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Extended Abstract
1. INTRODUCTION
Tourism acts within the framework of certain spatial
patterns; one of these patterns is rural tourism that
is considered as the most popular form of tourism.
The most important and the most common form of
tourism in rural areas is second homes tourism.
Generally, second home tourism is consistent with
the tourism motivation and patterns and is related to
the need for recreation and travel to different
locations. Mostly, second homes tourists seek to
meet several needs at the same time; because they
have different motivations. Although it is possible
in circumstance, one of these factors affects as the
main factor, but usually in second homes, several or
all of these factors are important affecting items.
2. THEORETICAL FRAMEWORK
During the past three decades, second home tourism
has become a topic for study by researchers in
disciplines such as geography, tourism planning,
economics and sociology. This research has focused
on relation between second home tourists and
residents of rural environment. One of the ways to
identify second home tourism motivations, is
understanding the factors related to tourism, namely
driving pull and push factors.
The study of second home tourists' motivations, is
important because of the impacts on rural areas.
Therefore, the aim of the research is to identify and
prioritize the factors affecting second home tourists'
motivations in Javaherdeh Ramsar as a mountain
village which this phenomenon (second home
tourism) has taken shape there for many years.
3. METHODOLOGY
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This study is a functional, descriptive and exploratory
research. Geographic scope of this study encompasses
the Rural Complex of Javaherdeh in Ramsar and the
time domain has been in the spring, summer and
autumn 1394 (2015). The population consisted of
second homes tourists in the village as well as
tourism professionals and geographical experts.
Sampling was judgmental and the number of 334
people was selected. For experts in form of Delphi,
the number of 30 individuals was determined. Data
were collected through questionnaires. The validity
was checked through the content validity and
reliability by Cronbach's alpha coefficient (α=0.9)
and it was approved. Analysis of the data was
performed by the coefficient of variation to
prioritize and Exploratory Factor Analysis (EFA) to
dimension reduction by SPSS23 software.
4. DISCUSSION
prioritizing of the push factor of second homes
tourism from the rural tourists perspective of
Javaherdeh Ramsar indicated that the highest
priority respectively is related to increase leisure
time, increase income and financial strength, to
escape the monotony and routines, dignity and
social status, attachment to the place, acquisition of
vehicles, provision of retirement days, willingness
to invest, to avoid pollution of urban,
environmentalism attitude, following fashion
behavior, change in cultural attitudes, migration and
modernity (recognition and search for new
experiences).
Also, prioritizing of the pull factor from the
perspective of second homes tourists of Javaherdeh
Ramsar showed that the highest priority
respectively is related to pleasant climate, positive
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image of the destination, the distance between
primary residences and second homes, attractions,
natural landscapes, access to the attractions and
landscapes, tranquility of environment, ease in
ownership of housing, ease of access, openness
culture of residents, social capital of destination,
convenient transportation system, proximity to
urban centers, prices, development of infrastructure
and superstructure, similarity and closeness of
residents’ culture.
In next section of results, by using exploratory
factor analysis, after the second home tourism
motivational factors decreased to seven dimensions
(with 67.55%), Which includes dimensions of
tourists’ economic status, mental and practical
attitude to leisure, psychological-social factors
(related to push factor) and the nature and climate
of the destination, features of destination, distance
and access, and social development of destination
(related to pull factor).
5. CONCLUSION
In leisure and tourism studies, always, motivation
has been of particular importance. Mostly, second
homes tourists seek to meet several needs at the
same time; because their tourisms’ acts do not
originate from unique motivations. Although it is
possible in a circumstance, one of these factors
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affect as the main factor, but usually in the second
homes, several or all of these factors affect in
collection of interlocked.
Prioritizing of pull factor of second homes tourism
from perspective of tourist showed that the
component of the "to increase leisure time" is the
highest priority and "modernity (recognition and
search for new experiences)" is the lowest priority.
Also, prioritizing of pull factor of second homes
tourism from perspective of tourist indicated that
the component of the "pleasant climate" is the
highest priority and "similarity and closeness of
resident’s culture" is the lowest priority.
In order to evaluate the motivational factors (pull
and push factors) second home tourism, the
percentage share of each factors of eigenvalues of
the variance have been determined in the pull and
push factors. From the values would appear that
from total factors, 59.3% are related to push factor
and 40.7% are related to pull factor. From this
model can be received that values of second homes
tourists' motivations in the village of Javaherdeh in
push factors has been more than pull factors.
Key words: Second home tourism, motivational
factors, pull factors, push factors, Ramsars’ Rural
Complex of Javaherdeh.
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چکیده
هدف :الگوهای مختلفی از گردشگری در نواحی روستایی کشور شکل گرفته است که یکی از مهمترین آنها ،گردشگری خانۀ دوم است .هدف تحقیق حاضر ،شناسایی و
اولویتبندی عوامل مؤثر بر انگیزش (رانشی -کششی) گردشگری خانههای دوم در مجموعۀ روستایی جواهرده رامسر میباشد.
روش :جامعۀ آماری پژوهش شامل گردشگران خانههای دوم در این روستا است .نمونۀ گردشگران به صورت در دسترس و تعداد  334نفر تعیین و دادهها از طریق
پر سشنامه جمعآوری شد .روایی پر سشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ( )α =0/9تأیید شده ا ست .تحلیل دادهها از طریق ضریب
تغییرات برای اولویتبندی و تحلیل عاملی اکتشافی برای بُعدسازی با استفاده از نرمافزار  SPSS23انجام شد.
یافتهها :تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیرهای انگیزش گردشگری خانههای دوم  7عامل را تعیین کرد .درصد تبیین واریانس عوامل رانشی با  3عامل (،)59/3
بیشتر از عوامل کششی با  4عامل ( )40/7بوده است .همچنین ،بین مؤلفههای رانشی ،بیشترین اولویت مربوط به «افزایش اوقات فراغت» و کمترین مربوط به
«نوگرایی» است؛ به عالوه ،بین مؤلفههای کششی ،بیشترین اولویت مربوط به «آبوهوای مناسب» و کمترین مربوط به «مشابهت و نزدیکی فرهنگی ساکنان»
بود.
محدودیتها :عدم ح ضور مالکان خانۀ دوم و نیز امتناع برخی از آنها از م شارکت در تحقیق در زمان توزیع پر سشنامه ،از محدودیتهای ا صلی تحقیق به شمار
میآمد که با مراجعۀ مکرر محققان به مجموعۀ روستایی جواهرده رامسر و متعاقباً صرف زمان و هزینۀ بیشتر ،این مانع برطرف شد.
اصالت و ارزش :در این تحقیق سعی شده است که عوامل انگیزشی گردشگری خانههای دوم روستایی از طریق رویکرد اکتشافی ،مورد شناسایی و اولویتبندی
قرار گیرند ،در حالی که در تحقیقات پیشین داخلی ،به صورت مستقیم ،عوامل انگیزشی این حوزه شناسایی و اولویتبندی نشدهاند.
کلیدواژهها :گردشگری خانۀ دوم ،عوامل انگیزشی ،عوامل رانشی ،عوامل کششی ،مجموعۀ روستایی جواهرده رامسر.
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
گردشگگگری در چهارچوب الگوهای فضگگایی خاصگگی عمل
میکند؛ یکی از این الگوها ،گردشگگگری روسگگتایی اسگگت که از
مردمیترین اشکال گردشگری محسوب می شود (پاپلییزدی و
سگگقایی ،1390 ،ص .)201 .گردشگگگری روسگگتایی بیش از نیم
قرن پیش ،به طور قابل توجهی تغییر کرده و توسگگعۀ خانههای
دوم به طور چشگگگمگیری در این تغییر سگگگهیم بوده اسگگگت
(هوگندورن ،1ویسگگگر2و مارایس ،2013 ،3ص .)75 .در نتیجه،
تو سعۀ خانههای دوم نیز یکی از الگوهای گ سترش گرد شگری
در نواحی روسگگتایی و کوهسگگتانی اسگگت (محمدی و میرتقیان
رودسری ،1395 ،ص.)100 .
گردشگگگری خانههای دوم ،4از مهمترین (رضگگوانی ،بدری،
سگگگنهو ند ،اکبر یان رونیزی ،1391 ،ص24 .؛ ع نابسگگگ تانی و
خوشچهره ،1394 ،ص )110 .و رایجترین (رضگگگوانی،1382 ،
ص61 .؛ سگگعیدی و سگگلطانیمقدس ،1392 ،ص )36 .اشگگکال
گردشگگگری در نواحی روسگگتایی میباشگگد .در طول دهههای
گذشگگته ،گردشگگگری خانههای دوم ،به موضگگوعی برای مطالعۀ
محققان در ر شتههای مختلفی تبدیل شده ا ست (ع سگری،5
رضگگگوانی 6و مهرگان ،2011 ،7ص31 .؛ مارجاوارا ،2015 ،8ص.
 .)179توجگگه این تحقیقگگات ،بیشتر بر رابطگۀ گردشگگگگران
خانههای دوم و سگگاکنان محیط روسگگتا متمرکز شگگده اسگگت
(آرونسگگون)1993 ،9؛ اما عمومیترین جنبههای گردشگگگری از
قبیل جذابیت مق صد ،انگیزههای خرید یک خانۀ دوم ]انگیزش
گردشگگگگری خا نه های دوم[ یا الگو های م کانی هنوز در نظر
گرفته نمیشگگگوند (رضگگگوانی ،باغبانی و هاجری ،1392 ،ص.
.)118
در ایران ،برخی از مکانهای روستایی در نواحی کوهستانی
وجود دارد که به دلیل داشگگتن چشگگمانداز جدید ،مناظر زیبا و
شرایط ب سیار عالی برای گرد شگری مورد توجه افراد خ سته از
زندگی ماشگگگینی شگگگهرها برای سگگگاخت خانه های دوم قرار
گرفتهاند (عنابسگگگتانی ،2016 ،10ص .)93 .یکی از نواحی که
قابلیتهای زیادی برای گسترش گردشگری خانۀ دوم داشته و
دارد ،مجموعۀ روسگگتایی جواهرده واقع در شگگهرسگگتان رامسگگر
(اسگگتان مازندران) اسگگت .این مجموعۀ روسگگتایی با داشگگتن
رودخانۀ صگگفارود ،چشگگمۀ آب سگگرد معدنی نیدشگگت ،باغات
سرسبز ،ارتفاعات و درههای زیبا به همراه سایر شرایط اقلیمی
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و جغرافیایی و عالوه بر این ،به لحاظ بُعد مسگگگافت ،نزدیکی و
د ستر سی آ سان این منطقه به شهر ستان رام سر و ویژگیها و
جاذبههای خاص طبیعیاش ،مورد توجه گردشگگگگران و بهویژه
مالکان خانههای دوم قرار گرفته ا ست .همچنین ،سالها ست
که پدیدة گردشگری خانۀ دوم در این مکان شکل گرفته است.
در مطالعات فراغت و گردشگگگری ،انگیزه همواره از اهمیت
خگگاصگگگی برخوردار بوده اسگگگگت (پیرس ،1389 ،ص.)93 .
گردشگگگری خانۀ دوم ،به طورکلی مطابق با انگیزهها و الگوهای
گرد شگری ا ست و برا ساس نیاز به تفریح به صورت سفر به
مکانهای مختلف انجام می شود (رمضانزاده لسبویی ،رضوانی
و اکبرپور ،1394 ،ص .)626 .گردشگگگران خانههای دوم عمدت ًا
همزمان در پی تأمین چندین نیاز ه ستند؛ زیرا این عمل آنها
از انگیزهای واحد سرچ شمه نمیگیرد ( ضیایی و صالحین سب،
 ،1387ص )73 .گرچه ممکن اسگگت در شگگرایطی ،یکی از این
عوامل به عنوان عامل ا صلی اثرگذار با شد؛ اما معموالً در تأمین
خانههای دوم ،چند یا همۀ این عوامل در مجموعهای همپیوند
اثرگذار هستند (سعیدی و سلطانی مقدس ،1392 ،ص.)41 .
یکی از راههای شنا سایی انگیزههای گرد شگری خانههای
دوم ،شگگناخت عوامل تمایل (انگیزشگگی) به گردشگگگری؛ یعنی
عوامل ران شی 11و ک ش شی 12ا ست (محمدی ،1395 ،ص.)98 .
عوا مل رانشگگگی به عوا مل درونی گف ته میشگگگود که مو جب
می شوند تا گرد شگران برای پا سخ به نیازهای شان فعالیتهایی
را انجام دهند ،در حالی که عوامل کششی در مقصد ایجاد شده
تا گرد شگران را به مق صد جذب کند ( ضیایی و تراب احمدی،
 ،1392ص .)78 .از آن جایی که تحلیل انگیزش گردشگگگگری
خانۀ دوم ،به دلیل شکلگیری الگوهای خاص گرد شگری خانۀ
دوم در نواحی روسگگگتایی و اثراتی که بر این نواحی دارد ،برای
کنترل تو سعۀ روزافزون این پدیده از دیدگاه جغرافیایی حیاتی
است (نوزا ،13االفسدوتیر14و سایسوردوتیر ،2015 ،15ص )2 .و
در فرآیند برنامهریزی توسگگعۀ روسگگتایی و توسگگعۀ گردشگگگری
رو ستایی مهم و ضروری ا ست (محمدی و میرتقیانرود سری،
 ،1395ص .)100 .هدف و م سألۀ تحقیق حا ضر ،شنا سایی و
اولویتبندی عوامل مؤثر بر انگیزش گردشگگگگری خانههای دوم
در روستای کوهستانی جواهرده رامسر است.

 .2 .1پیﺸینة نظری تحقیق
به موضوع خانههای دوم با دیدگاههای متفاوتی نگریسته شده
است که معموالً با نوع رشتۀ علمی محقق مرتبط است .در تحقیق

سال ششم

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری ...

حاضگگر با رویکرد اکتشگگافی به شگگناسگگایی و اولویتبندی عوامل
انگیز شی گرد شگری خانۀ دوم رو ستایی پرداخته شده ا ست .در
این زمینه ،تحقیقات داخلی بسگگیار اندکی صگگورت پذیرفته؛ اما در
بخش مطالعات خارجی ،در حد اشگگگباع ادبیات ،تحقیقاتی وجود
دارد که در ادامه به مرور هر دو بخش میپردازیم.
رضوانی ( )1382بیان کرده است که بهبود رفاه اجتماعی و
راه های ارتباطی حملونقل ،افزایش اوقات فراغت ،گسگگگترش
شگگهرنشگگینی و افزایش آلودگی و امکان تخصگگی بخشگگی از
درآمد برای امور غیر ضروری موجب رواج گرد شگری خانههای
دوم شگگگده اسگگگت .آمار ( )1385پدیدة خانههای دوم را متأثر از
عواملی چون افزایش درآمگد و توان مگالی ،بهرهگیری از اوقگات
فراغت ،بهبود شگگبکۀ حملونقل ،سگگرمایهگذاری ،ارضگگای نیاز و
کسگگگب حی یت و وجهۀ اجتماعی و مکانی برای تدارک روزهای
بازنشستگی میداند.
ع نابسگگگ تانی ( )1389معت قد اسگگگگت جدای از عوا مل
برونسگگیسگگتمی مربوط به مبدأ ،وجود جاذبهها و امکاناتی در
مق صد میتواند عامل جذب افراد و شهروندان شود .همچنین،
عوامل گذران اوقات فراغت ،اقتصگگادی (بورس بازی حاصگگل از
رونق بازار زمین و مسکن) ،اجتماعی و طبیعی (موقعیت ،ارتفاع
از سطح دریا ،فاصله از کانون جمعیت و شیب) نیز تأثیرگذارند.
سگگگعیدی و سگگگلطانی مقدس ( )1392در تأمین خانههای
دوم ،عواملی چون برخورداری از محیط خوش آبوهوا ،شهرت
و سابقۀ خوب ،مجاورت با پدیدههای طبیعی ،دسترسی آسان و
نزدیکی با کانون های شگگگهری ،با فت فرهنگی پذیر ندة افراد
غیربومی ،تعلق خاطر به م کان ،دوری از ه یاهوی شگگگهر،
اسگگگترا حت و گذران فرا غت ،کسگگگگب اعت بار اجت ماعی و
سرمایهگذاری در ملک مد نظر قرار دارند.
محمّدی و میرتقیانرودسری ( )1395به پدیدهی گردشگری
خانهی دوم با رویکرد نظامگرایانه (دارای دروندادها ،فرآیندها،
بروندادها و بازخور) نگریسگگتهاند و عوامل انگیزشگگی (کشگگشگگی و
رانشگگی) گردشگگگری خانههای دوم را به عنوان دروندادهای این
نظام در نظر گرفتهاند که شگگگامل چهار بُعد اصگگگلی ویژگیهای
شخصیتی و شرایط زندگی (عوامل رانشی در مبدأ) و قابلیتهای
منطقه و مدیریت مقصد (عوامل کششی در مقصد) میباشد.
ن تایج تحقیق نوریس16و وینسگگگون )2010( 17در فنال ند
بیانگر این مطلب اسگگگت که رشگگگد مالکیت خانههای دوم در
درجۀ اول به دلیل ثروت افراد ا ست و تغییر در سبک زنگی در
درجات بعدی قرار دارد.
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اوپا سیک )2010( 18عوامل انگیز شی گرد شگری خانههای
دوم را در دو گروه انگیزه های رانشگگگی (عوامل ذهنی و عوامل
عینی) و انگیزههای ک ش شی (عوامل روان شناختی -اح سا سی،
تفریحی -اوقات فراغت ،تجاری-کارآفرینی) قرار داده است.
الینگسگگگن19و هایدل )2012(20افزایش در تعداد خانههای
دوم را بگگا تغییر در نگرشهگگای فرهنگی مرتبط میداننگگد.
لینکینا )2013(21در بررسی خود نشان داد که تصویر م بت از
مقصگگگد ،محیط بکر و طبیعی ،شگگگرایط آبوهوایی مشگگگابه،
چشماندازها و مناظر و مسیر شخصی دسترسی به آنها و نرخ
قیمت ،به عنوان انگیزههای ا صلی و اولیه و نیز ک سب آرامش و
استراحت ،از انگیزههای ثانویۀ مالکیت خانههای دوم هستند.
بویارکینا )2014( 22عوامل انگیز شی گرد شگری خانۀ دوم
را شامل عوامل ران شی (بازن ش ستگی ،فرار از ف شار ،فراغت و
تفریح سالم ،دا شتن سرمایه) و عوامل ک ش شی (جذابیت برای
سرمایهگذاری ،موقعیت جغرافیایی-گرد شگری مکان ،پایداری
سگگگیاسگگگی ،قانونی ،اجتماعی و اقتصگگگادی ،محیط اکولوژیکی،
پذیرش بومیان ،ایمنی و چشمانداز) میداند.
نوزا ،االفسگگدوتیر و سگگایسگگوردوتیر ( )2015در بررسگگی
انگیزهها و رفتارهای گردشگران خانههای دوم عوامل چشمانداز
و محیط ،فا صله ،ارتباطات شخ صی ،د ستر سیپذیری ،تعلق
خاطر و دلبستگی ،ارث ،قیمت ،استراحت و تفریح ،فعالیتهای
اجتماعی و غیره را دخیل دانسگگگتهاند .آدامیاک و هم کاران23
( )2015در گزارشی با عنوان «گردشگری خانۀ دوم در فنالند»
مهمترین عوامل انگیز شی گرد شگری خانۀ دوم را شامل تجربۀ
طبیعت و لذتبردن از نعمتهای طبیعی در نظر گرفتهاند.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
روستای کوهستانی جواهرده در آخرین قسمت از دهستان
سگگختسگگر (جنوب غربی) از توابع بخش مرکزی شگگهرسگگتان
رامسگگر در اسگگتان مازندران واقع اسگگت .این روسگگتا دارای 10
مح له به نام های آبعلی ،تَن گدَره مح له ،پُوداربُن ،رَمَکمح له،
صیقلمحله ،جوالخیل ،ساداتخیل ،اوشیان سَر ،التمحلهخیل
و دارالوداع میباشد .موقعیت جغرافیایی (شکل  )1و ویژگیهای
جغرافیایی و اقلیمی روسگگتای جواهرده رامسگگر (جدول  )1ارائه
شده است.

نقﺸهی مجموعهی روستایی
جواهرده رامسر

شکل  -1موقعیت جغرافیایی روستای جواهرده
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
جدول  -1ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی روستای جواهرده
مأخذ :محمدی1395 ،
شاخصه

موقعیت استقرار

شکل استقرار

نوع اقلیم

جهت باد غالب

جهت شیب عمومی

ویژگی

درهای -دامنهای

متراکم

سرد و کوهستانی

شمال به جنوب

جنوبی شمالی

شاخصه

مخاطرات طبیعی

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

فاصله از شهر رامسر

ارتفاع از سطح دریا

ویژگی

سیل و حرکت دامنهای

 50 ° 25شرقی

 36 ° 52شمالی

 25کیلومتر

 2000متر

 .2 .2روش تحقیق
تحقیق حاضگگر ،توصگگیفی و با رویکرد اکتشگگافی و کاربردی
می باشگگگد .قلمرو مکانی این تحقیق ،روسگگگتای کوهسگگگتانی
جواهرده رام سر را در بر میگیرد .جامعۀ آماری پژوهش شامل
گردشگران خانههای دوم در روستای جواهرده رامسر میباشند.
با توجه به اسگگتفاده از روش تحلیل عاملی اکتشگگافی ،به منظور
تعیین حجم نمونۀ الزم در این روش از این نکته پیروی شد که
برای هر متغیر  5تا  10نمونه الزم است (هوئلتر ،1983 ،24ص.
)279؛ اما حداقل حجم نمونه  200قابل دفاع اسگگت .از این رو،

حجم نمونه  400نفر تعیین شگگد .روش نمونهگیری به صگگورت
در د سترس بوده و پس از توزیع  400پر سشنامه ،تعداد 334
پرسگگشنامۀ قابل اسگگتفاده جمعآوری شگگد (نرخ بازگشگگت=
.)0/835
تحلیل ویژگیهای نمونۀ آماری تحقیق (گردشگگگگران خانۀ
دوم) به این صورت بوده ا ست که :به لحاظ جن سیت59/7% ،
مرد و  40/3%زن بودند .آن ها به لحاظ سگگگن 4/5% ،در گروه
سگگنی  20-29سگگال 15/3% ،در گروه سگگنی  30-39سگگال،
 31/%2در گروه سنی  40-49سال 25% ،در گروه سنی -59

سال ششم

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری ...

 50سال 17% ،در گروه سنی  60-69سال و  7%در گروه سنی
 70سگگگال به باال قرار دارند .همچنین 89/9% ،آن ها متأ هل و
 11/%1مجرد میبا شند .گرد شگران خانۀ دوم در نمونۀ آماری
از نظر سگگطح تحصگگیالت  22/3%دارای مدرک دینلم و کمتر،
 %12دارای مدرک فوق دینلم 48/4% ،دارای مدرک لیسگگانس،
 10/%3دارای مدرک فوق لی سانس و  7%دارای مدرک دکترا و
باالتر هستند.
ج هت بررسگگگی میزان اهم یت و رت بهب ندی متغیر ها و
مؤلفههای شگگناسگگاییشگگده نیز از پرسگگشنامهای مقایسگگهای با
طیف  5گزینهای لیکرت اسگگگتفاده شگگگد .برای بررسگگگی روایی
پرسگگشنامه از روش اعتبار محتوا و نظرات اس گتادان و خبرگان
بهره گرفته شگگگد و به منظور بررسگگگی پایایی از روش آلفای
کرونباخ که برابر با  0/9بود که در شگرایط بسگیار مناسگب قرار
داشگگگت .تحلیل داده ها از ضگگگریب تغییرات( 25انحراف معیار
تقسیم بر میانگین) برای اولویتبندی و تحلیل عاملی اکتشافی
برای بُعدسازی با استفاده از نرمافزار  SPSS23انجام شد.

 .3مبانی نظری تحقیق
 .1 .3مفهوم گردشگری خانة دوم
تنوع اصگگطالحات برای خانههای دوم قابل توجه اسگگت؛ از
جمله خانههای ا ستراحت ،خانههای تفریحی ،خانههای ییالقی
و خانههای آخر هفته (محمدی)1395 ،؛ اما از آنجایی که واژة
«خانۀ دوم» به طور عمومی در سگگگراسگگگر دنیا کاربرد دارد ،در
م نابع و مراجع علمی ،سگگگخنرانی ها و آ مار و اطال عات نیز از
همین واژه ا ستفاده می شود (پیتکانن26و وپ ساالینن،2008 ،27
ص.)2 .
در مورد خگگانگگههگگای دوم تعریف واحگگدی وجود نگگدارد
(ع نابسگگگ تانی و خوشچهره ،1394 ،ص)112 .؛ ا ما در م یان
تعاریف مختلفی که از خانههای دوم ارائه شگگده اسگگت ،تعریف
زیر بیشتر مورد پذیرش محق قانی اسگگگت که در این حی طه
فعالیت میکنند « :خانۀ دوم ملکی اسگگگت که برای مدتی به
عنوان یک محل اقامت موقت برای افرادی که معموالً در جای
دیگری ز ندگی میکن ند ،خر یداری و یا ا جاره میشگگگود»
(هوگندورن ،ملت 28و ویسر ،2005 ،ص.)115 .
امروزه خا نه های دوم پد یدهای ج هانی که برای ا قا مت
گاه به گاه افراد در تعطیالت و تفری حات مورد اسگگگت فاده قرار
میگیرد (یور سیک ،29می ستیک 30و می ستیک ،2016 ،31ص.
 .)81اقامت در خانه های دوم ،نوعی گردشگگگگری محسگگگوب

131

می شود (درئو ،1374 ،ص .)410 .خانههای دوم جزء الینفک و
پویای گرد شگری ه ستند (ملک شاهی و ح سینیان ،1393 ،ص.
 .)133گردشگری خانههای دوم مفهومی مبهم دارد (پرسون،32
 ،2015ص )49 .و در سگگگ طح ب ینا ل م ل لی ه یچ ت عر یف
پذیرف تهشگگگدهای برای آن وجود ندارد (آکرلو ند ،33لینکی نا و
هال ،2015 ،34ص)81 .؛ زیرا تعریف آن به دلیل ماهیت گذرا
و سیال ،مشکل خواهد بود (هوآنگ 35و یی ،2011 ،36ص.)4 .
گردشگری خانههای دوم ،تمام روابط ،رفتارها و اقداماتی را
که ناشگگی از سگگفرکردن و اقامت در خانههای دوم اسگگت ،در بر
میگیرد (بریدا ،37اوسگگتی 38و سگگانتیفالر ،2011 ،39ص.)142 .
بنابراین ،مناسگگگبتر اسگگگت که از مفهوم گردش و تفریح برای
تبیین آن استفاده شود (اُورواگ40و برگ ،2011 ،41ص.)159 .
از این رو است که بیشتر محققان ،جنبۀ گردشگری و تفریحی
را به عنوان مهمترین مع یار برای تعریف خا نۀ دوم به کار
میبرند (ضیایی و تراب احمدی ،1392 ،ص .)111 .گردشگری
خانۀ دوم را میتوان اینگونه تعریف کرد :نوعی از گرد شگری و
ف عال یت اجت ماعی -تفریحی ( هالتمن 42و هال ،2012 ،ص.
)548
با محور یت ا قا مت در م نازل و ا قا مت گاه های سگگگاخ ته،
خریداری و یا اجارهشگگده توسگگط گردشگگگرانی که محل زندگی
ا صلی آنها به طور معمول جای دیگری ا ست ( ضیایی و تراب
احمدی ،1392 ،ص )111 .برای کمتر از شگگگش ماه از سگگگال
(بویارکینا ،2014 ،ص )11 .و عمدتاً با هدف فراغت و تفریح
(رضوانی ،1382 ،ص.)60 .
امروزه ،گردشگگگگری خانههای دوم تجدید حیاتی را تجربه
میکند (رضگگوانی و همکاران ،1391 ،ص )25 .که بر مصگگرف
گرد شگری در بافت پ ستمدرن داللت دارد (کوئین،2010 ،43
ص .)99 .رشگگگد گردشگگگگری خانههای دوم ،تمایل بیشتر به
فراغتمحوربودن این پدیده را نشگگان میدهد (آکرلوند ،لینکینا
و هال ،2015 ،ص .)81 .در ایران نیز با رونق شگگگهرنشگگگینی و
مسگگائل ناشگگی از آن ،گذران اوقات فراغت و کسگگب آرامش در
نواحی روسگگگتایی دارای جاذبههای طبیعی و شگگگرایط اقلیمی
مناسب و حاشیۀ شهرها ،به گسترش گردشگری خانههای دوم
منجر شگگگد (دادور خانی و مح مدزاده الری جانی ،1392 ،ص.
 .)110مناطق ییالقی اطراف کالن شهر تهران ،اولین خا ستگاه
شیوة نوین گردشگری خانههای دوم در ایران است (عنابستانی
و خوشچهره ،1394 ،ص)110 .؛ ا ما هماکنون ،گردشگگگگری
خانه های دوم در نواحی سگگگاحل خزر ،دامنه های شگگگمالی و
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جنوبی ارتفاعات البرز رواج بیشتری دارد (عنابسگگتانی،1389 ،
ص )104 .و نواحی خوشآبوهوای شمال غرب و غرب ک شور
هم در در جۀ دوم قرار دار ند (فیروزن یا ،رکنا لدین افت خاری و
ولیخانی ،1390 ،ص.)150 .

 .2 .3عوامل انگیز شی (ک ﺸ ﺸی-ران ﺸی) گرد شگری
خانههای دوم
امروزه خانههای دوم ،ضمن حفظ کارکردهای قدیمی خود
با انگیزهها و اهداف جدید و در ابعاد گستردهتری ،بیش از پیش
مورد توجه اسگگت (ضگگیایی و صگگالحینسگگب ،1387 ،ص.)73 .
عوامل انگیز شی گرد شگری خانههای دوم و م شخ صات مربوط
به آن در مناطق روسگگگتایی جهان پدیدة متنوع و پیچیدهای
ا ست و عوامل مختلفی در آن نقش دارند .در این زمینه ،الگوی
واحد و یکنواختی را نمیتوان برای تبیین آن در همۀ ک شورها
و مناطق به کار گرفت .از این رو ،با بررسگگگی ادبیات مربوطه و
مطالعۀ دیدگاههای صگگگاحبنظرانی (عنابسگگگتانی ،1389 ،ص.
107؛ اوپاسگگگیک ،2010 ،ص90 .؛ لینکینا ،2013 ،ص299 .؛
بویارکینا ،2014 ،ص15 .؛ نوزا ،االفسگگدوتیر و سگگایسگگوردوتیر،
 ،2015ص )8 .که در ارتباط م ستقیم با مو ضوع تحقیق حا ضر
هسگگتند ،متغیرها و شگگاخ های مربوط به عوامل انگیزشگگی
گردشگری خانههای دوم به شرح زیر جمعآوری شد.
عوا مل رانشگگگی شگگگا مل :فرار از یکنواختی و روزمرگی
(بویارکینا)2014 ،؛ تغییر در نگرشهای فرهنگی (الینگسگگگن و
ها یدل)2012 ،؛ نگرش محیطگرایی (او پاسگگگ یک)2010 ،؛
نوگرایی (عنابسگگتانی ،بوذرجمهری و صگگاحبکار)1391 ،؛ تعلق
خاطر به مکان زادگاه (نوزا ،االفسگگگدوتیر و سگگگایسگگگوردوتیر،
)2015؛ تبعیت از مد رفتاری (فشگگارکی)1373 ،؛ تشگگخ و
وجهۀ اجتماعی (رضگگوانی1382 ،؛ آمار)1385 ،؛ افزایش درآمد
و توان مالی (نوزا ،االف سدوتیر و سایسوردوتیر)2015 ،؛ افزایش
اوقات فراغت (صگگالحی اصگگفهانی و التیامینیا)1394 ،؛ تدارک
روزهای بازنشگگسگگتگی (وانگ 44و موسگگا)2015 ،45؛ تمایل به
سگگگرمایهگذاری (عینالی و رومیانی1393 ،؛ بویارکینا)2014 ،؛
مهاجرت (کوئیسگگتروم ،46بنگتسگگون 47و ویسگگنزوتی2016 ،48؛
قدیری معصوم ،حیدری و رمضانزاده لسبویی)1391 ،؛ گریز از
آلودگیها (عنابسگگگتانی و خوشچهره)1394 ،؛ تملک وسگگگایل
نقلیگگه (فیروزنیگگا ،رکنالگگدین افتخگگاری و ولیخگگانی1390 ،؛
عنابستانی و همکاران )1391 ،میباشد.
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همچنین ،عوامل کششی شامل :سهولت در مالکیت مسکن
(رضوانی1382 ،؛ رینه ،49پالونیمی ،50تیولنتی 51و کیتاواینن،52
2015؛ ع نابسگگگ تانی و خوشچهره ،)1394 ،قی مت (لینکی نا،
 ،)2013توسگگگعۀ زیرسگگگاختها و روسگگگاختها (کالتنبورن،53
اندر سون 54و نلمان ،)2009 ،55سهولت د ستر سی و نزدیکی با
کانون های شگگگهری ( هانونن ،56تیولنتی و پیت کانن،)2015 ،
گشودگی و نزدیکی فرهنگی ساکنان (لینکینا2013 ،؛ سعیدی
و سلطانی مقدس ،)1392 ،شرایط اقلیمی منا سب (عناب ستانی
و خوش چهره113 ،1394 ،؛ هگگانونن ،تیولنتی و پیتکگگانن،
 ،)2015وجود جاذبهها (رضگگوانی1382 ،؛ تیجرو ،57فلونفلت،58
کاثلین59و تیجرو ،)2013 ،چشگگگماندازهای طبیعی (النگ60و
هوگ ندورن ،)2013 ،آرامش محیط (وپسگگگاالینن و پیت کانن،
2010؛ بویارکینا ،)2014 ،فا صلۀ بین سکونتگاه ا صلی و خانۀ
دوم (عنابسگگگتانی1389 ،؛ لیوِن ،)2012 ،61مجاورت با شگگگهر
(روکا ،62روکا و اولویرا2011 ،63؛ سگگعیدی و سگگلطانی مقدس،
 ،)1392سرمایۀ اجتماعی مق صد (اعتماد ،م شارکت و تو سعه
شگگگب که ها و ن هاد های محلی) (کالیبورن2010 ،64؛ عی نالی،
فراهانی و رومیانی1392 ،؛ وانبریگل ،)2013 ،65تصگگویر م بت
مقصگگد (سگگعیدی و سگگلطانیمقدس1392 ،؛ لینکینا2013 ،؛
میرتقیانرودسری.)1393 ،

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4شنا سایی عوامل انگیز شی (ک ﺸ ﺸی-ران ﺸی)
گردشگری خانههای دوم
در بخش اول تحلیل دادهها ،به بررسگگگی یافتههای تحلیل
عاملی اکتشافی پرداخته میشود.
برای این منظور ،ابتدا تعیین و تشگگگخی مناسگگگببودن
داده ها برای تحل یل عاملی با اسگگگت فاده از آزمون های م قدار
واریانس درون دادهها ( )KMOو بارتلت صورت گرفت (جدول
 .)2با تو جه به این که م قدار وار یانس درون داده ها برابر با
( )0/883اسگگت و تقریباً به یک نزدیک اسگگت ،از این رو ،تعداد
نمونه برای تحلیل عاملی اکت شافی کافی ا ست؛ به عالوه ،مقدار
سطح معنیداری آزمون بارتلت برابر با ( )0/000و کوچکتر از
( )0/05ا ست که ن شان میدهد تحلیل عاملی برای شنا سایی
ساختار مناسب است.
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جدول  -2آزمون مقدار واریانس درون دادهها و بارتلت
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
مقدار KMO
آزمون بارتلت

0/883
خیدو

5307/338

درجهآزادی

435

سطح معنیداری

0/000

سگگگنس ،تحلیل عاملی با بهرهگیری از چرخش عاملی به
روش واریماکس و د ستهبندی متغیرها در قالب عوامل مختلف

براسگگگاس متغیرهایی که بار عاملی آن ها بزرگتر از  0/5بوده
انجام گرفت (جدول .)3

جدول  -3دستهبندی متغیرها در قالب عوامل انگیزشی گردشگری خانة دوم و نامگذاری آنها
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
عوامل انگیزشی

عوامل

رانشی

عامل اول

کششی

عامل
دوم

کششی

عامل
سوم

کششی

عامل
چهارم

کششی

عامل
پنجم

رانشی

عامل
ششم

رانشی

عامل
هفتم

متغیرها
افزایش درآمد و توان مالی
تدارک روزهای بازنشستگی
تمایل به سرمایهگذاری
تملک وسایل نقلیه
آبوهوای مناسب
وجود جاذبهها
چشماندازهای طبیعی
آرامش محیط
دسترسی به جاذبهها و چشماندازها
قیمت
سهولت در مالکیت مسکن
توسعۀ زیرساختها و روساختها
فاصۀ بین سکونتگاه اصلی و خانۀ دوم
سهولت دسترسی
سیستم حملونقل مناسب
نزدیکی و مجاورت با کانونهای شهری
تصویر م بت مقصد
گشودگی فرهنگی ساکنان
سرمایۀ اجتماعی مقصد
مشابهت و نزدیکی فرهنگی ساکنان
افزایش اوقات فراغت
فرار از یکنواختی و روزمرگی
تغییر در نگرشهای فرهنگی
نگرش محیطگرایی
نوگرایی (شناخت و جستوجوی تجارب نو)
تشخ و وجهۀ اجتماعی
تعلق خاطر به مکان زادگاه
تبعیت از مدرفتاری
گریز از آلودگیهای شهری
مهاجرت

بار عاملی
0/784
0/733
0/716
0/622
0/775
0/771
0/732
0/694
0/692
0/788
0/782
0/749
0/813
0/782
0/718
0/715
0/862
0/794
0/770
0/718
0/832
0/801
0/733
0/728
0/629
0/782
0/765
0/755
0/748
0/665

نامگذاری عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

وضعیت اقتصادی
گردشگران

9/314

31/048

طبیعت و اقلیم
مقصد

2/968

9/894

قابلیتهای مقصد

2/043

6/810

فاصله و دسترسی

1/749

5/830

توسعهیافتگی
اجتماعی مقصد

1/491

4/970

گرایش ذهنی و
عملی به فراغت و
تفریح

1/424

4/747

روانشناختی-
اجتماعی

1/277

4/257
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براسگگاس یافتههای حاصگگل از جدول ( ،)3عامل وضگگعیت
اقتصگگگادی با مقدار ویژة  9/314بهتنهایی تبیینکنندة 31/05
درصگگد از واریانس کل میباشگگد .به طور کلی ،هفت عامل فوق
در مجموع  67/556درصگگد کل واریانس را تبیین میکنند که
نشگگان از درصگگد نسگگبتاً باالی واریانس تبیینشگگده توسگگط این
عامل ها دارد .یافته های حاصگگگل از تحلیل عاملی اکتشگگگافی،
وارد شدن حداک ر متغیرهای ران شی را در تحلیل عاملی ن شان
میدهد.
مؤل فه های «افزایش درآ مد و توان مالی» ( با بار عاملی
« ،)0/784تدارک روزهای بازنشستگی» (با بار عاملی ،)0/733
«تمایل به سگگگرمایه گذاری» (با بار عاملی  )0/716و «تملک
وسگگگایل نقلیه» (با بار عاملی  )0/622به عنوان عامل اول از
بسگگترهای رانشگگی مؤثر در انگیزش گردشگگگری خانههای دوم
میباشند که با عنوان «شرایط اقتصادی گردشگران» نامگذاری
شده و  %31از وایانس را تبیین میکنند.
مؤلفه های «آبوهوای مناسگگگب» (با بار عاملی ،)0/775
«وجود جاذ به ها» ( با بار عاملی « ،)0/771چشگگگما نداز های
طبیعی» (با بار عاملی « ،)0/732آرامش محیط» (با بار عاملی
 )0/694و «د ستر سی به جاذبهها و چ شماندازها» (با بار عاملی
 )0/692به عنوان عامل دوم از بسگگگترهای کشگگگشگگگی مؤثر در
شگگکلگیری گردشگگگری خانههای دوم شگگناخته شگگدند که با
عنوان «طبیعت و اقلیم مقصد» نامگذاری شده و حدود  %10از
وایانس را تبیین میکنند.
مؤلفۀ «قیمت» (با بار عاملی  « ،)0/788سهولت در مالکیت
مسگگگکن» (با بار عاملی  )0/782و «توسگگگعۀ زیرسگگگاختها و
روساختها» (با بار عاملی  ،)0/749از مؤلفههایی هستند که به
منزلۀ عامل سگگوم در بسگگتر کشگگشگگی با عنوان «قابلیتهای
مقصگگگد» نام گذاری شگگگدند و حدود  %7از واریانس را تبیین
میکنند .عامل چهارم از عوامل کششی گردشگری خانهی دوم،
«فاصله و دسترسی» نامگذاری شد که چهار مؤلفۀ «فاصلۀ بین
سکونتگاه اصلی و خانۀ دوم» (با بار عاملی  « ،)0/813سهولت
دسترسی» (با بار عاملی « ،)0/782سیستم حملونقل مناسب»

شمارۀ  / 2پیاپی 18

( با بار عاملی  )0/718و «نزدیکی و م جاورت با کانون های
شگگهری» (با بار عاملی  )0/715را در بر میگیرد و حدود  %6از
واریانس را تبیین میکنند.
مؤلفههای «تصگگویر م بت مقصگگد» (با بار عاملی ،)0/862
«گ شودگی فرهنگی ساکنان» (با بار عاملی  « ،)0/794سرمایۀ
اجتماعی مقصگگد» (با بار عاملی « ،)0/770مشگگابهت و نزدیکی
فرهنگی سگگاکنان» (با بار عاملی  )0/748به عنوان عامل پنجم
در عوامل ک ش شی و با عنوان «تو سعهیافتگی اجتماعی مق صد»
نامگذاری شدند که حدود  %5از واریانس را تبیین میکنند.
مؤل فه های«افزایش اوقات فراغت» (با بار عاملی ،)0/832
«فرار از یکنواختی و روزمرگی« (با بار عاملی « ،)0/801تغییر
در نگرشهگگای فرهنگی» (بگگا بگگار عگگاملی « ،)0/733نگرش
محیطگرایی» (با بار عاملی  )0/728و «نوگرایی (شگگگناخت و
جسگگگتوجوی تجارب نو)» (با بار عاملی  )0/629از مؤلفههایی
هستند که با عنوان «گرایش ذهنی و عملی به فراغت و تفریح»
به عنوان عامل ش شم (عامل ران شی) نامگذاری شدند و حدود
 5%از واریانس را تبیین میکنند.
مؤل فه های «تشگگگخ و وج هۀ اجت ماعی» ( با بار عاملی
« ،)0/782تعلق خاطر به مکان زادگاه» (با بار عاملی ،)0/765
«تبعیگت از مگدرفتگاری» (بگا بگار عگاملی « ،)0/755گریز از
آلودگیهای شگگهری» (با بار عاملی « )0/748مهاجرت» (با بار
عاملی  )0/665به منزلۀ عامل هفتم (عامل رانشگگی) و با عنوان
عوامل «روانشگگناختی-اجتماعی» نامگذاری شگگدند که حدود
 4%از واریانس را تبیین میکنند.

 .2 .4اولویتبندی عوامل انگیز شی (ک ﺸ ﺸی-ران ﺸی)
گردشگری خانههای دوم
در این بخش ،به اولویتبندی مؤلفه های مربوط به عوامل
رانشگگی گردشگگگری خانۀ دوم از دیدگاه گردشگگگران خانۀ دوم
پرداخته شده است .به همین منظور ،مؤلفهها با توجه به ضریب
تغییرات (انحراف مع یار تقسگگگیم بر م یانگین) بهدسگگگتآمده
اولویتبندی شدند( .جدول .)4

جدول  -4اولویتبندی مؤلفههای مربوط به عامل رانﺸی گردشگری خانة دوم
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

و وجهۀ اجتماعی

2/7126

0/86369

0/318

4

افزایش درآمد و توان مالی

2/9581

0/89947

0/304

2

تشخ
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ادامه جدول 4
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

تمایل به سرمایهگذاری

2/8263

0/95849

0/339

8

فرار از یکنواختی و روزمرگی

3/1108

0/97553

0/313

3

تملّک وسایل نقلیه

2/7006

0/90719

0/335

6

افزایش اوقات فراغت

2/8293

0/84411

0/298

1

تعلق خاطر به مکان زادگاه

3/0689

1/00959

0/328

5

تدارک روزهای بازنشستگی

2/9072

0/97741

0/336

7

گریز از آلودگیهای شهری

2/9072

0/98962

0/340

9

نوگرایی (شناخت و جستوجوی تجارب نو)

2/8982

1/09399

0/377

14

نگرش محیطگرایی

2/8114

0/96658

0/343

10

تغییر در نگرشهای فرهنگی

2/8772

1/04259

0/362

12

تبعیت از مدرفتاری

2/7874

0/97708

0/350

11

مهاجرت

2/7994

1/03332

0/369

13

با توجه به یافتههای جدول ( ،)4مؤلفههای «افزایش اوقات
فراغت»« ،افزایش درآمد و توان مالی» و «فرار از یکنواختی و
روزمرگی» به ترتیب ،باالترین اولویت را از دیدگاه گردشگگگران
خانۀ دوم داشتند ،در حالی که مؤلفههای «نوگرایی (شناخت و
ج ستوجوی تجارب نو)»« ،مهاجرت» و «تغییر در نگرشهای

فرهنگی» دارای کمترین اولویت در ارتباط با زمینههای ران شی
گردشگگگگری خا نه های دوم بود ند .در ادا مه ،به اولو یتب ندی
مؤلفههای مربوط به عامل کشگگگشگگگی گردشگگگگری خانۀ دوم
پرداخته شده است .جدول (.)5

جدول  -5اولویتبندی مؤلفههای مربوط به عامل کﺸﺸی گردشگری خانة دوم
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

سیستم حملونقل مناسب

2/6108

1/04752

0/4012

12

قیمت

2/5928

1/04353

0/4024

14

نزدیکی و مجاورت با کانونهای شهری

2/7275

1/09628

0/4019

13

توسعۀ زیرساختها و روساختها

2/5150

1/01849

0/4049

15

سهولت دسترسی

2/6796

1/04367

0/3894

9

چشماندازهای طبیعی

3/2305

1/15892

0/3587

5

مشابهت و نزدیکی فرهنگی ساکنان

2/8802

1/19711

0/4156

16

تصویر م بت مقصد

3/5269

1/05303

0/2985

2

سهولت در مالکیت مسکن

3/0180

1/14411

0/3790

8

گشودگی فرهنگی ساکنان

2/6826

1/07155

0/3994

10

سرمایۀ اجتماعی مقصد

2/5719

1/03072

0/4007

11

آرامش محیط

2/8653

1/06110

0/3703

7

دسترسی به جاذبهها و چشماندازها

2/6856

0/97720

0/3638

6

فاصلۀ بین خانۀ اصلی و خانۀ دوم

3/3174

1/00503

0/3029

3

آبوهوای مناسب

3/2216

0/93899

0/2914

1

وجود جاذبهها

3/1796

0/99733

0/3136

4

با تو جه به ن تایج جدول ( ،)5مؤل فه های «آبوهوای
مناسب»« ،فاصلۀ بین سکونتگاه اصلی و خانۀ دوم» و «تصویر

م بت مقصد» به ترتیب باالترین اولویت را از دیدگاه گردشگران
خانۀ دوم داشگگتند ،درحالی که مؤلفههای «مشگگابهت و نزدیکی
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فرهنگی سگگگاکنان»« ،قیمت» و «توسگگگعۀ زیرسگگگاخت ها و
روسگگگاخت ها» دارای کمترین اولویت در ارتباط با زمینه های
کششی گردشگری خانههای دوم بودند.

 .5بحث و نتیجهگیری
در مطالعات گردشگگگری ،انگیزه همواره از اهمیت خاصگگی
برخوردار بوده اسگگت .گردشگگگران خانههای دوم عمدتاً همزمان
در پی تأمین چندین نیاز هستند که این عمل آنها از انگیزهای
واحد سگگرچشگگمه نمیگیرد و معموالً در تأمین خانههای دوم،
چ ند یا ه مۀ این انگیزه ها در مجمو عهای همپیو ند ،اثر گذار
هستند.
اولویتبندی مؤلفههای ران شی گرد شگری خانههای دوم از
دیدگاه گردشگران مجموعۀ روستایی جواهرده رامسر مشخ
سگگگاخت که باالترین اولویت به ترتیب مربوط به افزایش اوقات
فراغگگت ،افزایش درآم گد و توان مگگالی ،فرار از یگگکنواختی و
روزمرگی ،تشگگگخ و وج هۀ اجت ماعی ،تعلق خاطر به م کان
زادگاه ،تملک وسایل نقلیه ،تدارک روزهای بازنشستگی ،تمایل
به سگگگر ما یه گذاری ،گریز از آلودگی های شگگگهری ،نگرش
محیط گرایی ،تبعیگگت از مگگدرفتگگاری ،تغییر در نگرشهگگای
فرهنگی ،مهاجرت و نوگرایی (شگگناخت و جسگگتوجوی تجارب
نو) میباشگگگد .با توجه به اولویت بیشتر مؤلفۀ «اوقات فراغت«
در میان سگگگایر مؤلفه ها ،میتوان اینگونه اسگگگتدالل کرد .از
آنجایی که گرد شگری و اوقات فراغت در ع صر پ سامدرن نیز
به عنوان یک حق از حقوق اسگگاسگگی زندگی انسگگان محسگگوب
میشگگود ،در مجموع دارای کارکردهای گوناگونی هسگگتند که
شامل این موارد می شوند :ا ستراحت و رفع خ ستگی ،جبران
صدمات ج سمی و روانی ،نا شی از هیجانات مداوم کار ،تفرج و
رهایی انسگگان از کسگگالت ناشگگی از یکنواختی ،کنارگذاشگگتن
موقتی وظایف روزمره ،فراهمآوردن رشگد شگخصگیت و پرورش
اسگگگتعدادهای بدنی و ذهنی .همچنین ،از دیدگاه گردشگگگگران
مجموعۀ روسگگگتایی جواهرده رامسگگگر ،اولویتبندی مؤلفههای
کششی گردشگری خانههای دوم نشان داد ،آبوهوای مناسب،
ت صویر م بت مق صد ،فا صلۀ بین سکونتگاه ا صلی و خانۀ دوم،
وجود جاذبهها ،چ شماندازهای طبیعی ،د ستر سی به جاذبهها و
چشگگگماندازها ،آرامش محیط ،سگگگهولت در مالکیت مسگگگکن،
سگگهولت دسگگترسگگی ،گشگگودگی فرهنگی سگگاکنان ،سگگرمایۀ
اجتماعی مقصگگگد ،سگگگیسگگگتم حملونقل مناسگگگب ،نزدیکی و
مجاورت با کانونهای شگگهری ،قیمت ،توسگگعۀ زیرسگگاختها و
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روسگگاختها ،مشگگابهت و نزدیکی فرهنگی سگگاکنان ،به ترتیب
بیشترین تا کمترین اولو یت را دارد .از این نتی جه ،میتوان
اینگونه اسگگگ تدالل کرد که در م یان عوامل گوناگونی که در
انتخاب الگوی گرد شگری خانۀ دوم نقش دارند ،کلیت مق صد،
محیط و شگگرایط اجتماعی و اقتصگگادی مقصگگد و سگگاکنان از
مهمترین عوامل ه ستند .ف ضا و شرایط حاکم بر مق صد ،نقش
مهمی در الگوهای رفتاری گردشگگگران دارند .بنابراین ،میتوان
گفت که رفتار و انگیزههای هر فرد ،تابع شگگراط زمانی و مکانی
خا صی ا ست که در آن زندگی میکنند .همچنین ،این جنبه از
مسگگگأ له ،اهمیت ویژهای در مطالعات فراغت دارد که کمتر به
شگگگکل عینی مورد توجه واقع شگگگده اسگگگت .از این رو ،به نظر
میرسگگد که تنوع فضگگایی ،تنوع رفتاری را در انتخاب مقصگگد
گردشگری خانۀ دوم نشان میدهد.
بررسی نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در میان متغیرهای
انگیزش گردشگگگگری خانههای دوم هفت بُعد وجود دارد :ابعاد
شگگرایط اقتصگگادی ،گرایش ذهنی و عملی به فراغت و تفریح و
روانشگگناختی-اجتماعی برای عوامل رانشگگی مبدأ سگگفر و ابعاد
قابلیتهای مقصگگد ،فاصگگله و دسگگترسگگی ،طبیعت و اقلیم و
توسگگعهیافتگی اجتماعی مقصگگد برای عوامل کشگگشگگی مقصگگد
گردشگگگگری خانۀ دوم .از سگگگوی دیگر ،به منظور ارزیابی کل
عوامل انگیزش (رانششی و کششی) گردشگری خانۀ دوم ،سهم
درصدی هر یک از عوامل از واریانس مقدار ویژه نیز در مجموعۀ
عوامل رانشی و کششی مشخ شده است .از مقادیر مربوطه
چنین برمیآید که از مجموع کل عوامل 59/3 ،درصگگگد مربوط
به عوامل ران شی و  40/7در صد مربوط به عوامل ک ش شی بوده
است .از این مدل چنین برمیآید که میزان انگیزش گردشگری
خانۀ دوم در روسگگگتای جواهرده در عوامل رانشگگگی ،بیشتر از
عوامل کششی بوده است.

تﺸکر و قدردانی
از مسؤوالن بزرگوار مجموعۀ روستایی جواهرده و نیز اهالی
محترم جواهرده به دلیل همکاری صگگگمیمانه در این پیمایش
قدردانی میشگگود .توفیق روزافزون را از خداوند منان برایشگگان
خواستاریم.
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