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بخشي به اقتصاد روستايي هاي دوم در تنوعارزيابي نقش گردشگري خانه  
   )مطالعة موردي: دهستان حصار وليعصر در شهرستان آوج( 

 

 جمشيد عينالي

 ، ایران زنجانروستایی، دانشگاه زنجان،  ریزیبرنامهاستادیار جغرافیا و  

 70/33/3332تاریخ تصویب:         30-370صص      23/70/3332تاریخ دریافت: 
 

 چکيده

د فرصت های شغلی این تحقیق به بررسی نقش خانه های دوم گردشگری در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و بهبود ایجا هدف:

 و درآمد ساکنین دائمی در روستاهای دهستان حصار ولیعصر می پردازد.

توصیفی است. برای گردآوری داده ها با بهره گیری از  -پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده از نوع تحلیلی روش:

مورد انتخاا  شاد.  307نه، با روش نمونه گیری کوکران خانوار ساکن دایمی در روستاهای نمو 353روش های میدانی، از تعداد 

ای، کروسکال والای  و همبساتگی اسامیرمن اساتفاده تك نمونه tها از آزمون های آماری از قبیل ویلکاکسون، برای تحلیل داده

 گردید.

های تناوع های دوم در مولفاهاناهنتایج مطالعه بیانگر وجود تفاوت معناداری در دو دوره زمانی قبل و بعد از گسترش خ ها:يافته

های تولیادی باه ترتیاب های ایجاد اشتغال غیر کشااورزی و بهباود زیرسااختبخشی اقتصاد روستایی است. به طوری که، مولفه

بندی شااخص هاای دهد. عالوه بر این، نتیجه رتبهبیشترین و مولفه ایجاد اشتغال در زمینه کشاورزی کمترین میزان را نشان می

بالغ و آباد بااتترین میازان و روساتاهای قارهدهد که روستاهای چنگوره و اسماعیلبخشی به اقتصاد روستایی نیز نشان می تنوع

 اند. ترین جایگاه را داشتهآبدره پایین

 مهمترین محدودیت های این تحقیق عبارتند از: همکاری اندک برخی از مساوولین محلای و فقادان اطالعاات در ها:محدوديت

 مورد خانه های دوم و تعداد آنها در روستاهای مورد بررسی. 

با توجه به یافته های تحقیق که نشان دهنده تاثیر مثبت توسعه گردشگری خانه های دوم در ایجاد تنوع در  راهکارهاي عملي:

اری در راستای نیل باه توساعه فعالیت های اقتصادی مناطق روستایی از دیدگاه ساکنین محلی است، می توان از آن به عنوان ابز

 پایدار روستایی در مناطق روستایی و بویژه روستاهای در معرض تخلیه استفاده کرد.

اهمیت پژوهش حاضر در این است که تاثیرات گسترش خانه های دوم گردشگری در تناوع بخشای باه اقتصااد  اصالت/ ارزش:

دهد. لذا از یافته های تحقیق می تواند در تشریح نقش فعالیت های غیر  روستایی در منطقه مورد مطالعه را مورد بررسی قرار می

 کشاورزی در توسعه روستایی و نگهداشت جمعیت در مناطق روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

 های دوم، اقتصاد روستایی، شهرستان آوج.توسعة روستایی، گردشگری خانهها: کليدواژه
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 . مقدمه 1
 ه. طرح مسئل1. 1

-عناوان ابازاری بارای سارعتبخشی در اقتصاد بهایدة تنوع

آیاد شمار میبخشیدن به توسعة اقتصادی در سطوح مختلف به

که اهمیت بسزایی در ارتقای رفاه و امنیت اقتصاد منطقاه دارد. 

ویاژه های اقتصادی سنتی در مناطق روستایی بهتضعیف فعالیت

ورزی، معادن و اقتصاد مبتنی بر منااب  طبیعای همناون کشاا

وجوی راهکارهای جدیاد نظایر آن درطی چند دهة اخیر، جست

هاای بخشای باه فعالیتهای اقتصاادی و تناوعبرای تقویت پایه

اقتصادی در مناطق روستایی را ضرورت بیشتری بخشیده است 

دیگار، عباارت(. باه030، ص. 2773، 3)بیرد، بسالی و درانبرگار

نیافته برای بقاای خاود توسعهمانده و مناطق روستایی درحاشیه

 ویاژه در توساعة اقتصاادی مواجاههای متعددی بهبا محدودیت

هااای هسااتندز زیاارا، اشااتغال و درآماادهای حاصاال از فعالیت

رشد توانند به نگهداشت جمعیت درحالتنهایی نمیکشاورزی به

های جدیادی باا اساتفاده از ها منجر شوند و بایستی گزیناهآن

(ز 335، ص. 2733، 2دتوجه قرار گیرند )زاماورامناب  محلی مور

حال منطقای عناوان یاك راهبخشی به اقتصاد باهبنابراین، تنوع

های جدیاد زمیناه را کند تا با معرفی صنای  و فعالیتسعی می

برای کاهش میزان وابستگی منااطق روساتایی باه منااب  پایاه 

-ریطو(ز به2، ص. 2773، 3طبیعی فراهم نماید )پیج و بشیری

های غیرزراعی که از دیدگاه بانك جهانی، اهمیت توسعة فعالیت

-و چندبخشی در مناطق روستایی ازقبیل صنعت و خادمات باه

سازی اقتصادی موردتوجاه اسات ) و و عنوان یك الگوی متنوع

 (.  3، ص. 2773، 1لیو

نظران توساعة روساتایی باا درنظرگارفتن بین صاحبدراین

ردشااگری در ایجاااد درآمااد و هااای گاثاارات مثباات فعالیت

عنوان یك گزینة جدید، معتقد هستند کاه های شغلی بهفرصت

های گردشگری روساتایی تواناایی زیاادی بارای ارتقاای شایوه

زندگی روستایی دارد و به ایجاد تغییرات مثبت در توزی  درآمد 

ای در ایجاد ارزش عنوان ابزاری کارآمد نقش ویژهانجامد و بهمی

، 5کناد )لایاری برای تولیدکننادگان محلای ایفاا میافزودة تج

فرهنگای،  -که از دیدگاه اجتمااعیطوری(ز به303، ص. 2773

تبا  به افزایش میزان همگرایی گردشگران و ساکنان محلی و به

های شیوة زندگی روستایی شکل جدیادی از آن توجه به جاذبه

دهااد. همننااین، از دیاادگاه سیاساای، گردشااگری را شااکل می

های موجود باین منااطق وانایی زیادی برای کاستن از نابرابریت

هااای مناااطق شااهری و روسااتایی دارد کااه بااا ارتقااای  رفیت

ها باه ها و توساعة زیرسااختروستایی ازطریاق جاذ  سارمایه

شود )بریادنهان و های اقتصادی این نواحی منجر میتقویت پایه

 (. 2771، 0ویکنز

ازی اقتصاااد روسااتایی بااا سااهای متنوعبنااابراین، سیاساات

های اشتغال و توسعه و ایجاد منااب  درآماد وجوی فرصتجست

عناوان نقاار رشاد اساسای، برای ساکنان مناطق روساتایی باه

های اقتصادی و سازمانی ارائاه حلبهترین امکان را برای ارائة راه

براین، همانند یاك لکوموتیاو نقاش اساسای در کنند. افزونمی

های اقتصاادی و ها از بحرانوستایی و خروج آناقتصاد مناطق ر

کنناد کاه یابی به اهداف توساعة پایادار ایفاای نقاش میدست

هاااای محلااای و تاااوان در ارتقاااای  رفیتنتیجاااة آن را می

دهی اقتصاد روستایی مشاهده کرد )هوتند، بوریان، خودسازمان

، 2773، 3، آخمتو، و نصایروز بارلیبائو3، ص. 2773، 0و دیکسی

شاده در باات، در (ز بنابراین، با توجه باه ماوارد مطارح033. ص

گویی به این سؤال هساتیم کاه آیاا تحقیق حاضر درصدد پاسخ

هااای دوم در مناااطق های خانااهگردشااگری مبتناای باار خانااه

روسااتایی موردمطالعااه توانسااته اساات در تقویاات و ایجاااد 

  های جدید اقتصادی موفق عمل کند؟ فرصت

 حقيق. پيشينة ت2. 1
سازی اقتصاد بررسی تعدادی از تجار  موفق درزمینة متنوع

ویااژه هااای غیرکشاااورزی بااهروسااتایی ازطریااق توسااعة فعالیت

نظران، اماروزه باه ایان دهاد کاه صااحبگردشگری نشاان می

های اساسی توسعة روساتایی در حلعنوان یکی از راهرویکرد به

عناوان مثاال، در انادز باهبسیاری از کشورهای دنیا توجاه کرده

ازطریاق  3307منطقة مغولستان داخلی )چین( از اواخار دهاة 

ای و خاارج از مزرعاههاای درونتوسعة صنای  سابك و فعالیت

مزرعه، تنوع اقتصادی مناطق روستایی موردتوجاه قارار گرفات 

(. بررسای تجرباة 33، ص. 2737، 3)دمورگر، فاورنیر، و ویانا 

از شرایط ویاژة حااکم بار  مالزی در توسعة گردشگری روستایی

های نژادی، سیاسی و ایدئولو یك تأثیر پذیرفته آنز یعنی تفاوت

ساازی ای،  رفیتاست کاه هادف آن توساعة متاوازن منطقاه

سیاسای اسات کاه در دو دهاة  -محلی، کاهش نابرابری نژادی

اخیر با ایجاد مناب  درآمدی و اشتغال غیرکشاورزی و جلب نظر 

های گردشااگری در توسااعة زیرساااخت گذاران خاارد وساارمایه

-(. به333، ص. 2770، 37مناطق روستایی نمود یافته است )لیو

های (، توسعة فعالیت3، ص. 2733)33عقیدة فیگوئردو و راسنی

مقیاس گردشگری در مناطق روستایی اتحادیاة اروپاا در کوچك
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اقتصاادی  -هاای ماالیوضعیت فعلی که این اتحادیاه باا بحران

باان اسات، ازطریاق ایجااد تغییارات سااختاری در گریبهدست

سازی های مؤثری را برای توسعه و زندهاقتصاد روستایی، فرصت

گذاری فاراهم مجدد مناطق روستایی ازطریاق توساعة سارمایه

اقتصاادی ایان منااطق  -تواند از تنزل اجتماعیسازد که میمی

جلوگیری کند. شاایان ذکار اسات کاه تغییارات سااختاری در 

هاا درزمیناة ویاژه ترکیاب بهیناة فعالیتصاد روساتایی  باهاقت

گردشااگری و توسااعة کشاااورزی و تااأمین خاادمات موردنیاااز 

گذاری در کشااورزی گردشگران بارای افازایش میازان سارمایه

زاده لنگارودی، سالمانی، و علیقلایمطیعی ،است. مطالعة بدری

( در نواحی روستایی بخاش مرکازی نوشاهر 3333فیروزجایی )

دهد گردشگری توانسته اسات باه اثارات و پیامادهای ان مینش

ویژه برای جوانان، افازایش درآماد زایی بهمثبت همنون اشتغال

 ساکنان و نیز ضریب تکاثری در نواحی روستایی منجر شود. 

( در کشااور 23، ص. 2773مطالعااة هوتنااد و همکاااران )

قات و وهای گردشگری نیمهدهد توسعة فعالیتاوگاندا نشان می

اندازی پاایین و تولیاد محصاول وقت غیرزراعی با هزینة راهپاره

عنوان منب  مهمای بارای ایجااد ارائه در بازارهای محلی، بهقابل

اشتغال و کسب درآماد در منااطق روساتایی، نقاش مهمای در 

بخشی به اقتصاد منااطق روساتایی داشاته اسات. مطالعاة تنوع

( در منااطق کشااورزی 033، ص. 2773بارلیبائو و همکااران، )

عناوان دهاد  توساعة گردشاگری روساتایی باهروسیه نشان می

سااازی اقتصااادی، ازطریااق توسااعة اولویاات و اسااتراتژی متنوع

های کشاورزی شدن فعالیتهای جدید فعالیتی و تخصصیشاخه

داری گوسفند مطرح مانند زراعت، دامداری، پرورش اسب و گله

عنوان منبعی جدید و برای اند بهتواست و توسعة گردشگری می

های کشاورزی و غیرکشاورزی عمل ارتقای همکاری بین فعالیت

، ص. 2773) 32کند. از دیدگاه جان، سااندار، داس، و کریشانان

دهنادة مشاارکت (، منطقة روستایی کارات در هناد نشاان133

های گردشاگری در مباحات توساعة روساتایی گستردة فعالیت

صاادی، زیرسااختی، ایجااد اشاتغال، توساعة ازطریق توسعة اقت

سازی مجدد فرهنگی، حفا ت از محیط زیست و اجتماعی، زنده

(، در 2733) 33عقیدة دزسی و بنیدیكارتقای سازگاری است. به

منطقة روساتایی تپوساوت در لهساتان، گردشاگری روساتایی 

ازطریق ایجااد مشاارکت فعاال نقاش بسایار مهمای در بهباود 

هاای های غیردولتای در فعالیتو تقویت سازمانمدیریت محلی 

بارداری گردشگری ایفا کرده است. گردشگری روستایی باا بهره

-های خرد بهگذاریدهی به توسعة سرمایهبهتر از مناب  و جهت

های عنوان موتور محرک توسعة روستایی، ازطریق ایجااد شابکه

ز های جذ  گردشاگر و اساتفاده اگردشگری، توسعة زیرساخت

شاهری و  -های فردی، زمینه را برای بهباود رواباط روساتاایده

 بخشی به اقتصاد روستایی مهیا کرده است.تنوع

 شناسي تحقيق. روش2
 . قلمرو جغرافيايي تحقيق1. 2

قلمرو جغرافیایی تحقیق، دهستان حصاار ولیعصار از توابا  

غربی استان قازوین اسات کاه از زهرا در جنو شهرستان بوئین

و غر  به استان زنجان، از جنو  به اساتان همادان و از  شمال

(. قلمارو زماانی 3شرق به دهستان خرقان محدود است )شکل 

 باشد.می 3332تحقیق سال 

 
 موقعيت منطقة موردمطالعه در استان قزوين .1شکل 

 3332مأخذ: استانداری قزوین، 

جامعة نمونه این تحقیق دربرگیرندة همة روساتاهای دارای 

های دوم گردشگری در دهستان حصار ولیعصار اسات کاه خانه

هاای عمدتاً در بخش جنوبی و کوهساتانی آن، موساوم باه کوه

خاانوار  353(ز بناابراین، از باین 2اند )شاکل خرقان واق  شاده
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 اند. سی شدهعنوان نمونه بررمورد به 307فرمول کوکران، هاای دوم، باا اساتفاده از روستای دارای       خاناه 3ساکن در 

 
 موقعيت روستاهاي نمونه در دهستان حصار وليعصر .2شکل 

 3332مأخذ: استانداری قزوین، 

 . روش تحقيق2. 2
لحاا  ناوع، کاابردی و ازحیات روش پژوهش حاضار باه   

هاای تحلیلی است. برای گاردآوری داده -مورداستفاده، توصیفی

ه و مصااحبه( های میدانی )مشاهده، پرسشانامموردنیاز از روش

هاای آمااری هاا از روشاستفاده شده است. بارای تحلیال داده

ای )باارای مقایسااة میااانگین نمونااهتااك tهااای ازقبیاال آزمون

های دوم عددی(، ویلکاکسون )دورة قبل و بعد از گسترش خاناه

های موجاود در و ویالسازی(، کروسکال والی  )سنجش تفاوت

صادی در روستاهای نمونه( و های اقتبخشی به فعالیتتنوع ةرتب

گرفتاه  بهاره SPSSافازار همبستگی اسمیرمن با استفاده از نرم

 شده است. 

 هاي تحقيق. متغيرها و شاخص3. 2
در این تحقیق، دیدگاه ساکنان دائمی در روستاهای نمونه با 

( 3شده به شرح جادول )های ارائهاستفاده از متغیرها و شاخص

طراحی شاده باود، اساتفاده گردیاد.  که مطابق با طیف لیکرت

نظران تأیید شاد و باا روایی پرسشنامه توسط گروهی از صاحب

هاا باا اساتفاده از ضاریب آلفاای آزمون، پایایی گویهانجام پیش

 محاسبه گردید.  07/7کرونباخ به میزان 

 ها و متغيرهاي مورداستفادهشاخص .1جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 رمتغي شاخص

اشتغال در 

های فعالیت

 غیر کشاورزی

ها و محصوتت کشاورزی، تهیه و فروش کاری و ...، تهیه و فروش نهادهوساز )بنایی، سن ساخت

کشی ساختمان، فعالیت در ارائة خدمات غیرساختمانی، مصالح ساختمانی، ارائة خدمات برق و لوله

های دوم، خرید و فروش اراضی و مسکن، هسرایداری و خدمات وابسته، نگهبانی تأسیسات و خان

 جایی گردشگران.خدمات جابه

اشتغال در 

های فعالیت

 کشاورزی

های دوم، کار در واحدهای دامداری های مالکان خانههای زراعی، کار در باغایجاد اشتغال در فعالیت

ی )شخم و ...(، فعالیت های کشاورزسازی زمینهای دوم، آمادهگردشگران، آبیاری اراضی مالکان خانه

 درزمینة زنبورداری و ...، فعالیت در فرآوری محصوتت کشاورزی و دامی.

بهبود 

های زیرساخت

تولیدی و 

 زیرساختی

های عمومی، مشارکت در بهسازی روستا، های خدماتی، مشارکت در تأمین هزینهبهبود زیرساخت

های ارتباطی )تلفن و ...(، توسعة زیرساخت های خدمات، دسترسی به خدماتهمیاری در تأمین هزینه

های انتقال آ  گذاری در   طرحبانك و ... ، سرمایهای، فعالیت خدمات مالی مانند پستارتباطی جاده

 های دف  زباله، میزان دسترسی به خدمات بهداشتی.به مزارع، دسترسی به آ  شر  بهداشتی، روش

بخشی به تنوع

مناب  درآمدی 

 در روستا

انداز های پ گذاری در مشاغل سنتی، فرصتگذاری مالکان در کسب درآمد، سرمایهنقش سرمایه

های خدماتی، کسب درآمد از خانوار، تهیه و فروش داروهای گیاهی خودرو، کسب درآمد از فعالیت

های دادن مسکن، تهیه و فروش محصوتت دامی برای گردشگران، کسب درآمد از فعالیتاجاره

 ری در روستا و ... .کارگ
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 . مباني نظري تحقيق3
هاای اقتصاادی ترین رویکردهای ایجااد تناوع در فعالیتاز مهم

توان باه ماواردی ازقبیال الاف. توساعة صانای  مناطق روستایی می

هاای روستایی )تبدیلی و تکمیلی( و  . توسعة گردشاگری و فعالیت

(ز 50، ص. 3333ی، ناژادزاده و مرادمرتبط با آن اشاره نمود )شاریف

نظران، توسعة صنای  تبدیلی و تکمیلای که از دیدگاه صاحبطوریبه

هاای غیرکشااورزی در منااطق روساتایی کشاورزی و ساایر فعالیت

تواناد نقاش باارزشای در تنها میازطریق ایجاد تغییرات ساختاری نه

 ها ایجاد کند، بلکه منجر به اقتصاد خودرانشی نیزتوسعة اقتصادی آن

  (.217، ص. 2770، 33)چودری شودمی

امروزه در بیشاتر کشاورهای دنیاا صانعت گردشاگری یکای از 

هاا در اجتمااعی غیرکشااورزی دولت -های توسعة اقتصاادیاولویت

مقیاااس متعاادد مطاارح شااده اساات کااه بااا توجااه بااه گسااتردگی 

هااای ماارتبط بااا ایاان صاانعت ازقبیاال ساااختمان، تجااارت، فعالیت

ونقل، ارتباطات، کشاورزی و نظایر محلی،  حمل سازی امکاناتفراهم

گذاری دولتای و غیردولتای فاراهم آن زمینة مناسبی را برای سرمایه

، ص. 2733ز زاماورا، 017، ص. 2773سازد )بارلیبائو و همکاران، می

عناوان یاك فعالیات دیگار، توریسام روساتایی باهعباارت(. به330

های متعدد موجود در عالیتها و ارتباطات بین فچندکارکردی، شبکه

صانای  دساتی و مناطق روستایی ازقبیل کشاورزی، اوقاات فراغات، 

کناد کاه ایان های فرهنگای و نظاایر آن را تقویات میمحلی، نوآوری

سازی اقتصادی و درنهایت، توسعة جواما  متنوعند به توانارتباطات می

 ز اودلیااه و3، ص. 2733محلاای کمااك کننااد )فیگااوئردو و راساانی، 

نظران، کاه از دیادگاه صااحبطاوری(ز به22، ص. 2733، 31اویکانمی

مقیاس ازطریق توسعة گردشاگری های کوچكگونه فعالیتتوسعة این

در نواحی روستایی با توجه به پیامدهای مثبات خاود ازقبیال ایجااد و 

زایاای، توزیاا  بهینااه و افاازایش درآمااد های اشااتغالتقویاات فرصاات

هاای روساتایی و امکاان ش فقار و مهااجرتخانوارهای روستایی، کاه

هاا و نظاایر آن نقاش بسازایی در پاذیری، بهباود زیرسااختجمعیت

را برای رشاد  کند و زمینهسازی اقتصاد مناطق روستایی ایفا میمتنوع

، 3337لنگرودی و نصرتی، سازد )مطیعیاقتصادی این مناطق مهیا می

اس ازطریاق توساعة مقیاهاای کوچاكبراین، فعالیات. افزون(03ص. 

یافتاه و گردشگری نقش مهمی در تجدید حیات منااطق کمترتوساعه

هاای سانتی، بهباود غیرصنعتی، نوزایی هنرها و فنون محلی و فعالیت

های معمااری زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعة محلی، نوسازی سنت

-محلی و افزایش توجه به حفا ت از مناطق طبیعای کاه دارای ارزش

کنناد )امیرحااجلو، شناختی و فرهنگای هساتند، ایفاا میهای زیبایی

 (.  30، ص. 3332توتیی، زنگانه، و زنگانه، 

-براین، بررسی ادبیات مرتبط با گردشاگری روساتایی نشاانعالوه

عنوان بخاش اقتصاادی کاارآفرین ها بهدهندة تأثیرگذاری این فعالیت

ساتایی اقتصادی بخاش رو -تواند محرک توسعة اجتماعیاست که می

شامار آیاد )دادورخاانی، رضاوانی، ایمنای قشاالق، و باوذرجمهری، به

های مرتبط با گردشاگری در مقایساه باا (ز زیرا، فعالیت3، ص. 3337

بخشای باه های اقتصاد روساتایی تواناایی زیاادی در تناوعسایر بخش

های کوچاك دارناد. براسااس اقتصاد روستایی و افزایش جذ  سرمایه

هااای ماارتبط بااا توسااعه، پیامااد فعالیتحااالتجااار  کشااورهای در

های گردشاگری درقالاب گردشگری در مناطق روستایی دارای جاذباه

هاای زیرسااختی توساط مشاهده است: توساعة فعالیتاین موارد قابل

بخشیدن به توسعة اشتغال و درآمد جایگزین و تب  آن شتا دولت و به

(، 3، ص. 2733، 35 ارتقای سطح رفاه و استانداردهای زندگی )دینای

محصاولی کاهش مهاجرت نیروی کار فعاال و رهاایی از اقتصااد تاك

، ص. 2773بخشی به اقتصاد محلی )بارلیبائو و همکااران، ازطریق تنوع

اعتمااد بارای ایجااد تحاول در های قابالوجاوی گزیناه(، جست017

قباول های اقتصادی و اصالح شیوة تولید محلای و توزیا  قابالفعالیت

گیری ف  در ابعاااد اقتصااادی، اجتماااعی و فرهنگاای و تصاامیممنااا

سازی اقتصادی بارای حداکثرساازی سازی و متنوعمشارکتی،  رفیت

( و رشاد ساری  بازارهاای ملای و 357، ص. 2737، 30سود )جانساون

مقیاس مرتبط با ای دراثر افزایش تقاضا برای گردشگری کوچكمنطقه

رو، (ز ازایان132، ص. 2773ن، طبیعت و روستاگرایی )جان و همکاارا

بخشای باه عنوان راهی برای تنوعبیشتر جوام  محلی به گردشگری به

 (.   30،  ص. 2733، 30اند )موریچاقتصاد خود توجه کرده

بخشی به ( تنوع221، ص. 3330یزدی و ابراهیمی )عقیدة پاپلیبه

شت های شغلی روستایی در مناطقی که کاقتصاد و درآمد و نیز فرصت

هاای تواناد ازطریاق توساعة فعالیتشاود، میواحد بیشتر مشاهده می

غیرزراعی و توسعة صنای  روستایی عملیااتی شاود. مطالعاة دولتای و 

دهد توسعة گردشگری در منااطق ( نشان می033، ص. 2733همتی )

روستایی استان کردستان به توسعة صنای  دستی بومی و محلی منجر 

در ایجاد شغل، درآمد و رضایت از زنادگی  شده است که نقش بسزایی

در روستا ازطریق افزایش میزان تولید، تسهیل دسترسای باه بازارهاا و 

هاای کوچاك داشاته اساتز بناابراین، تأمین مواد اولیه، توسعة کارگاه

هاای بخشای فعالیتدهاد، تنوع( نیز نشاان می3طورکه شکل )همان

مشاارکت »... ی باه مفهاوم اقتصادی و مناب  درآمد خانوارهای روستای

های متعدد بخش کشاورزی و غیرکشاورزی است روستاییان در فعالیت

که زمینه را برای ایجاد تغییر و تحوتت سااختاری در اقتصااد منااطق 

 -ها اقتصادیسازد و نقش مهمی در تقویت توانمندیروستایی مهیا می
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    (.505، ص. 2732، 33 تسی، و تسی)کاوت، « کناداجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی ساکنان ایفا مای

 مدل مفهومي تحقيق .3شکل 

 330، ص. 2733مأخذ: با اقتباس از زامورا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقيق. يافته4
نفار  307دهاد از تعاداد های توصیفی تحقیق نشاان ماییافته

ساال  13نی این افراد اند که میانگین سمتأهل بوده %2/05گو، پاسخ

دارای  %0/33بوده است. ازنظر وضعیت تحصیالت، بیشترین تعداد با 

گویاان را از پاساخ %3/01اند و همنناین، سطح سواد راهنمایی بوده

بازنشساته و  %5/25لحاا  شاغلی، اند. باهطبقة مردان تشکیل داده

 اند.دارای شغل آزاد بوده 37%

هااای بازسااازی روع فعالیتویااژه بااا شاادر یااك دهااة اخیاار )بااه

در دهساتان موردمطالعاه(  3333دیده از زلزلة تیر روستاهای آسیب

های دوم و سااخت ویالهاای های قدیمی باه خاناهروند تبدیل خانه

که این امر منجار باه طوریتوجهی یافته استز بهجدید افزایش قابل

ی هاای اقتصاادوساز و ساایر فعالیتگذاری زیادی در ساختسرمایه

منطقه شده است که با توجه به غفلت نهادهای محلای باه تغییارات 

گستردة کاربری اراضی کشاورزی باه کااربری مساکونی و خادماتی 

دهاد، افازایش ( نیز نشان می2طورکه جدول )دامن زده است. همان

های های مهاجران سالوساز و بازگشت بخشی از سرمایهموج ساخت

ا برای برخی از خدمات شده است کاه قبل به روستا به افزایش تقاض

قاابالً در روسااتاهای منطقااه وجااود نداشااته یااا فعالیاات محاادودی 

 اند.داشته

 هاي جديد اقتصادي در روستاروستاهاي داراي خانة دوم و فعاليت .2جدول 

 مصاحبه با نمایندة شورای اسالمی روستاهای نمونه ** 3337مرکز آمار ایران،  * مآخذ:

 **تعداد خانة دوم  *خانوار روستا
هاي جديد ناشي از گسترش گردشگري فعاليت

 **هاي دوم خانه

وساز )تزئینات و فروش مصالح ساختمانی، کارگری در ساخت 007 11 آباداسماعیل

کارهای داخلی ساختمان و حفر چاه(، ارائة خدمات ساختمانی 

)برق، آ ، جوشکاری(، سرایداری و نگهبانی از تأسیسات و 

ها، خرید و فروش ها، کار در دامداریها، کار در باغییدارا

آوری گیاهان دارویی، محصوتت باغی و دامی، جم 

 های خیاطی و ... .کارگاه

 057 33 کامشکان

 37 23 آبدره

 073 33 چنگوره

 15 20 مشهد

 15 17 بالغقره

 337 32 آدار

 337 33 دیدار

 2533 353 جم 

زايش قابليت                 اف

و  سازيپذيري، تجاريرقابت

مشاغل توسعة  

هاي جديد كار، حل ايجاد مكان

هاي اجتماعي و اقتصادي الشچ

هاي روستايي شكنندهقلمرو  

اختي، ستفادة متقابل از منابع، توسعة زيرسا

-اخهاي ازطريق شپذيري منطقهايجاد رقابت

اقتصاد هاي خاص  

هاي استراتژيك در فرآيند تنوع بخشي به اقتصاد روستاييجهت گيري  

 بخشي اقتصادتنوع

 كشاورزي

هاي بخشي فعاليتتنوع

نغيركشاورزي ساكنا  

ستفاده از هاي اقتصادي روستايي با ابخشي فعاليتتنوع

گذاري مشترك و گروهيسرمايه  

 كاركردها و وظايف
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در مبانی نظاری بحات شاد، بررسای تجاار   طورکههمان

سازی اقتصاد روستایی، با تأکید بر توساعة موفق درزمینة متنوع

ویااژه گردشااگری در کشااورهای هااای غیرکشاااورزی بااهفعالیت

-نظران به ایان رویکارد باهدهد امروزه صاحبمختلف نشان می

های اساسی توسعة روستایی برای کاساتن حلعنوان یکی از راه

رو، در انادز ازایانهای اقتصادی و اجتماعی توجه کاردهشاز چال

گیااری از مناااب  مطالعااة حاضاار تااالش شااده اساات تااا بااا بهره

های مطارح، از ها و گویهبر استخراج شاخصمورداستفاده، عالوه

ها برای تحلیل آماری و کمی با هدف تبیین نتاایج اساتفاده آن

یق پرسشنامه پ  از شده ازطرهای گردآوریشودز بنابراین، داده

های ذکرشده در بات بندی براساس شاخصسازی و طبقهخالصه

های دوم گردشگری و برای بررسی نقش گسترش و توسعة خانه

بخشاای بااه اقتصاااد ویالسااازی در روسااتاهای نمونااه در تنااوع

هااای روسااتایی بااه چهااار گااروه ایجاااد اشااغال در فعالیاات

هاای دیاد در فعالیاتغیرکشاورزی در روستا، ایجاد اشاتغال ج

های تولیدی و عماومی در روساتا و کشاورزی، بهبود زیرساخت

بخشای باه آن در روساتا ایجاد منااب  درآمادی جدیاد و تناوع

 بندی شده است. دسته

های دوم در باارای تحلیاال اثاارات توسااعة گردشااگری خانااه

بخشی به اقتصاد روستا از دیدگاه ساکنان محلی، از آزماون تنوع

هاای ایجادشاده در ناپارامتری ویلکاکسون )برای تحلیال تفاوت

های دوم( بهاره گرفتاه شاده دورة قبل و بعد از گسترش خاناه

دهاد، در هماة ( نشاان مای3طورکه نتایج جادول )است. همان

گویان نموناه های موردبررسی از دیدگاه پاسخها و مؤلفهشاخص

در همااة مااوارد در دورة قباال و بعااد از توسااعه و گسااترش 

گااذاری در گردشااگری تفاااوت گردشااگری روسااتایی و ساارمایه

کاه بیشاترین تفااوت طاوریمشااهده اساتز باهمعناداری قابل

های تولیدی و های بهبود زیرساختترتیب در مؤلفهمعناداری به

گاذاری، تقاال آ  و لولههای انلعمومی )همکاری در ایجاد کانا

راه  بهسازی معابر، همیاری در تأمین بخشی از هزیناة آسافالت

روستا، بهبود راه دسترسی به جادة ارتباطی اصلی، خودیاری در 

گاذاری در های انتقال آ  و بارق و تلفان، سامردهتأمین هزینه

بانااك روسااتا و تااالش باارای ادامااة فعالیاات آن، بهبااود پساات

نقلیه و ...( و ایجاد مناب  درآمدی جدیاد در دسترسی به وسائل 

هاای کارآفریناناه درزمیناة کشااورزی و روستا )توساعة فعالیت

هااای خاادماتی وساااز، توسااعة فعالیتباغااداری، توسااعة ساااخت

ازقبیل نگهبانی از تأسیسات و سرایداری، توسعة بازار محصوتت 

جدیاد محلی و ...( و کمترین تفاوت معناداری در ایجاد اشتغال 

درزمینة کشاورزی )کار در دامداری و باغاات مالکاان( گازارش 

 شده است.

 دوم هايآزمون معناداري تفاوت دورة قبل و بعد از توسعة گردشگري خانه .3جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 بخشی به اقتصاد روستاییتنوع میانگین انحراف معیار Z آمارة   سطح معناداری

777/7 135/0- 
های ایجاد اشغال در فعالیت قبل 0033/2 55532/7

 بعد 3033/1 33703/7 غیرکشاورزی

733/7 070/3- 
های ایجاد اشتغال در فعالیت قبل 5330/2 03030/7

 بعد 0351/3 13322/7 کشاورزی

777/7 305/0- 
های تولیدی و بهبود زیرساخت قبل 5723/3 30771/7

 بعد 3503/1 07327/7 عمومی

 قبل 0303/2 03030/7 -023/0 777/7
ایجاد مناب  درآمدی جدید در 

 روستا

  بعد 3073/1 30033/7  

های موجود در میاانگین عاددی براین، بررسی تفاوتافزون 

ای، نموناهتاك tهای موردنظر تحقیق با استفاده از آزمون مؤلفه

ه ویااژمبااین باااتبودن میاازان تااأثیر گردشااگری روسااتایی بااه

هااای بخشاای بااه فعالیتهای دوم در تنااوعگردشااگری خانااه

که این میزان بارای طوریاقتصادی در روستاهای نمونه استز به

 3تمامی ابعاد باتتر از میزان میانگین عددی موردآزمونز یعنای 

ها نیز برای همة عالوه، تفاوت معناداری آنارزیابی شده است. به

کاه طاوریناادار اساتز باهکاامالً مع 73/7ها در سطح شاخص

کننادة گساترش دهنادة نقاش تعیاینهای تحلیال نشاانیافته

ساازی و ایجااد هاای دوم در متنوعگردشگری مبتنی بار خاناه

هااای غیرکشاااورزی )ازقبیاال توسااعة اشااتغال درزمینااة فعالیت

آوری و صنای  دستی، نگهبانی از تأسیساات، سارایداری، جما 

مات سااختمانی و کاارگری در فروش گیاهان دارویی، ارائة خاد

هاای کشااورزی وسااز و ...(، توساعة اشاتغال در فعالیتساخت
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ها و )ازقبیل تولید محصوتت دامی و باغی، کارگری در دامداری

هااای مالکااان غیرساااکن در روسااتا و ...(، بهبااود ماازارع و باااغ

بخشاای بااه مناااب  های خاادماتی و زیربنااایی، تنااوعزیرساااخت

میزان آن )فروش محصوتت دامی و باغی باه درآمدی و افزایش 

گذاری در فروشی و ...(، توسعة سارمایهگردشگران، توسعة خرده

-گذاری در سااختهای دوم )سارمایهروستا توسط مالکان خانه

هاای هاا، ایجااد کانالوساز ویالها، توسعة اراضی زیرکشات بااغ

ناوان اثارات عهاا و ...( باهگذاری آ  به مزارع و باغانتقال و لوله

های دوم در منطقااة مثباات ناشاای از توسااعة گردشااگری خانااه

 (: 1آید )جدول شمار میروستایی موردمطالعه به

 بخشي به اقتصاد روستاهاي تنوعمعناداري تفاوت از حد مطلوب مؤلفه .4جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

بر موارد بات، از آزمون کروساکال والای  کاه معاادل عالوه

(، 350، ص. 3333طرفاه اسات )کالنتاری، تحلیل واریان  یك

روستاهای نموناه های میانگین و تعیین رتبة برای تحلیل تفاوت

 (:5مورد است، استفاده شده است )جدول  3که تعداد آنها 
 

 بخشي به اقتصاد روستاهاي تنوعهاي دوم در مؤلفهتأثيرات گردشگري خانه .5جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 هامؤلفه تعداد انحراف معيار ميانگين رتبه

 های اقتصادیمجموع شاخص 307 25525/7 7353/1

( بیانگر این نکته است که از دیدگاه پاسخگویان 0نتیجة جدول )

آباد بیشترین زمیناه و ترتیب روستاهای چنگوره و اسماعیلنمونه، به

-ترتیب کمتارین زمیناه را بارای تناوعبالغ و آبدره بهروستاهای قره

توان اندز البته در این رابطه میهای اقتصادی داشتهبخشی به فعالیت

وساز، موقعیت ارتباطی و موارد دیگر را نیز دخیل میزان ساختتأثیر 

سااالة بازسااازی روسااتاهای  37کااه در دورة طااوریدانسااتز بااه

شااده در روسااتاهای دیده، بیشااترین تعااداد ویااالی ساااختهآساایب

 آباد بوده است.کامشکان، چنگوره و اسماعیل

 هاي اقتصادي در روستابندي تنوع فعاليترتبه .6جدول 

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ

 روستا ميانگين رتبه رتبة روستا

 آبدره 51/03 0

 آدار 37/00 5

 کامشکان 73/33 3

 آباداسماعیل 23/33 2

 بالغقره 10/07 3

 دیدار 31/33 1

 چنگوره 50/371 3

 مشهد 53/05 0

 اسکورکای 021/33

 درجة آزادی 0

 سطح معناداری 712/7

 3 مطلوبيت عددي ظرفيت موردآزمون=

 میانگین هالفهؤم
 ةمارآ

 tآزمون 

ة  درج

 آزادی

سطح 

 معناداری

ازحد  تفاوت

 مطلو 

 %35اطمینان  ةفاصل

 باتتر ترپایین

 2115/3 7337/3 30305/3 777/7 303 101/37 3033/1 اشتغال غیرکشاورزی

 0255/7 0153/7 03512/7 777/7 303 033/33 0351/3 اشتغال کشاورزی

 1233/3 2311/3 35025/3 777/7 303 200/30 3503/1 های تولیدیزیرساخت

 2330/3 3737/3 30733/3 777/7 303 730/31 3073/1 مناب  درآمدی جدید
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(، نتیجاة تحلیال ناپاارامتری 0ای جادول )هابراساس داده 

بخشای باه اقتصااد های موردنظر در تنوعهمبستگی بین مؤلفه

های ویژه گردشگری خاناهروستا ازطریق توسعة گردشگری و به

دوم و توسعة ویالسازی در روستاهای دارای ایان پدیاده نشاان 

شده در یك دهة اخیار های دوم ساختهدهد بین تعداد خانهمی

هاای غیرکشااورزی وستا و مؤلفة ایجاد اشاتغال در فعالیتدر ر

 %33رابطة کامالً مستقیمی وجود دارد و ایان رابطاه در ساطح 

های شده باین تعاداد خاناهمعنادار استز اما همبستگی گزارش

های تولیدی و عمومی و نیز ایجاد منااب  دوم و بهبود زیرساخت

بستگی مساتقیم درآمدی جدید در روستاهای نمونه، از نوع هم

ناقص و ایجاد اشتغال درزمینة کشااورزی نیاز معکاوس نااقص 

 است. 

بخشي به اقتصاد هاي تنوعهمبستگي مؤلفه .7جدول 

 هاي دومروستايي و گردشگري خانه

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 مؤلفه هاي دومتعداد خانه معناداري

773/7 **323/7 
های ایجاد اشتغال در فعالیت

 اورزیغیرکش

513/7 252/7- 
ایجاد اشتغال درزمینة 

 کشاورزی

350/7 553/7 
های تولیدی و بهبود زیرساخت

 عمومی

303/7 533/7 
ایجاد مناب  درآمدی جدید در 

 روستا

 گيري. نتيجه5
عناوان بخشای در اقتصااد باهدر چند دهة اخیر، ایدة تناوع

اقتصادی بخشیدن به توسعة ابزاری برای ایجاد تحرک و  سرعت

گذاران ریزان و سیاستیافته موردتوجه برنامهمناطق کمترتوسعه

که طوریتوسعه قرار گرفته استز بهتوسعه در کشورهای درحال

در ایاان کشااورها، مناااطق روسااتایی بااا توجااه بااه وابسااتگی 

های اقتصادی باه منااب  طبیعای بارای بقاای خاود، باا فعالیت

هساتند و  دی مواجاههای متعددی در توسعة اقتصاامحدودیت

های سنتی توانایی غلبه بر اشتغال و درآمدهای حاصل از فعالیت

رو، اهمیات توساعة ها را ندارندز ازایانهای پیش روی آنچالش

هاای ویژه توساعة فعالیتهای غیرزراعی و چندبخشی بهفعالیت

مرتبط با گردشگری روستایی با توجاه باه کاارکرد چنادوجهی 

سازی اقتصادی محلی و تقویات لگوی متنوععنوان یك اخود، به

هاای جدیاد و ارزش افازوده های اقتصادی و ایجااد  رفیتپایه

 موردتوجه است.  

هاا و های مطالعة حاضر با اساتفاده از تحلیال میانگینیافته

های موردنظر تحقیق در دو دورة زمانی قبل انحراف معیار مؤلفه

)در یك دهة اخیار( های دوم و بعد از گسترش گردشگری خانه

ها در طاول در روستاهای دارای این پدیده که عمدتاً آخر هفتاه

شوند، ویژه در فصل تابستان استفاده میسال و نیمة اول سال به

دهاد از دیادگاه ها نشاان میاند. بررسی این یافتهدست آمدهبه

های موردبررساای تفاااوت گویااان نمونااه، در همااة مؤلفااهپاسااخ

-که بیشترین تفاوت معناداری باهطوریداردز بهمعناداری وجود 

های تولیدی و زیربناایی و های بهبود زیرساختترتیب در مؤلفه

باشد و کمترین تفااوت ایجاد مناب  درآمدی جدید در روستا می

هاای کشااورزی معناداری در مؤلفة ایجااد اشاتغال در فعالیات

عاددی  های موجود در میاانگیناست. همننین، بررسی تفاوت

های موردنظر تحقیق نیز بیانگر باتبودن میزان آن در همة مؤلفه

ارزیابی شاده  3موارد نسبت به عدد مطلو   موردآزمونز یعنی 

های دوم های گردشگری خانهکه گسترش فعالیتطوریاستز به

-اند نقاش تعیاینو توسعة ویالسازی در یك دهة اخیر توانسته

هاای غیرکشااورزی، زمینة فعالیتای در ایجاد اشتغال درکننده

های های کشاورزی، بهباود زیرسااختتوسعة اشتغال در فعالیت

بخشای باه منااب  درآمادی و افازایش تولیدی و زیربنایی، تنوع

 میزان آن و ... در منطقة روستایی موردمطالعه ایفا کنند.  

براین، نتیجة استفاده از آزمون کروسکال والی  دربارة افزون

های دوم در دهااة اخیاار در ناادی تااأثیر گردشااگری خانااهبرتبه

روستاهای دارای این پدیده در دهساتان حصاار ولیعصار نشاان 

ترتیاب روساتاهای گویاان نموناه، باهدهد از دیادگاه پاساخمی

ترتیاب روساتاهای آباد بیشترین زمینه و باهچنگوره و اسماعیل

ر بخشاای دبالغ و آباادره کمتاارین زمینااه را باارای تنوعقااره

باراین، نتیجاة تحلیال اناد. افازونهای اقتصادی داشاتهفعالیت

بخشی به اقتصاد روستا ازطریاق های تنوعهمبستگی بین مؤلفه

های دوم و توسااعة ویالسااازی بیااانگر وجااود گردشااگری خانااه

هاای همبستگی مستقیم و معنادار بین ایجاد اشتغال در فعالیت

کااه درصااورتیهای دوم اسااتز  غیرکشاااورزی و تعااداد خانااه

های دوم و بهبااود شااده بااین تعااداد خانااههمبسااتگی گاازارش

های تولیدی و عماومی و نیاز ایجااد منااب  درآمادی زیرساخت

جدید در روستاهای نموناه از ناوع همبساتگی مساتقیم نااقص 

است و ایجاد اشتغال درزمیناة کشااورزی نیاز معکاوس نااقص 

ق پیشنهادهای زیر های تحقیباشدز بنابراین، با توجه به یافتهمی

 شود:ارائه می
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وسااز جدیاد در روساتاهای دارای جاذباه دهی ساخت. سامان3

 ازطریق تقویت نهادهای محلیز

دلیل احتمال ویژه در دامنه به. جلوگیری از تغییرات کاربری به2
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Abstract:  
Purpose: This study investigats the role of tourism second homes in rural economy 

diversification and improvement of creating jobs and income opportunities of permanent 

residents in the Hesar-e- Valiasr Dehestan.   

Methodology: This research is applied and the method is analytical– descriptive. Data 

collected by the use of field studies, from a total number of 358 permanent households in 

sample settlements, 170 respondents were selected by using Cochran formula. For data 

analysis, statistical tests such as Wilcoxon, One sample T test, Kruskal Wallis and Spearman 

correlation coefficient were used.  

Finding: The results of the study show a significant difference in diversification of rural 

economy in the periods before and after expanding second homes from the perspective of the 

respondents in the study area, so that the indicators of non- agricultural job creation and 

improvement of manufacturing infrastructures show the highest rate respectively and the index 

of job creation in were highly affected respectively and the index of job creation in agricultural 

activities shows the lowest. Furthermore, the result of the ranking of economic diversification 

indicators shows that the villages of Changureh and Esmaelabad had the highest and the 

villages of Abdareh and Qarabolagh are of the lowest rank.  

Research limitations: The most important limitations of the study are: Low cooperation of 

some local authorities, the lack of information about second homes, and their numbers in 

studied villages. 

Practical implications: Research findings indicate the positive impact of second homes 

tourism development in diversification of economic activities in rural areas from the local 

residents’ viewpoints, It can be used as a tool to achieve sustainable development in rural 

areas, particularly in villages exposed to depopulation. 

Original/value: The importance of this research is to investigate the impacts of expanding 

tourism second homes in rural economic diversification in the study area. Therefore, the 

research finding can be used in the explanation of the role of non- agricultural activities and 

population maintenance in rural areas. 
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