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چکیده
گردشگری روستایی به عنوان یك فعالیت اجتماعی -اقتصادی می تواند نقش مهمی در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی از طریق
ایجاد زمینه های شغلی و درآمدی جدید برعهده بگیرد كه همین امر نیز میتواند به بهبود زندگی و ارتقاای كیيیات آن در جواما
روستایی كمك كند .هدف این پژوهش بررسی تاثیرات گردشگری و توسعه خانههای دوم در شاخصهای كیيیت زندگی ساكنین
دائمی در نقاط روستایی دهستان سعیدآباد از تواب شهرستان ایجرود (استان زنجان) است .نوع تحقیق كاربردی و و باه لحاا
ماهیت توصیيی -تحلیلی است .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه اساتياده شاده اسات .بارای تجزیاه و تحلیا دادههاا از
آزمونهای آماری نظیر  tتك نمونهای ،همبستگی و رگرسیون چند متغیره استياده گردیاد .جامعاه آمااری تحقیاق در برگیرناده
خانوارهای ساكن در روستاهای واق در محدوده دهستان سعیدآباد است كه از تعداد  818خانوار ساكن دائمای ،باا اساتياده از
فرمول نمونه گیری  313نير از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است .نتایج تحقیق نشاان مایدهاد كاه توساعه
گردشگری در یك دهه اخیر توانسته است تاثیرات مثبتی بر روی شاخص های كیيیت زندگی روستاییان داشته باشاد .از طرفای
دیگر ،نتایج تحلی رگرسیون با توجه به ضریب تعیین ( )0/924نشاندهنده تاثیر مثبت توسعه گردشگری خانههای دوم در بهبود
شاخص های كیيیت زندگی ساكنین در منطقه مورد مطالعه است .به طوری كه ،توسعه گردشگری خانههای دوم در منطقاه ماورد
مطالعه در ابعاد كالبدی -زیرساختی ( )0/418و ابعاد اقتصادی ( )0/375بیشترین تاثیر مستقیم را در شاخص كیيیت زنادگی از
دیدگاه ساكنین محلی برجا گذاشته است .همچنین ،نتیجه تحلی مسیر نشان میدهد كه توسعه گردشگری خاناههاای دوم باه
ترتیب در ابعاد اقتصادی با ( )0/716و ابعاد كالبدی -زیرساختی با ( )0/640بیشترین تاثیر را در كیيیت زندگی سااكنین داشاته
است.
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مقدمه
مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه علیرغم دارابودن منابع طبیعی و کشاورزی ،با مسائل و چاالشهاای متعاددی از قبیال
بیکاری پنهان ،نرخ پایین بهرهو ری در بخش کشاورزی و تولیدات روستایی از یک سو و تخریب منابع طبیعی از سوی دیگر مواجاه
هستند که توسعه این مناطق و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در آنها تا حادودی غیار ممکان سااخته اسات (Hall and Page,
) .2014; Obonyo & Fwaya, 2012:1یکی از مهمترین راهبردهایی که در اغلب کشورهای جهان برای غلبه بر چالشهای
مذکور مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از آن ها نتایج مثبتی هم به همراه داشته ،توساعه گردشاگری مایباشاد (Volkov,
) .212:860; Giap et al, 2016به طوری که ،گردشگری روستایی بدلیل اثرات اجتماعی -اقتصادی مثبتی که بر روی منااطق
روستایی از قبیل تنوع بخشی به اقتصاد کشاورزی و افزایش بهره وری آن ،ایجاد فعالیت های تکمیلی ،توسعه زیرساختها و توسعه
صنایع دستی محلی ،بهبود پیوند روستا -شهری و نظایر آن به عنوان یکی استراتژیهای توسعه منطقهای -روستایی بشمار مایرود
) (Aylward et al, 2009:7; Ramjit, 2015و از طریق ارایه تجارب و فرصتهایی برای متنوعسازی فعالیتهای تولیادی و
تنوعبخشی به منابع درآمدی و توزیع بهتر آن ،ایجاد اشتغال ،کاهش مهاجرت روستایی را دارد (Vázquez de la Torre et al,
) .2012; Janoschka & Haas, 2013:192بنابراین" ،ارتقا و توسعه گردشگری خرد به طور مستقیم به عنوان شکل مناسبی
از توسعه اقتصادی برای مناطق روستایی" مطرح است ) .(Gjorgievski and Nakovski, 2012:117به طوری کاه ،توساعه
گردشگری روستایی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد روستایی بویژه ترکیب بهینه فعالیتها در زمینه گردشگری و توسعه
کشاورزی و تامین خدمات مورد نیاز گردشگران به افزایش میزان سرمایهگذاری در کشاورزی ،فرصتهای موثری را برای توساعه و
باززندهسازی مناطق روستایی از طریق توسعه سرمایهگذاری فاراهم مایساازد (Elisabete & Raschi, 2013:1; Saxena,
).2016:12
گردشگری روستایی به عنوان یکی از زیرشاخههای صنعت گردشگری ،فعالیتی تفریحی -اجتماعی محسوب میشود که با توجاه
به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در مناطق روستایی ،میتواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها ،ایجاد اشتغال و درآماد،
حفاظت از میراث طبیعی ،تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی ایفاا کناد (Rezvani, 2011; Sgroi
) .et al, 2014:407به طوری که ،مطابق شکل ( )1گردشگری روستایی به عنوان نقطه همپوشانی اوقات فراغات ،گردشاگری و
تفریح بوده و خود بخشی از گردشگری اوقات فراغت میباشد .در این دیدگاه توریسم روستایی دربرگیرنده فعالیتهای گردشگری و
تفریح در مناطق روستایی و حومههای شهری است که به طور مستقیم با جاذبه های طبیعای ،محایطهاای کشااورزی و مازارع در
ارتباط میباشد ).(Kropinova, 2012:131

شک  .1جایگاه گردشگری روستایی در فعالیتهای اوقات فراغت

)(Source: Kropinova, 2012:131

بنابراین ،گردشگری روستایی قابلیت فراوانی در پویایی بخشیدن به توسعه اقتصادی -اجتماعی از طریق کااهش بیکااری ،ایجااد
درآمد و ارتقای سطح رفاه جامعه محلی و باه تباع آن کاساتن از چاالشهاای توساعه روساتایی دارد (Dykes & Walmsley,
) 2015: 96و هم از طریق سرمایهگذاریهای متعدد در مناطق روستایی میتواند تاثیرات متعددی در انتقال دانش ،ایدهها و به تبع
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آن به توسعه کارآفرینی خرد کمک موثری میکند ) .(Saxena, 2016به طوری که از آن به عنوان یک محرك و ابازاری بارای
توساعه منااطق روساتایی و توساعه محلای یااد مایشاود (Gjorgievski & Nakovski, 2012:117; Ionela et al,
) .2015:1052به عقیده ) (Sharpley & Jepson, 2011:53گردشگری روستایی ابزاری قدرتمناد بارای حفای یکپاارچگی
منابع حومه شهر ،بهبود اقتصاد روستایی و حفی و ارتقای کیفیت زندگی روستایی بوده و حتی ممکن است استدالل شود که صانعت
گردشگری به عنوان جایگزینی برای فعالیتهای کشاورزی بوده و در حال حاضر تبدیل به راه عالج مساائل موجاود در بسایاری از
جوامع روستایی شده است .به طوری که ،در صورت مدیریت مناسب با توجه به اثرات منفی کمتر بر روی محیط طبیعی میتواند باه
عنوان یک عامل تسهیلگر برای توسعه اجتماعی و اقتصا دی و حفاظت از تناوع زیساتی در منااطق روساتایی بشاود & (Festus
) .Omoboye, 2015:18براساا مطالعاه ) (Ashley et al, 2007:8; Drăgulănescu & Druţu, 2012:196اثارات
گردشگری در جوامع روستایی را می توان به طور کل در سه گروه دستهبندی کرد :الف) اثرات مستقیم از طریق ایجاد شغل و درآمد؛
ب) اثرات غیر مستقیم از طریق بهبود وضعیت تغذیه ،بهداشت ،کاالهای مورد نیاز ،خدمات زیرساختی ،مساکن و  ...کاه منجار باه
ارتقای اثرات بین بخشی و توسعه سایر بخشها می شود؛ و ج) اثرات پویا که از طریق بهبود استراتژیهای معیشت خانوارها ،فضای
کسب و کار و سرمایهگذاری ،دسترسی به بازار فروش محصوالت محلی و  ...صاورت مایگیارد .از ایان رو ،از منظار برناماهریازی
استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق روستایی بدلیل ایجاد پیوند بین جاذبهها ،خدمات و زیرساختهاای گردشاگری ،بازارهاای
محلی ،سرمایهگذاری ،کارآفرینی و نظایر آن میتواند زمینه را برای تغییارات سااختاری اقتصاادی مهیاا کارده (Liliana et al,
) 2014:70; Joppe et al, 2014:60و به عنوان موتور رشد و توسعه در زمینه هاای مختلاف در منااطق روساتایی عمال کناد
).(O’Halloran, 2017:42
یکی از مهمترین نمودهای گردشگری روستایی ،توسعه و گسترش خانههای دوم به منظور گذران اوقات فراغت اسات کاه مباین
نقش تعیین کننده مناطق شهری در توسعه روستایی است ) .(Nordin & Marjavaara, 2012:72به طاوری کاه اساتفاده از
فضاهای روستایی با انگیزه تفریح و گذران اوقات فراغت توام با اقامت گردشگران در قالب گسترش خاناههاای دوم بیاانگر توساعه
"تفریحات طبقات شهری" به منزله شیوه خاصی از زندگی میباشد که با ارتقای استانداردهای زندگی مردم ارتباط دارد (Roca et
) .al, 2011:13از این رو ،خانههای دوم به دسته ای از مساکن که دارای مالکیت شخصی بوده و در خارج از حوزه ثبتی شهرداری
باشد ،اطالق میگردد که کمتر از  90روز در هر سال تقویمی اشاغال مایشاود ) .(Hall and Müller, 2004:5در ایان رابطاه
گردشگری خانه های دوم نشاندهنده زندگی در دو یا چند مکان به دلیل تفاوت فصول ،بویژه در حاشیه شاهرهای بازرا اسات کاه
امروزه از آن به عنوان نوعی از شیوه زندگی شهری در بیشتر کشورهای اروپایی مطرح است ).(Roca, 2016a:xxiv
گسترش خانه های دوم در مناطق روستایی نشان دهنده بعد جدیدی از افزایش پیچیدگی الگوهای حرکتی معاصر است که اماروزه
بیشتر به چالشی واقعی در مناطق جاذب گردشگر مبدل شده است که با اقامت گردشگران در آن و اساتفاده از خادمات عماومی در
ارتباط با محل اقامت مدنظر قرار می گیرد و به عنوان یکی از مظاهر و تاثیرات نفوذ شهرها در مناطق روستایی بیانگر نوعی نگارش
ضد شهرنشینی بوده و باه عناوان جاایگزینی بارای شهرنشاینی و عوامال مشاابه آن مایباشاد ;(Müller et al, 2004:245
) .Nagaraju & Chandrashekara, 2014:43بنابراین ،خانههای دوم عمدتاً به عنوان گساترش شایوههاای جدیاد زنادگی
مبتنی بر استفاده بهینه از زمان برای اوقات فراغت و تفریح و سرگرمی و یک عنصار سااختاری تغییار اساتفاده از زماین و اشاکال
جدیدی از سازمان فضایی مطرح است ) (Roca, 2016:106و میتواند ابزاری مناسب برای تحریک رشد اقتصادی ،بهبود قابلیت
زیست پذیری مناطق کمتر توسعه یافته و ارتقای استانداردهای زندگی ساکنین و توانمندساازی محلای بشامار آیاد (Ralf et al.,
) .2014: 270; O’Halloran, 2017:42به طور مثال ،در ایرلند توسعه گردشگری خانههای دوم به عنوان یک راهبرد مهم در
تنوع بخشی به منابع درآمدی و اشتغال برای اجتناب از افول جوامع روستایی مد نظر برنامهریزان قرار گرفتاه اسات & (Cawley
) .Gillmor, 2016:146-7همچنین مطالعه ) (Holoviak, 2012: 24در مناطق روستایی ایالت پنسیلوانیا نشان میدهاد کاه
گردشگری خانههای دوم روستایی یک فعالیت اقتصادی -اجتماعی ارزشمند بوده و به توسعه اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی
ساکنین و افزایش میزان مشارکت محلی کمک کارده اسات .از دیادگاه ) (Svels, 2012: 59گساترش پدیاده خاناههاای دوم
روستایی در کشورهای اسکاندیناوی ،امروزه در مفهوم خدمات و کاالی جدید به منظور تنوعبخشی به اقتصاد روستایی مطرح است.
در برخی از روستاهای مقصد گردشگران خانه های دوم ،این پدیده به افزایش سرمایهگذاری در مناطق روستایی منجر شده و از این
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طریق کمک موثری به افازایش تعامال اجتمااعی -اقتصاادی گردشاگران و ماردم محلای مایکناد (Janoschka & Haas,

) .2013:192مطالعه مولر و همکاران ،نحوه تبدیل و گسترش خانه های دوم را تبیین میکند (شکل  .)2بر این اسا محور افقای
بیانگر زنجیرهای از فراوانی مراجعه از دامنه کم (خانه های تعطیالت) تا فراوان (خانههای آخر هفته) را نشاان مایدهاد و در محاور
عمودی ،نوع خانه دوم براسا هدف اصلی از انتخاب محل سکونت مشخص شده است .باالترین درجاه در روی هار محاور ناوع
چشم انداز جغرافیایی خانه های دوم براسا رابطه مکانی آن با سکونتگاه های شهری و ویژگیهای محلی آنها را نشاان مایدهاد
).(Müller et al, 2004:15-16

شک  .2گونهشناسی خانههای دوم و نواحی ساخت آها

)(Source: Müller et al, 2004:16

مفهوم موضوع کیفیت زندگی از آغاز دهه  1990به بعد در ادبیات توسعه به عنوان مبنای تمایز و دستهبندیهاای ناوین کشاورها
مطرح شده است ) .(Anbari, 2010:150این مفهوم در طی دهههای اخیر کیفیت زندگی یکی از اساسیترین نکات مورد توجاه
در علوم اجتماعی بوده و برای ارزیابی پارامترهای مادی توسعة اقتصادی و تولیدات داخلی در کناار پارامترهاای غیار ماادی چاون
کیفیت کار ،سطح باسوادی و فرهنگ ،استاندارد پزشکی و بهداشت ،کیفیت فراغت و تفریح ،شارایط محایط زیسات ،جاو سیاسای،
احسا خوشبختی انفرادی و حتی آزادی و اتحاد ملی مورد توجه محققان واقع شده است ) (Harirchi et al, 2010کاه تحات
تاثیر مولفه هایی چون زمان ،مکان و ارزش های فردی و اجتماعی قرار دارد و به عنوان درك و تصور افراد از موقعیت خود در زندگی
در زمینه سیستمهای فرهنگی و ارزشی که در داخل آن زنادگی مایکنناد ،تعریاف شاده اسات ).(Yassin et al, 2011: 869
سازمان بهداشت جهانی ،کیفیت زندگی را به معنای درك فردی هر فارد از موقعیات خاود در زنادگی در بساتری از فرهناگهاا و
ارزشهای اجتماعی که فرد در آن زندگی میکند و دارای انتظارات میباشد ،تعریف میکند ) .(Rana et al, 2009: 38بنابراین،
مفهوم کیفیت زندگی به منزله رضایت از زندگی ،خوشبختی و سعادت ،رفاه و آسایش شناخته مای شاود و ساطح تحقاق نیازهاای
انسان را منعکس می کند ) (Zielińska et al, 2010:1و دارای ارتباط نزدیکی با درك توسعه پایدار بوده و همانند آن مفهاومی
چند بعدی میباشد و در دو سطح مرتبط به هم عینی و ذهنای ماورد توجاه قارار مایگیارد ;(Tayyebnia et al, 2016:164
) .Cagliero et al, 2011به طوری که ،محققان برای سنجش آن با چهار مسئله در این حوزه مواجهاند :الاف) چگوناه و باا چاه
روشی به اندازه گیری کیفیت زندگی افراد بپردازند؛ ب) کدام یک از ابعاد وجودی انسان در اندازهگیری مورد استفاده قارار گیارد؛ ج)
چگونه اندازهگیری برای افراد و گروه های مختلف صورت گیرد؛ و د) نتایج بدست آمده چگونه ارائه شود تا اجازه مقایسه میان افراد و
گروهها را بدهد ).(Rahman et al, 2011:147
به طور کلی دو رویکرد برای ارزیاابی کیفیات زنادگی ماورد توجاه محققاان قارار گرفتاه اسات (Kazana and Kazaklis,
) .1 :2009:211تمرکز بر روی شاخص های اجتماعی -اقتصادی کمی بارای ارزیاابی مقادار و درجاه تاامین نیازهاای انساانی و
انعکا واقعیت های عینی .به طوری که ،در این رویکرد با توسعه فعالیاتهاای اقتصاادی در ارتبااط باوده و باه طاور روزافزونای
شاخص های توسعه در ابعادی از قبیل سطح درآمد ،میزان دارایی و میزان مصارف افاراد ،فرصاتهاای شاغلی و درآمادی ،تاامین
زیرساخت ها و مسکن مناسب را به عنوان معیارهای دقیق سنجش رفاه اجتماعی و بهزیستی ساکنین جامعه محلای ماورد سانجش
قرار میدهد )(Mojica et al, 2010: 134؛ و  .2رویکرد مبتنی بر کیفیت ذهنی که تحت عناوان ادبیاات "بهزیساتی یاا رفااه
ذهنی" بررسی می شود ،مکمل بعد عینی بوده و با ارزیابی های فردی در قلمروهای متعدد زندگی فاردی و گروهای ارتبااط دارد .در
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این دیدگاه "زندگی به عنوان یک کل" مطرح بوده و تالش برای تعیین درجهای که یک نیاز محسو برآورده شده و اهمیات آن
"نیاز محسو " در کیفیت کلی زندگی یک شخص مورد توجه قرار مایگیارد ) .(Bartlett et al, 2010:14باه طاوری کلای،
کیفیت زندگی فردی در بعد عینی ،با تامین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی به منظور برآوردن خواستههاای اجتمااعی و
در بعد ذهنی با رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و مشارکت گسترده در فعالیتهای اجتمااعی مارتبط اسات (Ghaffari et al,
).2011
همان طور که شکل ( )3نشان می دهد ،توسعه گردشگری روستایی و بویژه گردشگری توام باا اقامات و مالکیات خاناههاای دوم
می تواند نقش مهمی در ابعاد کیفیت زندگی در مناطق روستایی داشته باشد .باه طاوری کاه ضامن توجاه باه ثباات و حفاظات از
دارایی های محیطی ،به تقویت کارکرد اقتصاد روستایی و تنوعبخشی به آن از طریق ایجاد درآمد ،اشتغال ،بهبود بازارهاای محلای و
 ،...به تقویت شاخص های غیرپولی موثر در کیفیت زندگی از قبیل توسعه شبکههای اجتماعی محلای ،ساالمت ،احساا ارزشامند
بودن و نظایر آن در سکونتگاههای روستایی کمک شایانی نماید.

شک  .3مدل ميهومی رابطه گردشگری خانههای دوم و ابعاد كیيیت زندگی روستایی

() Source: Grieve and Weinspach, 2011:8

بنابر این ،بر اسا مطالعات شبکه ارزیابی اروپایی برای توسعه روستایی 1میتوان گفت که کیفیات زنادگی دربرگیرناده دو مفهاوم
زیست پذیری (خدمات ،کیفیت محیطی ،شبکه های اجتماعی) و معیشت (قابلیتها ،داراییهای مادی و اجتماعی و تاامین ابزارهاای
زندگی) است ) .(Grieve & Weinspach, 2011:7-9در این فرآیند ،توساعه گردشاگری باا اساتفاده صاحیح از جاذباههاای
گردشگری (منابع طبیعی و فرهنگی محلی) به ارتقای ارزش مکانی ،بهبود کیفیت زندگی ،ایجاد ارزش افزوده ،تسهیل دسترسی باه
بازارها برای تولیدکنندگان کوچک با اقدام جمعی و یکسان سازی استفاده از فناوری بارای تولیاد و ارایاه خادمات زمیناه را بارای
افزایش قدرت رقابتی در مناطق روستایی فراهم میسازد ).(Joppe et al., 2014:50
منطقه مورد مطالعه این پژوهش در محدوده دهستان سعیدآباد از توابع شهرستان ایجرود (جنوب غربی اساتان زنجاان) اسات کاه
بواسطه قرارگیری در دامنه کوه های جنوبی استان زنجان و دارابودن جذابیتهای طبیعی متعدد در دو دهه اخیر مورد توجه مهاجران
سالهای قبل قرار گرفته است .بنابراین ،مطالعه حاضر تالش می کند تا ضمن بررسای نقاش گردشاگری خاناههاای دوم ،تغییارات
صورت گرفته در ابعاد کیفیت زندگی ساکنین دایمی متاثر از این پدیده را با ارایه پاسخ به این سواالت مورد بررسی قارار دهاد .آیاا
توسعه گردشگری خانه های دوم در منطقه مورد مطالعه توانسته است به ایجاد تغییر در شاخصهای کیفیت زندگی ساکنین روستایی
منجر شود؟ و توسعه گردشگری خانه های دوم در یک دهه اخیر در کدام یک از ابعاد کیفیات زنادگی ماورد بررسای در روساتاهای
نمونه اثرات بیشتری را داشته است؟

). The European Evaluation Network for Rural Development (ENRD
1
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روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی -تحلیلی است .دادههای مورد نیاز در این تحقیق به دو شایوه اساتفاده از
داده های سرشماری عمومی نفو و مسکن ( )1385-1390و روش های میدانی از قبیل تکمیال پرساشناماه توساط سرپرساتان
خانوار و مشاهده گردآوری شده است .البته الزم به ذکر است که برای تادوین پرسشانامه بعاد از اساتخراج شااخصهاا و تعریاف
گویه های متناسب با آن ،از طیف پنج سطحی لیکرت استفاده شد (جدول  .)1روایی گویهها با نظرخواهی از تعادادی از کارشناساان
(پانل متخصصان) مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن با بهرهگیری از آلفای کرونباخ به میزان  0/881محاسبه شد .بارای تجزیاه و
تحلیل دادههای گردآوری شده از آزمونهای آماری  tتک نمونهای ،همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره خطی استفاده شده
است.
جدول  .1ابعاد كیيیت زندگی و اثرات گردشگری خانههای دوم
موليهها
شرایط زندگی در
روستا*
رفاه اقتصادی*

کیفیت محیط
کالبدی*
احسا
اجتماعی*
حفاظت از چشم
انداز*
اثرات توسعه
گردشگری
خانههای دوم**

گویهها
دسترسی به خدمات عمومی و رفاهی ،امید به آینده و بهبود شرایط زندگی در روستا ،کاهش مهاجرت روستایی ،دسترسی به امکانات عمومی مانند
لوله کشی آب ،گاز و منابع انرژی ،دسترسی به خدمات بهداشت و درمانی ،انگیزه ماندگاری در روستا ،توسعه زیرساختهای ارتباطی ،کیفیت
دسترسی به روستا ،متنوع شدن فعالیتهای اقتصادی ،بهبود زمینه برای سرمایهگذاری در کسب و کار و ...
تامین درآمد از فروش محصوالت محلی ،تامین هزینههای زندگی ،افزایش قیمت زمین و مسکن ،افزایش انگیزه جهت پیشرفت شغلی ،کاهش
احسا فقر و ناامیدی ،ایجاد انگیزه جهت بهبود کار و فعالیت ،توسعه کارآفرینی ،امید به آینده شغلی خود و اعضا خانواده ،امنیت احشام و دارایی
های خانواده ،دسترسی به خدمات اعتباری و مالی ،کیفیت دسترسی به فروشگاهها ،کیفیت تامین نیازهای ضروری خانواده و ...
بهسازی میادین و ورودی روستا ،بهسازی معابر عمومی (نظم بخشی ،تسطیح و  ،)...نظارت بر تغییرات کاربری اراضی توسط مسئولین محلی،
رعایت حریم معابر عمومی ،کاربریها و میراث فرهنگی ،جمع آوری فضوالت دامی از داخل روستا ،جمعآوری منظم زباله و کیفیت دفع آن ،جمع
آوری فاضالب و پاگیزگی محیط ،مقاومسازی و نوسازی مسکن در روستا ،رعایت ضوابط ساخت و ساز توام با نظارت مهندسی ،توجه به ضوابط
نورگیری و روشنایی ساخت مسکن ،بهسازی محل نگهداری دام و انبارها ،جدایی گزینی بین نگهداری دام و خانه و ...
احسا رضایت از زندگی در روستا ،احسا آسایش و ارامش روانی -اجتماعی ،احسا ارزشمند بودن در جامعه ،مشارکت در امور عمومی روستا،
کاهش تنشها و درگیریها در روستا ،اعتماد اجتماعی در میان اهالی روستا ،همکاری با مسولین محلی ،کاهش ناهنجاریهای اجتماعی -فرهنگی،
احترام به سنتهای محلی ،و ...
همکاری در حفی محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن ،پرهیز از ایجاد آلودگی در منابع آب و خاك ،رعایت حریم رودخانه و معابر عمومی ،توجه
به زیباسازی معابر و کوچهها ،کاهش اتالف منابع آب ،صرفه جویی در مصرف انرژی و ...
اقتصادی (ایجاد اشتغال ،بهبود زیرساختها ،تنوعبخشی به منابع درآمدی ،سرمایهگذاری ،قیمت مسکن ،قیمت کاالهای ضروری و مصرفی در زمان
حضور گردشگران ،فرصتهای پسانداز خانوار ،فعالیتهای کارافرینی)؛ اجتماعی (مشارکت ،همیاری در تامین هزینه خدمات ،احسا امنیت،
ماندگاری جمعیت ،سرمایه اجتماعی ،میزان جرائم و ناهنجاریها ،تغییرات فرهنگی و ارزشهای محلی ،میزان دسترسی به خدمات بهداشتی)؛
کالبدی (استانداردهای مسکن ،مصالح مورد استفاده ،الگوگیری از خانههای دوم ،توسعه ساخت ویالها ،نظارت و کنترل ساخت و سازها ،ساماندهی
معابر و رعایت حرایم) و زیست محیطی (تغییرات کاربری ،تخلیه نخالههای ساختمانی ،حفاظت از زیباییهای طبیعی ،مراتع و زیستگاههای حیات
وحش ،آلودگی منابع آب و خاك ،مدیریت دفع فاضالب ،جمع آوری و دفع زباله ،رعایت پاگیزگی محیط).

& Source: *Grieve & Weinspach, 2011:5-6 ** Bahrami, 2016; Einali & Romiani, 2016; Khoshfar et al., 2011; Tayyebnia et al., 2016; Dykes
Walmsley, 2015

محدوده مورد مطالعه
قلمرو مکانی تحقیق دربرگیرنده روستاهای واقع در محدوده سیاسی دهستان سعیدآباد (شهرستان ایجرود) در جنوب غربای اساتان
زنجان است .این منطقه به لحاظ توپوگرافیکی ناحیهای کوهستانی است که از نظر دستهبندی ناهمواریها ،جزء کوههاای مرکازی
ایران بشمار میآید .روستاهای مورد مطالعه بواسطه قرارگیری در دربندهای کوهساتانی و داراباودن جاذباه هاای طبیعای متعادد و
همچنین ارایه اعتبارات مقاوم سازی مساکن روستایی در دو دهه اخیر مورد توجه مهاجران سالهای قبل قرار گرفتاه اسات .جامعاه
آماری تحقیق خانوارهای روستایی ساکن دایمی دهستان سعیدآباد هستند (شکل  )4براسا سرشماری آمار و نفاو  1390تعاداد
خانوار ساکن دائمی  818مورد بوده است که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران ( P=50و  qو  )Z=1/96تعاداد  313نفار از
سرپرستان به عنوان نمونه انتخاب گردید.
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شک  .4موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

)(Source: MPO, 2015

یافتهها و بحث
به منظور پاسخگویی به سوالهای تحقیق و نیز دستیابی به اهاداف در ابتادا باه بررسای تغییارات صاورت گرفتاه در جمعیات و
خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه بر اسا دادههای جمعیتی سرشماری نفو و مسکن ( 1385 ،1375و  )1395پرداخته شاده
است .در بخش دوم عالوه بر یافته های توصیفی پاسخگویان به تحلیل استنباطی یافته های تحقیق با بهره گیاری از آزماونهاای
آماری برای بررسی اثرات توسعه گردشگری خانه های دوم در مناطق روستایی نمونه بر روی شاخص های کیفیت زندگی سااکنین
دایمی پرداخته شده است.

 بررسی تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی 1375-90نگاهی به دادههای جدول ( )3نشان می دهد که از بین روستاهای مورد بررسی ،سه روستای شاهرك ،قزلجاه و مالپیاری در دوره
آماری ( )1385-90دارای نرخ رشد جمعیت منفی بودهاند .به طوری که روستای شهرك با کاهش  286نفری و  52خانوار بیشاترین
تاثیر را در روستاگریزی در دهستان سعیدآباد دارد .از طرفی دیگر ،بررسی نرخ رشد کلی جمعیت در دهستان مزبور نشان مای دهاد
که در این دوره آماری جمعیت از  3714نفر در سال  1385با رشدی معادل  1درصد به  3908نفر در سال  1390افزایش یافته است
و خانوار ساکن در دهستان سعیدآباد در مقایسه با سال  1385به تعداد  207مورد افزایش را نشان می دهد .عالوه بر این ،دادههاای
دریافتی از منابع محلی (دهیاری و شورای اسالمی) نشان می دهد که تعداد مساکن مورد استفاده به صورت غیار دائام و عمادتا در
فصول بهار و تابستان و با هدف تفریح و گذران اوقات فراغت ،بالغ بر  800مورد برآورد شده است.
جدول  .2تغییرات جمعیتی روستاهای دهستان ()1385 -1390
جمعیت ساكن در روستاهای نمونه
روستای نمونه

*1390

*1385

روند تغییرات در فاصله 1385-1390

تعداد خانههای

(درصد) **

دوم گردشگری
**
204
90
185
90

نرخ رشد

خانوار**

جمعیت**
367

7

190

13/2
-5/4
4/3

36
52

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

سعیدآباد علیا

266

913

418

1280

152

سعیدآباد سفلی

74

222

135

412

61

شهرك

340

1179

288

893

-52

-286

شوراب

33

81

51

100

18

19

قرهبالغ

4

12

25

56

21

44

36/1

قزلجه

66

200

56

147

-10

-53

-6

مالپیری

281

1107

298

1020

17

-87

-1/6

150

جمع

1064

3714

1271

3908

207

194

1/02

800
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اثرات گردشگری خانههای دوم در كیيیت زندگی ساكنین دایمی
بررسی منابع مرتبط با گردشگری بویژه اقامت بلندمدت گردشگران در مناطق روساتایی نشاان دهناده اثارات منفای و مثبات در
بسیاری از شاخص های توسعه است که این امر میتواند بر روی کیفیت زندگی ساکنین تاثیرگذار باشد .از این رو ،در تحقیق حاضار
با بهره گیری از مطالعات نظری و بویژه یافتههای شبکه ارزیابی اروپایی برای توسعه روستایی ،شاخصهای کیفیت زندگی در مناطق
روستایی در پنج دسته تحت عنوان شرایط زندگی ساکنین ،رفاه اقتصادی ،کیفیت محیط کالبدی ،احساا اجتمااعی و حفاظات از
محیط و چشمانداز مورد بررسی قرار گرفته است.
تحلیل میانگین عددی بدست آمده از دادههای پرسشنامهای براسا دستهبندی فوقالذکر با استفاده از آزماون  tتاک نموناهای
مبین باالبودن نقش توسعه گردشگری خانه های دوم در شاخصها و ابعاد کیفیت زندگی سااکنین در روساتاهای نموناه در منطقاه
مورد مطالعه است .همان طوری که جدول ( )4نشان میدهد با احتساب دامنه طیفی میانگین عددی که بین  1تا  5براساا طیاف
لیکرت در نوسان است ،این میزان برای تمامی ابعاد باالتر از مطلوبیت عددی مورد آزمون (که مساوی با میانگین طیف لیکارت 3
در نظر گرفته شده است) میباشد .این تفاوت در سطح آلفا  0/01معنادار بوده و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به شاکل مثبات
ارزیابی و برآورد شده است .البته الزم به ذکر است که ،از بین شاخص های مورد بررسای مولفاه کیفیات محایط کالبادی (مساکن،
زیرساختها ،کیفیت معابر ،دسترسیها ،رعایت حریم و  )...از دیدگاه پاسخگویان باالترین میانگین را به خود اختصاا داده اسات،
که دلیل آن را می توان در بهسازی مساکن روستایی ،ساماندهی معابر و رعایت حریم آنهاا و سااماندهی جاذباههاای گردشاگری و
میراث فرهنگی روستایی در طرحهای هادی روستایی دانست .به طوری که در این فرآیند ،بازسازی زیرساختهای خدماتی و رفاهی
عمومی در کنار ارایه اعتبارات مقاوم سازی و همچنین افزایش سرمایهگذاری شخصی برای ساخت و ساز ویالها و خاناههاای دوم و
همچنین مهاجرت معکو نقش مهمی را دارد که این امر تاثیر قابل توجهی بر روی بهبود سایر شاخصها داشته است.
جدول  .3معناداری تياوت از حد مطلوب شاخصهای كیيیت زندگی در اثر توسعه گردشگری خانههای دوم
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3
موليه ها

میانگین

آماره
آزمون t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تياوت از
حد مطلوب

بهبود شرایط زندگی در روستا
رفاه اقتصادی

3/9815
3/7087

46/867
29/977

312
312

0/000
0/000

0/98150
0/70873

کیفیت محیط
کالبدی

پایین تر
0/9403
0/6622

باالتر
1/0227
0/7553

ساخت و ساز و مسکن

4/1114

44/682

312

0/000

1/11137

1/0624

1/1603

زیرساخت های عمومی

3/7027

37/803

312

0/000

0/70266

0/6661

0/7392

3/1891

11/007

312

0/000

0/18915

0/1553

0/2230

3/4176

25/636

312

0/000

0/41759

0/3855

0/4496

حفاظت از محیط طبیعی و چشم اندازها
احسا

فاصله اطمینان  95درصد

اجتماعی

عالوه بر این ،تحلیل ناپارامتری همبستگی میان ابعاد مورد بررسی در شاخص کیفیت زندگی ساکنین از قبیال شارایط زنادگی در
روستا ،رفاه اقتصادی و تامین نیازها ضروری ،کیفیت محیط کالبادی روساتا ،احساا اجتمااعی و رضاایت از توساعه گردشاگری
خانه های دوم و در نهایت شناسایی و هویت چشمانداز به وجود رابطه مستقیم ناقص داللت دارد ،به طوری که جدول ( )5نیز نشاان
میدهد با افزایش مقادیر هر یک از ابعاد مقدار عددی سایر ابعاد نیز افزایش معناداری در سطح آلفا  0/01نشان میدهند.
جدول  .4ماتریس همبستگی بین شاخصهای كیيیت زندگی پاسخگویان و توسعه گردشگری خانههای دوم
حياظت از محیط

احساس

رابطه كیيیت زندگی و توسعه
همبستگی

زندگی در روستا
**0/468

كالبدی

و چشم اندازها

**0/504

**0/536

**0/383

اجتماعی
**0/275

معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

گردشگری
توسعه
گردشگری
تعداد

بهبود شرایط

رفاه اقتصادی

كیيیت محیط

313
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اثرات گردشگری
برای بررسی میزان تاثیرات توسعه گردشگری خانههای دوم در ابعاد کیفیت زندگی در سکونتگاههاای روساتایی در منطقاه ماورد
مطالعه از تحلیل چند متغیره خطی استفاده شده است .به طوری که ،از شاخص کیفیت زنادگی باه عناوان متغیرهاای مساتقل و از
مجموع شاخص اثرات توسعه خانه های دوم گردشگری (اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطای ،نهاادی -تصامیمگیاری و
کالبدی -زیرساختی) نیز به عنوان متغیر مستقل در ترسیم مدل رگرسیون استفاده شده است .همان طور که نتایج جدول ( )6نشاان
می دهد ،بررسی مدل برازش رگرسیونی بیانگر تاثیرپذیری مثبات شااخصهاای کیفیات زنادگی از گردشاگری خاناههاای دوم در
روستاهای نمونه از دیدگاه پاسخگویان است و ضریب تعیین این رابطه به میزان  0/91محاسبه شده است.
جدول  .5تحلی واریانس تاثیرگذاری توسعه گردشگری خانههای دوم در كیيیت زندگی ساكنین محلی
اشتباه معیار

ضریب تعیین تصحیح شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

1/43358

0/904

0/906

0/952

همان طور که جدول ( )7نیز نشان می دهد ،با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه توام نقش عوامل و شاخصهای متاثر از توساعه
گردشگری خانه های دوم در شاخص کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان ساکن دائمی در روستاهای نموناه مشاخص گردیاد .باه
طوری که نتایج حاصله حکایت از معناداری در سطح  99درصد میباشد.
جدول  .6تحلی واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین ابعاد كیيیت زندگی و اثرات گردشگری خانههای دوم
موليهها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمونF

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

6081/117

4

1520/279

739/742

0/000

باقیمانده
کل

632/986
6714/102

308
312

2/055

از طرفی دیگر ،نتایج جدول ( )8مقادیر ضرایب استاندارد شده  ßتاثیرات متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته نشان میدهند که
از بین شاخصهای مورد بررسی ،به ترتیب شاخص ابعاد کالبدی -زیرساختی ،ابعاد اقتصادی ،ابعاد زیست محیطی و ابعاد اجتماعی-
فرهنگی متاثر از توسعه گردشگری خانههای دوم و ساخت و ساز ویالها با مالکیت افراد غیر ساکن در روستاهای مورد مطالعه با
مقادیر ضرایب بتای  0/133 ،0/375 ،0/418و  0/246در شاخص کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنین محلی را دارا بوده است .به
طوری که این اثرات در همه موارد نیز کامال معنادار گزارش شده است.
جدول  .7ضرایب شدت روابط میان متغیرهای اثرات توسعه گردشگری خانههای دوم بر روی كیيیت زندگی
نام متغیر

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد شده

آماره t

سطح
معنیداری
0/000
0/000

B

خطای B

بتا ß

عرض از مبداً

4/994

1/038

-

4/810

ابعاد کالبدی -زیرساختی

4/526
4/036

0/241
0/254

0/418

18/779
15/870

ابعاد زیستمحیطی

2/081

0/347

ابعاد اجتماعی -فرهنگی

2/846

0/275

ابعاد اقتصادی

0/000

0/375
0/132

5/989

0/000

0/246

10/367

0/000

متغیر وابسته :ابعاد کیفیت زندگی (عینی و ذهنی) مستخرج از دادههای پرسشنامه

حال با استفاده از مدل برازش رگرسیونی به ترسیم مدل تحلیال مسایر عوامال تاثیرگاذار نقاش گردشاگری در کیفیات زنادگی
روستاییان در روستاهای مورد مطالعه اقدام شده است .مدل تحلیل مسیر با در نظر گرفتن ارتباط بین متغیرها میتواند اثرات مستقیم
و غیر مستقیم متغیرهای مستقل تحت عنوان اثرات گردشگری (ابعاد کالبدی -زیرساختی ،اقتصاادی ،زیساتمحیطای و اجتمااعی
فرهنگی) را بر روی متغیر وابسته (ابعاد کیفیت زندگی روستاییان) از طریق ضریب همبستگی را بیان کند.
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شک  . 5نمودار تحلی مسیر عوام موثر بر كیيیت زندگی روستایی در اثر گردشگری خانههای دوم

براسا نتایج جدول ( ،)8در خصو اثرات توسعه گردشگری خانه های دوم در کیفیت زندگی ساکنین مناطق روستایی نمونه،
میتوان گفت که ابعاد اقتصادی با ( )0/716و ابعاد کالبدی -زیرساختی با ( )0/640بیشترین و ابعاد زیستمحیطی با ()0/132
کمترین تاثیر را کیفیت زندگی ساکنین داشته اند .همچنین ،بررسی اثرات غیر مستقیم توسعه گردشگری نیز نشان میدهد که ابعاد
اقتصادی بیشترین تاثیر را در ابعاد کیفیت زندگی ساکنین ایفا کرده است.
جدول  .8مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم توسعه گردشگری خانههای دوم بر كیيیت زندگی ساكنین
شاخص
ابعاد زیست محیطی
ابعاد اجتماعی -فرهنگی
ابعاد کالبدی -زیرساختی
ابعاد اقتصادی

اثرات مستقیم
0/132
0/246
0/418
0/375

اثرات غیر مستقیم
0/023
0/222
0/341

ك
0/132
0/269
0/640
0/716

نتیجهگیری
گردشگری روستایی از دیدگاه صاحبنظران توسعه روستایی راهبردی موثر برای تنوعبخشی به اقتصاد روستایی ،ایجاد اشتغال و
درآمد ،حفاظت از میراث طبیعی ،تاریخی و فرهنگی به شمار میآید و قابلیت باالیی در پویایی بخشیدن به توسعه اقتصادی-
اجتماعی و به تبع آن کاستن از چالش های مناطق روستایی دارد .به طوری که استفاده از فضاهای روستایی با انگیزه تفریح و گذران
اوقات فراغت توام با اقامت گردشگران در قالب گسترش خانههای دوم بیانگر شیوه خاصی از زندگی میباشد که با ارتقای
استانداردهای زندگی مردم در ارتباط است و میتواند نقش مهمی در بهبود ابعاد کیفیت زندگی در مناطق روستایی ایفا کند و به
ارتقای زیستپذیری (خدمات ،کیفیت محیطی ،شبکههای اجتماعی) و بهبود معیشت (قابلیتها ،داراییهای مادی و اجتماعی و
تامین ابزارهای زندگی) کمک کند .بنابراین ،نتایج مطالعه در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که:
نتایج یافتههای تحقیق نشان می دهد که با فرض مطلوبیت عددی مورد آزمون به میزان ( 3که مساوی با میانگین طیف لیکرت)
تفاوت میانگینهای عددی بدست آمده از دادههای پرسشنامهای در سطح آلفا  0/01معنادار بوده و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی
نیز به شکل مثبت ارزیابی شده است .بنابراین میتوان اذعان نمود که توسعه گردشگری خانههای دوم در یک دهه اخیر از دیدگاه
ساکنین محلی توانسته است به عنوان یک عامل مهم در بهبود کیفیت زندگی و تحول شاخصهای آن در منطقه مورد مطالعه موثر
واقع شود .به طوری که ،از بین ابعاد مورد بررسی مولفه کیفیت محیط کالبدی روستا (مساکن ،زیرساختها ،کیفیت معابر ،رعایت
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حریم و  )...بیشترین میزان تغییر را نشان می دهد .زیرا که روند مثبت تغییرات کالبدی بویژه افزایش ساخت ویالها در داخل و خارج
از بافت روستا به همراه الگوبرداری از طرح و نقشههای متنوع و استفاده از مصالح جدید و بادوام به افزایش بیسابقه سرمایهگذاری
در روستاهای جاذب گردشگر منجر شده است که به تبع خود نیاز به نیروی کار در ساخت مسکن و خدمات مرتبط و استخدام افراد
محلی در فعالیت هایی از قبیل سرایداری ،ارایه خدمات نگهداری از بناها ،فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی دیگر شده و
زمینه های مناسبی را برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و اشتغال در محدوده روستا برای همه فصول مهیا کرده و همین امر با
توجه به افزایش درآمد و تنوع آن نقش مهمی در ارتقای استانداردهای کیفیت زندگی ساکنین محلی ایفا میکند .به طوری که ،با
شروع روند بازسازی سکونتگاه های روستایی در طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه با استفاده از تسهیالت اعتباری بهسازی و
مقاومسازی مسکن ،سرمایهگذاریهای عمرانی در مناطق روستایی در قالب افزایش ساخت و ساز افزایش قابل توجهی یافته است.
به طوری که ،روند تغییرا ت کالبدی بویژه در قالب محالت جدید در حاشیه بافت سنتی و الگوبرداری از ساخت و ساز شهری ،دست
اندازی به مناطق دامنه ای و مراتع ،ساخت و ساز ویالها در باغات حاشیه روستاهای مورد مطالعه به شدت توسعه یافته است که به
تبع خود نیاز به نیروی کار در ساخت مسکن و خدمات مر تبط را افزایش داده و همچنین به استخدام افراد زیادی در فعالیتهای
خدماتی از قبیل سرایداری ،ارایه خدمات نگهداری از بناها ،فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی دیگر شده است.
نتایج استفاده از تحلیل همبستگی بین تاثیرات توسعه گردشگری در ابعاد مورد مطالعه کیفیت زندگی نیز بیانگر وجود رابطه
مستقیم ناقص است .به طوری که روابط موجود در بین ابعاد از دیدگاه ساکنین محلی در همه موارد در سطح آلفا  0/01معنادار
میباشد که تاثیر مثبت این پدیده را نشان میدهد.
نتایج استفاده از تحلیل رگرسیون نشاندهنده تاثیر قابل توجه ( )0/904توسعه گردشگری خانههای دوم در بهبود شاخصهای
کیفیت زندگی ساکنین در منطقه مورد مطالعه از دیدگاه ساکنین دائمی است .به طوری که ،توسعه گردشگری مبتنی بر مالکیت
خانههای دوم گردشگری در دهستان سعیدآباد به بهبود شاخص های کیفیت زندگی ساکنین دایمی در ابعاد کالبدی -زیرساختی،
اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی -فرهنگی کمک م وثری کرده است .از بین ابعاد مورد بررسی ،به ترتیب ابعاد کالبدی-
زیرساختی ( )0/418و ابعاد اقتصادی ( )0/375بیشترین تاثیر و ابعاد زیست محیطی ( )0/133دارای کمترین میزان تاثیر در شاخص
کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنین محلی بوده است .همچنین ،نتیجه تحلیل مسیر نشان میدهد که توسعه گردشگری خانههای دوم
به ترتیب در ابعاد اقتصادی با ( )0/716و ابعاد کالبدی -زیرساختی با ( )0/640بیشترین و ابعاد زیستمحیطی با ( )0/132کمترین
تاثیر را کیفیت زندگی ساکنین داشته است.
بررسی منابع نشان میدهد که یافتههای تحقیق با نتایج مطالعات (Tayyebnia et al, 2016; Jafari & Hatami Shah
) Khali, 2016; Bahrami, 2016; Anabestani & Romiani, 2016; Petersen, 2010:59-60در مورد اثرات
گسترش خانههای دوم گردشگری در توسعه اقتصادی و تنوع بخشی به اقتصاد آن بویژه ایجاد فعالیتهای جدید اقتصادی در روستا
مطابقت دارد .همچنین یافتههای تحقیق با مطالعه ;(Anabestani & Khosh Chehreh, 2016; Einali et al, 2014
) Ramazanzadeh Lasboee, 2015در خصو بهبود سرمایه های اجتماعی از قبیل ارتقای مشارکت محلی و احسا
مسئولیت همکاری محلی مطابقت دارد .عالوه بر این ،با مطالعه ;(Anabestani et al, 2017; Einali & Romiani, 2016
) Anabestani & Romiani, 2016; Petersen, 2010; Ramjit, 2015در خصو تاثیرات مثبت در توسعه کالبدی
مناطق روستایی از قبیل بهسازی کالبدی بویژه مسکن و معابر عمومی و همچنین تشدید تغییرات کاربری اراضی گردشگرپذیر
مطابقت دارد .از طرفی دیگر ،عالوه بر این ،یافتههای تحقیق با نتایج مطالعات ) (Khoshfar et al, 2011درباره عدم نقش
مثبت مؤلفه های مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی در روستاهای دارای خانههای دوم در روستای سیاورز
شهرستان تنکابن؛ و ) (Firouznia et al, 2012درخصو باال بودن میزان پیامدهای منفی از پیامدهای مثبت در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی ناشی از گسترش خانههای دوم در منطقه دماوند مغایرت دارد .بنابراین ،با توجه به یافتهها و نتایج
تحقیق میتوان موارد زیر ر ا به عنوان نکات پیشنهادی در راستای توسعه گردشگری روستایی در دهستان مورد مطالعه ارایه نمود:
 ضابطهمند کردن ساخت و سازهای روستایی از طریق اعمال قوانین در رابطه با تغییرات کالبدی بویژه در دامنهها و باغات حاشیهروستاهای جاذب گردشگر در راستای حفی زیباییهای محلی.
 -ت فویض اختیارات نظارتی به نهادهای محلی در سطح دهستان در راستای مدیریت ساخت وسازهای روستایی.
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. د قت کافی در صدور پروانه ساخت وساز برای ساکنین غیر دایم بویژه در روستاهای کوهستانی در محدوده دهستان ارایه موافقت اصولی برای سرمایهگذاران و یا تعاونیهای محلی در راستای ایجاد تسهیالت مرتبط با توسعه گردشگری روستایی.با توجه به دارابودن جاذبههای متعدد در طبیعتگردی و ورزشهای زمستانی در منطقه
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Rural areas in developing countries have several limited options for economic development and
Traditional agricultural activities are as the primary sources of income and job. For this reason
planners and decision makers try to find new options for socio-economic development.
According to the experiences of various countries shows that tourism is one of the most
important development approaches to rural development. Tourism, especially rural tourism, is
an important resource that has to be taken into consideration for developing rural areas. Rural
tourism represents an opportunity for local communities for socio-economic development in
developing countries. This can contribute to reduce the exodus of population from rural areas
and to create job opportunities, promoting the socio-economic development of disadvantaged
areas. Rural tourism is referring to all types of activities carried out by tourists in rural areas
(agritourism, direct sales in farm, educational farms) including the elements related to traditions,
culture and hospitality of the people from villages. One of the most important forms of rural
tourism can be in the form of second home ownership as a new lifestyle in the rural areas. To
increase investment in rural areas to create employment and improve the social environment can
provide the rural economy and improve residents' quality of life can help. So that, while
respecting the stability and protection of environmental assets, strengthening and diversifying
the rural economy works through income generating employment, improving local markets,
etc., to strengthen the non-monetary factors affecting the quality of life such as the development
local social networks, health, feel valued and so play a vital role in rural settlements.
Methodology
The aim of this study was to investigate the role of rural second home tourism in permanent
resident’s life quality in Surveyed villages in Saeedabad Counnty (Mountainous region in the
southeastern of Ijrud township- Zanjan Province). This applied study methodology of research
was based on analytical– descriptive methods using questionnaires and Observation. After
survey of theoretical bases, the questionnaire was set by using Likert spectrum and distributed
randomly among the sample. The number of permanent residents of the village of Saidabad
* Corresponding Author:
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rural households and population according to 1390 census figures amounted to 818 cases. For
this purpose 313 respondents (Above 20 years) from a total of 818 household in 7 rural
settlements were selected. A questionnaire was further validated by an academic panel of
experts in the field of research. Its reliability was determined by Cronbach’s alpha that was up
of 0.881 for measured indexes. The data were analyzed by Wilcoxon, one sample T test,
Spearmam correlation coefficient and linear regression tests in SPSS software package.
Results and Discussion
In order to answer the research questions and goals to examine changes in the population and
households in selected villages based on population and housing census data (1996, 2006 and
2016) are discussed. Population Fluctuations in the sample villages show that the population
growth rate of 1.02 percent is a positive trend. In addition, Statistics received from local
authorities in the villages show the number of rural houses in the form of tourist villas in studied
villages on the warm season or holiday used by people living in cities about 800 units.
In the second stage, to evaluate the positive and negative effects of tourism on the development
of second homes indicators of quality of life for permanent residents of the village, in this study,
five indicators of life quality such as living conditions of residents, economic prosperity, quality
of the physical environment, a sense of social and environmental protection and vision was
investigated. To evaluate the influence of second home tourism development in the quality of
life in rural settlements in the area of multivariate linear regression analysis was used. So that,
quality of life index as independent variables and the second homes of Tourism Impact Index
(physical and infrastructure, economic, environmental and socio-cultural dimensions) as
independent variables in regression models were constructed. Investigation regression model
indicates a positive influence on quality of life measures, they believe that is the second home
tourism in rural areas, and the coefficient of determination in this regard is calculated at the rate
of 0.91.
Conclusion
The findings reveal a high level of numerical average for all indicators examined the utility of
the test number (3 as the average Likert scale) is. Finding of the study show that among the
indices of quality of life the physical environment (Housing, infrastructure, road quality,
assessments, privacy streets and rivers), they believe that the highest average number is
allocated. The results of standardized ß coefficient values of the independent variables on the
dependent variable show that between four indicators evaluated, the indices of physicalinfrastructural, economical aspects, environmental aspects and socio-cultural dimensions
affected by second home tourism development and its impacts with the beta coefficient 0.418,
0.375, 0.133 and 0.246 in indicator of the quality of life of local residents had the view. In all
cases quite significant so that the effects have been reported.
Assessment of the results of the study show that the findings Tayyebnia and colleagues (2016),
parsley and empty Jaafari et al (2016), Anabestani and Romyani (2016) and Petersen (2010)
about the effects of second homes tourism in economic development and diversification of its
economy, particularly the creation of new economic activities in the rural match. The findings
of the study also Ramezandadeh Lasboei (2015), Anabestani and Khosh Chehreh (2016), Einali
et al (2016) to improve social capital, such as promoting local participation and local
cooperation correspond sense of responsibility. In addition, the study Anabestani et al (2017),
Anabestani and Romyani (2016) and Einali and Romyani (2015), Petersen (2010), Ramjit
(2015) about the positive effects on physical development of rural areas such as physical
rehabilitation, particularly housing and public places as well as intensification of land use
changes correspond tourist attraction.
Finally, according to the survey results see the following suggestions:
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- Regulated of rural constructions through of strict in relation to physical changes, especially in
at the foot of the mountain and gardens in margins of tourist attractive villages in order to
preserve the local beauty.
- Delegating regulatory authority to local institutions in the county in the management of rural
constructions.
- Construction permits for non-permanent resident’s sufficient precision, particularly in
mountain villages within the district.
- Agreements providing for investment or local cooperatives to build facilities related to the
development of rural tourism due to having numerous attractions with regarding to having
tourist attraction in ecotourism and winter sporting in the area.

Keywords: Rural tourism, Quality of Life, Second Homes, Zanjan Province

