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 مقدمه
گرایی میالدی، رویکرد رشد اقتصادی و عقل 1980تا اوایل دهه  اساس ادبیات و متون توسعه بر

نگرش  .توسعه فضایی و همچنین فضای گردشگری غلبه داشته است ریزیبرنامهفن محور در 

های به فضای گردشگری که در بسیاری از کشورها همچون ایران رایج است، چالشصرف  اقتصادی

کشورها ایجاد کرده است. زیرا، شالوده  گونهاینعه گردشگری ریزی و توسفراوانی را در فرآیند برنامه

و به مردم تنها  است« 1فن گراریزان برنامه»ریزی با اصالت این رویکرد بر انجام کلیه مراحل برنامه

که رغم اینعالوه بر این، به (.2004، 2)هیلیشودکسب اطالعات ضروری تـوجه می مرجع  مثابهبه

 اما هنوز در بعضی از کشورها،ای محیطی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، مفهوم فضا، محتو در

سرمایه و رشد  نقش تنها بر هاآن در که کاماًل مجزا و بخشی به شکل گردشگری ریزیبرنامه

 (.1998، 3)داگالسشودمی تأکید اقتصادی فضا

 و تعاملی و راهبردهایها سیاست ریزی توسعه گردشگری،پیشرو در برنامه کشورهای امروزه اکثر

. اتخاذ این انددادهقرار  ریزی مدنظرعنوان محور اصلی برنامهبه را یکپارچه گردشگری ریزیبرنامه

، فرهنگی-ها و راهبردها، عالوه بر توجه به بعد اقتصادی توسعه گردشگری، به ابعاد اجتماعیسیاست

ریزی گردشگری توجه مل برنامهو مشارکت ساکنان روستایی و شهری نیز در فرآیند ع محیطی

 نیز( 2015) 5شورای جهانی سفر و گردشگری گـزارش عـالوه بر ایـن، در(. 2015، 4)مارتنزاندکرده

 است. شده تأکیدپیامدهای منفی گردشگری  کاهش برای مشارکت ساکنان محلی مـهم نـقـش بر

هنجارها و ویژگی  ها،باارزش متناسب توسعه فضاهای گردشگری، ریزیبرنامه الگوی کهازآنجایی

و  6)مک دانوقپذیردو شکل می شودطراحی می ایجامعه هر اقتصادی و سیاسی -نظام اجتماعی

 گردشگری تـوسعـه ریـزییابی بـرنـامـهبـرای جـهـت(. 2018، 8و جونز 7؛ گلنت2009همکاران، 

 دی تـوجه بـه مقـولهاقـتصـا اجـتماعی ـ هایویژگیتحوالت فضایی متناسب با  سـمت بـه

های جمعیتی در فـرآیـند کانون ظرفیتی و مشارکت ساکنان توسعه سازی،ظرفیت توانمندسازی،

 توسعه هایریزیبرنامه در که است هاییمقوله ترینمهم ریزی گردشگری ازانـجام و عـمل برنامه

 کهطوریهب (.0152، 10و آموندسن 9است)مارتینسن ویژه قرارگرفته موردتوجهفضای گردشگری 

افزایش انسجام  گردشگری موجب توسعه هایریزیبرنامه فرآیند ذینفعان محلی در مشارکت
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ها در کارگیری این مؤلفهاما به دالیل مختلف در برخی از کشورها، اهمیت به شود؛می اجتماعی

ملی نادیده گرفته  اقتصادی و -های اجتماعیریزیها و برنامهریزی و در سیاستیند عمل برنامهآفر

ریزی توسعه فضای ر روش و مراحل نظام برنامهد اقتصادی صرف شود. غلبه داشتن رویکردمی

، نادیده انگاشتن ابعاد هافعالیتبر بعد اقتصادی  ازحدبیش تأکید واسطهبهگردشگری در ایران، 

 توانمندسازی و نحوه به نوع توجهیبیفرهنگی و محیطی فضای گردشگری و همچنین -اجتماعی

 تواندمی اگرچهرا فراهم آورد. این روند  1زمینه کاالیی شدن فضا تواندمیگردشگری  محلی ذینفعان

درآمد( را به  افزایش و اشتغال ایجاد؛ گذاریسرمایهجذب اثرات مثبت ) مدتکوتاهاقتصادی در  ازنظر

( را به هاهزینه افزایش و محلی پیامدهای منفی )تورم تواندمی بلندمدتهمراه داشته باشد؛ اما در 

، 5و کویک 4؛ گاردینر1982، 3و وال 2؛ متیسن1395خسرو جردی و نوری پور، همراه داشته باشد)

2017 .) 

 و امکانات بهبود و ایجاد توانمیثرات مثبت را فرهنگی کاالیی شدن فضا، ا-در بعد اجتماعی

رهنگ محلی و مسائل و مشکالت اجتماعی تضعیف ف توانمیزیربنایی و پیامدهای منفی را  خدمات

 هایفعالیت و جرم روستا، افزایش سطح در نزاع و هادرگیری مهاجرت،  افزایش مانند افزایش

تغییر نگرش، روستا،  در اجتماعی امنیت آرامش، کاهش و راحتی احساس روستا، عدم در غیرقانونی

شفیعی را به همراه داشته باشد ) ییگرامصرف و لوکس کاالهای و گسترشپوشش و رفتار جوانان 

، 6وانگ؛ 1395جلودار، تقوی حامی و ، 1395خسروجردی و نوری پور، ؛ 1395ثابت و صدیقی، 

 (. 2006، 9؛ سازمان جهانی گردشگری2006، 8؛ فلچر2004، 7؛ ویالرینو2006

 تخریب؛ هاآلودگی اراضی؛ افزایش کاربری پیامدهای محیطی کاالیی شدن فضا مانند تغییرات

 برنامه؛ 2006، 10یونس ؛1395، و دیگران معماری)دربان آستانه ؛ تغییرات سبکاندازچشم

بخشی دیگر از  توانمیرا ( 2017، 13وربرگو  12؛ استارک2006، 11متحد ملل سازمان زیستمحیط

رویکرد عقالنی گرایی فن محور و نگرش رشد  درنتیجهپیامدهای کاالیی شدن فضا دانست که 

ریزی توسعه فضایی یکپارچه و متناسب با ، توجه به برنامهروازاین. شوندمییجاد و تشدید اقتصادی ا
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بودن فضای گردشگری )اجتماعی،  چندبعدینفعان محلی به دلیل فرهنگی ذی-اجتماعی هایویژگی

ا، است. در این راست ناپذیراجتناباقتصادی، تاریخی، روانی، فرهنگی، سیاسی و ...( و پیامدهای آن 

ریزی و مدیریت گردشگری در ایران، در روش و مراحل برنامه« ابزاری -فنی رویکرد»غلبه داشتن 

را به همراه داشته  های روستاییاقتصادی را در سکونتگاه -محیطی و اجتماعیاثرات مخرب زیست

 است. 

فرایند  درصرف نفعان روستایی و توجه به رویکرد اقتصادی نادیده گرفتن اجتماع محلی و ذی

)شهرستان  موردمطالعههای روستایی منطقه توسعه فضای گردشگری و توسعه سکونتگاه

های فراوان مواجه و کالبدی را با چالش اقتصادی -محمودآباد(، نظام محیط طبیعی، اجتماعی

کاالیی شدن فضای  درنهایتاقتصادی و -و دوگانگی اجتماعی زیستمحیطساخته و موجب تخریب 

در دوم  هایخانهگردشگری  تأثیرگذاریالزم است تا میزان   روازاینشده است.  مطالعهموردمنطقه 

 ت بیشتری قرار گیرد.و شناخ موردبررسیکاالیی شدن فضای روستایی شهرستان محمودآباد  فرآیند

 

 و پیشینه تحقیق مبانی نظری

 برخالف درواقع. (1394اکولوژیک است)سعیدی، -اقتصادی و محیطی-فضا دارای ابعاد اجتماعی

، فضایی تهی نیست، بلکه فضایی است که 1فضای نیوتونی، فضای جغرافیایی و فضای اگزیستانسیال

 برخالف طورکلیبه. آوردمی به دستمعنای خود را از واحدهای مکانی و روابط و تعامالت اجتماعی 

عه در طول زمان انجام ی که  انسان و جامهایفعالیتمجموعه  3، در فضای انضمامی2فضای انتزاعی

، فیلسوف 4هایدگر ازنظر. بخشدمیو بدان معنا  نمایدمیرا تولید و بازتولید  خاصی، فضای دهدمی

انسان است و انسان بدون فضا، امکان انسان بودن و تحقق  6بخشی از بودن 5آلمانی، فضامندی

هومی اقتصادی، اجتماعی، فضا مف روازاین (.1996)هایدگر، دهدمیاستعدادهای خود را از دست 

 تواندمیفرهنگی، سیاسی، تجربی، زیسته، روانی و ... است که توجه صرف تنها به یکی از این ابعاد 

(. این مسئله 1394جدی مواجه سازد)شفیعی ثابت و هراتی فرد،  هایچالشروند مدیریت فضا را با 

فضاهای مدیریت د توسعه ، در فرآینتوسعهدرحالخصوص کشورهای ه ب کشورهادر برخی از 

. شودمی تأکیدو تنها به یک بعد فضا یعنی بعد اقتصادی  گیردمیقرار  موردتوجهگردشگری کمتر 

که فضا همانند یک ابزار تولید و یک کاال در نظر گرفته شود که مدام  شودمیاین مسئله موجب 

تماعی، فرهنگی، طبیعی، سیاسی ؛ بدون اینکه به ابعاد دیگر فضا )اجگیردمیقرار  خریدوفروشمورد 
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تقلیل داده  «کاال»فرهنگ و طبیعت هم به  درواقع، 1شدن فضا کاالییبا  روازاینو ...( توجه شود. 

فرهنگی و محیطی را به بار آورد)صدیقی، -پیامدهای اجتماعی تواندمیکه این موضوع  شودمی

 (.1396و  1395

شود. ی از عوامل درونی و بیرونی آن ناشی میدارچگونگی کاالیی شدن فضا در نظام سرمایه

داری مرتبط است. کمی و عوامل درونی اثرگذار در کاالیی شدن فضا، با مکانیسم و ذات نظام سرمایه

سرمایه به فضا و الزامات گردش سرمایه  شناسیمعرفتو  شناسیهستیانتزاعی شدن زمان و مکان، 

کاالیی کردن  منظوربه  داریسرمایهمل درونی شیوه تولید عوا ترینمهمبرخی از  توانمیدر فضا را 

 داریسرمایهاز سوی دیگر عوامل بیرونی کاالیی شدن فضا در نظام (. 2010، 2)هارویفضا دانست

و  هادولتو عملکردهای فضایی  هاسیاستبیشتر منتج از الگوها و رویکردهای توسعه، 

به منطقه دیگر و از کشوری به  ایمنطقهاز  تواندمی شناسیروش ازنظر. این موضوع هاستحکومت

 کشور دیگر متفاوت باشد. 

فضا  درواقعبه فضا، نگاهی ابژه وار، سودانگارانه، ابزارگونه و انتزاعی است.  داریسرمایهنگاه نظام 

کثر . ابزاری که برای به حداگرددمییک ابزار تولید مطرح  عنوانبه داریسرمایهدر روابط و مناسبات 

تواند از طریق طورکلی می. کاالیی شدن فضا بهشودمیمداوم تولید و بازتولید  طوربهرساندن سود، 

 هایدوگانگیایجاد و تقویت روابط اجتماعی مکانیکی، کمی کردن و انتزاعی کردن زمان و مکان، 

بات زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی، سلطه عقالنیت صرف اقتصادی بر روابط و مناس

فضا منجر به پیامدهای  طورکلیبهفضایی، پولی شدن زمین، مسکن، مکان و  هایعرصهاجتماعی و 

ناپایداری ابعاد فضایی را به همراه  درنهایتمنفی محیطی ـ اکولوژیکی، اجتماعی ـ اقتصادی شود و 

 (.2004و  1991، 4؛ لوفور2015، 3؛ مارتینو2009)هاروی، داشته باشد

چون نظریه  هایینظریهاز یک عقالنیت صرف اقتصادی است که در  برگرفتهن فضا کاالیی شد

یک مکتب فکری از سال  عنوانبهرشد اقتصادی نمایان است. این نظریه در درون مطالعات توسعه 

در قالب نظریه  تروسیع صورتبه تدریجبهعمومیت یافت و بعدها  1950تا اواسط سال  1940

و اروپا  متحدهایاالتکینزی در  هایمدلنظریه رشد که بر اساس یکسری از  نوسازی مطرح گردید.

 دربرگیرندهاقتصادی به جهان سوم انتقال یافت و  هایتحلیلپایه  عنوانبهبود  یافتهگسترش

                                                           
کاالیی شدن به فرآیندی اشاره دارد که یک پدیده، مکان، فضا، فرهنگ، اجزاء بدن، زمین و یا هر چیز   1

-شوند که برای دیگری دارای ارزش مصرف هستند و میدیگر به مثابه یک کاال و یک ابژه در نظر گرفته می

ر بازار مورد معامله قرار داد. به عبارت دیگر، یک کاال عالوه بر ارزش مصرف، از توان آنها را برای کسب سود د

  (.1393)مارکس، ارزش مبادله نیز برخوردار است
2 Harvey 
3 Martineau 
4 Lefebvre 
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( تحت عنوان 1956) 2، مدل روستوگذاریسرمایهو  اندازپسدر مورد  1دومار–هارود هایمدل

( با 1954) 4( با عنوان انفجار بزرگ، اسکیتووسکی1943) 3ان روزنشتاینمراحل نظریه رشد، رود

 از( تحت عنوان صنعتی شدن است. کشور ایران نیز 1953) 5بیرونی و مدل نورکس هایمدلعنوان 

 پذیرفت. اثر -بعدازآنهم قبل از انقالب ایران و هم  –توسعه  هاینظریهها و یکردرو این

قش نند کاالیی شدن فضا در تشدید فرآی تواندمیاست که  هاییمقوله ازجملهگردشگری، امروزه 

کت جامع گردشگری، مشار ریزیبرنامهمدیریت خردمندانه و  درواقعداشته باشد.  ایکنندهتعیین

 ساززمینه تواندمیی دولت هاسیاستو راهبردها و  گیریتصمیمدر فرآیند تصمیم سازی و  نفعانذی

ها و ری و کاالیی نشدن فضای گردشگری را فراهم آورد. چنانچه سیاستتوسعه پایدار گردشگ

اد زمان به اقتصهای فضایی و همچنین فضای گردشگری بر شالوده توجه همگیریتصمیم

انتظار  توانمیرهنگی و محیطی فضا انجام شود ف-روستایی و همچنین بعد اجتماعی هایسکونتگاه

ز اود. ند کاالیی شدن فضا با کندی و حتی توقف همراه شداشت که توسعه گردشگری محقق و رو

و راهبردهای دولت و کنار گذاشتن مردم محلی از روند  هاسیاستسوی دیگر، ضعف 

کاالیی  ساززمینه تواندمیرهنگی و محیطی ف-اجتماعی هایخصلت، نادیده انگاشتن هاگیریتصمیم

نوعی از گردشگری،  عنوانبهدوم هم  هایخانهشدن فضای گردشگری را فراهم آورد. گردشگری 

و مدیریت، با تشدید تغییر  ریزیبرنامهدر صورت ضعف  تواندمیدر مناطق ساحلی،  خصوصبه

ستی زی هایشهرکزمین، تولید و بازتولید مداوم مسکن، تشدید تولید  خریدوفروشکاربری اراضی، 

ر ها و ... بستاندازچشمل، تخریب و تفریحی، تصرف و تسخیر اراضی ساحلی و خصوصی شدن سواح

 کاالیی شدن فضای منطقه مقصد را فراهم آورد.

به یک شهر  7کاالیی شدن شهرها: ارتقاء ایزمیر»ای تحت عنوان ( در مقاله2006) 6سایجین

عنوان اند و در حقیقت بهشدن و رقابت، کاالیی شدهبیان داشت که شهرها در عصر جهانی« جهانی

رسند. برای انجام این کار، مدیران شهری با استفاده از راهبردهای مختلف به ش مییک کاال به فرو

زنند؛ و به ایجاد اشتغال از طریق جذب های شهری دست میساخت تصویر جذاب از شهر و مکان

منظور کسب جایگاه اقتصادی بهتر کنند. درواقع، شهرها بهگذارها اقدام میها و سرمایهگذاریسرمایه

واسطه افزایش رقابت، بسیاری از شهرها رسانند. امروزه بهیان سایر شهرها، خود را به فروش میدر م

 تری از خود ارائه نمایند؛ و باقیمت باالتری به فروش رسانده شوند.کنند تا تصویر جذابتالش می

                                                           
1 Harod-Domar 
2 Rostow 
3 Rosenstein 
4 Satterthwaite 
5 Nurkse 
6 Saygin 
7 Izmir 
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 تبیین کیفیت کاالیی شدن مکان در»ای با عنوان ( در مقاله1395شفیعی ثابت و صدیقی )

صرف  1«ایابژه»مثابه و فضا تنها به« مکان»داری نشان دادند که در نظام سرمایه« دارینظام سرمایه

« ایابژه»شود؛ در نظر گرفته می«( شدهشیئی ادراک»)تنها به شکل یک نمود و رخداد عینی یا 

سودی برای سوژه به  ای که الزاماً بایدکه در مقابل آن است، نه همراه با آن. ابژه 2«ایسوژه»برای 

مکان و فضا در نظام « کاالیی شدن »همراه داشته باشد. این سود مادی و اقتصادی صرف، سرآغاز 

داری مانند های ذاتی و درونی نظام سرمایه، دیالکتیک بین ویژگیدیگر سخن داری است. بهسرمایه

داری سرمایه«  4اسیشنمعرفت»و « 3شناسیهستی»، ماهیت سرمایه و «زمان»انتزاعی بودن 

داری تنها با تولید مداوم گردند. درواقع نظام سرمایهدرنهایت منجر به کاالیی شدن مکان و فضا می

، مکان و فضا، فرصتی برای «5پدیدارشناسی»تواند به حیات خود ادامه دهد؛ اما، در مکان و فضا می

مکان و فضا مفهومی صرفاً اقتصادی  آورد. درواقعها فراهم میبودن وزندگی کردن را برای انسان

و در قالب روابط اجتماعی معنای  (6ای هستند که در طول زمان )زمان انضمامینیستد؛ بلکه پدیده

منظور کسب سود تولید گذار بهداری مکان و فضا توسط سرمایهیابد؛ اما در نظام سرمایهخود را می

تاریخی -انسان و جامعه نیز هویت و پیشینه فرهنگی رو، با کاالیی شدن مکان و فضا،گردد. ازاینمی

 را از دست خواهند داد. 

گردشگری و آثار و پیامدهای فضایی آن در مطالعات خارجی از اهمیت زیادی برخوردار  درزمینه

در این زمینه معتقد است میان سطح توسعه گردشگری و نگرش منفی به ( 1991) 7است. باتلر

مستقیم وجود دارد. در مرحله اولیه  ایرابطهو محیطی در جامعه میزبان،  اثرات اقتصادی، اجتماعی

فواید اقتصادی  به خاطرمقدار زیادی از آرزوها و اشتیاق ساکنان مقصد  معموالًتوسعه گردشگری، 

بروز تغییرات ناخوشایند در محیط  به خاطردر مراحل بعد،  ازآنجاکه، ولی شودمیدرک شده برآورد 

)اجتماعی(، درک و تصور مردم از اثرات گردشگری  اندشدهجذبگردشگرانی که  طبیعی و نوع

شده در ( انجامی)منابع فارس یداخل یهااز پژوهش یبرخ ریدر جدول ز .شودمیمنفی  تدریجبه

 شده است.اشاره ییروستا یهادوم بر عرصه یهاخانه یگردشگر یامدهایارتباط با اثرات و پ

که در اثر تقاضا برای  دهدمیدوم در انگلیس و ولز نشان  هایخانهرات اث درزمینهمطالعات 

درصد موارد، افزایش قیمت مسکن در نواحی  75دوم در این دو منطقه، در  هایخانهاحداث 

تقاضا برای  درزمینه(. عالوه بر این، مطالعات 2005و همکاران،  8است)گالنت دادهرخروستایی 

                                                           
1 Object 
2 Subject 
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5 Phenomenology 
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و  هامحیطافزایش تقاضا و فشار مضاعف بر  دهندهنشانوپا، مسکن در حومه شهرها در ار

 (.2003های روستایی است)گالنت و همکاران، اندازچشم

دوم، بستگی به موقعیت محلی  هایخانههای متفاوت اندازچشمکه معتقد است ( 2004) 1لروم

ی در روستاها دارد. در برخی موارد این اثرات سودمند است برای نمونه ممکن است مساکن قدیم

و یا تبدیل به مساکن جدید شوند و زمینه زیباسازی روستاها را فراهم کند برخی موارد  شدهبازسازی

 .است زنندهآسیبنیز 

دوم در ایالت واشنگتن آمریکا برای حفظ  هایخانه( نشان داد که تمایل مالکان 2017) 2ویل

 تأثیرتحت  شدتبهاست و این الگو  دهاستوارشحریم خصوصی بر پایه الگویی از انزوای فضایی 

معتقدند که استفاده کم صاحبان ( 2007)و دیگران 3بریتلیاست. همچنین،  محیطیزیستتفکرات 

ی سنگین اقتصادی و اجتماعی شده هاهزینهدوم در ناحیه آلپنارنای سوئیس، منجر به  هایخانه

 اتخاذ شود. هاآنجاره دادن برای تشویق مالکان به ا کارهاییراهاست. بنابراین باید 

 
 دوم هایخانهمنابع فارسی در ارتباط با اثرات گردشگری  (: 1)جدول 

 تحقیق هاییافته سال محقق

ی تن پیوستگدوم را در ایجاد رقابت و از بین رف هایخانهاجتماعی  تأثیرات 1373 فشارکی

 . داندمیجامعه روستایی، تغییر مفهوم کار، تعارض اجتماعی و فرهنگی 

ت و کنترل و بدون نظار خودجوش صورتبهدوم در ایران  هایخانهگسترش  1380 حسینی ابری

 است.

های طبیعی، اندازچشمگردشگری موجب پیامدهای نامطلوبی مانند تغییر  1384 رضوانی و صفایی

غیره  وکشاورزی و دوگانگی اجتماعی  هایفعالیتافزایش مهاجرت و رکود 

 شده است. 

، ایجاد زاییاشتغالدوم، پیامدهای مثبت اقتصادی همچون  هایخانهگسترش  1386 رینوذ

ا در تا رشغل در روستا، افزایش درآمد ساکنین، افزایش رفاه عمومی مردم روس

 پی داشته است. 

بر  گیریچشم تأثیردوم در نواحی روستایی،  هایخانهپدیده  گیریشکل 1387 مهدوی و دیگران

 صادی و اجتماعی منطقه داشته است. دگرگونی اقت

 

 رهنمایی و دیگران

الردشت دوم، ظرفیت تحمل حوزه ک هایخانهبا توجه به عملکرد گردشگران  1387

 شبکیاقل به آستانه خود رسیده است، اما در رابطه با گردشگران با اقامت حد

 . شودمین تائید)گردشگران اقامتی(، اشباع آستانه ظرفیت تحمل 

                                                           
1 Muller 
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 های دوم(:  منابع فارسی در ارتباط با اثرات گردشگری خانه1جدول )امه اد

 

 عنابستانی

 از رو بهنی تأمینگردشگری در روستاهای ییالقی مشهد، چه برای  هایجاذبه 1388

یات به فضاهای فراغتی و چه برای تجدید ح شهرکالنرشد ساکنان این 

را فراهم  هاییفرصته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای این ناحی

 ساخته است. 

 

 صیدایی و دیگران

 ازجملهطبیعی،  هایتوانمندیدر ناحیه باغ بهادران و لنجان با توجه به  1389

م، شرایط نزدیک و محیط آرا نسبتاًو دسترسی آسان و  رودزایندهرودخانه 

هم اصفهان فرا شهرکالنساکنان  گذاریسرمایهخوبی را برای امکان استقبال 

 کرده است. 

 دوم بیشتر هایخانهاقتصادی گردشگری  تأثیربر اساس دیدگاه ساکنان محلی،  1390 رضوانی و دیگران

دوم با  هایخانهبین آثار اقتصادی گردشگری  داریمعنیاست و تفاوت 

 گردشگری روزانه وجود دارد. 

دوم  هایخانهی ناشی از گسترش پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و کالبد 1390 قدیرنیا و دیگران

ثبت مدر نواحی روستایی در دهستان تارورد شهرستان دماوند بیش از آثار 

 است.  هاآن

اعی و دوم بر تغییرات اجتم هایخانهمتغیر توسعه گردشگری  تأثیرشدت  1391 عنابستانی و دیگران

 ست. ا برآورد شده 0.5.2اقتصادی زندگی روستاییان منطقه ییالقی قوچان، 

ت و دوم با اثرات اقتصادی مثبت )افزایش سطح تحصیال هایخانهگسترش  1391 خوش فر و دیگران

سرمایه  هایمؤلفهمیزان درآمد( و پیامدهای اجتماعی منفی )کاهش در 

 اجتماعی( همراه بوده است. 

 وسعه گردشگریمعناداری در دیدگاه مالکان و اهالی نسبت به ت تفاوت 1392 عنابستانی و صاحبکار

ن زندگی روستاییا محیطیزیستدوم و تغییرات در ابعاد اقتصادی و  هایخانه

 وجود دارد. 

 

ملکشاهی و 

 حسینیان

 ، افزایش درآمد و توانزاییاشتغالدوم:  هایخانهپیامدهای مثبت اقتصادی  1393

های اندازچشمهمچون تخریب  محیطیزیستمالی ساکنین و اثرات منفی 

 . موردمطالعهتخریب و تغییر کاربری باغات در منطقه طبیعی، 

 

عنابستانی و خوش 

 چهره

از: تضاد و  اندعبارتدوم روستایی  هایخانهمنفی گسترش پدیده  تأثیرات 1394

ز اومی دوگانگی بین دو جامعه )گردشگران و بومیان(، الگوبرداری ساکنان ب

ساکنان  مثبت فرهنگی اتتأثیراجتماعی و ... و  هایناهنجاریگردشگران، 

 و احساس ساکنان بومی اعتمادپذیریدوم بر ساکنان بومی، افزایش  هایخانه

 هاآنامنیت اجتماعی 

قتصادی اکالبدی و  هایشاخصدوم بر  هایخانهگردشگری  تأثیربیشترین  1394 عینالی و رومیانی

 بوده است. 
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 های دومت گردشگری خانه(:  منابع فارسی در ارتباط با اثرا1جدول )ادامه 

 

 عنابستانی و دیگران

دوم بر توسعه کالبدی  هایخانهمتغیر سبک معماری  تأثیرشدت  1395

 تأثیر درصد برآورد شده است که بیانگر 24روستایی حدود  هایسکونتگاه

روستایی  هایسکونتگاهدوم در توسعه کالبدی  هایخانهپایین سبک معماری 

 . استمنطقه 

ر گردشگری خانه های دوم بر مولفه های مشارکت و احساس مسئولیت تاثی 1395 یاده لسبوئرمضان ز

 جاریمثبت گذاشته و در مقابل موجب کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش ناهن

های اجتماعی شده است و نیز تفاوت معنی داری در بین شاخص های 

 م وجود داشتهرهنگی در قبل و بعد توسعه گردشگری خانه های دوف-اجتماعی

 است. 

 ید وگردشگری خانه های دوم بیشتر اثر را در متغیر های ایجاد مشاغل جد 1396 و دیگران عنابستانی

 پس از آن در ساخت و سازهای جدید در مناطق روستایی داشته است.

ر، وکش در ایران دو دسته مشکالت عام )مربوط به سطح کالن برنامه ریزی در 1397 انزایی و همکاران

طقه ح منمانند: نگرش برنامه ریزی جامع، بخشی بودن و ...( و مشکالت در سط

مانند:  ای )ساختار برنامه ریزی و مدیریتی در سطح مجموعه مناطق روستایی،

 عدم و یا مشارکت کم محلی، عدم وجود الگوی بومی و ... ( در زمینه

 گردشگری روستایی و خانه های دوم وجود دارد.

و  شریفی نیا

 استعالجی

در شاخص های افزایش تعامل و تحرک اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت  1397

ا ب ی معناداریروستاییان و احیای دانش بومی فراموش شده روستا رابطه 

فعالیت های گردشگری خانه دوم وجود نداشته است اما در شاخص های 

فاه بهبود رارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی، 

ن ی، افزایش امکانات و خدمات محلی و امکانات تفریحی، غنی شداجتماع

یش تجارب فرهنگی روستاییان و افزایش سطح آگاهی آن ها و همچنین افزا

 مشارکت مردی اهالی روستا رابطه وجود داشته است.

-یالبدکادی و ابعاد توسعه گردشگری خانه های دوم به ترتیب در ابعاد اقتص 1397 بیگدلی و همکاران

 زیرساختی بیشترین تاثیر را در کیفیت زندگی ساکنین داشته است.

ون چگردشگری خانه های دوم در زمینه کالبدی فضایی اگرچه اثرات مثبتی  1397 لطفی نیا و آمار

 ر ساختام دنوسازی ساختمان ها و بهبود کالبد روستا، استفاده از مصالح پر دو

ا ه اممتروک، بهبود تاسیسات و تجهیزات روستا داشت و سازها، کاهش اراضی

، راضیپیامدهای منفی مثل تغییر و تخریب اراضی کشاورزی، تغییر کاربری ا

 ت.ه استخریب چشم انداز روستا و تغییر الگوی مسکن و ... را بهمراه داشت
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 های دوم(:  منابع فارسی در ارتباط با اثرات گردشگری خانه1جدول )ادامه 

 یتادوم محافط روس یو صاحبان خانه ها ینشان دادند که چگونه مردم محل 2013 2کیو فردر 1رستادفا

 ن،یا . با وجودشندیاند یم ییخود هستند و در همان زمان، به توسعه روستا

 نیزم از یریدر بهره گ یریدوم هنوز هم بر علل درگ یهجوم صاحبان خانه ها

نه ا خاب ییستامنطقه رو کیاقع، تراکم موجود در روستا موثر است. در و یها

 همراه است. شتریب دیتحوالت تول جهیدوم و در نت یها

چشم  تصویر مثبت از مقصد، محیط بکر و طبیعی، شرایط آب و هوایی مشابه، 2013 3لیپکینا

نگیزه ان ااندازها و مناظر و مسیر شخصی دسترسی به آنها و نرخ قیمت، به عنو

الکیت ویه منیز کسب آرامش و استراحت، از انگیزه های ثانهای اصلی و اولیه و 

 خانه های دوم هستند.

، ستگیعوامل انگیزشی گردشگری خانه های دوم را شامل عوامل رانشی )بازنش 2014 4بویارکینا

یت جذاب)فرار از فشار، فراغت و تفریح سالم، داشتن سرمایه( و عوامل کششی 

سی، فیایی گردشگری مکان، پایداری سیابرای سرمایه گذاری، موقعیت جغرا

شم چی و قانونی، اجتماعی و اقتصادی، محیط اکولوژیکی، پذیرش بومیان، ایمن

 انداز( می داند.

 طر وچشم انداز و محیط، فاصله، ارتباطات شخصی، دسترسی پذیری، تعلق خا 2015 و دیگران 5نوزا

 ره رااجتماعی و غیدل بستگی، ارث، قیمت، استراحت و تفریح، فعالیت های 

 دخیل دانسته اند. 

 یابر کایواشنگتن آمر التیدوم در ا یهامالکان خانه لینشان دادند که تما 2017 6ویل

 نیا استوارشده است و ییفضا یاز انزوا ییالگو هیبر پا یخصوص میحفظ حر

 است. یطیمحستیتفکرات ز ریشدت تحت تأثالگو به

ان خانه های دوم گردشگری در جهان می تواند زمینه مالکتعداد رشد  2018 7کامیلری

 ناپایداری فرهنگی در مناطق مقصد گردشگری را رفاهم نماید. 

 منبع: تحقیق حاضر

 

در پژوهش های انجام شده غالبا به اثرات و پیامدهای کوتاه مدت فعالیت های گردشگری خانه 

هبود وضعیت اشتغال و اثرات کالبدی مانند اثرات مثبت اقتصادی، افزایش درآمدها، بهای دوم مانند 

تاکید می شود در صورتی که در این تحقیق سعی شده است تا عالوه بر اثرات نوسازی خانه ها و ... 

و پیامدهای کوتاه مدت، اثرات و پیامدهای بلند مدت را هم از دیدگاه شهروندان روستایی مورد 

های دوم می تواند باعث کاالیی شدن فضای  بررسی و نقد قرار دهد. در واقع گردشگری خانه

                                                           
1 Farstad 
2  Fredrik 
3 Lipkina 
4 Boyarkina 
5 Nouza 
6 Veal 
7 Camilleri 
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گردشگری در عرصه های روستایی شود و از سوی دیگر می تواند زمینه یکپارچگی فضای 

گردشکری را فراهم آورد. این تحقیق سعی دارد تا به چگونگی اثرات و پیامدهای گردشگری خانه 

 های دوم در منطقه مورد مطالعه بپردازد. 

 

 روش تحقیق
و اهداف « فضا  شدن کاالیی در دوم هایخانه گردشگری نقش »به موضوع پژوهش با توجه

تحلیلی با جنبه کاربردی و بنیادی است. در این تحقیق -، روش پژوهش از نوع توصیفیشدهمطرح

 بخش است. در شدهاستفاده ایکتابخانهو اطالعات از دو روش میدانی و  هاداده آوریجمعبرای 

 چارچوب بیان و موردمطالعه موضوع پیشینه و سوابق بررسی منظوربه ابتدا ای،هکتابخان مطالعات

 منابع ها،رسانه اجتماعی، هایشبکه متعدد، هاینامهپایان مقاالت، کتب، تحقیق مفهومی نظری

 میدانی مطالعات در .گرفت قرار مورداستفاده تحقیق موضوع درزمینه...  و نهادها و هاسازمان رسمی

های پرسشنامه بر اساس مطالعات گیرد. شاخصمی صورتمحقق ساخته  پرسشنامه طریق از که

های دوم در منابع مختلف داخلی و خارجی و با توجه به انجام گرفته در زمینه گردشگری خانه

اند. در واقع سعی شده است تا های جغرافیایی خاص منطقه مورد مطالعه تنظیم شدهویژگی

وند تا نشان داده شود که گردشگری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت هایی انتخاب ششاخص

چه تاثیراتی را در منطقه مورد مطالعه داشته است. برای مثال در بعد اقتصادی عالوه بر تاثیر 

های دوم در افزایش درآمدها سعی شده است شاخص افزایش تورم هم های گردشگری خانهفعالیت

های گردشگری در منطقه مورد شناخت و تا تاثیر همه جانبه تری از فعالیت مورد استفاده قرار گیرد

فرهنگی و محیطی هم سعی شده است به همین -ارزیابی قرار گیرد. در ارتباط با دیگر ابعاد اجتماعی

 لیکرت ایگزینه 5 طیف از هاداده دهیسازمان و بندیطبقه برایصورت عمل شود. همچنین، 

 هاگزینه به را چهار و سه دو، یک، صفر، اعداد متغیرها سازی کمی منظوربه که است؛ شدهاستفاده

 .است شدهداده

 ریاز تصاو ها،یکاربر راتییروند تغ یوضع موجود و بررس یباهدف شناخت کاربر نیهمچن

، 1357 یهاکه مربوط به سال  Landsat 8, ETM 2001, TM 1988, MSS 1977 یاماهواره

 قیاز طر یاراض یکاربر راتییتغ یهاشده است  و نقشهاند، استفادهبوده 1394و  1381، 1368

 یهاانجام شد و سپس نقشه کیومتریراد حیتصح GISو  ENVIافزار از نرم استفادهو با  ریتصاو نیا

 یسه نوع کاربر یبرا ENVIافزار در نرم هودکیال ممیماکس ریتفس قیاز طر یاراض یکاربر رییتغ

شده شهرستان استفاده اسیو در مق شدهکیاز هم تفک« هاشده و جنگلساخته ،یورزکشا یاراض

همواره  یفیو ط یزمان ،یمکان یهاکیتفک ینظرهاازنقطه ،یاماهواره ریتصاو نکهیا بهاست. با توجه 

بر  هیاول یهاپردازش دیبا نیسامانمند رادارند، بنابرا ریسامانمند و غ یهااحتمال انواع خطا

 ای یبردارریتصو ستمیس قیاز طر جیهرگونه خطا و اعوجاج را حیخام باهدف تصح یهادادهیرو
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 رندهیگ ستگاهیدر ا ریتصاو نیا نکهیا لی. به دلردیگیاتمسفر در هنگام سنجش صورت م طیشرا

 ریتصاو یاتمسفر راتیمنظور کاهش تأثبه نیانجام نگرفت. همچن یهندس حیتصح شوند،یم حیتصح

 ENVIافزار در نرم  رهیت یهاکسلیپ یعدد یهاارزش یرگیبر کاهش ت یمبتن یز روش کلا ز،ین

مورداستفاده قرار  قاتیوفور در تحقبرخوردار بوده و به ییروش از دقت باال نی. ادیداستفاده گر

  .ردیگیم

 از سپ و بررسی شهری و روستایی جغرافیای اساتید از جمعی توسط تحقیق پرسشنامه روایی

 دهاستفا با دهاپیام مقیاس برای پرسشنامه گرفت. همچنین، پایایی قرار تائید مورد اصالحاتی اعمال

 .است لیقبو قابل مقدار که آمد دست به 9/0 آن مقدار و شد محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از

ن روستا در شهرستان محمودآباد در استان مازندرا 91ی آماری پژوهش حاضر مجموع جامعه

 45دل درصد جامعه آماری معا 50ت. برای تعیین حجم نمونه جهت تکمیل پرسشنامه،  حدود اس

نفربر  31963ونه، معادل روستای نم 45تعداد جمعیت . اندشدهانتخابتصادفی  صورتبهروستا 

ل تعدیل بوده است. از طریق فرمول کوکران و فرمو 1395های مرکز آمار ایران در سال داده اساس

رآورد  بو پیش  05/0 و دقت احتمالی درصد  95 ی جامعه آماری کوچک، با سطح اطمینان آن برا

 شده است. بنابراین:( از طریق فرمول زیر تعیینn= 379( حجم نمونه برابر )2S =25/0واریانس )

 

n = 1تعداد نمونه آماری 

N =2تعداد کل جامعه آماری 

t =  96/1تعداد اشتباه استاندارد  

d = 0/025 3دقت موردنظر برای نمونهگیری 

P =  50/0متغیر مستقل بر متغیر وابسته  تأثیراحتمال  

q =  50/0متغیر مستقل بر متغیر وابسته  تأثیراحتمال عدم  

                                    n =  

 

 انتخاب گردید.  سهم روستاهای نمونه از مجموع پرسشنامه بر اساس شاخص جمعیت

 

                                                           
1 Sample Size 
2 Total Population 
3 Degree of error 
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 سهم روستاهای نمونه از مجموع پرسشنامه ها بر اساس شاخص جمعیت (: 2)جدول 

تعداد 

 پرسشنامه

تعداد  روستاها جمعیت)نفر(

 پرسشنامه

 روستاها جمعیت)نفر(

 معلم کال 2,416 28 بولیده 348 1

 یم چی 273 3 گلیرد 1,174 14

 رودپشت 835 10 سنگ کتی 304 4

 زنگی کالعلیا 1,583 19 متالر 401 5

 سیاه رودسر 236 3 کرچ نوایی 236 3

 زنگی کالسفلی 385 5 قصاب کتی 678 8

 علمده شرقی 375 4 وازیک 464 6

 بیشه کال 1,904 22 میرعلمده 405 5

 علمده غربی 405 5 زرداب 1,071 13

 دریاسر 318 4 2 282 3

 حاجی کال سفلی 1,077 13 اسکنده 488 6

 حاجی کالباال 546 6 افراتخت 184 2

 عزت آباد 421 5 اورطه دشت 375 4

 سیاه کال 236 3 عبداهلل آباد 1,444 17

 مالکال 2,416 29 فرامده 550 7

 اردوگاه نیروی هوایی 121 1 میرده سفلی 207 2

 درویش آباد 300 4 کلوسا 183 2

 چاک سر 682 8 بائوده علیا  183 2

 ارم 942 11 بائوده سفلی 509 6

 اهلم 1,579 19 اسالم آباد 665 8

 خشت سر 2,656 31 میان کلمرزسفلی 393 5

 حرب ده 678 8 کلمرزعلیا 393 5

 متوریچ 642 8     

 379مجموع تعداد پرسشنامه 

 

 هاییآزمون. است شدههاستفاد SPSS  22افزارنرم از آماری هایآزمون از استفاده برایهمچنین 

یا کای  خی دو ونآزم تی تک نمونه، فراوانی، آزمون اندقرارگرفته مورداستفاده یقتحق این در که

 است. بودهاسکوئر 
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7139های تحقیق، های نمونه. مأخذ: یافتهپراکنش سکونتگاه(: 1)شکل   

 

 و تحلیل داده هاتجزیه 

ها تشکیل درصد مساحت شهرستان محمودآباد را جنگل 38.48، حدود 1357در سال 

ی محمودآباد را لومترمربعیک 262درصد شهرستان  7/3تنها 1394در سال  کهیدرصورتدادند یم

توان به تغییر کاربری منابع طبیعی به اراضی از عوامل آن می ؛ کهدهندیمها تشکیل جنگل

 نبوده است. ریتأثیبی و بین روستایی نیز شهرنیبهای کشاورزی دانست. همچنین احداث جاده

سال گذشته و ایجاد  40که رشد جمعیت در  داشته استی توجهقابلشده نیز افزایش اختهاراضی س

مجاز و ویال سازی در کلیه مناطق ی غیروسازهاساختهای گردشگری در خطوط ساحلی، شهرک

 روند.های اصلی از عوامل آن به شمار میهای نزدیک به جادهروستا خصوصبه

 
 1394-1357از سال  محمودآباداراضی شهرستان های درصد کاربری (: 3)جدول 

*** 1394 1381 1368 1357 

 98/6 32/7 77/9 6/18 شدهساخته

 48/38 92/10 69/10 7/3 جنگل

 56/54 76/81 54/79 7/77 کشاورزی

 100 100 100 100 جمع

 1397های پژوهش، : یافتهمأخذ

 

 

 1394-1357سال اد از درصد کاربری های  اراضی شهرستان محمودآب (: 2)شکل 
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 1397های پژوهش، ه: یافتمأخذ 

 

 1394-1357سال نقشه کاربری اراضی شهرستان محمودآباد از  (: 3)شکل 

 
 1397های پژوهش، : یافتهمأخذ
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 توصیفی یافته های

درصد  95نفر، حدود  379که از مجموع  دهدمی نشان دهندگانپاسخویژگی جمعیت شناختی 

درصد  4/25 درصد ابتدایی، 9/11 . از منظر میزان تحصیالت،اندبودهو مابقی زن مرد  گویانپاسخ

. اندبودهو باالتر  لیسانسفوقدرصد  1/5 و درصد لیسانس 9/11 درصد متوسطه، 8/45 راهنمایی،

و مابقی  اندکردهعنوان شغل خود را آزاد بیان  گویانپاسخدرصد  55مشاغل حدود  ازنظرهمچنین 

 40تا  20، بین شوندگانپرسشدرصد  46. اندبوده، راننده و  معلم دارخانه، دارمغازهرز، افراد کشاو

سال سن  20سال و مابقی کمتر از  40تا  20درصد بین  34سال،  60در صد باالتر از  15سال، 

 سال بوده است. 6/46طور کلی میانگین سنی پرسش شوندگان ه ب. اندداشته

 

 تحلیلی هاییافته

فرهنگی و محیطی -اقتصادی، اجتماعینظور ارزیابی میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل مبه

شده است؛ که نتایج در تک نمونه استفاده tدر کاالیی شدن فضا از آزمون دوم  هایخانه گردشگری

 شده است.درج 4جدول شماره 

 

انه دوم بر کاالیی شدن فضافرهنگی و محیطی گردشگری خ-میانگین اثرات اقتصادی، اجتماعی(: 4)جدول   

 انحراف معیار میانگین تعداد عامل

 55996/0 1953/4 379 اقتصادی

 46284/0 9763/3 379 رهنگیف-اجتماعی

 51193/0 3745/4 379 محیطی

 تحقیق حاضریافته های منبع: 

 

است، سطح معناداری تمامی ابعاد )اقتصادی،  شدهدادهنشان  4شماره  طور که در جدولهمان

 بعددار بودن هر سه دهنده معنیفرهنگی، محیطی( صفر است که این موضوع نشان-اجتماعی

تک شده از طریق تکی اطالعات کسببر پایه توانمیدوم است. بدین ترتیب  هایخانهگردشگری 

 ها تحلیل را انجام داد. شاخص
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آزمون تی تک نمونه بررسی تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر تغییر کاربری با استفاده از (: 5)جدول   
 1/3مقدار مفروض:  

T درصد اطمینان 95 میانگین اختالف سطح معناداری درجه آزادی 

 باال پایین

 6767/0 5279/0 60227/0 000/0 219 870/46 اقتصادی

 9352/0 8122/0 87370/0 000/0 219 882/31 رهنگیف-اجتماعی

 7680/0 6320/0 70000/0 000/0 219 612/39 محیطی

 تحقیق حاضریافته های منبع: 

 

 الف( اثرات اقتصادی 

و مقدار ( 19/4)شده که اختالف میان مقدار مشاهده، نظر به این5 بر اساس جدول شماره

گفت ازنظر آماری عامل اقتصادی یکی از  توانمیاست لذا  60/0 مثبت و معادل( 1/3) مفروض

منظور ارزیابی میزان اثرات گویه ها از به همچنین .شودعوامل مؤثر بر کاالیی شدن فضا محسوب می

 (.6 آزمون کای اسکوئر  استفاده شد)جدول شماره

 
 دوم در کاالیی شدن فضا هایخانهعوامل اقتصادی گردشگری   (:6)جدول 

 داریمعنی کای اسکوئر میانگین گویه ها

 000/0 276/88 73/4 افزایش قیمت زمین و مسکن

هاافزایش قیمت اجاره خانه  64/4 163/54 000/0 

 000/0 671/97 56/4 کاهش قدرت خرید جوانان

 000/0 916/70 25/4 افزایش درآمد عمومی

افزایش قیمت محصوالت 

 محلی

15/4 815/118 000/0 

های زندگیافزایش هزینه  04/4 178/66 000/0 

افزایش قیمت مصالح 

 ساختمانی

1 636/87 000/0 

 000/0 165 01/4 افزایش فروش محصوالت

گذاریافزایش سرمایه  90/3 374/181 000/0 

 000/0 128/119 89/3 بهبود وضعیت درآمدی

 000/0 561/171 72/3 بهبود وضعیت اشتغال

 000/0 465/130 67/3 افزایش میزان تولید

 تحقیق حاضریافته های منبع: 
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مقدار را  بیشترین 73/4 ، افزایش قیمت زمین و مسکن با میانگین6 با توجه به جدول شماره 

به تورم  شوندهپرسشافراد  تأکیددر بعد اقتصادی به خود اختصاص داده است که نشان از توجه و 

روستایی شهرستان  هایعرصهدوم در  هایخانهگردشگری  واسطهبهزمین و مسکن  هایبخشدر 

ح در سط 276/88 که مقدار آزمون دهدمیمحمودآباد دارد. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان 

دومین  عنوانبه هاخانهشده است. همچنین افزایش قیمت اجاره  دارمعنیدرصد  99اطمینان باالی 

شده ( 56/4) منجر به کاهش قدرت خرید جوانان برای تهیه زمین و مسکن درنهایت( 64/4) گویه

 است.

 عمومی درآمدهایدوم منجر به افزایش  هایخانهگردشگری  اگرچه، 6 بر اساس جدول شماره

، بهبود وضعیت درآمدی، اشتغال و افزایش میزان تولید در گذاریسرمایه(، افزایش هادهیاری)مانند 

 توانمیمثبت  هایشاخصروستایی شهرستان محمودآباد شده است؛ اما در کنار این  هایسکونتگاه

ی عوامل کاالیی شدن فضا عنوانبهدوم را هم  هایخانهمنفی گردشگری  هایشاخصبرخی از 

 گردشگری شهرستان در نظر گرفت. 

 
 فرهنگی-ب( اثرات اجتماعی

فرهنگی صفر است، این -، با توجه به اینکه میزان خطا در بعد اجتماعی5 بر اساس جدول شماره

 مثبت و معادل( 1/3) و مقدار مفروض( 9763/3)شده دار است و مقدار مشاهدهبعد معنی

عنوان سومین عامل فرهنگی هم به-یم که عامل اجتماعیتوانیم بگویاست؛ بنابراین می( 8737/0)

برای بررسی این عامل  .حساب آوردمؤثر در کاالیی شدن فضای گردشگری شهرستان محمودآباد به

 گویه استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است. 14از 

 
 دوم در کاالیی شدن فضا هایخانهفرهنگی گردشگری -عوامل اجتماعی (: 7)جدول 

 کای اسکوئر داریعنیم
 میانگین

 گویه ها

 احساس خصوصی شدن روستاها 36/4 115/37 000/0

 ها، امکانات و خدمات در روستاهاافزایش و بهبود زیرساخت 27/4 311/35 000/0

 گرایی در روستاهاگسترش کاالهای لوکس و فرهنگ مصرف 14/4 581/25 000/0

 ت از امکانات و خدمات عمومی در روستاهاافزایش میزان رضای 04/4 161/28 000/0

 احساس امنیت کمتر روستاییان 86/3 906/14 000/0

 عدم تمایل گردشگران به همگرایی و تعامل با ساکنین بومی 81/3 969/8 000/0

 احساس هویت کمتر در بین جوانان 80/3 167/8 000/0
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م در کاالیی شدن فضاهای دوفرهنگی گردشگری خانه-(:  عوامل اجتماعی7جدول )  

 گذارند.ها و باورهای بومیان احترام نمیگردشگران به ارزش 67/3 302/9 000/0

 نواسطه ورود گردشگراعدم رضایت از تغییرات فرهنگی و اجتماعی به 59/3 22 000/0

 ستاها و نزاع در سطح روافزایش درگیری 59/3 651/5 000/0

 ر منفی بر رفتار و پوشش جوانان داشته است.گردشگران تأثی 59/3 644/24 000/0

 احساس راحتی و آرامش کمتر بومیان 42/3 270/23 000/0

 هابروز اختالفات زناشویی در بین محلی 29/3 932/21 000/0

 افزایش مهاجرت جوانان به شهرها 07/3 033/42 000/0

 تحقیق حاضریافته های منبع: 

 

دوم برخی پیامدهای مثبت و برخی پیامدهای  یهاخانه، گردشگری 5با توجه به جدول شماره 

در روستاهای شهرستان منجر شده  وسازهاساختمنفی را با خود به همراه داشته است. گسترش 

قرار دهند و این گویه  تأکیداحساس خصوصی شدن روستاها را بسیار مورد  دهندهپاسخاست تا افراد 

قرار گیرد.  موردتوجهدوم  هایخانهگردشگری  نخستین عامل اجتماعی عنوانبه 36/4 با میانگین

در سطح اطمینان  115/37 که مقدار این آزمون دهدمیهمچنین نتایج آزمون کای اسکوئر نشان 

 شده است. دارمعنیدرصد  99باالی 

، امکانات و هازیرساختباعث افزایش و بهبود  دهندهپاسخافراد  ازنظردوم  هایخانهگردشگری 

 حالدرعیناها و همچنین افزایش رضایت از این امکانات و خدمات شده است. اما خدمات در روست

در روستاها، احساس امنیت کمتر روستاییان،  گراییمصرفگسترش کاالهای لوکس و فرهنگ 

برخی از پیامدهای  توانمیبین اهالی روستا و گردشگران و سایر عوامل را  شناسانهمعرفتدوگانگی 

فرآیند کاالیی شدن فضای  تواندمی درنهایتدوم در روستاها دانست که  هایهخانمنفی گردشگری 

 گردشگری شهرستان محمودآباد را تشدید نماید.

 

 زیستی ج( اثرات محیط

و مقدار ( 3745/4) شدهکه اختالف میان مقدار مشاهده، نظر به این5 بر اساس جدول شماره

یکی  زیستی گفت ازنظر آماری عامل محیط توانمیاست لذا  70/0 مثبت و معادل( 1/3) مفروض

منظور ارزیابی میزان اثرات گویه ها همچنین به .شوداز عوامل مؤثر بر کاالیی شدن فضا محسوب می

 (.8ه از آزمون کای اسکوئر  استفاده شد)جدول شمار
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 دوم در کاالیی شدن فضا هایخانهعوامل محیطی گردشگری  (:8)جدول 

 داریمعنی
 میانگین سکوئرکای ا

 گویه ها

 تخریب اراضی جنگلی 74/4 377/61 000/0

 تشدید تغییرات کاربری اراضی زراعی و باغی به مسکونی 70/4 187/57 000/0

 های کشاورزیکاهش تعداد قطعات زمین 66/4 457/53 000/0

 های روستایینوسازی خانه 65/4 26 000/0

 ای کشاورزیهکاهش مساحت زمین 61/4 951/46 000/0

 سازی سواحلتشدید خصوصی 58/4 828/51 000/0

 های دوم و فرهنگ منطقهناهماهنگی بین معماری خانه 58/4 558/31 000/0

 رویهوسازهای بیافزایش ساخت 56/4 557/50 000/0

 های ساحلیافزایش تعداد شهرک 53/4 897/48 000/0

 (بخش ویالنشین و بخش اصلی روستادوگانه شدن چهره روستا ) 41/4 333/41 000/0

 از بین رفتن منظر و زیبایی روستا 43/4 576/30 000/0

 های روستاییگسترش بافت سکونتگاه 25/4 836/23 000/0

 های گردشگران در محیطافزایش زباله و آشغال 10/4 833/14 000/0

 نطقههای دوم و طبیعت مناهماهنگی بین معماری خانه 08/4 167/37 000/0

 افزایش آلودگی صوتی 90/3 167/6 000/0

 کاهش بهداشت و نظافت در محدوده ساحلی 90/3 066/10 000/0

 وخاکافزایش آلودگی منابع آب 76/3 500/6 000/0

 افزایش آلودگی هوا 58/3 934/7 000/0

 افزایش آلودگی بصری یا معمارانه 56/3 322/15 000/0

 تحقیق حاضر یافته های منبع:

 

شاخص محیطی گردشگری  ترینمهم عنوانبه، تخریب اراضی جنگلی 8ه جدول شماربر اساس 

که مقدار  دهدمیاست. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان  شدهانتخاب 74/4 دوم با میانگین هایخانه

شده است. در کنار این عامل،  دارمعنیدرصد  99در سطح اطمینان باالی  377/61 این گویه

 هایزمینکاهش تعداد قطعات و ( 7/4) بری اراضی زراعی و باغی به مسکونیتشدید تغییرات کار

 است.  قرارگرفتهمخاطبین  تأکیدمواردی دانست که مورد  ازجمله توانمیرا ( 66/4) کشاورزی
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نیز شده است. ( 65/4) روستایی هایخانهدوم همچنین منجر به نوسازی  هایخانهگردشگری 

درصد  99در سطح اطمینان باالی  26که مقدار این گویه  دهدمیان نتایج آزمون کای اسکوئر نش

گردشگری  اگرچه، دهندگانپاسخو نظر  8ه بر اساس جدول شمار درواقعشده است.  دارمعنی

و مفید باشد اما برخی از پیامدهای  مؤثرروستایی  هایخانهاز منظر نوسازی  تواندمیدوم  هایخانه

 قرار گیرد. ربطذی مسئوالنبرنامه ریزان، مدیران و  هموردتوجمنفی آن نیز باید 

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه
خریده یا به فروش رسانده  تواندمییک کاال  عنوانبهکاالیی شدن فضا بدین معناست که فضا 

فروش در بازار زمین و مسکن و  منظوربه بادوامکاالهای  صورتبهاراضی و مساکن  درواقعشود. 

زیستی،  هایمکان. همچنین در فرآیند کاالیی شدن فضا شوندمید و بازتولید کسب سود مدام تولی

. اما شوندمیکسب سود، تولید و به فروش رسانده  منظوربهگردشگری و ...  هایشهرکتفریحی، 

اساس  برزماناجتماعی در طول  صورتبهفضا بخشی از بودن انسان است و هر فضایی  ازآنجاکه

کاالیی شدن فرهنگ و محیط  درواقعکاالیی شدن فضا را  توانمی، یابدمیعنا مختلف م هایفعالیت

، خصوصبهدوم در چند سال اخیر  هایخانهدانست. در شهرستان محمودآباد گردشگری  طورکلیبه

 هایچالشجامع گردشگری، مشارکت واقعی مردم محلی و ... منطقه را با  ریزیبرنامهبه دلیل فقدان 

اکولوژیکی مواجه ساخته است. نتایج این پژوهش همانند -اقتصادی و محیطی-جدی اجتماعی

؛ استنشان داده  1397لطفی نیا و آمار، ؛ 1394، عینالی و رومیانی؛ 1386، نوذری هاییافته

و ...  گذاریسرمایهاقتصادی مانند درآمد، اشتغال،  هایشاخص ازنظردوم  هایخانهگردشگری  اگرچه

با  تواندمی بلندمدتمثبتی را به همراه داشته باشد، اما در  تأثیر تواندمیمنطقه در  مدتکوتاهدر 

تورم در بخش زمین، مسکن و محصوالت محلی، منجر به کاهش قدرت جوانان و. اثرات منفی 

در تشدید فرآیند کاالیی  توانندمی درنهایتبه دنبال داشته باشد که  بلندمدتمتعددی را هم در 

 باشند. مؤثرستان شدن فضای شهر

دوم اگر جه باعث بهبود و افزایش  هایخانهفرهنگی هم گردشگری -از منظر بعد اجتماعی

؛ رضوانی و صفایی، 1373اما این تحقیق مانند تحقیقات فشارکی،  شودمی هازیرساخترضایت از 

گانگی دوم با دو هایخانهنشان داده است که گردشگری  1394؛ عنابستانی و خوش چهره، 1384

در روستاها )احساس خصوصی شدن روستاها، گسترش کاالهای لوکس و فرهنگ  شناسانهمعرفت

گردشگران به همگرایی و تعامل با ساکنین بومی، افزایش  تمایلدر روستاها، عدم  گراییمصرف

در تشدید فرآیند کاالیی شدن فضای  مؤثریسهم  تواندمیو نزاع در سطح روستا و ...(  هادرگیری

 گردشگری و روستاها داشته باشد.

 1393، ؛ ملکشاهی و حسینیان1395گه عنابستانی و دیگران،  طورهمان زیستی در بعد محیط

ی از قبیل تخریب اراضی جنگلی، تشدید تغییر هایچالشروستایی با  هایسکونتگاهبیان داشتند 
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ورزی، کاهش مساحت کشا هایزمینکاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، کاهش تعداد قطعات 

 هایخانهگردشگری  اگرچهسواحل و ... مواجه بودند.  سازیخصوصیکشاورزی، تشدید  هایزمین

باید به پیامدهای منفی  درمجموعبوده است اما  تأثیرگذارروستایی بسیار  هایخانهدوم در نوسازی 

 در کنار پیامدهای مثبت آن توجه کرد. همآن

متوقف شدن و یا حداقل کند شدن فرآیند شنهاد های زیر برای با توجه به نتایج پژوهش پی

 کاالیی شدن فضای گردشگری در منطقه مورد مطالعه ارائه می گردد:

  توجه ویژه به پیامدهای منفی بلند مدت فعالیت های گردشگری خانه های دوم )افزایش تورم

یه حاصل از تغییر در بخش زمین و مسکن( در کنار آثار مثبت کوتاه مدت )افزایش سرما

 (؛کاربری و و ویالسازی

  با توجه به ارزان بودن قیمت اراضی کشاورزی برای گردشگران، لذا قوانینی باید مورد تصویب و

به  اجرا قرار گیرند که موجب افزایش درآمدهای حاصل از کشاورزی شود و فروش زمین اصالً 

 ؛صرفه نباشد؛ برای مثال مالیات بر عایدی سرمایه

 وجه به اینکه شوراها و دهیاران در مدیریت روستایی نقش مهمی دارند، با اعطای امتیازات با ت

بیشتر به آنان در زمینه حفاظت از منابع روستا از تغییرات بی رویه و آسیب به منابع حیاتی در 

 ؛ روستاها جلوگیری می شود

 ؛میولتی و مردی با مشارکت نهاد های دبرنامه ریزی و نظارت بر ساخت مسکن روستای 

 ؛برنامه ریزی و نظارت بر کاربری زمین ها با مشارکت مردم محلی 

 ؛نصب تابلوهای هشداردهنده برای جلوگیری از تخریب جگل ها و حفظ محیط زیست 

 ای خانه های دوم استفاده می کنند؛تشویق افرادی که از ساخت و سازهای سنتی بر 

 ت خانه های دو م به شکل مدرن و ناسازگار با تعیین مجازات قانونی برای کشانی که با ساخ

 سنتی روستاها را بر هم می زنند؛ جغرافیای منطقه، چشم اندازهای

 ؛استفاده از مصالح بئمی سازگار با اقلیم 

  ساخت و تجهیز مکان هایی برای اقامت گردشگران برای جلوگیری از آسیب رساندن به باغ

 ر پیرامون نواحی ساحلی و روستایی.تفریحی د های کشاورزی و احداث کمپ و اردوگاه های
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  منابع
(. تحلیل تطبیقی 1396) ، مهدیعبدالرضا  و پورطاهری ،قدیر؛ رکن الدین افتخاری،الهه؛ فیروزنیا ،انزایی .1

، سال ششم، برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،ساختار مدیریت برنامه ریزی خانه های دوم درکشورهای منتخب

 .58-31صص:  ،23شماره 

های (. ارزیابی اثرات گردشگری خانه1397بیگدلی، اعظم؛ عینالی، جمشید؛ رابط، علیرضا و عباسی، فریبا ) .2
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