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مازندران ،ایران
دریافت مقاله1398/01/14 :

پذیرش نهایی1398/08/21 :

چکیده
گردشگری خانههای دوم یکی از الگوهای مهم گردشگری در نواحی روستایی است که به طور چشمگیری در حال افزایش
است .در پژوهش حاضر تاثیر ویژگیهای طبیعی ،فاصله و دسترسی ،وضعیت اقتصادی گردشگران و همچنین گرایش ذهنی و
عملی به فراغت و تفریح را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر گردشگری خانههای دوم دهستان میانبند در شهرستان نور مورد
بررسی قرار گرفت .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه
گردشگرانی تشکیل میدهند که در تابستان  1397از دهستان میانبند بازدید کردهاند .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران
 384نفر محاسبه شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد و ضریب آلفاکرونباخ برای پرسشنامه  0/89بدستآمد
که قابلیت پایایی پرسشنامه را تایید میکند .برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش از آزمون کلموگروف-اسمیرنف و
برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شدهاست .عوامل مورد بررسی در پژوهش حاضر جزء
نقاط روستایی کشور افزوده میشود ،بررسی و شناخت دقیق این عوامل موجب ارائه راهکارهای مناسب جهت حفاظت از بافت
و فرهنگ روستایی و استفاده بهینه از این فضاها میگردد .نتایج پژوهش نشان داد تمامی عوامل مورد بررسی بر گردشگری
خانههای دوم تاثیر گذار است و به ترتیب وضعیت اقتصادی گردشگران ،ویژگی های طبیعی ،گرایش ذهنی و عملی به فراغت و
تفریح و فاصله و دسترسی بیشترین شدت اثر را بر گردشگران داشته است.
واژگان کلیدی :گردشگری روستایی ،گردشگری خانههای دوم ،دهستان میانبند.

m.mohammadi@umz.ac.ir

*
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)1مقدمه

با گسترش الگوی شهرنشینی ،توسعه راههای ارتباطی ،پیشرفت صنعت حمل و نقل و افزایش درآمد و
تعطیالت ساالنه ،گردشگری در نواحی روستایی رشدی قابل توجه کرد .گردشگری روستایی فعالیتهای
متنوعی را در برمیگیرد .برخی از گردشگران تنها به بازدیدهای یکروزه از فضای روستا به دالیل گوناگون
همچون شرکت در برخی رویدادهای محلی ،دیدار از مناظر طبیعی بکر و حتی آشنایی با کار و زندگی
مردم بومی بسنده میکنند اما برای بسیاری این بازدیدهای کوتاه و هر از چندگاه ،چندان راضی کننده
نیست .این افراد ترجیح میدهند با ساخت یا تملک خانه در این نواحی از مواهب طبیعی و بیشمار
روستاها در مقابل زندگی سرشار از استرس و پر مشقت شهری ،حداکثر بهره را ببرند .این خانهها که در
ادبیات گردشگری به «خانههای دوم» شهرت دارند ،امروزه فراگیرترین نوع گردشگری در نواحی روستایی
در ایران و حتی در بسیاری از نقاط دیگر جهان به شمار میآیند .سابقه این نوع گردشگری در روستاهای
شمال کشور به سالیان دور باز میگردد و ریشه در سبک معیشت این افراد دارد .گردشگری خانههای
دوم ،از مهمترین (رضوانی و همکاران ،38:1391 ،عنابستانی و خوشچهره )125:1394،و رایجترین
(رضوانی72:1382 ،؛ سعیدی و سلطانیمقدس )50:1392 ،اشکال گردشگری در نواحی روستایی میباشد.
در طول دهههای گذشته ،گردشگری خانههای دوم ،به موضوعی برای مطالعهی محققان در رشتههای
مختلفی تبدیل شدهاست (عسگری و همکاران51:2011 ،؛ .)Marjavaara, 2015:177توجه این تحقیقات،
بیشتر بر رابطهی گردشگران خانههای دوم و ساکنین محیط روستا متمرکز شدهاست ( Aronsson,1993:

 .)20اما عمومیترین جنبههای گردشگری از قبیل جذابیت مقصد ،انگیزههای خرید یک خانهی دوم
(انگیزش گردشگری خانههای دوم) یا الگوهای مکانی هنوز در نظر گرفته نمیشوند (رضوانی و
همکاران .)118 :1392در تحقیق حاضر سعی داریم تا عوامل موثر (وضعیت اقتصادی گردشگران،
ویژگیهای اقلیمی ،فاصله و دسترسی) بر گردشگری خانههای دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند؛ یکی از این الگوها ،گردشگری روستایی
است که از مردمیترین اشکال گردشگری محسوب میشود (پاپلییزدی و سقایی .)1390 ،اقامت در
خانههای دوم ،نوعی گردشگری محسوب میشود (درئو .)261 :1374 ،گردشگری خانههای دوم مفهومی
مبهم دارد ( ،)Persson, 2015: 58و در سطح بینالمللی هیچ تعریف پذیرفته شدهای برای آن وجود ندارد
( ،)Akerlund Akerlund & Hall, 2015:41زیرا تعریف آن به دلیل ماهیت گذرا و سیال ،مشکل خواهد
بود(  .)Huang & Yi , 2011:62گردشگری خانههای دوم ،تمام روابط ،رفتارها و اقداماتی که ناشی از سفر
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کردن و اقامت در خانههای دوم است را در بر میگیرد ( .)Brida ,Osti & Santifaller , 2011:159در
مورد خانههای دوم تعریف واحدی وجود ندارد (عنابستانی و خوشچهره .)125 :1394 ،امّا در میان
تعاریف مختلفی که از خانههای دوم ارایه شده است ،تعریف زیر ،بیشتر مورد پذیرش محققانی است که
در این حیطه فعالیت میکنند« :خانهی دوم ،ملکی است که برای مدتی به عنوان یک محل اقامت موقت
برای افرادی که معموال در جای دیگری زندگی میکنند ،خریداری و یا اجاره میشود» ( & Mellett

 .)Hoogendoorn, Visser,2005:115گردشگری روستایی بیش از نیم قرن پیش ،بطور قابلتوجهی تغییر
کرده و توسعهی خانههای دوم بطور چشمگیری در این تغییر سهیم بودهاست ( Visser & Marais

 .)Hoogendoorn, ,2013:79در نتیجه ،توسعهی خانههای دوم نیز ،یکی از الگوهای گسترش گردشگری
در نواحی روستایی و کوهستانی است (محمّدی و میرتقیانرودسری .)20 :1395 ،خانههای دوم جز
الینفک و پویای گردشگری هستند (ملکشاهی و حسینیان .)35 :1393 ،امروزه ،گردشگری خانههای دوم
تجدید حیاتی را تجربه میکند (رضوانی و دیگران ،)130 :1391 ،که بر مصرف گردشگری در بافت پست
مدرن داللت دارد ).)Quinn, 2010:51
رشد گردشگری خانههای دوم ،تمایل بیشتر به فراغت محور بودن این پدیده را نشان میدهد Hall,

) .)Akerlund ,Lipkina &2015:26در ایران نیز با رونق شهرنشینی و مسائل ناشی از آن ،گذران اوقات
فراغت و کسب آرامش در نواحی روستایی دارای جاذبههای طبیعی و شرایط اقلیمی مناسب و حاشیهی
شهرها ،به گسترش گردشگری خانههای دوم منجر شد (دادورخانی و محمّدزاده الریجانی.)128 :1392 ،
مناطق ییالقی اطراف کالن شهر تهران ،اولین خاستگاه شیوهی نوین گردشگری خانههای دوم در ایران
است (عنابستانی و خوشچهره .)110 :1394 ،امّا هماکنون ،گردشگری خانههای دوم در نواحی ساحل
خزر ،دامنههای شمالی و جنوبی ارتفاعات البرز رواج بیشتری دارد (عنابستانی ،)106 :1389 ،و نواحی
خوش آب و هوای شمالغرب و غرب کشور هم در درجهی دوم قرار دارند (فیروزنیا و همکاران:1390 ،
.)165
محقق مربوط است .هرچند شاید تشابهاتی نیز در این دیدگاه ها وجود داشته باشد ولی رشتههای علمی
مختلف هریک از زاویههای خاص به آن پرداختهاند که در جدول زیر آمده است (فیروزنیا و همکاران،
.)153 :1390

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

به موضوع خانه های دوم با دیدگاههای متفاوتی نگریسته شده است ،که معموالً با نوع رشته علمی

عوامل اثرگذار بر گسترش ...

70

جدول  .1دیدگاههای تحقیقات مربوط به خانههای دوم و اهداف آنها
دیدگاه تحقیق
جغرافیا

گردشگری

اهداف مورد نظر
توزیع جغرافیایی آینده خانههای دوم در یک ناحیه خاص ،بررسی اشکال
خاص رشد و توزیع خانههای دوم ،ارائه مدلهای رشد خانه های دوم
بررسی تحریکات خانههای دوم ،بررسی انواع فعالیت های مردم روستا ،بررسی
خدماتی که صاحبان ویالها در زمان اقامت نیاز دارند

محیطی (اکولوژیکی)
رانشناختی -اجتماعی (تاثیر بر جامعه میزبان)

بررسی تاثیرات خانههای دوم بر روی محیط طبیعی
بررسی تاثیرات خانههای دوم بر روی جامعه میزبان ،بررسی رفتار مردم محلی
در برابر مسئله خانه دوم و بررسی خصوصیات خانههای دوم و مالکین آنها
بررسی طریقه استفاده مالکین خانههای دوم از این خانهها ،بررسی عوامل موثر

توسعهای (میان رشتهای)

در مورد تصمیم مالکین برای خرید یا اجاره خانههای دوم ،بررسی آثار توسعه
ای و مانند آن

منبع :فیروزنیا و همکاران1390 ،

گردشگری خانهی دوم ،بطورکلی مطابق با انگیزهها و الگوهای گردشگری است و بر اساس نیاز به
تفریح به صورت سفر به مکانهای مختلف انجام میشود (رمضانزادهلسبویی ،رضوانی و اکبرپور:1394 ،
 .)630گردشگران خانههای دوم عمدتا همزمان در پی تامین چندین نیاز هستند ،زیرا که این عمل آنان از
انگیزهای واحد سرچشمه نمیگیرد (ضیایی و صالحینسب )76:1387،گرچه ممکن است در شرایطی،
یکی از این عوامل به عنوان عامل اصلی اثرگذار باشد ،اما معموال در تامین خانههای دوم ،چند یا همهی
این عوامل در مجموعهای همپیوند اثرگذار هستند (سعیدی و سلطانیمقدس .)48 :1392،در ارتباط با
خانههای دوم تحقیقات زیادی از جنبههای مختلف صورت گرفته که در ادامه به مرور آنها میپردازیم:
سعیدی و سلطانیمقدس ( )1392در تامین خانههای دوم ،عواملی چون برخورداری از محیط خوش آب و
هوا ،شهرت و سابقهی خوب ،مجاورت با پدیدههای طبیعی ،دسترسی آسان و نزدیکی با کانونهای
گذران فراغت ،کسب اعتبار اجتماعی و سرمایهگذاری در ملک مدّنظر قرار دارند.
ملکشاهی و حسینیان ( )1393پژوهشی تحت عنوان نقش گردشگری خانههای دوم در تغییرات
اقتصادی و زیست محیطی (نمونه موردی :منطقه چالو آمل) انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که
گسترش خانههای دوم در روستاهای منطقه مورد مطالعه ،پیامدهای مثبت اقتصادی همچون اشتغالزایی،
افزایش درآمد و توان مالی ساکنین و اثرات منفی زیست محیطی همچون تخریب چشماندازهای طبیعی،
تخریب و تغییر کاربری باغات را در پی داشتهاست.
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عینالی و رومیانی ( )1393پژوهشی تحت عنوان نقش سرمایه گذاریهای مالی در توسعه روستایی با
تاکید بر گردشگری خانههای دوم مورد :شهرستان بوئین زهرا انجام دادند و به بررسی روابط شهر -روستا
در توسعه روستایی با تاکید بر سرمایهگذاریهای فردی در توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه
پرداختند .یافتهها نشان میدهد که تفاوت معناداری در همه موارد در دوره قبل و بعد از توسعه و
گسترش گردشگری روستایی و سرمایهگذاری در گردشگری وجود دارد؛ به طوری که بیشترین تفاوت
معناداری به مولفههای کیفیت کالبدی روستای محل زندگی و مسکن روستایی و کمترین تفاوت
معناداری در مولفه میزان مشارکت مردم روستا در مدیریت عمومی روستا با تاکید بر امور گردشگری بوده
است .بررسی مدل برازش رگرسیونی نشان میدهد که تاثیر مثبت در رضایت مردم از سرمایهگذاری فردی
در توسعه روستایی در روستاهای مورد مطالعه خود تابع اثرات مثبت گردشگری است.
محمّدی و میرتقیانرودسری ( )1395به پدیدهی گردشگری خانهی دوم با رویکرد نظامگرایانه (دارای
دروندادها ،فرآیندها ،بروندادها و بازخور) نگریستهاند و عوامل انگیزشی (کششی و رانشی) گردشگری
خانههای دوم را به عنوان دروندادهای این نظام در نظر گرفتهاند که شامل چهار بُعد اصلی ویژگیهای
شخصیتی و شرایط زندگی (عوامل رانشی در مبدا) و قابلیتهای منطقه و مدیریت مقصد (عوامل کششی
در مقصد) میباشد.
خشنود و همکاران ( )1396پژوهشی تحت عنوان تاثیر گردشگری خانهای دوم بر اقتصاد روستایی
دهستان ابرشیوه در شهرستان دماوند انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که گردشگری خانههای دوم
در نواحی روستایی بدون هیچگونه نظارت و برنامهریزی ،میتواند موجب بروز مشکالت اجتماعی ،فرهنگی
و زیست محیطی در روستاها شود که باتوجه به موضوع بومگردی میتوان با برنامهریزی مناسب برای
ساخت دهکدههای توریستی و مبنا قرار دادن فضای روستاهای فعلی و مشارکت خود روستائیان اقدام به
توانمند کردن روستائیان نمود.
فراهانی و همکاران ( )1396در پژوهش خود به بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری روستاهای بخش
منطقه مهمترین مؤلفه در ضعف تقاضای منطقه است و در بعد عرضه نیز منطقه دارای وضعیت رضایت
کنندهای نیست و ضعف تبلیغات ،اطالعرسانی و آموزش در کنار کمبود خدمات و تسهیالت مهمترین
موانع عملکرد مطلوب بعد عرضه بوده میباشد .در مقابل ،وضعیت بعد عوامل بیرونی تأثیرگذار بر سیستم
گردشگری منطقه در حد رضایت کنندهای ارزیابی شدهاست و شرایط فرهنگی در میان مؤلفههای این بعد
در مقایسه با دیگر مؤلفهها ،عمدهترین نقش را در توسعه گردشگری منطقه داشتهاست.
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الینگسن1و هایدل )2012(2افزایش در تعداد خانههای دوم را با تغییر در نگرشهای فرهنگی
مرتبط میدانند .لیپکینا ( )2013در بررسی خود نشان داد که تصویر مثبت از مقصد ،محیط بکر و
طبیعی ،شرایط آب و هوایی مشابه ،چشماندازها و مناظر و مسیر شخصی دسترسی به آنها و نرخ قیمت،
بعنوان انگیزههای اصلی و اولیه ،و نیز کسب آرامش و استراحت ،از انگیزههای ثانویهی مالکیت خانههای
دوم هستند.
بویارکینا )2014(3عوامل انگیزشی گردشگری خانهی دوم را شامل :عوامل رانشی (بازنشستگی ،فرار
از فشار ،فراغت و تفریح سالم ،داشتن سرمایه) و عوامل کششی (جذابیت برای سرمایهگذاری ،موقعیت
جغرافیایی-گردشگری مکان ،پایداری سیاسی ،قانونی ،اجتماعی و اقتصادی ،محیط اکولوژیکی ،پذیرش
بومیان ،ایمنی و چشمانداز) میداند.
نوزا ،االفسدوتیر و سایسوردوتیر )2015(4در بررسی انگیزهها و رفتارهای گردشگران خانههای دوم
عوامل چشمانداز و محیط ،فاصله ،ارتباطات شخصی ،دسترسیپذیری ،تعلق خاطر و دلبستگی ،ارث،
قیمت ،استراحت و تفریح ،فعالیتهای اجتماعی و ...را دخیل دانستهاند .آدامیاک و همکاران )2015(5در
گزارشی با عنوان "گردشگری خانهی دوم در فنالند" مهمترین عوامل گردشگری خانهی دوم را شامل
تجربهی طبیعت و لذت بردن از نعمتهای طبیعی در نظر گرفتهاند.

)3روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها و اطالعات و روش تجزیه و تحلیل یک
تحقیق توصیفی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه گردشگران دهستان میانبند تشکیل
میدهند .بنابراین با درنظر گرفتن جامعه آماری نامحدود تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 384
محاسبه شد و به همین تعداد پرسشنامه توزیع و استخراج شد .عوامل تاثیر گذار بر گردشگری خانههای
دوم به چهار بعد وضعیت اقتصادی ،ویژگیهای طبیعی ،فاصله و دسترسی و گرایش ذهنی و عملی به
خبرگان بهره گرفته شد و بمنظور بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ که برابر با  0/8بود که در شرایط

1

. Ellingsen
. Hidle
3
. Boyarkina
4
.Nouza, Olafsdottir & Saeborsdottir
5
. Adamiak et al.
2
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یپی

بسیار مناسب قرار داشت .برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف-
اسمیرنف و برای آزمون فرضیات پژوهش از ازمون همبستگی پیرسون استفاده شدهاست.
شهرستان نور از نظر توپوگرافی شامل دو قسمت اصلی جلگهای و کوهستانی میباشد .این شهرستان
دارای سه بخش میباشد بخش مرکزی ،بخش چمستان و بخش بلده (مجتهد زاده .)1385 ،بخش مرکزی
با وسعتی معادل  516,3کیلومترمربع کوچکترین بخش شهرستان نور میباشد .این بخش از سه دهستان
میانبند ،ناتل کنار سفلی و ناتل کنار علیا تشکیلشدهاست .دهستان میانبند از دو قسمت کوهستانی و
جلگهای تشکیلشده که قسمت کوهستانی به میانبند و ییالقات تقسیم میشود .این دهستان با وسعتی
معادل  309,8کیلومترمربع ،بزرگترین دهستان بخش مرکزی محسوب میشود (آمارنامه استان
مازندران .)1385 ،ویژگیهای اقلیمی ناحیه میانبند از تضادهای ارتفاعی موجود ،جهت ناهمواریها،
همجواری با دریای مازندران و همچنین منشاء و جهت جریآنهای هوایی ناشی میگردد .عرض
جغرافیایی این دهستان بین  36درجه و  35دقیقه تا  36درجه و  17دقیقه عرض شمالی و میان 51
درجه و  49دقیقه تا  52درجه و  2دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویج قرار گرفته است.
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)4یافتههای تحقیق

برای اجرای روشهای آماری و محاسبة آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای
پژوهش؛ مهمترین عمل ،قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است .برای این
منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی برخورداراست .در پژوهش حاضر از آزمون معتبر
کلموگروف-اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شدهاست .نحوة داوری با
توجه به جدول آزمون کلموگروف -اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری ( )sigبرای کلیة
متغیرها بزرگتر از سطح آزمون ( )0/05باشد توزیع دادهها نرمال میباشد.
جدول ( )2نشان دهنده ،پارامترهای میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال ،قدر مطلق بیشترین
انحراف مثبت ،بیشترین انحراف منفی ،مقدار آزمون و مقدار معنیداری را نشان میدهد .به دلیل اینکه
سطح معناداری جدول از  0/05کمتر است .بنایراین دادهها نرمال نیستند.
جدول  .2مقدار و معنیداری آزمون برای متغیرهای عوامل موثر بر گردشگری خانههای دوم
وضعیت اقتصادی

ویژگیهای طبیعی

فاصله و دسترسی

گرایش ذهنی به فراغت

پارامترهای

میانگین

3/3763

2/6954

2/6016

2/2926

نرمال

انحراف معیار

0/45058

0/4814

0/42795

0/41541

ثابت

0/094

0/114

0/080

0/118

مثبت

0/094

0/114

0/090

0/118

منفی

0/085

0/080

0/083

0/079

مقدار آزمون

0/094

0/114

0/090

0/118

سطحمعنیداری

0/000

0/000

0/000

0/000

نتیجه

توزیع غیرنرمال

توزیع غیرنرمال

توزیع غیرنرمال

توزیع غیرنرمال

گردشگران

بیشترین
اختالفات

منبع :دادههای پژوهش1397 ،

اسپیرمن استفاده گردید.
فرضیهی اول :بین وضعیت اقتصادی گردشگران و گردشگری خانههای دوم رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد.
H0: 1 - 2 = 0
H1: 1 - 2 (0
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یپی
جدول .3آزمون همبستگی اسپیرمن وضعیت اقتصادی گردشگران و گردشگری خانههای دوم
وضعیت اقتصادی
گردشگری خانههای دوم

همبستگی اسپیرمن

0/626

سطح معنیدار

0/020

تعداد کل

384

باتوجه به جدول ( )3نتایج بدستآمده برای سطح معناداری ( )0/020بیانگر این است که رابطه
همبستگی بین دو متغیر تایید شده و در سطح اطمینان  95درصد مورد قبول است ،از اینرو ،فرضیه
فرعی اول پژوهش تایید شد .مقدار ضریب همبستگی میان متغیرهای گردشگری خانههای دوم و وضعیت
اقتصادی گردشگران  0/626بدست آمدهاست که بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای ذکر شده
میباشد.
فرضیهی دوم :بین ویژگیهای طبیعی و گردشگری خانههای دوم رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
H0: 1 - 2 = 0
H1: 1 - 2 (0
جدول .4آزمون همبستگی اسپیرمن ویژگیهای طبیعی و گردشگری خانههای دوم
ویژگیهای طبیعی
گردشگری خانههای دوم

همبستگی اسپیرمن

0/543

سطح معنیدار

0/016

تعداد کل

384

با توجه به جدول ( )4نتایج بدستآمده برای سطح معناداری ( )0/016بیانگر این است که رابطه
همبستگی بین دو متغیر تایید شده و در سطح اطمینان  95درصد مورد قبول است ،از اینرو ،فرضیه
فرعی دوم پژوهش تایید شد .مقدار ضریب همبستگی میان متغیرهای ویژگیهای طبیعی و گردشگری
میباشد.
فرضیهی سوم :بین فاصله و دسترسی و گردشگری خانههای دوم رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
H0: 1 - 2 = 0
H1: 1 - 2 (0
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جدول .5آزمون همبستگی اسپیرمن بین فاصله و دسترسی و گردشگری خانههای دوم
فاصله و دسترسی
گردشگری خانههای دوم همبستگی اسپیرمن

0/471

سطح معنیدار

0/014

تعداد کل

384

با توجه به جدول ( )5نتایج بدستآمده برای سطح معناداری ( )0/014بیانگر این است که رابطه
همبستگی بین دو متغیر تایید شده و در سطح اطمینان  95درصد مورد قبول است .فرضیه سوم پژوهش
تایید شد زیرا مقدار ضریب همبستگی میان متغیرهای توسعهی گردشگری روستایی و توسعه زیست
محیطی  0/471بدست آمدهاست که بیانگر رابطه معکوس و معنادار میان متغیرهای ذکر شده میباشد.
فرضیهی چهارم :بین گرایش ذهنی و عملی به فراغت و تفریح و گردشگری خانههای دوم رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد.
H0: 1 - 2 = 0
H1: 1 - 2 (0
جدول  .6آزمون همبستگی اسپیرمن گرایش ذهنی و عملی به فراغت و تفریح و گردشگری خانههای دوم
گرایش ذهنی و عملی به فراغت و تفریح
گردشگری خانههای دوم

همبستگی اسپیرمن

0/486

سطح معنیدار

0/015

تعداد کل

384

با توجه به جدول ( )6نتایج بدستآمده برای سطح معناداری ( )0/014بیانگر این است که رابطه
همبستگی بین دو متغیر تایید شده و در سطح اطمینان  95درصد مورد قبول است ،فرضیه چهارم
گردشگری خانههای دوم  0/486بدست آمدهاست که بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای ذکر
شده میباشد.
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یپی
جدول .7نتایح شاخصهای عوامل موثر بر گردشگری خانه های دوم
بار

انحراف

ضریب

مقدار

درصد

معیار

تغییرات

ویژه

واریانس

2/9581

0/89947

0/304

0/95849

0/339
0/335

عوامل

گویهها

وضعیت

درآمد و توان مالی

0/821

اقتصادی

تمایل به سرمایهگذاری

0/716

2/8263

گردشگران

تملک وسایل نقلیه

0/593

2/7006

0/90719

آب و هوای مناسب

0/760

3/2216

0/93899

0/2914

وجود جاذبهها

0/785

3/1796

0/99733

0/3136

چشماندازهای طبیعی

0/750

3/2305

1/15892

0/3587

آرامش محیط

0/610

2/8653

1/06110

0/3703

دسترسی به جاذبهها و چشماندازها

0/682

2/6856

0/97720

0/3638

0/790

3/3174

1/00503

0/3029

فاصله و

سهولت دسترسی

0/810

2/6796

1/04367

0/3894

دسترسی

سیستم حمل و نقل مناسب

0/690

2/6108

1/04752

0/4012

0/751

2/7275

1/09628

0/4019

افزایش اوقات فراغت

0/750

2/8293

0/84411

0/298

فرار از یکنواختی و روزمرگی

0/790

3/1108

0/97553

0/313

تغییر در نگرشهای فرهنگی

0/820

2/8772

1/04259

0/362

نگرش محیط گرایی

0/833

2/8114

0/96658

0/343

نوگرایی

0/740

2/8982

1/09399

0/377

ویژگیهای
طبیعی

فاصلهی بین سکونتگاه اصلی و
خانهی دوم

نزدیکی و مجاورت با کانونهای
شهری

گرایش ذهنی
و عملی به
فراغت و
تفریح

عاملی

میانگین

8/536

3/128

2/024

2/385

28/093

10/011

4/991

6/128

بر اساس یافتههای حاصل از جدول ( ،)7عامل وضعیت اقتصادی با مقدار ویژه 8/536به تنهایی تبیین
کنندهی  28/93درصد از واریانس کل میباشد .مولفههای « درآمد و توان مالی» (با بار عاملی ،)0/821
«تمایل به سرمایهگذاری» (با بار عاملی  )0/680و «تملک وسایل نقلیه» (با بار عاملی  )0/593تحت
عنوان «شرایط اقتصادی گردشگران» بررسی شده و  %28از وایانس را تبیین میکنند.
«چشماندازهای طبیعی» (با بار عاملی « ،)0/750آرامش محیط» (با بار عاملی  )0/610و «دسترسی به
جاذبهها و چشماندازها» (با بار عاملی  )0/682که تحت عنوان «ویژگیهای اقلیمی» بررسی شده و حدود
 10%از وایانس را تبیین میکنند.
«فاصلهی بین سکونتگاه اصلی و خانهی دوم» (با بار عاملی « ،)0/79سهولت دسترسی» (با بار عاملی
« ،)0/810سیستم حمل و نقل مناسب» (با بار عاملی  )0/690و «نزدیکی و مجاورت با کانونهای
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شهری» (با بار عاملی  )0/751را در بر میگیرد و حدود  %6از واریانس را تبیین میکنند که تحت عنوان
« فاصله و دسترسی » بررسی شده و حدود  %5از وایانس را تبیین میکنند.
مولفههای«افزایش اوقات فراغت» (با بار عاملی « ،)0/750فرار از یکنواختی و روزمرگی» (با بار عاملی
« ،)0/790تغییر در نگرشهای فرهنگی» (با بار عاملی « ،)0/820نگرش محیط گرایی» (با بار عاملی
 )0/833و «نوگرایی (شناخت و جستجوی تجارب نو)» (با بار عاملی  )0/740از مولفههایی هستند که
تحت عنوان «گرایش ذهنی و عملی به فراغت و تفریح» بررسی شده و حدود  %6از واریانس را تبیین
میکنند.
 )5نتیجهگیری

گردشگری روستایی و طبیعتگردی در قالب احداث خانههای دوم در شمال کشور دارای سابقه بسیار
طوالنی میباشد و در حال حاضر رشد روز افزونی را تجربه میکند که میتواند آثار مختلفی را برای
جوامع محلی و روستایی درپی داشته باشد .در این بین عوامل مختلفی بر گردشگری روستایی و مالکیت
خانهای دوم تاثیر گذار است .بنابراین شناسایی و مدیریت مناسب این عوامل زمینهساز پایداری توسعه در
نواحی روستایی و نیز پایداری جوامع محلی و رونق گردشگری در مناطق روستایی میگردد .با توجه به
نتایج پژوهش حاضر در میان عواملی که در انتخاب الگوی گردشگری خانهی دوم مورد بررسی قرار
گرفتند وضعیت اقتصادی گردشگران بیشتر تاثیر و فاصله و دسترسی کمترین تاثیر را داشتند.
در فرضیهی اول بیان شد که «بین وضعیت اقتصادی گردشگران و گردشگری خانههای دوم رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد» .به منظور بررسی این فرضیه ،با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها ،از
آزمون اسپیرمن استفاده شد و با سطح معناداری ( )0/020و اطمینان  95درصد این فرضیه تایید شد.
بدین صورت که رابطه مثبت و معناداری میان متغیرهای ذکر شده وجود دارد (مقدار ضریب همبستگی
میان متغیرهای گردشگری خانههای دوم و وضعیت اقتصادی گردشگران  0/626بدست آمدهاست) و
مورد بررسی ،وضعیت اقتصادی گردشگران بر گردشگری خانههای دوم در دهستان میانبند شهرستان نور
بهطور قوی تاثیرگذار بوده است.
در فرضیهی دوم بیان شد که «بین ویژگیهای طبیعی و گردشگری خانههای دوم رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد» .بهمنظور بررسی این فرضیه ،از آزمون اسپیرمن استفاده شد و با سطح معناداری
( )0/016و اطمینان  95درصد این فرضیه تایید شد .بدین صورت که رابطه مثبت و معناداری میان
متغیرهای ذکر شده وجود دارد (مقدار ضریب همبستگی میان متغیرهای گردشگری خانههای دوم و
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ویژگیهای طبیعی  0/543بدست آمدهاست) و همچنین ،شدت رابطه از نوع قوی است .بطورکلی میتوان
اینگونه استنباط نمود که در مورد جامعهی مورد بررسی ،متغیر ویژگیهای طبیعی بر گردشگری خانهای
دوم در دهستان میانبند شهرستان نور بطور قوی تاثیرگذار بودهاست.
در فرضیهی سوم بیان شد که «بین فاصله و دسترسی و گردشگری خانههای دوم رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد» .به منظور بررسی این فرضیه ،از آزمون اسپیرمن استفاده شد و با سطح معناداری
( )0/014و اطمینان  95درصد این فرضیه تایید شد .بدین صورت که رابطه معنادار میان متغیرهای ذکر
شده وجود دارد (مقدار ضریب همبستگی میان متغیرهای گردشگری خانههای دوم و فاصله و
دسترسی 0/471بدست آمدهاست) و همچنین ،شدت رابطه از نوع متوسط است .متغیر فاصله و دسترسی
بر گردشگری خانههای دوم در دهستان میانبند شهرستان نور بطور متوسط تاثیرگذار بودهاست.
در فرضیهی چهارم بیان شد که «بین گرایش ذهنی و عملی به فراغت و گردشگری خانههای دوم
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد» .به منظور بررسی این فرضیه ،از آزمون اسپیرمن استفاده شد و با
سطح معناداری ( )0/015و اطمینان  95درصد این فرضیه تایید شد .بدین صورت که رابطه معنادار میان
متغیرهای ذکر شده وجود دارد (مقدار ضریب همبستگی میان متغیرهای گردشگری خانههای دوم و
گرایش ذهنی و عملی به فراغت  0/486بدست آمدهاست) و همچنین ،شدت رابطه از نوع متوسط است.
متغیر گرایش ذهنی و عملی به فراغت بر گردشگری خانههای دوم در دهستان میانبند شهرستان نور به
طور متوسط تاثیرگذار بودهاست.
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