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 چکیده
هاي دوم، بروز تغييرات اقتصادي ناشي از گسترش آن در نواحي روستايي خانه گردشگري ۀا توجه به ماهيت پديدب

ضروري است  روازاين. خواهد گذاشتجاي  مطلوب و نامطلوبي بر تأثيراتناپذير است. گسترش اين پديده اجتناب
آيد. روستای توشن گرگان  فراهمدهي آن سامان ۀتا زمين شودگذارد بررسي آثار و پيامدهايي که در روستاها بر جاي مي

شدت افزايش يافته است، های دوم روستايی در آن بههای اخير ساخت و گسترش خانهاز روستاهايی است که در سال
کنان روستای که در بافت اقتصادی روستا تأثير گذاشته است. هدف اصلی از اين پژوهش بررسی ديدگاه ساطوریبه

های دوم بر اقتصاد آن منطقه بوده است. بدين منظور، تعداد های توسعۀ گردشگری خانهتوشن دربارۀ آثار و پيامد
ها و تحقيق ميدانی نامه بين آنان توزيع شد. نتايج تحليل دادهای انتخاب و پرسشگيری خوشهخانوار با شيوۀ نمونه174

های دوم در روستای توشن آثار اقتصادی فراوانی داشته است که تأثيرات ری خانهحکايت از آن دارد که توسعۀ گردشگ
 منفی آن بيشتر از تأثيرات مثبتش بوده است.

 
 های دوم، تأثيرات اقتصادی، روستای توشن، شهرستان گرگان گردشگری روستايی، خانهواژگان کلیدی: 
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وهوا برای گذراندن اوقات فراغت و روستايی خوش آب
های ييالقی، های خانهبينند و به ناماستراحت تدارک می

رضوانی، های تعطيالت و آخر هفته نيز معروف است )خانه
 پديدۀ از مهمي بخش دوم خانۀ گردشگري (. امروزه1382

 الملليبين و داخلي مينۀز در ويژهبه رود،مي شماربه گردشگري
(. Muller, 2004: 387)است  برخوردار ايويژه اهميت از

 داوطلبانه سفر طريق از سرگرمي يا تفريح را گردشگري توانمي
گاهانه و گاهانه مدتکوتاه تغيير يا آ  سکونت محل موقتي و آ

 وسيع سطح در دوم خانۀ گردشگري رابطه، اين در. کرد تعريف
 & Hall) شودمی سفر رفتار فرايند در فرد تحرک موجب

Müller, 2004: 23.) هاي دوم در فنالند، مالکيت خانه
درصد از  16بخش مهمي از فرهنگ ملي است و تقريبًا 

 ,Strandell & Hallاند )هاي دومخانوارها مالك خانه

شمار ها نوعی گردشگری بهاقامت در اين اقامتگاه (.2015:13
شهرها و تبعات ناشی از که توسعۀ کالن رود. بدين ترتيبمی

زندگی شهری ازجمله دوری از طبيعت و زندگی در محيط 
های صدا، و ترافيک مصنوعی شهری، آلودگی هوا و آلودگی
های دوم را در حومه و شهری تقاضا برای احداث و تملک خانه

 دوم هايخانه های روستايی افزايش داده است. مالکيتمحيط
 ,Hall & Müller)ندارد  همراه به را محيطي راتتأثي هميشه

 آلودگي گردشگري اصول يترعا عدم اما(، 2004
 دهد.می افزايش روستاها در را زيستمحيط

های دوم به بخش در گذشته، مالکيت و تدارک خانه
شد. طبقۀ اشراف و بورژوای کوچک و مرفه جامعه محدود می
 17کشورهای اروپايی از قرن انگلستان، فرانسه، سوئد و ديگر 

ها از شهر به روستا به بعد در تعطيالت آخر هفته و تابستان
های دوم به شکل، ابعاد و مقبوليت عمومی رفتند. پديدۀ خانهمی

گردد. های پس از جنگ جهانی دوم بر میامروزی بيشتر به سال
های پس از جنگ تقويت تدريجی بنيۀ اقتصادی جهان در سال

بال آن افزايش درآمد و وقت آزاد اقشار متوسط به افزايش و به دن
مدت در مدت و ميانهای فراغتی کوتاهتقاضا برای فعاليت

حومه و نقاط روستايی نزديک شهرها منجر شد. همچنين، 
ونقل عمومی و تملک و ساير وسايل نقليۀ بهبود سيستم حمل

، ازجمله های متفاوتخصوصی به افراد اجازه داد که با انگيزه
غيرشهری، يا  پيروی از مد، استفاده از تفريحات سالم

اندازهای شخصی در خريد امالک، به گذاری پسسرمايه
(. در ايران، 161:1373های دوم بپردازند )فشارکی، تدارک خانه

ای بيابانی حاکم بر بخش گستردهبا توجه به اقليم بيابانی و نيمه
های دوم در نواحی اشتن خانهنشينی و داز کشور، فرهنگ ييالق
وهوای مجاور شهرهای بزرگ قدمتی روستايی و خوش آب

نشينی شاهان و دربار در دوران قاجار ديرينه دارد. فرهنگ ييالق
وهوای حومۀ تهران گواه قدمت اين امر در مناطق خوش آب

های دوم، ضمن حفظ کارکردهای است. امروزه نيز خانه
تر، هداف جديد و در ابعادی گستردهها و اقديمی، با انگيزه

پيش مورد توجه اقشار مختلف شهری قرار گرفته است ازبيش
(. روستاهای شمال ايران 73:1387نسب، )ضيايی و صالحی

های طبيعی متنوع و گسترده يکی با داشتن اقليم مناسب و جاذبه
های دوم روستايی است. از بهترين مناطق برای ساخت خانه

های دوم برای های ساخت خانهدر اين مقاله به پيامدرو، ازاين
توسعۀ فضايی روستای هدف گردشگری توشن در ابعاد 

 اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته شده است. 

 ادبیات نظری پژوهش

 ويژه اهميتي دورافتاده و روستايي مناطق در گردشگري امروزه،
. شوديم تلقي جوامع رفاه اي برايوسيله است و يافته

 روستايي نشان گردشگري زمينۀ در رابرت و هال هايبررسي
 تا 1۰ روستايي دربردارندۀ مناطق در گردشگري که دهدمي
ي جهانگردي است هافعاليت تمامي از درصد 2۰

(Roberts & Hall, 2001: 55.)  ،در جوامع پيشرفته
اند و مرام زندگی بخش اعظم جمعيت در شهرها اسکان يافته

مردم را در خود غرق کرده است. به اين ترتيب، روستا و  شهری
زندگی روستايی مفهومی دور از ذهن و از طرفی، جذاب برای 

رود. اين موضوع انگيزۀ شمار میاين جمعيت شهرنشين به
روستا  .شدن روستا به مقصد گردشگری استاصلی تبديل

عمدتًا واحد همگن طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
متناسب با ساختار  شان،بنا به ماهيت ،رو روستاهات. ازايناس

جغرافيايي و  ويژه محيطهفرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ب
دهي داراي سازمانگردشگری هاي طبيعي اندازها و جاذبهچشم

زندگي مادي و  ۀنوع يا شيو ۀاي در زميندروني و کالبدي ويژه
را بر  یو پيامدهايات تأثيردهي سازمان اين. وجود اندمعنوي
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و چه در بخش مزارع،  مسکونیچه در بخش  ،زمين ۀچهر
ها و مناظر طبيعي و سارها و رودخانهزارها، چشمهباغات، بيشه

اندازهاي فرهنگي بخشد که مرفولوژي و چشمزيباي آن مي
ها و باغات و کشتزارهاي روستايي را سکونتگاهگردشگرپذير 

يکنواختي و غيرعلت همين تنوع و ه دهد. بتشکيل مي
 گردشگرانخصوصيات انحصاري است که روستاها براي 

 ها هستند )رضواني،مند به ديدار آنو عالقه داردجاذبه 
 هايفعاليت (. گردشگری روستايی را کليۀ63:1382
 سنتي بافت و فرهنگ به توجه روستايي با محيط در گردشگري
 سنتي، کهورسوم آداب روستايي، صنايع و هنر روستايي،

گردشگري  سبز،گردشگري  کشاورزي، گردشگري دربرگيرندۀ
اند نيز تعريف کرده است شکار و غذايي، گردشگري اي،مزرعه

 و هافعاليت از روستايي (. گردشگري22: 1383 قادري،)
 پيرامون و روستايي هايمحيط در گردشگري مختلف هايگونه

 براي منفي يا مثبت آثار دربردارندۀ ها تشکيل شده کهآن
 & Papoly Yazdyاست ) طبيعي و انساني زيستمحيط

Saghaei, 2007: 301.) از که مختلفي تعاريف بين در 
 مورد بيشتر زير اين تعريف است، شده ارائه دوم هايخانه

کنند: خانۀ مي فعاليت حيطه اين در که است محققاني پذيرش
 موقت اقامت محل يک عنوانبه مدتي براي که است ملکي دوم

 کنند،مي زندگي ديگري جاي در معمولً  که افرادي براي
 ,.Hoogendoorn et al)شود مي اجاره يا و خريداري

توان کند که میدسته خانۀ تفريحی معرفی می پاين سه(. 2005
 ها را خانۀ دوم درنظر گرفت:آن

ديگر ای که از سوی مالک يا : خانهخانۀ دوم -
کار برده بازديدکنندگان برای مفاهيم فراغت و تعطيالت به

 شود و محل دائمی و معمول برای مالک نيست.می

: ملکی که شده برای تعطیالتگذاریمایهملک سر -
از صورت موقتی هشود و اساسی تجاری دارد و بخريداری می

 شود.افرادی غير از خريدار در ايام تعطيالت اشغال می سوی

: شبيه مورد قبلی مؤسسه یا بنگاه امالک تعطیالت -
ها از آن است، اما فقط اعضای مؤسسه يا کارکنان و مشتريان آن

  (.139۰،نياو فاضل زاده)رمضان کنندمیاستفاده 

ای از گردشگری های دوم که زيرمجموعهخانه ۀمقول
نقل و وشهرنشينی، بهبود سيستم حمل ۀاست، در پی توسع

درحال گسترش است که  و...، افزايش اوقات فراغت ارتباطات
)صيدايی و همکاران،  هايی را به همراه خواهد داشتپيامد

هاي گردشگري )خانه ۀا توجه به ماهيت پديد(. ب22:1389
محيطي و اقتصادي، اجتماعي و دوم(، بروز تغييرات زيست

ناپذير فرهنگي ناشي از گسترش آن در نواحي روستايي اجتناب
 بر اين نظرند که گردشگری ريزانرو برخی برنامه. ازايناست

 دارد معينی ظرفيت گردشگری توسعۀ و رشد برای ميزبان جامعۀ
 و اجتماعی منفی آثار آن ظرفيت حد از فراتر رشد و

 منافع کاهش مدتی از پس و داشت خواهد محيطیزيست
ی قدم) داشت خواهد دنبال به را گردشگری هایگذاریسرمايه

مطلوب و  تأثيراتگسترش اين پديده  .(139۰ و همکاران،
 که است داده نشان تجربه ويژهبه ،گذاردمینامطلوبي برجاي 

 ريزیبرنامه بدون و اتفاقی و خودجوش طوربه گردشگری جا هر
 و آورده بار به نامطلوبی پيامد کرده است، رشد مؤثر مديريت و

شارپلی ) است شده فوايدش از مشکالتش بيشتر بلندمدت در
ضروري است که آثار و  روازاين(. 73: 138۰ و شارپلی،

تا زمينه  شودگذارد بررسي پيامدهايي که در روستاها بر جاي مي
)فيروزنيا و همکاران،  شود فراهمدهي آن براي سامان
های دوم قرار (. ازجمله روستاهايی که منزلگاه خانه15۰:139۰

های تانی و جنگلی با جاذبهگرفته است، روستاهای کوهس
طبيعی زيباست. روستای توشن گرگان يکی از اين روستاها 

های دوم های اخير ساخت و گسترش خانهاست که در سال
که در طوریروستايی در آن افزايش چشمگيری يافته است، به

اقتصادی و فرهنگی روستا تأثير گذاشته و  ـ بافت اجتماعی
 اقامت در بومی آن شده است.اهالی موجب نارضايتی برخی از 

رود )درئو، شمار میبه گردشگري نوعي هااقامتگاه اين
41۰:1374.) 

 
 
 
 
 
 

 

 هايخانه گردشگري تأثیرات مفهومی : مدل مفهومی مدل1شکل 

 (122: 1394روستايی )عینالی و رومینايی، مناطق در دوم
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 پیشینۀ پژوهش

با عنوان  ، در پژوهشی(1387)نسب و صالحی ضيائی
 تأثيرات بررسی و دوم هایخانه گردشگران شناسیگونه»

به اين نتيجه « قصران رودبار روستايی بر نواحی هاآن کالبدی
منفی ناشی از حضور مالکان بومی قديمی  تأثيراتکه رسيدند 

 متناظر آن از جانب تأثيراتمراتب کمتر از های دوم بهخانه
عنابستانی و  .ی دوم استهابومی جديد خانهمالکان غير
گيری فرايند شکل»ای با عنوان (، در مقاله1389همکاران )

های دوم روستايی و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای ييالقی خانه
معناداری بين عوامل  ۀرابطبه اين نتايج رسيدند که « مشهد غرب

 ،ها وجود نداشته استگيری اين خانهطبيعی و انسانی در شکل
ها و مالکان غيربومی در همبستگی بين تعداد خانه ضريببلکه 

شود، که نشان نزديک می 944/۰روستاها به حداکثر خود يعنی 
 ۀهای اقتصادی و اجتماعی ديگری در زميناز وجود انگيزه

. فيروزنيا و همکاران حضور مالکان غيربومی در منطقه دارد
 هايخانه) ويالسازي گسترش»عنوان (، در پژوهشی با 139۰)

، به «دماوند شهرستان تاررود دهستان: روستايي نواحي در( دوم
 و اجتماعي اقتصادي، منفي پيامدهاي اين نتيجه رسيدند که

 موردمطالعه منطقۀ در دوم هايخانه گسترش از ناشي کالبدي
(، در 1391عنابستانی و همکاران ) .هاستآن مثبت آثار از بيش

پيامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعۀ »عنوان مقالۀ خود با 
، به اين نتيجه «های دوم در نواحی روستايیگردشگری خانه

های دوم و رابطۀ قوی بين توسعۀ گردشگری خانه رسيدند که
تغييرات در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در روستاهای منطقه 

(، در تحقيقی با عنوان 1391زاده )نيا و قلیوجود دارد. مهدوی
 روستايي نواحي گردشگري توسعه در دوم هايخانه نقش»
توان بيان کردند که مي ،«(قم -خاوه روستاي: موردي مطالعه)

هاي دوم، آن را ابرازي مفيد و کارا براي توسعۀ با توسعۀ خانه
گردشگري نواحي روستايي درنظر گرفت و در زمينۀ گردشگري، 

يد حيات براي تأمين نيازهاي گردشگران از يك طرف و تجد
درستی اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي از طرف ديگر به

(، در 1392گام برداشت. دادورخانی و محمدزاده لريجانی )
 گردشگري اجتماعي و اقتصادي پيامدهاي پژوهشی به ارزيابي

 شرقيبندپي  بخش ييالقي دوم در روستاهاي هايخانه

 بعد رسيدند که دربابل پرداختند و به اين نتيجه  شهرستان
 در و گردشگري با فصلي مرتبط هايشغل افزايش اقتصادي،

 رفتارهاي افزايش و محلي امکانات افزايش اجتماعي، بعد
 ايجاد شده است  بومي فرهنگ با متضاد ضداجتماعي و

ای به بررسی ( در مقاله1394فيروزجايي ) زادهعليقلي
 و اجتماعي ابعاد در دوم هايخانه گردشگري توسعۀ اثر و نقش

 الدينميرشمس دهستان روستايي هايفرهنگي سکونتگاه
 تنکابن پرداخت. نتايج حاکی از آن بود که توسعۀ شهرستان

 نظير مطلوبی و مثبت پيامدهاي و دوم آثار هايخانه گردشگري
گاهي سطح افزايش در  زيربنايي خدمات و امکانات بهبود و آ

 ای تأثيرات( در مقاله1394رومينايی )است. عينالی و  پی داشته
 حصار روستايي دهستان مناطق را در دوم هايخانه گردشگري

زهرا تحليل کردند و به اين نتيجه بوئين شهرستان -وليعصر
 گردشگري رابطۀ دائمي، ديدگاه ساکنان دست يافتند که از

 و مثبت کالبدي و اجتماعي اقتصادي، ابعاد با دوم هايخانه
 .است منفي و معنادار رابطه ابعاد محيطي در ولي است، معنادار

های دوم چين هو و هونگ در پژوهشی دربارۀ خانه
کنگ به ساخت دريافتند که تمايل ساکنان ميانسال هنگ

دهد که اين تمايل در های دوم در سرزمين اصلی نشان میخانه
دنبال راستای خواست مردمی است که درآمد متوسط دارند و به 

داشتن محيط بزرگ تفريحی و مسکونی برای فرار از زندگی 
(. Hui & Yu, 2009:106اند )روزمرۀ شهری

های دوم نروژ همکاران دربارۀ خانه و های کالتنبورنبررسی
 توسعۀ در بيشتری نقش گرايیگويای آن است که محيط

 در و داشته نروژ کوهستانی مناطق در دوم هایخانه گردشگری
 دوم هایخانه ساخت بر ناچيزی اثر هازيرساخت توسعۀ ل،مقاب

 (.Kaltenborn, 2009:195) است داشته مناطق اين در
های کندو در مطالعۀ خود به اين نتيجه رسيد که ساخت خانه

دهد که تمايل مالکان دوم در ايالت واشنگتن امريکا نشان می
خصوصی در الگويی از انزوای های دوم برای حفظ حريم خانه

های دوم در منطقۀ موردمطالعه منعکس فضايی در ميان خانه
ير تفکرات تأثشدت تحت ها بهشده است که اين الگو
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 1(. ول ,2012:174Kondoاند )محيطیزيست
 در خانۀ دوم مالکان که داد نشان نروژ (، در2012)

کشاورزي  هاآن غالب فعاليت که روستايي هايسکونتگاه
نسبتًا  اسکي بودند روابط تفريحي هايمجتمع داراي يا است

يي، فيروزجا زادهاند )عليقليداشته روستايي ساکنان با متفاوتي
1394 :59 .) 

 روش تحقیق

ها با روش اين تحقيق از نوع کاربردی و تبيينی است و داده
نامه و تحقيقات ميدانی گردآوری شده پيمايش و ابزار پرسش

دهد است. جامعۀ آماری را کل خانوارهای روستايی تشکيل می
گيرد. نمونۀ آماری با توجه به فرمول خانوار را دربر می 32۰که 

. همچنين، برای انتخاب دست آمده استخانوار به 174کوکران 

ای استفاده شده است. گيری خوشهگويان از شيوۀ نمونهپاسخ
 اس و اس پی افزارهای اسها از نرممنظور تحليل دادهبه

های زمين از و برای مقايسۀ تغيير کاربری اس آی جی آرک
 افزار گوگل ارث استفاده شده استنرم

 شدهمعرفی منطقۀ مطالعه

گرگان است از روستاهای جنگلی شهرستان روستای توشن يکی 
ای دارد. که در دو کيلومتری آن واقع شده است و موقعيت جلگه

 139۰مسکن در سال  بر اساس سرشماری عمومی نفوس و
 موقعيت نظر باشد. ازنفر جمعيت می 914خانوار و  27۰دارای 

 درجه 36 تا دقيقه 3۰ و درجه 36 در توشن روستای جغرافيايی،
 شرقی طول دقيقۀ 12 و درجه 54 و شمالی عرض دقيقۀ 58 و

 (.1383، بنياد مسکن انقالب اسالمی )دارد قرار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (۱395نقشه ) روی بر موردمطالعهمنطقۀ  : موقعیت2شکل 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 های دوم در روستای توشنتوسعۀ خانه

ساکنان نامه که ديدگاه بر اساس اطالعات مستخرج از پرسش
های دوم در طی ده روستا دربارۀ توسعه و رشد ساخت خانه
ساکنان دهد، بيشتر سال اخير در روستای توشن را نشان می

های دوم درصد( بر اين نظرند که ساخت خانه 5/45روستا )
در روستا در طی ده سال اخير خيلی زياد بوده است. 

های هوايی ده سال اخير رشد های ميدانی و نقشهبررسی
دهد. اين های دوم در روستا را نشان میچشمگير ساخت خانه

در اين روستا شده  امر باعث افزايش ساخت منازل مسکونی
 (.1نمودار )است 

 

                                                   
1. Villa 
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 (.1399هاي دوم در طی ده سال اخیر ): ديدگاه اهالی دربارۀ توسعۀ خانه1نمودار 

 

 

  

 (1399منطقۀ موردمطالعه ) از 2014و2003 سال در هوايی هايعکس :3شکل 
 

 پژوهشنتايج 

هاي تأثیرات اقتصادي توسعۀ گردشگري خانه

 روستايی 

ای از روستاييان را از مشاغل های دوم عدهگسترش خانه
کشاورزی به سمت خدمات کشانده است و موجب 

بازی وجودآمدن مشاغل مربوط به خريدوفروش و بورسبه
زمين و مسکن شده که فعاليت ُنه واحد مشاور امالک در 

. قيمت زمين در ده سال گذشته در بافت است روستا مؤيد آن
هزار تومان و در حاشيۀ بافت 5۰۰هزار تومان به 1۰روستا از 

هزار تومان در هر مترمربع 5۰۰هزار تومان به 5روستا از 
که هرچه از بافت روستا توجه اينافزايش داشته است. نکتۀ قابل

يش رويم، افزاهای جنوبی پيش میبه سمت ارتفاعات دامنه
های کشاورزی که زمينطوریای دارد، بهها رشد فزايندهقيمت

هزار تومان در هر 25۰تومان به  18۰۰در ده سال گذشته از 
 مترمربع افزايش يافته است.
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 (۱399های روستایی ): تأثیرات اقتصادی توسعۀ گردشگری خانه۱جدول 
یاد یادخیلی ز  میزان تأثیر متغیر  میانگین تأثیرات خیلی کم کم متوسط ز

 تأثیرات مثبت
 3 13.8 24.7 18.4 33.96 9.2 افزايش درآمد روستاييان

 3.24 9.2 23 19 31.6 17.2 افزايش قدرت خريد ساکنان روستايی
 2.22 2۰.7 5۰ 21.3 1.7 6.3 بازاريابی محصولت کشاورزی در روستا

 3.66 8.6 34.5 37.4 8 11.5 روستاشدن خدمات زيربنايی در فراهم
 2.83 6.9 36.2 36.8 6.9 13.2 کاهش فقر در روستا

 2.55 12.6 39.7 34.5 5.7 7.5 ايجاد اشتغال در روستا
 2.83 4.6 45.4 21.8 17.8 1۰.3 افزايش انگيزۀ جوانان برای سکونت و اشتغال در روستا

 2.52ميانگين تأثيرات مثبت: 
 تأثیرات منفی

 3.54 5.7 16.1 16.1 42.5 19.5 افزايش قيمت زمين در روستا
 3.66 6.3 13.2 2۰.1 28.2 32.2 ناتوانی جوانان در خريد زمين و مسکن در روستا

 3.33 1۰.3 21.3 23 15.5 29.9 افزايش فاصلۀ درآمدی در روستا
 3.36 9.2 19.5 19.5 28.7 23 کاهش سطح زيرکشت محصولت کشاورزی

 4.19تأثيرات منفی: ميانگين 
 3.42های دوم: ميانگين کل تأثيرات اقتصادی توسعۀ گردشگری خانه

 

ساکنان روستای توشن، دهد که از ديدگاه نشان می 1جدول 
 42/3تأثيرات اقتصادی توسعۀ گردشگری در اين روستا 

دست آمده است که تأثير متوسط رو به بالی اقتصادی اين به
ساکنان، تأثيرات دهد. از نظر ساکنان نشان میپديده را از نظر 

است. از  اقتصادی منفی اين پديده بيش از تأثيرات مثبت آن
های دوم در روستای نظر اهالی روستا، توسعۀ گردشگری خانه

توشن موجب افزايش ناتوانی جوانان در خريد زمين و مسکن 
(، 54/3افزايش قيمت زمين در روستا )(، 66/3در روستا )

( و 36/3کاهش سطح زيرکشت محصولت کشاورزی )
نگين ( شده است؛ ميا33/3افزايش فاصلۀ درآمدی در روستا )

مستقل  تی( گويای آن است. آزمون 3بالی نمرۀ متوسط )
ساکنان بومی های دوم و برای سنجش ديدگاه مالکان خانه

های دوم روستا دربارۀ تأثيرات اقتصادی توسعۀ گردشگری خانه
 ارائه شده است: 2روستايی در توشن در جدول 

 

ساکنان بومی روستاي توشن هاي دوم و تأثیرات اقتصادي )مثبت، منفی و کل( از ديدگاه مالکان خانه : مقايسۀ میانگین2جدول 

(1399) 

 معناداری Tمقدار انحراف استاندارد میانگین جایگاه تأثیرات اقتصادی

 تأثیرات مثبت اقتصادی
 3.16 19.51 های دوممالکان خانه

۰.۰7 ۰.954 
 3.37 19.48 اهالی بومی روستا

 تأثیرات منفی اقتصادی
 2.84 14.۰4 های دوممالکان خانه

۰.7۰8 ۰.48۰ 
 2.33 13.75 اهالی بومی روستا

 تأثیرات اقتصادی کل
 4.55 33.56 های دوممالکان خانه

۰.478 ۰.633 
 4.۰9 33.24 اهالی بومی روستا

 

يک از دهد که تفاوت معناداری بين هيچنشان می 2جدول 
های دوم از ديدگاه تأثيرات اقتصادی توسعۀ گردشگری خانه

مالکان و اهالی بومی روستای توشن وجود ندارد. از ديدگاه 
ساکنان روستای توشن، تأثيرات اقتصادی توسعۀ گردشگری 
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 های دوم در اين روستا زياد بوده است. بر اساس جدولخانه
های ، ميانگين تأثيرات کل اقتصادی توسعۀ گردشگری خانه3

به دست آمده است  42/3ساکنان روستا سنجی از دوم در نظر
( بالتر است. بنابراين، از 3ها )که از ميانگين متوسط نمره

ساکنان روستای توشن، تأثيرات اقتصادی توسعۀ ديدگاه 
ده است و سؤال های دوم در اين روستا زياد بوگردشگری خانه

 شود.چهارم تحقيق پذيرفته می

 گیری نتیجه

اين پژوهش با توجه به رشد روند ساخت و توسعۀ گردشگری 
های دوم روستايی در منطقۀ توشن شهرستان گرگان به خانه

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اين پديده در دنبال پيامد
اکنان روستای ساين منطقه بوده است. به همين منظور، ديدگاه 

های های موردنظر توسعۀ گردشگری خانهتوشن دربارۀ پيامد
گويان شامل دو گروه مالکان دوم ارزيابی شده است. پاسخ

های دوم و اهالی بومی و سنتی روستا بودند. بر همين خانه
اساس، محدودۀ بررسی شامل دو منطقۀ قديمی و سنتی اين 

های دوم احداث خانهروستا )مرکز روستا( و حومۀ آن )محل 
بيشترين تأثيری که رشد و توسعۀ  روستايی( بوده است.

های دوم بر بافت روستا گذاشته دربردارندۀ حوزه و خانه
که مثبت ساختار اقتصادی روستا است. البته اين اثر بيش از آن

باشد، منفی است و در اين قضيه تمامی ساکنان تقريبًا 
های دوم ن تأثيراتی که رشد خانهترياند. يکی از اساسیرأیهم

ساکنان روستا بر اقتصاد روستا گذاشته ايجاد اشتغال برای 
های دوم اوًل موجب است. توسعۀ گردشگری خانه

وجودامدن مشاغل مربوط به خريدوفروش زمين در روستا به
ساکنان را از کشاورزی و دامداری به خدمات ای ازشده و عده

ديگر، بر نيروی کار کشاورزی و کشانده است و از سوی 
دامداری زيان وارده آورده است. يکی ديگر از ضررهايی که 

های دوم بر اقتصادی روستايی گذارده، تغيير توسعۀ خانه
روستايی از کشاورزی به مسکونی بوده اراضی حومۀ کاربری 

های کشاوری اطراف روستا در طی ده سال اخير است. زمين
های مسکونی و وياليی شده است. افزايش تبديل به ساختمان

های اقتصادی ديگر واسطۀ افزايش تقاضا يکی از پيامدزمين به
است که باعث کاهش قدرت خريد زمين در بين اهالی روستا 

توان گفت که از نظر اهالی روستا شده است. بدين ترتيب می
های دوم در روستای توشن تأثيرات توسعۀ گردشگری خانه

 بسياری داشته است.اقتصادی 
های پژوهش عينالی و نتايج اين پژوهش با يافته

 تأثيرات خوانی دارد که با تحليل( هم1394رومينايی )
 حصار روستايي دهستان مناطق در دوم هايخانه گردشگري

 زهرا به اين نتيجه دست يافتند که ازبوئين شهرستان -وليعصر
 ابعاد با دوم هايخانه گردشگري رابطۀ دائمي، ديدگاه ساکنان

است. همچنين  معنادار و مثبت کالبدي و اجتماعي اقتصادي و
نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش دادورخانی و محمدزاده 

 پيامدهاي سو است که با ارزيابي( هم1392لريجانی )
 بخش ييالقي دوم در روستاهاي هايخانه گردشگري اقتصادي

 بعد ه اين نتيجه رسيدند که دربابل بشهرستان  شرقي بندپي
يافته افزايش  گردشگري با فصلي مرتبط هايشغل اقتصادي،

است. درخصوص تأثيرات اجتماعی، نتايج اين پژوهش با 
( همخوانی دارد که در 139۰های فيروزنيا و همکاران )يافته

 در( دوم هايخانه) ويالسازي گسترش»عنوان با  پژوهشی
به اين « دماوند شهرستان تاررود دهستان: روستايي نواحي

 و اجتماعي اقتصادي، منفي پيامدهاي نتيجه رسيدند که
 آثار از بيش مزبور منطقۀ در دوم هايخانه گسترش کالبدي

های دوم در روستا از است؛ توسعۀ گردشگری خانه هاآن مثبت
ساکنان روستای توشن نيز نتايج منفی اجتماعی زيادی ديدگاه 

 ته است.  به همراه داش
های پژوهش راهکارهای زير ارائه با توجه به يافته

 شود:می
 ها و شرح وظايف تعيين وظايف در بخشداري

قانونی دهياران، درخصوص کليۀ مسائلی که 
وساز به آن هاي دوم براي ساختگردشگران خانه

 نياز دارند؛
 هاي دومخانه گردشگري گسترش و رشد مديريت 

 آن؛ برنامۀبي رواج از جلوگيري و
 اجرايي  هايدستگاه و محلي نهادهاي هماهنگي

 دوم؛ هايخانه گردشگري توسعۀ در
 مشارکت جامعۀ مستلزم پايدار نوع از ويژهبه توسعه 

 (دوم هايخانه گردشگري) فرايند اين در محلی
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هزينۀ  فقط که جامعه از بخشی منفی ديدگاه. است
مشارکت  در کنند،می تحمل را گردشگري
بنابراين  خواهد کرد؛ ايجاد خلل مثبت و حداکثري

 مشکل اين براي کنندهتعديل ارائۀ راهکارهاي
سازمانی  و بخشی هاييارانه. راهگشا خواهد بود

 اين راهکارها است. از يکی
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Economic Impact of Second Homes Tourism on Tourism Target Villages  
 (Case Study: Toshan Gorgan Village) 
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Abstract  

Considering the nature of the tourism phenomenon of second homes, economic changes due to 

its expansion in rural areas are inevitable. The spread of this phenomenon can have both favorable 

and unfavorable effects. Therefore, it is necessary to investigate its effects and consequences on 

the villages to provide the ground for its organization. Toshan village in Gorgan is one of these 

villages where the construction and expansion of second rural houses have dramatically increased 

in recent years. Also, it has affected the economic aspect of the village. Thus, the main purpose 

of this study is to investigate the viewpoints of Toshan village residents about the effects and 

consequences of the development of second home tourism on the economy of this area. For this 

purpose, 174 households were selected using a cluster sampling method, and a questionnaire was 

distributed among them. The results of data analysis and field research indicate that the 

development of second home tourism in Toshan village has had many economic effects. The 

adverse effects have been more than the positive effects.  

 

Keywords: Rural tourism, Second houses, Economic effects, Toshan village, Gorgan city. 
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