه

هاي خانـهپیامدهاي اجتماعی گردشگري  بارهدر
، ابتدا براي انجام آزمون تی میان دو گروه مستقل: دوم

 1ها بـه کمـک آزمـون لـونالزم است برابري واریانس

 ،دسـت آمـدهبـه سپس بر اسـاس نتیجـه شود.بررسی 
بـه سـطح  بـا توجـهد. شـوآزمون تی مناسب انتخـاب 

 05/0تـر از آزمون لـون، در مـواردي کـه کـم دارمعنی
ها پذیرفته شده و آزمون برابري واریانسنا باشد، فرضیه

                                                             
1 - Levene 

 هايشاخصکه در مورد  شودمیتی با این فرض انجام 
، تغییـر رفتـار، مسـایل يریاعتمادپـذاحساس امنیـت، 

اجتماعی به این صورت عمل شد. در سـایر مـوارد کـه 
دسـت بـه 05/0تـر از آزمون لون بـیش ردامعنیسطح 

ها انجام شد که آزمون تی با فرض برابري واریانس آمد،
و انسجام اجتمـاعی چنـین  الگوپذیري هايشاخصدر 

  بود. 
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  هاي دومروستاییان و مالکان خانه میاناجتماعی  پیامدهاياي تحلیل مقایسه -7جدول 

  ساکنان  شاخص
نتیجه   ون تیآزم  آزمون لون  هاي توصیفیآماره

انحراف   میانگین  آزمون
سطح   آماره  معیار

 tآماره   دارمعنی
درجه 
  آزادي

سطح 
  دارمعنی

 000/0 269/427 - 26/5 000/0 540/28 65678/0 2424/3 بومی  احساس امنیت
برابري نا
 41918/0 5042/3 غیربومی  هانیانگیم

 000/0 7/477  613/4 005/0 919/7 53208/0 3787/3 بومی  اعتمادپذیري
برابري نا
 43541/0 1767/3 غیربومی  هانیانگیم

 169/0 486 378/1  21/0 579/1 80188/0 7728/2 بومی  الگوپذیري
برابري 

 84651/0 67/2 غیربومی  هانیانگیم
  رفتار رییتغ

  (حرکات نمایشی)
 046/0 252/464 -01/2 000/0  628/18 06865/1 247/2 بومی

برابري نا
 83715/0 4208/3 غیربومی  هانیانگیم

 691/0 485 397/0 062/0 49/3 88874/0 7018/2 بومی  انسجام اجتماعی
برابري 

 76460/0 6719/3 غیربومی هانیانگیم

 317/0 704/477 003/1 022/0 32/5 45743/0 0658/3 بومی  کل
برابري 

 37026/0 0382/3 غیربومی هانیانگیم
  )1392، تحقیق حاضر محاسباتمأخذ: (

  
میـانگین  گیري در مورد مقایسـهدر نهایت تصمیم

دار آزمون تـی انجـام ها با توجه به سطح معنیشاخص
 05/0تـر از دار آزمون تی کـماگر سطح معنی .شودمی

ــی باشــد، فرضــیه ــون مبن ــن آزم ــري صــفر ای ــر براب ب
تـر از دار بـیشمعنی شود و اگر سطحها رد میمیانگین

هــا صــفر یعنــی برابــري میانگین باشــد، فرضــیه 05/0
 ،هاي دومشود. بر این اساس ساکنان خانـهپذیرفته می

نظر مساعدتري در مورد احساس امنیت و تغییر رفتـار 
ساکنان روسـتا  ولی، اندداشتهنسبت به ساکنان روستا 

و مسایل اجتماعی نسبت بـه سـاکنان  يریاعتمادپذدر 
اند. در مــورد میــانگین بــاالتري داشــته ،هاي دومخانــه

ــاخص ــاعیش ــجام اجتم ــذیري و انس ــر  ،هاي الگوپ نظ
ــاکنان ــه س ــومی و خان ــاوتهاي دوم ب ــی تف داري معن

  نداشته است. 
هاي گردشگري خانه میانتحلیل فضایی ارتباط 

 میان قبل از بررسی رابطه: تغییرات اجتماعی دوم و
ابتدا با استفاده از آزمون  ،متغیر مستقل و وابسته

بررسی  هانرمال بودن دادهاسمیرنوف،  - کولموگروف

ها در متغیر اکثر شاخصبر اساس نتایج تحقیق،  شد.
 .برخوردار نبوده است نرمال بودنمستقل و وابسته از 

ها از آزمون بنابراین براي بررسی رابطه در این شاخص
بین حضور بر این اساس اسپیرمن استفاده شده است. 

هاي دوم و تغییرات اجتماعی در گردشگري خانه دهیپد
 نسبتاً همبستگی مستقیم و  رابطه ،زندگی روستاییان

درصد  99در سطح معناداري  347/0خوبی با مقدار 
حضور  چشمگیرشود و بیانگر تأثیر مشاهده می

هاي دوم بر تغییرات اجتماعی در گردشگري خانه
 میاناز سوي دیگر در  تاییان است.زندگی روس

تغییرات اجتماعی در زندگی  گانهپنجهاي شاخص
اي رابطه ،روستاییان، فقط در شاخص اعتمادپذیري

وجود رابطه به  ،هاوجود نداشته و در سایر شاخص
تفاوت نامحسوسی بین  در ضمناثبات رسیده است. 

هاي دوم و روستاییان در نتایج حاصل از مالکان خانه
و  هاي دومگردشگري خانه میانجود رابطه رابطه با و

  ).8شود (جدول تغییرات اجتماعی مشاهده می
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  هاي دوم و پیامدهاي اجتماعی آنگردشگري خانه میانبررسی ارتباط  -8جدول 
 کل انسجام اجتماعی تغییر رفتار الگوپذیري اعتمادپذیري احساس امنیت  ساکنان شرح

ضریب 
 همبستگی

 360/0** 285/0** 069/0 316/0** 108/0 245/0** بومی
 340/0** 231/0** 123/0 393/0** 229/0** 01/0 بومی غیر

 347/0**  259/0**  097/0*  346/0** -061/0  167/0** کل

مقدار احتمال 
 آزمون

 000/0 000/0 282/0 000/0 087/0 000/0 بومی
 000/0 000/0 056/0 000/0 000/0 875/0 بومی غیر

 000/0 000/0 032/0 000/0  176/0  000/0 کل
  .استمعنادار  01/0در سطح  ،معنادار بوده و مواردي که با ** مشخص شده 05/0در سطح  ،مواردي که با * مشخص شده است

  )1392، تحقیق حاضر محاسباتمأخذ: (
  

تـوان می 9هاي پژوهش بر اسـاس جـدول از یافته
دوم و  هاينتیجه گرفت که بین حضور گردشگري خانه

تغییرات اجتماعی و فرهنگی در اکثر روسـتاهاي مـورد 
مطالعه ماننـد ابـرده علیـا، جـاغرق، چاهشـک، حصـار 

ارتباط مثبت و  ،گلستان، خانرود، زشک، و مایان سفلی

داري وجود دارد. همبستگی مورد اشـاره در ایـن معنی
 ؛موارد نسبتاً کامـل اسـت رخیروستاها مستقیم و در ب

 دهیـپدتـر حضـور ی بـیشنـیآفرنقشا بدین معنا که ب
در زندگی  اجتماعی هاي دوم، تغییراتگردشگري خانه

  یابد.روستاییان در این روستاها افزایش می
  

  اجتماعی  تغییراتهاي دوم و گردشگري خانه میانارتباط تحلیل فضایی  - 9جدول 
 تحلیل نتیجه آزمون  يدارمعنیسطح  ضریب همبستگی روستا

 - پذیرش فرضیه صفر 159/0  383/0 ابرده سفلی
صفر آزمونرد فرضیه  02/0  *351/0 ابرده علیا  دار استارتباط معنی 

 - پذیرش فرضیه صفر 651/0 115/0 ازغد
صفر آزمونرد فرضیه  000/0 **518/0 جاغرق  دار استارتباط معنی 

 - پذیرش فرضیه صفر 755/0 07/0 چاه خاصه
صفر آزمونرد فرضیه  01/0 *455/0 چاهشک  دار استارتباط معنی 

 - پذیرش فرضیه صفر 096/0 254/0 حصار سرخ
صفر آزمونرد فرضیه  01/0  **391/0 حصار گلستان  دار استارتباط معنی 

صفر آزمونرد فرضیه  019/0 *545/0 خانرود  دار استارتباط معنی 
صفر آزمونرد فرضیه  000/0 **414/0 زشک  دار استارتباط معنی 

صفر آزمونرد فرضیه  001/0 **690/0 یان سفلیما  دار استارتباط معنی 
 - پذیرش فرضیه صفر 275/0 21/0 مغان
 - پذیرش فرضیه صفر 557/0 - 123/0 نوچاه
 - پذیرش فرضیه صفر 383/0 112/0 ویرانی

  .استمعنادار  01/0در سطح  ،شده معنادار بوده و مواردي که با ** مشخص 05/0در سطح  ،مواردي که با * مشخص شده است
  )1392، تحقیق حاضر محاسباتمأخذ: (
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  هاي دوم و تغییرات اجتماعیتحلیل فضایی ارتباط بین گردشگري خانه - 3شکل 

  )1392، نگارندگانمأخذ: (
  

دوم بـر ابعـاد  هايخانـهاثرگذاري گردشـگري 
بـراي : گویانپاسخکل اجتماعی زندگی از دیدگاه 

دوم بـر  هايخانهگردشگري  يذاررگیتأثبررسی میزان 
از مـدل رگرسـیون  ،گویـانمسایل اجتماعی کل پاسخ

بر اسـاس مقـدار ضـریب استفاده شده است.  گامبهگام
شود کـه رگرسـیون خطـی مشخص می 167/0تعیین 

درصـد  7/16متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته حدود 

 ،ANOVAجدول  درکند. از کل تغییرات را توجیه می
 000/0یا همان سطح معناداري برابـر  P-Value مقدار
صـفر  بنابراین فرضیه .است ترکوچک 05/0که از  است

بـا  ،داري مـدل رگرسـیونبر عـدم معنـی مبنی آزمون
مـدل رگرسـیونی از و  شـودمیرد  درصد 99اطمینان 

  دار است. لحاظ آماري معنی

  
  مسایل اجتماعی غیر وابستهدوم بر مت هايخانهنتایج رگرسیون گردشگري  - 10جدول 

 نتیجه دارمعنیسطح  Fآماره  واتسن - آماره دوربین ضریب تعیین R گام
 است دارمعنیمدل  000/0 637/47 - 090/0 300/0 1
 است دارمعنیمدل  000/0 975/35 - 131/0  361/0 2
 است دارمعنیمدل  000/0 944/27 - 149/0 386/0 3
 است دارمعنیمدل  000/0 867/23 631/1 167/0 408/0 4

  )1392، تحقیق حاضر محاسباتمأخذ: (
  

متغیرهایی که در هر مرحله به مدل اضـافه شـده، 
مقادیر برآورد پارامترها، انحراف معیار برآورد پارامترها، 

، آماره استانداردشدهبرآورد پارامترهاي مدل رگرسیون 

گـام ي برآورد پارامترها در هـر دارمعنیآزمون و سطح 
  گزارش شده است. )11(در جدول 
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  دوم بر متغیر وابسته اجتماعی هايخانهدست آمده در رگرسیون گردشگري به یبضرانتایج  -11جدول 

 متغیرهاي مستقل گام
 برآورد پارامترها

R-squre 
  ضریب استاندارد

 (بتا)
 انحراف معیار مقدار دارمعنیسطح  tآماره 

1 
  09/0 057/0 668/2 مقدار ثابت

112/47 000/0 
 000/0 902/6 300/0 018/0 121/0 مثبت فرهنگی تأثیرات

2 
 083/0 376/2 مقدار ثابت

131/0 
 

606/28 000/0 
 000/0 359/6 273/0 017/0 110/0 مثبت فرهنگی تأثیرات
 000/0 713/4 203/0 023/0 107/0 گردشگري هايجاذبه

3 

 091/0 251/2 مقدار ثابت

149/0 
 

750/24 000/0 
 000/0 551/5 242/0 018/0 098/0 مثبت فرهنگی تأثیرات
 000/0 389/4 188/0 023/0 099/0 گردشگري هايجاذبه

  001/0 234/3 141/0 020/0 066/0 تخریب یا تغییر کاربري زمین

4 

 102/0 101/2 مقدار ثابت

167/0 

 
665/20 000/0 

 000/0 557/5 240/0 017/0 097/0 مثبت فرهنگی تأثیرات
 000/0 664/3 159/0 023/0 084/0 گردشگري هايجاذبه

 000/0 524/3 153/0 02/0 072/0 تخریب یا تغییر کاربري زمین
 002/0 171/3 136/0 02/0 062/0 ترس از نفوذ فرهنگی

  )1392، تحقیق حاضر محاسباتمأخذ: (
  

مرحلـه  چهـارمـدل در  به نتـایج تحقیـق، با توجه
متغیـر وارد  نیرگـذارتریتأث ،و در هر مرحلـه شدهانجام

شـاخص تـأثیرات  چهـاردر نهایـت و مدل شده اسـت 
ي گردشگري، تخریب یا تغییر هاجاذبهمثبت فرهنگی، 

کاربري زمین، ترس از نفوذ فرهنگی وارد مدل شده که 
درصد تغییـرات مسـایل اجتمـاعی را  7/16 اندتوانسته

 ،دار در هـر مرحلـهسطوح معنـی توضیح دهند. تمامی
دار بـودن متغیرهـا معنی بیانگرکه  است 05/0تر از کم

تـوان گفـت کـه ). پس می3(شکل در هر مرحله است 
هاي شـــاخص میـــانتـــأثیرات مثبـــت فرهنگـــی در 

تأثیر را بر مسـایل  نیترشیبهاي دوم، گردشگري خانه
  گویان بر جاي گذاشته است.اجتماعی کل پاسخ

 

  
  زندگی روستاییانهاي دوم بر تغییرات اجتماعی هاي گردشگري خانهشاخص تأثیر اهمیت نسبی -4شکل 

  )1392، نگارندگانمأخذ: (
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هاي دوم بر اساس وضعیت حضور گردشگري خانه
بـر اسـاس مـدل شـاخص : شاخص رنجش داکسـی

مراحل  ،هیهر ناححضور گردشگران در  ،رنجش داکسی
ــهپنج ــعف،  گان ــش ــاوتیب ــومت و ، یتف ــش، خص رنج

(ضـیایی،  دکنیمرا از سوي ساکنین طی  یهراسگانهیب
مــورد مطالعــه بــا توجــه بــه  . در منطقــه)170: 1388

هاي هاي دوم از دهــهخانــه گردشــگري دهیــپدشــیوع 
مدل، ارزیابی ساکنین از  توان بر اساس اینگذشته، می

د. بر ایـن کرهاي دوم را برآورد حضور گردشگران خانه
متغیـر  هايشـاخصاطالعـات  اسـتفاده از بـا اسـاس و

هاي دوم و تغییــرات اجتمــاعی و گردشــگري خانــه
توجـه  مدل تاپسیس مدل رنجش داکسی با و فرهنگی
 سـپس بـرو تاپسـیس محاسـبه  لمـددر دهی به وزن

  .)12(جدول  ه شدانطباق دادمطالعه  روستاهاي مورد
هاي پژوهش، روستاي ابـرده علیـا با توجه به یافته

چهار مرحله اول شاخص رنجش داکسی را طی کرده و 
، رسـیده باشـدیمـبه مرحله پنجم که بیگانـه هراسـی 

هـیچ روسـتاي  دیـکنیمکه مالحظه  گونههماناست. 
دیگري حتی مرحله چهارم را هم لمس نکرده اسـت؛ و 

که  رندیگیمپنج روستا در مرحله سه این شاخص قرار 
هاي دوم را طی انهخود نیز مراحل میانی گردشگري خ

ــ ــدیم ــفلی.  کنن ــرده س ــتاهاي زشــک و اب ــل روس مث
ــا حرکــت کنــدتر در زمینــه گردشــگري  روســتاهاي ب

کنیم؛ و در هاي دوم را در مرحله دوم مشاهده میخانه
نهایت روستاي نوچاه، حصار سرخ و چاهشک است کـه 
هنوز در مرحله اول قرار دارند کـه نشـان از نـو بـودن 

هاي منظور گردشـگري خانـهازي بهي و ویالسسازخانه
 يهاتوجـه بـه آسـتانه. باشـدیمـدوم در این روستاها 

 یو اجتمــاع یکیاکولــوژ ،یعــیطب تیــتحمــل ظرف
شـود. در ) منطقه، موجب خـروج از بحـران میی(ادراک

عنـوان بـه ،یمانند شاخص رنجش داکسـیاتی واقع نظر
 ییو شناســا يسـنجش اثـرات گردشـگر يبـرا يابـزار

 يگردشـگر سـتمیس تیـادامه فعال يبرا ییبازخوردها
  .ردیاستفاده قرار گ موردتواند می

  
  تعیین مراحل مختلف مدل رنجش داکسی در روستاهاي نمونه با استفاده از مدل تاپسیس -12 جدول

 شاخص رنجش داکسی رتبه  iC٭ آل مثبتبرآورد فاصله از ایده آل منفیبرآورد فاصله از ایده  نام روستا

02/0 سفلیابرده   02/0  51/0 3مرحله  6   

04/0 ابرده علیا  00/0  92/0 5مرحله  1   

03/0 ازغد  03/0  44/0 2مرحله  8   

03/0 جاغرق  02/0  62/0 3مرحله  4   

03/0 چاه خاصه  02/0  63/0 3مرحله  2   

01/0 چاهشک  04/0  23/0 1مرحله  14   

02/0 حصار سرخ  03/0  33/0 1مرحله  12   

02/0 حصار گلستان  03/0  40/0 2مرحله  10   

03/0 خانرود  02/0  59/0 3مرحله  5   

03/0 زشک  02/0  62/0 3مرحله  3   

02/0 مایان سفلی  03/0  44/0 2مرحله  7   

02/0 مغان  03/0  42/0 2مرحله  9   

01/0 نوچاه  04/0  27/0 1مرحله  13   

02/0 ویرانی  03/0  40/0 2مرحله  11   

  )1392، تحقیق حاضر محاسباتمأخذ: (
  

  گیرينتیجهندي و بجمع
ــههمان ــه  گون ــبالًک ــد،  ق ــر ش ــاپژوهشذک  يه

 ،مختلـف در منـاطقدوم  يهاخانـه بارهدر گرفتهانجام

) 1373( فشـارکی جمله: داشته است؛ ازنتایج متفاوت 
 تغییـر رقابـت، ایجـاد خـود در کتاب یدر بعد اجتماع

تعـارض  بین رفتن پیوستگی اجتماعی و از مفهوم کار،
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 و نیــافیروز ذکـر کـرده اسـت. را هنگـیو فراجتمـاعی 
بـه ایـن  دماونـد دهستان تـاررود ) در1390همکاران (

هاي منفی اقتصادي، اجتماعی امدپی که دندیرسنتیجه 
مثبت  آثار بیش از ،دوم هايخانهگردشگري  يو کالبد

) به اثرات مثبتـی، 1386وذري (ن کهیحال درآن است. 
ل در روسـتاي افزایش درآمد ساکنین، ایجـاد شـغ مثل

چنـین کردان و افزایش رفـاه عمـومی اشـاره دارد. هـم
)، 1384( ییو صـفاتـر محققـین ماننـد رضـوانی بیش

ــوذري ( ــتانی ()1386ن ــا) 1388، عنابس ــه  نیریو س ب
، آلـودگی منـابع هاو باغاراضی  يکاربر رییو تغتخریب 

عنـوان اثـرات منفـی طبیعی بـه اندازچشم رییو تغآب 
بـه  حـالنیع در. اندپرداختهدوم  يهاخانهگردشگري 

 ،یاجتمـاعاقتصـادي  اتیـح دیـتجدمثل  ییهافرصت
فرهنگـی  تـأثیرات، يگذارهیسـرمامثل افزایش شـغل، 

  . اندکردهمتقابل و... اشاره 
براي پاسخ بـه  که دهدیمهاي پژوهش نشان یافته

هاي دوم بـه چـه این سؤال که حضور گردشگري خانه
تمـاعی زنـدگی روسـتاییان اثـر میزان در تغییـرات اج

ي حاصل از نظرسـنجی از هاداده پایهبر  ،گذاشته است
ــا اســتفاده از ضــریب  روســتاییان و ســنجش رابطــه ب

بـا  فـراوانهمبستگی پیرسون، ارتباط مستقیم و نسبتاً 
هاي بین میزان حضور گردشگري خانـه 347/0ضریب 

د مورد مطالعه وجـو دوم و تغییرات اجتماعی در منطقه
الترین بـا ،هاي تغییرات اجتماعیشاخص میاندارد. در 

هاي دوم ري خانـهگشـضریب همبستگی با حضور گرد
مربوط به شـاخص گـرایش بـه الگوپـذیري بـا ضـریب 

ي حضـور گـذاروجود دارد. با بررسی میـزان اثر 346/0
ــر تغییــرات اجتمــاعی در گردشــگري خانــه هاي دوم ب

لعـه، مشـخص زندگی روستاییان در منطقـه مـورد مطا
 بینـیپیشدر  چشـمگیريد که متغیر مستقل نقش ش

درصـد  9/16کـه طـوريد، به کنمتغیر وابسته ایفا نمی
نمایــد و در بــین را تبیــین می اجتمــاعیتغییــرات 

بـا اثرگـذاري مثبت فرهنگـی  تأثیراتهاي آن، شاخص
تغییرات متغیر وابسته را توجیـه  ترینبیشدرصد،  24
 و هـاهفرضـی بـه اثبـات توجـهبـا  نهایـتدر . دکنـمی

عنوان نتـایج به نکات ذیل به توانمیمشاهدات میدانی 
  :  پرداخت قیاز تحقحاصل 

 مسـایل هاي دوم برگردشگري خانه تأثیر رابطه بار د -
 ،شـدهعنوانهـاي روستاها، شاخص یدر تمام اجتماعی

 ایـن دلیـل کـه انتظـارات و. بهنداشتندقدرت یکسانی 
 یکـدیگر هاي گوناگون بـامکان ی درسطح توقعات اهال

بـا  نگـاه اهـالی محلـی ،بعد اجتماعی در .متفاوت است
مثبـت  تـأثیراتمثل  هااز شاخص رخیدر ب گردشگران

، تفاوت زیادي ییگراتعامل فرهنگی، ایجاد ناهنجاري و
گزینـی بـه دالیـل بـه جـدایی تـرکه البته بـیش دارد،

روسـتا،  داخـل بافـت در جمله کمبـود فضـا مختلف از
کالبـدي بـه  محدوده هاي خارج اززمین ها وفروش باغ

گزینـی باعـث گـردد. ایـن جـداییگردشگران و... برمی
مثبـت  تأثیرات، شده و گردشگراناهالی  ترکم برخورد

ــا در. کنــدیمــ لیرا تعــدو منفــی  ــذیري و ام  اعتمادپ
 ارزشـمندآمـده نشـان  دسـتبهنتایج  ،احساس امنیت

  .ته داردخوبی نسبت به گذش
دوم درون بافت کالبـدي  هايخانهدرصد  5/13تنها  -

بالفصـل ایـن بافـت و  هیدر حاشـدرصـد  2/58 روستا،
بـدون  ییهامحلـهجدید یا  يامحدودهدرصد در  3/28

ــا آن اســتقرار  ــدافتهیارتبــاط ب : 1388(عنابســتانی،  ان
 بـالقوهظرفیـت  کـم ریتـأثدلیـل در  ترین). عمده161

 و فرهنگـی اجتمـاعی بر بعـددوم  ايهخانهگردشگري 
  گزینی است. همین جدایی

روزهــاي  فصــلی و ،آخــر هفتــهتــداخل گردشــگري  -
هـاي کـه گردشـگري خانـه از روستاهابرخی  تعطیل با
ایـن  تـأثیراتباعث تلفیق  ،رونق دارد هادر آندوم نیز 
یکدیگر شـده اسـت  روستایی در ياز گردشگردو گونه 

 یکدیگر کـار دشـواري اسـت. زآن ا تأثیراتکه تفکیک 
 یـک دیـد تمامی گردشگران را بـا ،محلی ساکنان رایز

 هاي تحقیـق دردشواري که این مطلب از کنندنگاه می
  بود. یدانیکار محین انجام 

  
  پیشنهادها

پیونـد نزدیـک دنبال ایجـاد از پژوهش باید به پس
ریزي (با عالیق مشـترك آنـان در و برنامهتحقیق  میان

بود و از ایـن  جمعیت، فضا و منابع) یدهسازمان نهیزم
 گردشـگريحضـور درك و تبیـین بـه  تـوانطریق می
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شـایانی کمـک هاي دوم در منطقه مورد مطالعـه خانه
   د.کر

ی از هاید نمودتوانمی شدهارائهکارهاي مطالب و راه
 را به ذهن متبادر سازد: يزیربرنامه

لی کـه مسـای هیـکلتعیین شرح وظایف مربوط بـه  -
بـه آن نیـاز  وسازساختدوم براي  هايخانهگردشگران 

  قانونی دهیاران.  فیها و وظايدر بخشداردارند، 
ویـژه از نـوع پایـدار مسـتلزم مشـارکت توسعه بـه -

 دوم) هايخانهفرآیند (گردشگري  نیدر امحلی  جامعه
 نـهیهزدیدگاه منفی قسمتی از جامعه که فقـط  .است

 امر مشارکتد در توانمی ،کنندیم را تحملگردشگري 
ــداکثري و ــل  ح ــت خل ــادیامثب ــد ج ــس  .کن ــهپ  ارائ

گشـا این مشکل خـود راه براي کنندهلیتعدکارهاي راه
 نیـاز ایکـی  ،یو سـازمانبخشـی  يهاارانـهی .دینمایم

 يهدفمنـدنقـدي  ارانـهیراهبردهاست (نـه بـه شـکل 
 درو  دشـوصورت مستقیم پرداخـت مـیکه به هاارانهی

 و رکـود تـرشیبـست که خود موجـب تـورم اجرا حال
  ده است).شروستایی  در مناطقتولید 

ــه - ــوان ب ــن ،آخــرین پیشــنهادعن ــوان ای ــه در عن ک
 دوم) هايخانــهتحقیقــات بعــدي در ایــن زمینــه (

تـر در کـار رود تـا نفـوذ بـیشهتر بعمقی یشناسروش
درگیر مسـایل گردشـگري  جامعهو تمایالت  هادگاهید

 ویـژهبـهد توانمیدوم انجام پذیرد. این شیوه  يهاخانه
ــراي  ــهب ــه ســاکنان دایمــی محســوب  جامع ــومی ک ب

 و آن نمایـان سـازد از خـودکـارآیی بهتـري  ،شوندمی
باشـد. در ایـن  يامصاحبههاي مشارکتی و شاید روش

زمینه به نظر بهتـرین راه اسـتفاده از: روش مشـارکتی 
  ) است.PRAروستایی (
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