
 
  ي برنامه ريزي و توسعه گردشگريمجله

  1391، پاييز 2ي سال اول، شماره
  131-152صفحات

   اجتماعي يهاي دوم بر سرمايهخانهگردشگري  تأثيربررسي 
 )شهرستان تنكابن سياورزروستاهاي ليره سر و : مورد مطالعه(

  غالمرضا خوش فر
  مريم عبداله پور
  سارا كريم زاده

  28/8/1391 :تاريخ پذيرش          10/6/1391: تاريخ دريافت
  چكيده 

شده  ميتقس يطيمحستيو ز ياجتماع ،ياقتصاد يبه سه دسته ،دوم يهاخانه ياثرات گردشگر      
هدف اين مطالعه،  .دوم است يهاخانه يگردشگر ياثرات اجتماع ياصل يمسأله ،حاضر يدر مقاله. است

هاي روستايي، معاصر در سكونتگاه يهاي دوم به عنوان يك پديدههخانوجود گردشگري  تأثيرسنجش 
 ،روش تحقيق. در ميان ساكنان اين مناطق استاجتماعي و ابعاد آن  يميزان سرمايهتغييرات بر 

. دوم در سطح شهرستان تنكابن بوده است يو فاقد خانهواجد روستاهاي  ،آماري يپيمايشي و جامعه
هاي خانه واجد( سياورزسال به باالي روستاهاي  15ساكنان از است كه نفر  228 ،آماري ينمونهحجم 
ها با استفاده از داده .شدندتصادفي سيستماتيك انتخاب  يبه شيوه) دوم يفاقد خانه(و ليره سر ) دوم

و ) رياز نوع صو(االت با استفاده از اعتبار محتوايي اعتبار سؤ. آوري شدجمعمحقق ساخته  يپرسشنامه
نشان داد  هايافته. يد قرار گرفتمورد تأي) 78/0(پايايي ابزار سنجش با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

ات نتايج نشان لكن جزئي دار نيست؛هر دو روستا از لحاظ آماري معني اجتماعي در يسرمايهتفاوت كه 
داراي ( سياورزدي در روستاي د نهاهاي مشاركت اجتماعي رسمي، اعتماد اجتماعي و اعتماداد كه مؤلفه

همچنين نتايج . كمتر است) ي دومفاقد خانه(داري از روستاي ليره سر ، به طرز معني)هاي دومخانه
به طرز  ،)هاي دومداراي خانه( سياورزنشان داد كه سطح تحصيالت و ميزان درآمد ساكنان روستاي 

هاي دوم با اثرات اقتصادي مثبت گسترش خانه. است) دوم يانهفاقد خ(بيشتر از روستاي ليره سر  داري معني
ي هاي سرمايهكاهش در مؤلفه(هاي اجتماعي منفي و پيامد) افزايش سطح تحصيالت و ميزان درآمد(

  .به تحقيقات بيشتري نياز استدر اين زمينه و  رسندنما به نظر مي، معماگونه و متناقض)اجتماعي
، روابط اجتماعي ي، شبكهدوم، اعتماد، مشاركت هايگردشگري خانه اجتماعي، يايهسرم :ي كليديهاواژه   

  . تنكابن

                                                 
  گلستان استاديار گروه علوم اجتماعي و سياسي دانشگاه - نويسنده مسئول ) (khoshfarf@yahoo.com. 
 دانش آموخته كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه مازندران. 
  پيام نور تهراندانشگاه  كارشناسي ارشد جامعه شناسيدانش آموخته. 
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  مقدمه
 ،يكي از مفاهيمي است كه امروزه نه تنها در سطوح دانشگاهي ،اجتماعي يسرمايه     

مفهوم . گذاري ها گسترش چشمگيري داشته استسياست بلكه در زندگي روزمره و
هاي روابط اجتماعي دارد كه باعث تسهيل كنش شاره به شبكه، ااجتماعي يسرمايه

 جهت در جوامع تالش. )123: 2000، 1پاتنام( شودكسب منفعت متقابل مي جمعي و
 و اجتماعي روابط بهبود باعث اجتماعي، مشاركت و مدني مشاركت  اعتماد، افزايش
 كمك وضعيت اين و شد خواهد هادولت و ها سازمان با افرادنيز  و افراد بين اعتماد

 در. نمايند استفاده توسعه جهت در مادي و انساني نيروي حداكثر از جوامع تا كند مي
 بين متقابل اعتماد و اجتماعي و مدني مشاركت ميزان كه جوامعي ،آن مقابل ينقطه
 وجود آنان بين اعتماديبي و بدبيني از شكلي و باشد پايين ها سازمان با افراد و افراد

هاي در دولت. نباشد پذيرامكان توسعه به دستيابي تا شود مي سبب ،باشد شتهدا
 ،در حال حاضر در كانون مباحث سياسي قرار دارد و ي اجتماعي سرمايهبحث  ،امروزي

در واقع . گيرد ميي صورت بحث زيادي در مورد اهميت براي ثبات و انسجام اجتماع
هاي تضعيف نقش دولت به روند جهاني شدن و توجهبا  ي اجتماعي سرمايهاستفاده از 

مورد  ،ملي به عنوان راه حلي قابل اجرا در سطح اجتماعات محلي براي مشكالت توسعه
  . گذاران و مسئوالن سياست اجتماعي قرار گرفته استسياست توجه
ا اهروابط اجتماعي در روست يبه شبكه توجهبدون  ،روستايي نيز يتوسعه هاي برنامه     

از پيش  اهدافتواند به نمي ي اجتماعي سرمايههاي و بحث مشاركت و ديگر پارامتر
در اجتماعات  ي اجتماعي سرمايهبه  توجهدر نتيجه . برسد در زمان معين تعيين شده و

اي و از طرف هاي توسعهپروژهاجراي تواند سبب تسهيل روند مياز يك طرف روستايي 
  . )3: 1386، پور قلي( ها  شودين پروژههاي ا، باعث كاهش آسيبديگر
طق امنوضعيت گردشگري در به  توجهبا به ويژه ها كه روستا ييهايكي از پديده     

ي گفته هاي خانهدوم به  هاي خانه .است »هاي دومخانه« با آن مواجه هستند، ،روستايي
ه مدت طوالني ي يا بوارهاي ساكن در نقاط ديگر خريدارخان يكه به وسيله شود مي

براي مقاصد  و معموالً در نواحي روستايي قرار دارندي هاي خانهچنين  .شود مياجاره 
تعطيالت نيز  يآخر هفته و خانه هاي خانهو داراي اسامي  شوند ميتفريحي استفاده 

مساكني است كه  ،هاي دوم خانه .)19-31: 1387، حاجيلوئي و ديگران مهدوي(هستند 
 شود ميبراي مقاصد تفريحي و فراغتي استفاده  ،ر مدتي از سالبه طور موقت و د

هاي اخير سدهاجتماعي و فرهنگي جهان طي  ،تحوالت اقتصادي. )11: 1391باقرزاده، (

                                                 
1  - Putnam 
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هاي ارتباطي و ي راهتوسعه گسترش شهرنشيني، افزايش جمعيت، يبه ويژه در زمينه
 ياجتماعي منجر به توسعهبهبود رفاه  افزايش اوقات فراغت و وسايل حمل ونقل،
 .)47: 1380شارپلي،(ي روستايي يا گردشگري روستايي شد گردشگري در نواح
بيتوته در نواحي  همراه با اقامت و ،به عنوان يكي از انواع گردشگريگردشگري روستايي 

-شكل ،به همين دليل .دوم است هاي خانهاقامت در  ،ترين آنكه رايج روستايي است

گردشگري در  يترين پيامد توسعهامروزه به عنوان مهم ،دوم هاي خانه گيري و گسترش
 گردشگري يپديده ماهيت به توجه با .)60 :1382رضواني،(نواحي روستايي است 

 از ناشي فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، و محيطيزيست تغييرات بروز ،)هاي دوم خانه(
دوم به عنوان  هاي خانهگردشگري  .است ناپذيراجتناب روستايي نواحي در آن گسترش

يك پديده، عامل مهمي در ايجاد تغييرات فضايي و كالبدي و نيز اجتماعي و فرهنگي به 
ايجاد تغيير در روابط اجتماعي و دگرگوني . شود ميويژه در مناطق روستايي محسوب 

دوم  هاي خانهاز جمله تحوالتي است كه با ايجاد و گسترش  ،روابط اجتماعيهاي  شبكه
  .بيني استي قابل پيشدر اجتماعات محل

با رواج گردشگري روستايي در  ،دوم هاي خانهگردشگري  يدر ايران نيز پديده      
باألخص  - نواحي كوهستاني و مجاور شهرهاي بزرگ و همچنين سواحل درياي خزر

به  ؛است گيري داشتهرشد چشم ،با هدف گذراندن اوقات فراغت -هاي غربي خزركرانه
. قرار داده است تأثيركه در غرب مازندران حتي منظرهاي روستايي را نيز تحت  طوري

-تغييرات زيست پذير و مستعدتوان گفت كه نواحي روستايي، منبعي آسيب ميدر واقع 

 به طوري هستند؛ دوم هاي خانهگردشگري  تأثيرتحت  محيطي و اجتماعي و اقتصادي
گردشگري  يميزبان براي رشد و توسعه يتقدند، جامعهريزان گردشگري معكه  برنامه

جر به اثرات منفي اجتماعي و من ،ظرفيت معيني دارد و رشد فراتر از حد ظرفيت آن
هاي گردشگري را گذاريمايهكاهش منافع سر ،محيطي خواهد شد و پس از مدتيزيست

ه نشان داده است به ويژه تجرب .)1389؛ قدمي، 1،2005دلينفر(به دنبال خواهد داشت 
ثر ريزي و مديريت مؤخود جوش و اتفاقي و بدون برنامه كه هر جا گردشگري به طور

مشكالت آن بيشتر از فوايد  ،و در دراز مدت است پيامد نامطلوبي به بار آورده ،رشد كند
  ). 73: 1380شارپلي، (آن شده است 

روستايي، عالوه بر  دوم در مناطق هاي خانهبديهي است كه گسترش گردشگري      
نفي اجتماعي و اثرات اقتصادي و زيست محيطي، داراي اثرات و پيامدهاي مثبت و م

تواند به توسعه و است و شناخت آن مي كه حائز اهميت بسيار بوده هستفرهنگي نيز 
محيطي و اقتصادي نيز هاي كالبدي، زيستوضعيت مناطق روستايي از جنبه بهبود

                                                 
1-Fredline 
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محسوس مطالعات اجتماعي در خصوص  بنابراين، با عنايت به خأل. مايدكمك شاياني ن
دوم در مناطق روستايي و نيز با عنايت به جايگاه و  هاي خانهاثرات گسترش گردشگري 

پايدار نواحي روستايي، ضرورت و اهميت  يدر توسعه ي اجتماعي سرمايه ينقش ويژه
  .پذيرد ميپرداختن به اين موضوع توجيه 

و دوم  هاي خانهپيامدها و اثرات مختلف گسترش گردشگري عنايت به  حال با     
در مناطق روستايي كشور ايجاد اين پديده گسترش  ه به دليل ل و مشكالتي كمسائ
اصلي پژوهش حاضر اين است كه آيا وجود و گسترش پديده ي  سؤال، شود مي

مي  تأثيرروستايي  ساكنان اصلي نواحي ي اجتماعي سرمايهدوم بر  هاي خانهگردشگري 
 بيشتر است؟  ي اجتماعي سرمايهدوم بر كدام بعد  هاي خانهگذارد؟ اثرات گردشگري 

 

  پايه هاي نظري پژوهش
  موضوع يتاريخچه

 اكثر در امروزه. است معاصر يدوره مهم هايپديده از هاي دوم خانه گسترش و رشد      
ند سوئد و ساير كشورهاي مان( پيشرفته كشورهاي در ويژه به جهان كشورهاي

برخي از  .)149: 1390فيروزنيا، (است  برخوردار زيادي رونق از پديده اين )اسكانديناوي
و آن را ذيل  زنند ميپيوند » 1خرده شهرگرايي فصلي«دوم را با مفهوم  هاي خانهمتخصصان 

است متعلق به  اي پديدهدوم اساساً  هاي خانهمقبوليت و فراواني . دهند مياين مفهوم توضيح 
كه ناشي از تركيبي از درآمد كافي كه بتواند به اقالم غير اساسي  1945بعد از سال 

اختصاص يابد و وقت آزاد كافي براي اينكه اين درآمد در راه فعاليتهاي اوقات فراغت مورد 
دوم به بخش كوچك و مرفه  هاي خانهدر گذشته، تصرف . استفاده قرارگيرد، مي باشد

اشرافيت و بورژوازي در انگلستان، فرانسه، سوئد، و ساير كشورهاي . دود مي شدجامعه مح
اروپايي از قرن هفدهم به آن طرف بازگشت از شهر به روستا را ظرف تعطيالت آخر هفته و 

گروههاي شواهد نيز حاكي از آن است كه  .)133: 1373فشاركي، ( تابستان موجب شد
غلبه دارند، چنانكه جدول ي دوم   خانهز سبك زندگي مرفه تر در جامعه در برخورداري ا

 - اين تابلو درصد مالكيت گروههاي اجتماعي. نمايشگر اين مطلب است 1شماره ي 
  .دهد مينشان را دوم در فرانسه بودند  هاي خانهمالك  1964اقتصادي كه در سال 

شخصي  پيشگويي كرده است كه مسيرهاي جديد براي تحرك) 1968(2ملوين وبر     
اي و چند كه خانواده هاي چند خانهشدت بيشتري خواهد يافت به طوريو افزايش يافته 

ماشيني در آينده به مراتب متعددتر خواهد شد و بدين وسيله شهر و روستا را در نواحي 
  .)134: 1373فشاركي، ( كند ميبزرگ پشت شهري به يكديگر متصل 

                                                 
1- Seasonal Suburbanization 
1-Melvin Vebber  
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گروه بندي  دوم در فرانسه از طريق هاي هخاندرصد خانواده هاي مالك  ):1(جدول 
  1964در سال اقتصادي -اجتماعي

  درصد خانواده هاي مالك خانه دوم  اقتصادي -گروه بندي اجتماعي
 زارعين

  مزدگيران كشاورزي
  استخدام شدگان در صنعت و تجارت
  مشاغل آزاد و مديريتهاي طراز اول

  مديريت سطح متوسط
  كاركنان دفتري
  كاركنان يدي

  )خانگي(سنل خدماتي پر
  ساير افراد استخدام شده

  پرسنل غير فعال

1  
0  

1/12  
8/18  
8/13  
 -/10  

2/5  
2  

1/11  
7/4  

  )440، 1969(1كلوت: منبع

برخي از صاحبنظران مطالعات روستايي براي تبيين و توصيف ابعاد مختلف گسترش      
پديده بازگشت به «دوم از پديده جديدي در اين زمينه تحت عنوان  هاي خانهگردشگري 

پديده بازگشت به روستا حركتي است كه در كشورهاي صنعتي روز «. نام مي برند» روستا
به طور كلي عناصر اين حركت را اعم از فصلي يا دائم . به روز ابعاد گسترده تري مي يابد

  :هاي زير تقسيم كرد به گروهتوان  مي
- 4و مهمانان آخر هفته؛ -3نا آشنا؛ مهمانا فصلي -2مهمانان فصلي روستايي االصل؛  -1

  ).97-94: 1366وثوقي، ( بازنشستگان شهري مقيم روستا

  پيشينه تحقيق
دوم بيشتر بر ابعاد  هاي خانهدر دهه هاي گذشته تحقيقات در باره اثرات گردشگري     

به بعد زيست محيطي  توجهدر واقع . اقتصادي و زيست محيطي گردشگري متمركز بود
ي اخير در حدود دو دهه. در كنفرانس ريودوژانيرو آغاز شد 1992شگري از سال گرد تاثرا

تالش خود را بر سنجش اثرات  ... )، كانادا، سوئد، و استراليا(اقصي نقاط جهان موسساتي در 
اجتماعي گردشگري بر اجتماعات محلي متمركز نمودند لكن براي ارزيابي اين اثرات روش 

اي محاسبات و عمليات جهت سي اثرات گردشگري مستلزم پارهبرر. مناسبي وجود نداشت
حمايت از رفاه اجتماع محلي و تأمين دراز مدت توانمندي محصوالت گردشگري مي 

). 2001، 4همكاران؛ مك كول و 2002، 3وارد و باتلر-؛ توينينگ2002، 2و همكاران آن(باشد
                                                 

1  - Clout 
2 - Ahn et al 
3 - Twinning-Ward & Butler 
4 - McCool et al 
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ي عوامل اقتصادي، زيست همه براي سنجش و ارزيابي توسعه گردشگري پايدار، بايستي به
مطالعات انجام شده قبلي نسبت به بسط . نمود توجه ي پايدار توسعهمحيطي و اجتماعي در 

: 2006، 1ليز و ديگران( شاخصهاي اجتماعي در توسعه گردشگري تمركز كمتري داشتند
يدگاه كه درباره اثرات گردشگري به ويژه از د دهد ميمروري بر ادبيات موضوع نشان . )1

لكن اخيراً محققان به كشف و . اقتصادي و زيست محيطي، تحقيقات خوبي انجام شده است
توصيف اثرات اجتماعي گردشگري نيز همت گمارده و در اين حوزه علمي تحقيقات مهمي 

دوم به موضوع مطالعاتي  هاي خانهدر سه دهه ي گذشته گردشگري . نيز صورت گرفته است
، ريزي برنامهوزه  هاي علمي متفاوت نظير جغرافيا، گردشگري، پژوهشگران متعددي از ح

؛ ويليامز 2000، 3؛ ويليامز و هال1977، 2كوپوك(اقتصاد و جامعه شناسي تبديل شده است 
در ) 1982( 4ماتيسون و وال). 31: 2011؛ به نقل از عسگري و ديگران، 2002و هال، 

و فرهنگي گردشگري راهي براي تعيين مطالعه خود نتيجه گرفته اند كه اثرات اجتماعي 
سهم گرشگري در ايجاد تغيير در نظامهاي ارزشي، رفتار فردي، روابط خانوادگي، سبك 

و  زندگي جمعي، سطوح امنيت، برخورد اخالقي، تفكر خالق، آداب و رسوم سنتي
معتقدند كه  ،)2004( 5نسوفيلد و ديگرا ).133صفحه (سازمانهاي اجتماع محلي مي باشد 

عملكرد اجتماعي و فرهنگي شامل كاهش فقر، ارتقاء كيفيت زندگي اجتماعي، باال رفتن 
استانداردهاي زندگي، افزايش مشاركت محلي، فروش و اشتغال در سطح اجتماع محلي مي 

در مجموعه ي مطالعاتي مركز تحقيقات همكاري ) 2006( 6فردلين ليز و همكاران .گردد
بسط يك مقياس براي ارزيابي «: تحقيق خود را با عنوانشگري پايدار، گزارش دبراي گر

اين مطالعه چارچوبي . ، منتشر نمودند»7اثرات اجتماعي گردشگري درون اجتماعات محلي
را براي بسط شاخصهاي اجتماعي به منظور سنجش اثرات گردشگري بر اجتماعات محلي 

راي سنجش اثرات اجتماعي هاي بالقوه ب در اين تحقيق فهرستي از شاخص. ارائه مي نمايد
 محققان. اجتماعي گردشگري بر اجتماعات محلي، معرفي شده است -اقتصادي تو نيز اثرا
 و هاي دوم خانه موضوع) 2007( 9جان گابريل ،)2006( 8ونسما توماس: همچون ديگري،

ينن و وسپاال. اند بررسي كرده اند، داشته اي منطقه توسعه و اجتماعي رفاه كه بر را تي اتأثير

                                                 
1 - Liz et al. 
2 - Coppock 
3 - Williams and Hall 
4 - Mathieson and Wall 
5 - Sofield 
6 - Liz and etal 
7 - Development of a Scale to Assess the Social Impact of Tourism within 
Communities.  
8 - Mason 
9 - Gabriel 
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ون روندها و اثرات اجتماعي و محيطي گردشگري مدر تحقيق خود پيرا) 2008( 1همكاران
ات اجتماعي و محيطي گردشگري تأثير ر فنالند به اين نتيجه رسيدند كههاي دوم دخانه
تحرك، مصرف، (دوم در روستاي ميزبان شامل تغيير در سبك زندگي  هاي خانه

مشاركت و (اجتماعي هاي  شبكهاجتماعي و -ي اقتصاديها، زمينه)استانداردهاي مسكن
 ثانويه اقامتگاهاي تعريف به را فصلي روستاها، و شهرها كتاب در 2شاريه. گرددمي) تعامل

 داندمي جديدي موج را آن و است پرداخته روستاها روي بر هاآن اتتأثير و) هاي دوم خانه(
  ). 44: 1373شاريه، (

دوم بر جوامع  هاي خانهتجربي انجام شده در باره اثرات گسترش مروري بر مطالعات      
به فرصتها و تهديدهاي ) 1384(كه رضواني و صفايي  دهد مينشان در ايران روستايي 

) 1387(دوم در مناطق روستايي شمال تهران، ضيايي و صالحي نسب  هاي خانهگردشگري 
به اثرات كالبدي ) 1388(، عنابستاني به گونه شناسي و اثرات كالبدي آن بر نواحي روستايي

به ابعاد ) 1389(هاي روستايي، قدمي و همكاران دوم بر توسعه سكونتگاه هاي خانه
) 1390(ساحلي، فيروز نيا و همكاران  ي گردشگري حوزهاجتماعي و امنيتي ظرفيت تحمل 

مضان زاده دوم، رضواني و ر هاي خانهاجتماعي و كالبدي گسترش –به اثرات كلي اقتصادي 
دوم بر نواحي  هاي خانهبه تحليل اثرات زيست محيطي گردشگري ) 1391(لسبوئي 

در ي مطالعات اند كه جملگي موضوعات مورد مطالعه نشان دهنده غلبهروستايي پرداخته
بر آثار و پيامدهاي كالبدي، زيست محيطي و در بيشتر جغرافيايي بوده و حوزه تخصصي 
مطالعات اجتماعي در اين زمينه كامالً محسوس كمبود اند، لذا شتهداتكيه نهايت اقتصادي 

محققان ايراني اغلب به اثرات كالبدي، زيست محيطي  توجهگفت كه توان  ميبنابراين  .است
دوم مورد غفلت  هاي خانهبه اثرات اجتماعي گردشگري  توجهو اقتصادي متمركز شده و 

العات انجام شده در باره موضوع در ايران بدين برخي از تحقيقات و مط. قرار گرفته است
  :شرح است

 از بخشي عنوان به هاي دوم خانه به ،روستايي گردشگري بررسي ضمن فشاركي      
 اشتغالزايي،: شامل هاي دوم خانه اقتصادي اتتأثير وي. نمود توجه روستايي گردشگري

 رفتن بين از و ايجاد رقابت را آن اجتماعي اتتأثير و سرمايه، كسب وستد، داد افزايش
فشاركي، ( داندمي فرهنگي و اجتماعي تعارض كار، مفهوم تغيير روستايي، جامعه پيوستگي

 هاي دوم خانه هاي نمونه بهترين به اشاره ضمن) 1380( ابري حسيني .)134-149: 1373
 رقبهط قمصركاشان، رود، زاينده حاشيه يزد، شيركوه جاجرود، روستايي هايمنظومه در

 فاقد و خودجوش صورت به كشورمان در پديده اين گسترش كه است معتقد...  و مشهد
 در هاي دوم خانه گسترش روند خصوص در) 1382( رضواني .است شده ريزيبرنامه نظارت

                                                 
1 - Vepsäläinen 
2 - Shari 
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 ها آن محيطي - زيست و اجتماعي اقتصادي، اتتأثير و تهران شمال روستايي نواحي
 اقتصادي، هايفعاليت با آن تعامل و فعاليت نوع اين يتماه به توجه با و تحقيق نموده
 .داندگسترده مي و متنوع بسيار روستايي جامعه بر را آن اتتأثيرفرهنگي،  اجتماعي و

دوم و اثرات آن  هاي خانهگردشگري «: در تحقيق خود با عنوان) 1384(رضواني و صفايي 
رسيدند كه گسترش گردشگري و ، به اين نتيجه »فرصت يا تهديد: بر نواحي روستايي

. دوم پيامدهاي زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي مختلفي داشته است هاي خانهمالكيت 
به كاهش جمعيت بومي و دائم و افزايش جمعيت توان  مياز جمله پيامدهاي اجتماعي 

موقت و فصلي روستا و در نتيجه دگرگوني در تركيب سني و جنسي و همچنين بروز تضاد 
 اتتأثير) 1384(نسب  صالحي. نام بردرا گانگي اجتماعي بين جامعه ميزبان و ميهمان و دو
 محدوديت اراضي مهاجرت، تشديد اقتصادي، توجيه عدم از حيث را هاي دوم خانه

 سبك معماري نوع زيست و محيط در ايجاد دوگانگي و فيزيكي-كالبدي اتتأثير كشاورزي،
 هاي خانهبررسي و تحليل گسترش «: هش خود با عنواندر پژو) 1385(آمار  .كندمي تحليل

معتقد است كه » دوم در نواحي روستايي مطالعه موردي بخش خورگام شهرستان رودبار
به عبارت  شود ميعواملي هستند كه موجب توسعه گردشگري  تأثيردوم تحت  هاي خانه

مهدوي  .ان استدوم مديون توسعه گردشگري در طول زم هاي خانهديگر توسعه و گسترش 
در تحقيق خود با انجام مطالعات ميداني و تكميل پرسشنامه ) 1387(حاجيلويي و همكاران 

شكل روستاي پيرامون آن به اين نتيجه رسيدند كه  19گانه كالردشت و  8 در محالت
هاي اقتصادي و چشمگيري بر دگرگوني تأثيردوم در نواحي روستايي  هاي خانهگيري 

روستاهاي ييالقي شهر خود در ي  مطالعهدر ) 1388(عنابستاني . ته استاجتماعي آن داش
در دهه هاي اخير با پيامدهاي  هاي دوم خانهكه شكل گيري به اين نتيجه رسيد  مشهد

ها، و تغيير كالبدي گوناگون مانند تغيير كاربري باغات و مزارع، تجاوز به حريم رودخانه
در حاشيه بافت  هاي دوم خانهدرصد از  86.5گونه اي كه روستايي همراه بوده، به  انداز چشم

درصد  42كالبدي يا به صورت محله اي جديد در كنار روستاي موجود احداث شده و در 
براي خروج از اين وضعيت، . موارد، به تغيير كاربري باغات و مزارع انجاميده است

انه ها، و طراحي نظام راهكارهايي از قبيل مطالعات كاربري زمين، رعايت حريم رودخ
 46در تحقيق خود در ) 1388(گلين مقدم . مديريت يكپارچه گردشگري ارايه شده است

روستاي منطقه جنت رودبار رامسر مازندران به اين نتيجه رسيده است كه ازدحام جمعيت 
از ... هاي زيست محيطي، تغيير در كاربري اراضي و در تابستان، كمبود امكانات، آلودگي

صيدايي و . دوم در اين منطقه بشمار مي رود هاي خانهمترين پيامدهاي منفي گردشگري مه
دوم جديد  هاي خانهدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه موضوع ) 1389(همكاران 

طبيعي و  انداز چشمداراي ) بهادران شهرستان لنجان اصفهانباغ( بوده، منطقه مورد مطالعه
است، تمايل شهروندان براي گذران اوقات فراغت خود در اين  جاذبه هاي طبيعي مناسب
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. نمايدها زياد است و بخش خصوصي در اين مناطق سرمايه گذاري هاي مختلفي ميمكان
ات مثبت و منفي در منطقه تأثيرعالوه بر اين، سرمايه گذاريهاي اقتصادي و كالبدي داراي 

اي در منطقه داشته تواند آثار مثبت توسعهها مي اماندهي فضايي مناسب اين مكانسبوده و 
 اجتماعي هاينابرابري تشديدرا؛  دوم هاي خانهپيامدهاي اجتماعي گسترش محققان . باشد

 خوردن هم سبب بهكه  مردم و گردشگران بين اجتماعي دوگانگي و و تضاد اقتصادي و

  .اند، قيد نمودهشده منطقه اجتماعي يكپارچگي
اياي گردشگري روستايي براي جامعه مقصد، هجوم تعداد زياد قطع نظر از مز      

ي  جامعهات كوتاه مدت و بلند مدت بر انسجام اجتماعي و فرهنگي تأثيرتواند گردشگران مي
افزايش رفتارهاي ضد : بهتوان  ميات اجتماعي اين مسئله تأثيرداشته باشد كه از  روستايي

افزايش و تراكم جمعيت، آشنايي با عقايد و شيوه  اجتماعي، تجاوز به حريم ساكنان روستا با
: 1373فشاركي، (اشاره نمود  هاي رفتاري مخالف ارزشهاي سنتي و فرهنگي روستاييان

كاهش انگيزه مشاركت رسمي و غير رسمي در امور توان  ميبه اين موارد  ).134-142
تماد نهادي اجتماعي روستا، كاهش اعتماد بين شخصي در روابط اجتماعي، كاهش اع

، تغيير در )هااعتماد به غريبه(، كاهش اعتماد تعميم يافته )هااعتماد به نهادها و سازمان(
، كاهش )ضعيف شدن صميميت و معاشرت در بين مردم روستا(شبكه روابط اجتماعي 

 .را نيز اضافه نمودو بسياري از پيامدهاي ديگر  س امنيت در اماكن و فضاهاي عمومياحسا
 بودن جديد از حاكي ،هاي دوم خانهگردشگري  پيشينه به مربوط ادبيات مرورع در مجمو

 خاص طور به روستايي گردشگري و عام طور به گردشگري به نسبت حتي موضوع؛ اين
دوم به اين نكته پي مي  هاي خانهبا نگاهي به تحقيقات انجام شده در باره گرشگري  .است

دي، كالبدي، زيست محيطي و توسعه منطقه اي بريم كه اغلب محققان بر ابعاد اقتصا
دوم بر تغييرات  هاي خانهگردشگري  تأثيراند و اثرات اجتماعي به ويژه متمركز بوده

  . قرار نگرفته است توجهچندان مورد  ي اجتماعي سرمايه

  مباني نظري  
 تماعيي اج سرمايهو ي دوم  خانههاي حمايت كننده از رابطه بين گردشگري نظريه      

ي  سرمايهبلكه به طور غير مستقيم از نظرات صاحبنظران . به طور مستقيم وجود ندارند
در  ي اجتماعي سرمايه. سود بردتوان  ميدوم  هاي خانهپيامدهاي گسترش و  اجتماعي

اي را به دست آورده، و دو دهه اخير به عنوان يك ديدگاه نظري مؤثر پذيرش گسترده
اجماع نظري در ميان متفكران اين حوزه  ،مورد تعاريف كليدي در حالي است كه در ناي

ي  سرمايهو بي مانند مفهوم  مؤثرنقش  .)61: 1387خوش فر، ( حاصل نگرديده است
هاي آن همچون ها در اجتماع؛ بازدهدر ساختار روابط بين افراد و گروه اجتماعي

ا در اولويت اول و هدف گسترش مشاركت، اعتماد و بده بستان در جامعه، اين مفهوم ر
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 ي اجتماعي سرمايهمفهوم  ).101: 1385شارع پور، (سياستگذاران قرار داده است  توجه
ي اخير بوده و ارتباط آن با ها سالموضوع مطالعات وسيع و متنوع نظري و تجربي در 

سطوح توسعه سياسي و اقتصادي در سطح كالن، و كارآمدي و موفقيت هاي فردي در 
اغلب محققان ) 2: 1384توسلي و موسوي، ( مورد بررسي قرار گرفته استسطح خرد، 

 تأكيدبر نقش شبكه ها و هنجارهاي مدني  ي اجتماعي سرمايهعلوم اجتماعي در تعريف 
به عنوان  ي اجتماعي سرمايه) 12: 1385 به نقل از شارع پور، ؛2001هيلي ، . (دارند

را ايجاد كرده است مي باشد هم به محصول روابط اجتماعي هم به سود كسي كه آن 
 ي اجتماعي سرمايهمشاركت به عنوان يكي از مؤلفه هاي از طرفي . سود ديگران

ساختاري، فرايندي اجتماعي، عمومي، يكپارچه، چند گانه، چند بعدي، و چند فرهنگي 
است كه هدف آن كشاندن همه ي مردم به ايفاي نقش در همه ي مراحل توسعه است 

را  ي اجتماعي سرمايهامتيازات توان  ميبه اين ترتيب ن. )291: 1383فاريازكيا، غ(
: ي چونمديون نظريه پردازان ي اجتماعي سرمايهپيشرفت نظري مفهوم . محدود كرد

 ، پورتز)1995- 2000(،  فوكوياما )2000،1993( ، پاتنام)1990( ، كلمن)1997( بورديو
در باره اثرات سرمايه  .مي باشد )2001( ولكاكو و ) 1991-2000( هالپرن، )1998(

بسياري از ابعاد  اثرات نيرومندي بر ي اجتماعي سرمايهپاتنام معتقد است اجتماعي، 
رفاه  افزايش سطح آموزش و: برخي از اين اثرات عبارتند از .گوناگون زندگي ما دارد

احساس خوشبختي و اعتماد به  كودكان، كاهش مرگ ومير، بهبود وضع سالمت،
با  هاي بهره برداري از زمين به صورت موفق و كارا وگيري تشكلشكل ومت وحك

مشترك و هاي  هتوسعه زمين هاي عمراني وحاكميت خوب، تندرستي، موفقيت پروژه
رشد بر  محلي و همچنين پتانسيل كنش جمعي در روستا و توسعه اقتصادي و ملي و

ي  سرمايهبه اعتقاد پاتنام، ). 206: 1384فيروزآبادي،( درآمد كشورها رابطه مستقيم دارد
مي تواند بر  ،كه از هنجارهاي همياري، اعتماد و نهادهاي مدني تشكيل شده اجتماعي

ي  سرمايههر چه ميزان . گذار باشدتأثيرسطوح رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي 
 .شود مير امكان انجام توافقات و حل اختالفات بيشت در جامعه اي باالتر باشد، اجتماعي

تا منافع همگاني مانند امنيت  شود ميها موجب اعتماد ميان آن ها وهمكاري گروه
  ).203: همان( هاي نظارت پديد آيدبوروكراسي كارآمد و كاهش هزينه اجتماعي،

 ،هانسبت به گردشگري روستايي و اثرات آنموجود نظري هاي ديدگاهي مطالعه     
ي  سرمايهدوم بر  هاي خانهشنگر اثرات پيدايش و گسترش رو تواند تا حدود زياديمي

هاي  خانهگردشگري  به مربوط نظريات و هاديدگاه بررسي .باشدنيز ساكنان  اجتماعي
 :است زير شرح به ديدگاه از سه حاكي روستايي، توسعه با آن ارتباط و دوم
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تلقي  روستايي هتوسع راهبردي براي عنوان به روستايي گردشگري اول؛ ديدگاهدر     
 باز ساخت يك سياست عنوان به روستايي گردشگري ؛دوم ديدگاهدر . شودمي

 گردشگري سوم؛ ديدگاهو در . دهدرا مورد توجه قرار مي روستاييهاي  سكونتگاه

 شود محسوب مي طبيعي منابع از حفاظت و پايدار   ي توسعه براي ابزاري روستايي
  ).135: 1382قادري، (

آخر  هاي خانهاز  اي مجموعه را بر روستايي پايدار گردشگري امروزه كه هايي هنظري     
 به و كنند مي نگاه جامع رهيافتي عنوان بهبر آن  مؤثر عواملبه نمايند  مي مطرحهفته 

 .دارند تأكيد آن ها سازي توانمند و شده نهادينه مشاركت و محلي تقويت جوامع
 مدت بلند رشد خواهان كه جامعي است هيافتر امروز، دنياي در پايدار گردشگري

 پايدار   ي توسعه و است طبيعي هايبوم زيست بر مخرب اتتأثيربدون  گردشگري

اقتصادي و  فرهنگي، پايداري اكولوژيك، پايداري پايداريمانند  مختلفي ابعاد گردشگري
در يك نگرش واقع  .شود مي شامل را) 56: 1381ديگران،  و زاده شريف(محلي  پايداري
 و دولت درآمد افزايش ايجاد اشتغال، ارزآوري، قبيل از منافعي گردشگري چه اگربينانه، 

 ديگر مانند سوي از اما، آورد مي ارمغان به را كشاورزي شدن صنعتي و مدرنيزاسيون

 تعداد هجوم. رساندمي آسيب جوامع بومي از بسياري به كه است ايدولبه شمشير

 استحكام اجتماعي، براي مدت بلند و مدت كوتاه اتتأثيرتواند مي دشگرانگر از زيادي

 جوامع بر روند اين سوء اتتأثيردر مجموع  كه باشد داشته روستايي جوامع فرهنگي

   :دخالصه نمو زيرشرح  به توانميرا  هاآن و فرهنگ محلي
 روستاها؛ در ضد اجتماعي رفتارهاي ساير و جنايت و جرم افزايش-1

 علت به روستا ساكنان حريم به و تجاوز روستاها به روستايي غير ثروتمندان هجوم-2

  جمعيت؛ افزايش و تراكم
 و اقامتي مكانهاي و هارستوران جايگزين شدن مثال بطور محلي خدمات كاهش-3

 محلي؛ كوچك مكانهاي و هافروشگاه جاي به سياحتي

-آن مقابله و رفتاري نادرست هايشيوهو  مدلباس جديد، عقايد با روستاييان آشنايي-4

و  زاده منشي(هاي بومي فرهنگ شدن كمرنگ نهايتاً و فرهنگي -سنتي هايارزش با ها
  ).104: 1383، خوشحال

لذا به طور . ناديده گرفتتوان  مياز طرف ديگر اثرات مثبت گردشگري روستايي را ن     
و  رضواني(وجه به نتايج تحقيقات با تاين دسته از اثرات را توان  ميبسيار خالصه 

  :به شرح ذيل برشمرد، و همچنين ساير مطالعات انجام شده )1384صفايي، 
 رسوم و آداب ها،سنت نابودي از و جلوگيري هافرهنگ بين مدارا درك ميزان افزايش

 آمد و رفت و تازه و كارهاي كسب واسطه به روستائيان درآمد افزايش كشور؛ كهن
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 برقراري و كشور سطح در و منابع امكانات عادالنه و مناسب توزيع به ككم؛ گردشگران

 بازگشت براي انگيزه و ايجاد شهرها به روستاييان مهاجرت از لوگيريج اجتماعي؛ عدالت

 رونق، و بازگشت شده فراموش بومي هاي دانش احياء روستا؛ به مهاجران از بسياري

 روستايي به توليدات مستقيم عرضه مراكز دايجا روستايي؛ جوامع به نشاط و خودكفايي

  .هاواسطه دخالت بدون كنندگان مصرف
دوم گردشگري،  هاي خانهيش و گسترش به پيامدهاي مثبت و منفي پيدا توجه حال با     

و ابعاد  ي اجتماعي سرمايهبه مفهوم  توجهاستفاده از رويكرد تطبيقي، و با در اين مطالعه با 
ي  سرمايهبا بكارگيري روشهاي دقيق سنجش و ارزيابي، ميزان تا  شده استآن، تالش 

، )دوم هاي خانهدوم و ديگري فاقد  هاي خانهيكي واجد ( ي روستايي جامعهدر دو  اجتماعي
و ابعاد آن در دو  ي اجتماعي سرمايهشود و سپس با مقايسه ميانگين شناسايي و تعيين 

  .شود ها پرداخته تحليل تفاوتبررسي و تجزيه و جامعه، به 
  

  يتحليل چارچوب
مختلف كالبدي، زيست محيطي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر اساس اثرات      

دوم، در اين تحقيق اثرات اجتماعي آن مورد بررسي و مطالعه قرار  هاي خانهگردشگري 
  :مدل تحليلي زير بر اساس پايه هاي نظري تحقيق ترسيم شده است. گيرد مي

  چارچوب تحليلي تحقيق :)1(شكل 

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  تحقيق حاضر: منبع

 هاي دوم گردشگري خانه

 اثرات گردشگري

 زيست محيطي فرهنگي-اجتماعي اقتصادي

 رمايه اجتماعيس

 شناختي ساختاري

) شخصي، اجتماعي، نهادي(اعتماد 
(

) خانواده، روستا، شهر(امنتي 
(

 شبكه روابط مشاركت رسمي مشاركت غير رسمي
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  روش تحقيق
تدوين بخش براي . پيماشي استفاده شده است در اين مطالعه از دو روش اسنادي و

براي . مقدماتي و نظري و تكميل پيشينه تحقيق از روش اسنادي استفاده شده است
يشي استفاده شده آزمون فرضيه هاي تحقيق و تكميل بخش تجربي آن از روش پيما

 ،مفاهيم سنجشِ از روش ميداني استفاده شده و ابزارِجمع آوري داده ها، براي . است
دو روستا در غرب  اين تحقيق،جامعه آماري  .بوده استمحقق ساخته پرسشنامه 
مي باشد كه با تحقيقات ميداني ) بخش خرم آباد(شهرستان تنكابن  واقع در مازندران،

دوم  هاي خانهداراي  )سياورز( از آنهاكه يكي ند، به طوري ص شدمشخبه طور هدفمند 
. ميباشددوم  هاي خانهتقريباً فاقد ) ليره سر(و ديگري ) درصد از خانوارها 10بيش از (

، )1385سال (نفوس و مسكن سرشماري آخرين آمار براساس  سياورزجمعيت روستاي 
ده است كه بر مبناي رشد طبيعي بونفر  893جمعيت روستاي ليره سر  و نفر 1018

  سياورز جمعيت روستاي) 1درصد 6/1(جمعيت در مناطق روستايي شهرستان تنكابن 
 . برآورد گرديده است) 1390(نفر براي زمان مطالعه  964نفر و روستاي ليره سر  1099

كه با مراجعه به دو  نفر برآورد شده است 228حجم كل نمونه بر اساس فرمول كوكران 
بر  نفر 107نفر و از روستاي ليره سر  121 سياورزي تحقيق از روستاي نمونه ها ،روستا

  . انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتنداساس شيوه نمونه گيري تصادفي سيستماتيك 

  ي اجتماعي سرمايهي سنجش مفهوم نحوه
روابط و هاي  شبكهبه عنوان مجموعه اي از  ي اجتماعي سرمايهبه تعريف  توجهبا      

پيوندهاي اجتماعي مبتني بر اعتماد بين فردي و بين گروهي كه تعامل افراد با نهادها و 
ها را به منظور دستيابي به اهداف فردي و جمعي هاي ياري گرانه آنها و كنشگروه

عد ب-1: قايل شد ي اجتماعي سرمايهدو بعد اصلي براي توان  مي، كند ميتسهيل 
  .اندذيل ارائه شدهجدول عد شناختي؛ كه در ب -2ساختاري و 

                                                 
 .1390معاونت برنامه ريزي استانداري مازندران، اداره كل آمار و اطالعات،  -  1
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  مازندراندر مناطق روستايي استان  ي اجتماعي سرمايهمفهوم سازي : )2(جدول 
 زير مؤلفه ها  مؤلفه ها ابعاد مفهوم

تعداد 
 گويه ها

 سؤالشماره 
 در پرسشنامه

ي  سرمايه
 اجتماعي

 ساختاري
  شبكه هاي
  اجتماعي

 55-59 5 شبكه روابط اجتماعي

 21-30 10 مشاركت اجتماعي رسمي

مشاركت اجتماعي 
 غيررسمي

13 75-63 

  شناختي

امنيت 
  اجتماعي

  60  1  خانوادگي
  61  1  محلي
  62  1  ملي

  اعتماد
  اجتماعي

 31-40 11 اعتماد بين شخصي

 19-20 2 اجتماعياعتماد 

 41-54 14 اعتماد نهادي

  -   58 مجموع
  تحقيق حاضر: منبع

  ي پژوهشمحدودهاجمالي معرفي 
 روستاي ليره سر

شهرستان  روستاي ليره سر يكي از روستا هاي دهستان بلده از بخش خرم آباد     
 .كيلومتري ضلع جنوب شرقي شهر خرم آباد قرار دارد 20تنكابن مي باشد كه در شعاع 

ل اكثر مردم شغ .اين روستا از لحاظ طبيعي در منطقه جنگلي واقع در دشت قرار دارد
 همچنين كار در كارخانه بهره برداري از منابع جنگليو  اين منطقه كشاورزي، دامداري

متر به  31200 ،هكتار 75هكتار مي باشد كه از اين  75مساحت اين روستا حدود . است
فقره معامله انجام  21اين متراژ از زمين ها در طي . 1افراد غير بومي فروخته شده است

، در طي يك سال اخير بوده مربع متر 24900درصد از اين معامالت، برابر  80شده كه 
با . درصد از كل مساحت روستا مي باشد 2/4است اين مقدار از زمين هاي روستا برابر 

روستا با ساكن در اين دوم در اين منطقه ساخته نشده و افراد  هاي خانهاين وجود هنوز 
دوم در اين  هاي خانهدر آينده نزديك  شود ميني پيش بي .نداين پديده در گير نشده ا

  .ايجاد و گسترش يابندنيز روستا 
  

  
  

                                                 
 مصاحبه با دهيار روستا - 1
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   سياورزروستاي 
شهرستان تنكابن  يكي از روستاهاي دهستان بلده از بخش خرم آباد سياورزروستاي      
اين روستا از لحاظ طبيعي  .كيلومتري شهر خرم آباد قرار دارد  8باشد كه در شعاع مي
همچنين خانه  از امكانات زير بنايي مثل آب، برق، تلفن،و قرار داشته ر منطقه جنگلي د

شغل اكثر مردم اين منطقه كشاورزي، . استبرخوردار  ...بهداشت، دبستان، پست بانك و
 محصوالت اين روستا مركبات، كيوي، برنج. باشدميفعاليت در بخش خدمات  باغداري و

در حال  .ت اين روستا در سطح كشور شهرت زيادي داردمحصوالت مركبا .استچاي و 
درصد از خانوار  11 كنند كه حدود خانوار غير بومي در اين روستا زندگي مي 30حاضر

قطعه زمين نيز به افراد غير بومي واگذار  50حدود . شوند ميهاي اين روستا را شامل 
- دوم زيادي مي هاي خانهداد كه در مقايسه با روستاي ليره سر نشانگر  تع 1شده است

ي دوم  خانهتواند نسبت به روستاي ليره سر، به عنوان يك روستاي داراي باشد و مي
  .و مورد مطالعه قرار گيرد تلقي

  : )هاي زمينه ايمتغير( توصيفي يافته هاي
خالصه اي از وضعيت به منظور آشنايي با سيماي نمونه هاي آماري در اين قسمت      
 ذيلجنسيت، وضع تأهل و ميزان تحصيالت در جدول  متغيرحسب سه ها بر نمونه

 .خالصه شده است
 

                                                 
 مصاحبه با دهيار روستا -  ١
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  هاي زمينه اي تحقيقمتغيرخالصه شاخصهاي آماري وضعيت  ):3(جدول 
  كل  فاقد خانه دوم  واجد خانه دوم  گزينه ها  متغير

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  جنسيت
  1/46  123  4/51  55  2/56 68 مرد
  9/53  105  6/48  52  8/43 53 زن
  100  228  100  107  100 121 جمع

  تأهل

  6/34  79  3/52  56  19 23 مجرد
  5/64  148  7/47  51  3/79 96 متأهل

  9/0  2  0  0  7/1 2 فوت همسر
  100  228  100  107  100 121 جمع

  تحصيالت

  2/2  5  9/0  1  3/3 4 بي سواد
  1/24  55  6/20  22  3/27 33 پايان راهنمايي

  2/41  94  0/57  61  3/27 33 ديپلم
  4/11  26  3/10  11  4/12 15 فوق ديپلم

  1/21  48  2/11  12  8/29 36 ليسانس و باالتر
  100  228  100  107  100 121 جمع

  حاضر  يافته هاي تحقيق: منبع
  

هاي آماري هر دو روستا داراي توزيع فراواني مشابهي گردد نمونههمان طور كه مالحظه مي
هاي موجود، برخي از تفاوت. باشندجنسيت، وضع تأهل و ميزان تحصيالت مي متغيرسه  در

 .باشدهاي جمعيتي ميهاي ساختاري در جمعيت و شاخصبه دليل تفاوت

  يافته هاي تحليلي
  در دو روستاي واجد و فاقد خانه دوم و ابعاد آن ي اجتماعي سرمايهميزان تفاوت 

و ابعاد آن بين دو روستاي مورد  ي اجتماعي سرمايه داري يمعنبراي آزمون تفاوت      
يج حاصله در انت. ي دو نمونه مستقل استفاده شدبرا ها ميانگينمطالعه، از آزمون مقايسه 

كه در  دهد مينشان  ها ميانگيننتيجه آزمون مقايسه  .خالصه شده است 4شماره جدول 
، ي اجتماعي سرمايهها و ابعاد از مؤلفههاي قابل مالحظه در برخي مجموع با وجود تفاوت

كل و ابعاد اصلي آن در دو روستاي واجد و فاقد  ي اجتماعي سرمايهتفاوت موجود در 
مشاركت اجتماعي رسمي، هاي مقايسه مؤلفه .دار نيستاز لحاظ آماري معنيي دوم  خانه

ي دوم  خانهي فاقد را به نفع روستا داري معنياعتماد اجتماعي و اعتماد نهادي تفاوتهاي 
يعني ساكنان روستاي ليره سر عضويت و همكاري بيشتري در نهادهاي . دهد مينشان 

دارند، به صداقت افراد جامعه بيشتر اعتقاد دارند و به ... مدني مانند انجمن اولياء و مربيان و 
شتر از ها و نهادهاي دولتي و خصوصي بيكنند و به سازمانافراد جامعه بيشتر اعتماد مي

ابزاري براي پيش اين تفاوتهاي معنادار مي توانند . اعتماد دارند سياورزساكنان روستاي 
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به طوري كه با گسترش . تلقي شودي دوم   خانهبيني وضعيت آينده روستاهاي داراي 
به  ي اجتماعي سرمايهدوم در سطح روستاها مي توانيم انتظار داشته باشيم كه  هاي خانه

هايي مانند اعتماد اجتماعي، اعتماد نهادي و شناختي با شاخص ي اجتماعي سرمايهويژه 
هايي مانند مشاركت رسمي كاهش ساختاري با شاخص ي اجتماعي سرمايههمچنين 

  .بپذيرد
هاي امنيت اجتماعي گويهي پيش گفته، يكي از با وجود تفاوت معني دار در سه مؤلفه     

نشان ي دوم   خانهرا به نفع روستاي داراي  داري يمعنتفاوت ) امنيت در سطح روستا(
  . رودكه نتيجه ي قابل تأملي بشمار مي دهد مي
 دهد ميكل و ابعاد اصلي آن در دو روستا نشان  ي اجتماعي سرمايهدر مجموع مقايسه     

باالتري برخوردار است در حاليكه  ي اجتماعي سرمايهاز ي دوم  خانهكه روستاي فاقد 
خود را در مؤلفه هاي خاصي  ي اجتماعي سرمايهويژگيهاي ي دوم  خانهاراي روستاي د

از دست  داري معنيبه طور ) مشاركت اجتماعي رسمي، اعتماد اجتماعي، اعتماد نهادي(
همخواني ) 2008(اين نتيجه با نتيجه تحقيق وسپاالنين و همكارانش در فنالند . داده است

اجتماعي و هاي  شبكهدوم را، تغيير در  هاي خانهشگري دارد كه در آنجا يكي از اثرات گرد
 .عنوان نموده بودند اجتماعي مشاركت و تعاملتغيير در مشخصاً 

و  ي اجتماعي سرمايهخالصه شاخصهاي آماري آزمون مقايسه ميانگين : )4(جدول 
  واجد و فاقد خانه دومابعاد آن در دو روستاي 

وم
مفه

 

 ابعاد
مؤلفه 
 زير مؤلفه ها  ها

مقدار  يانگينم
 آزمون 

T 

سطح 
  داري معني

Sig. 

 نتيجه
واجد خانه  آزمون

  دوم
 )سياورز(

فاقد خانه 
  دوم

 )ليره سر(

ايه
سرم

 
عي

تما
 اج

ي
 

 ساختاري

-شبكه

  هاي
  اجتماعي

 رد 266/0 11/1 50/10 02/11 شبكه روابط اجتماعي

مشاركت اجتماعي
 رسمي

65/8 94/10 
 تأييد 021/0 32/2

اركت اجتماعيمش
 غيررسمي

86/31 07/32 
 رد 886/0 14/0

 رد 374/0 892/0 52/53 54/51 ساختاريي اجتماعيسرمايه

  شناختي

امنيت 
  اجتماعي

  رد  560/0  583/0  98/111  73/116 در سطح خانواده
  تأييد  005/0  810/2  35/102  24/125 درسطح روستا
  رد  764/0  300/0  28/113  58/115 در سطح شهر

  اعتماد
  اجتماعي

 رد 186/0 32/1 29/20 57/21 اعتماد بين شخصي

 تأييد 021/0 29/2 36/3 84/2 اعتماد اجتماعي

 تأييد 045/0 01/2 09/29 13/26 اعتماد نهادي

 رد 472/0 721/0 46/59 68/57 شناختيي اجتماعيسرمايه

  در  315/0  00/1  99/112  23/109 كلي اجتماعيسرمايه
  حاضر يافته هاي تحقيق: منبع
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  ذهنيي اجتماعي  طبقهدرآمد، تحصيالت و  يمقايسه
نشان  5 يدر جدول شماره ها ميانگين يآزمون مقايسه داري معنيهمچنانكه سطح      
و يك ) واجد خانه دوم( سياورزيعني درآمد و تحصيالت به نفع روستاي  متغيردو  ،دهد مي

داراي ) دوم يفاقد خانه(ذهني به نفع روستاي ليره سر جتماعي ي ا طبقهيعني  متغير
بيش ) دوم يواجد خانه( سياورزدرآمد مردم ساكن در روستاي . هستند داري معنيتفاوت 

اين امر حاكي از . است) دوم يفاقد خانه(برابر مردم ساكن در روستاي ليره سر  5/2از 
مد و وضعيت اقتصادي مردم روستاي پذيرنده بر سطح درآي دوم  خانهپيامد و اثر مثبت 

اجتماعي  –در اكثر تحقيقات انجام شده در باره اثرات اقتصادي . مي باشدي دوم  خانه
دوم، تغيير مثبت اقتصادي در جامعه ميزبان پيش بيني و  هاي خانهگسترش گردشگري 

اني و ملي تأييد شده است و اين نتيجه تحقيق با نتايج تحقيقات ديگران در سطح جه
ي  خانهسطح تحصيالت نيز حاكي از آن است كه ساكنان روستاي داراي . سازگاري دارد

در مورد طبقه ذهني يعني ارزيابي مردم از . از سطح تحصيالت باالتري برخوردارنددوم  
ي دوم   خانهجايگاه طبقاتي خودشان در جامعه، در حاليكه مردم ساكن در روستاي فاقد 

از اين ي دوم   خانهباالتري جاي داده اند، مردم ساكن در روستاي داراي  يخود را در طبقه
  .ندادهي قرار داتر پايين يدر مرتبهخود را حيث 

ميانگين درآمد، سطح  يهاي آماري آزمون مقايسهشاخص يخالصه: )5(جدول 
  ي دوم   خانهذهني در دو روستاي واجد و فاقد ي اجتماعي  طبقهتحصيالت و 

رمتغي 

مقدار  ميانگين
  آزمون 

t 

سطح 
  داري معني

Sig. 

 ينتيجه
يواجد خانه آزمون

  دوم
 )سياورز(

 يفاقد خانه
  دوم

 )ليره سر(

 تأييد 000/0 717/4 6/93 1/237 درآمد

 تأييد 054/0 936/1 10/3 38/3 تحصيالت

 تأييد 031/0 172/2 93/1 82/1 ذهنيي اجتماعيطبقه

  حاضر هاي تحقيق يافته: منبع     
  

روند، در هاي اصلي طبقات اجتماعي بشمار ميدر مجموع درآمد و تحصيالت كه از شاخص
در سطح باالتري قرار دارند كه حاكي از اثرات مثبت استقرار ي دوم   خانهروستاهاي داراي 

  .باشددوم مي هاي خانهو گسترش 

  نتيجه گيريبحث و 
دوم در رشته هايي مثل  هاي خانهيي كه با محوريت با نگاهي اجمالي به تحقيق ها     

خانه  دوم نه نتيجه گرفت كه پديده توان  ميجغرافيا  و ديگر رشته ها انجام شده اين طور 
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گذار باشد بلكه در صورت برخورد  تأثيرتنها مي تواند بر مسائل زيست محيطي و اقتصادي 
صت به يك چالش بزرگ اجتماعي تبديل نا آگاهانه با اين پديده مي تواند آن را از يك فر

نتيجه تحقيق  .كند و مسائل و آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي را نيز با خود به ارمغان آورد
مشاركت اجتماعي رسمي، ( ي اجتماعي سرمايهنشان داد كه برخي از مؤلفه هاي حاضر 

اي فاقد خانه تكمتر از روس ،در روستاي داراي خانه دوم) اعتماد اجتماعي، اعتماد نهادي
به صدا  ي اجتماعي سرمايهاين خود زنگ خطري است كه در راستاي زوال . دوم، مي باشد

ميزان سطح تحصيالت و ميانگين همچنين نتيجه اين تحقيق نشان داد كه . در مي آيد
فاقد (بيشتر از ساكنان روستاي ليره سر  )داراي خانه دوم( سياورزدرآمد ساكنان روستاي 

نتيجه تحقيق در خصوص ميزان مصرف رسانه اي نشان داد كه در . مي باشد) خانه دوم
كمتر از روستاي فاقد  داري معنيمصرف رسانه اي به طور ي دوم   خانهروستاي داراي 

مي باشد كه اين يافته تحقيق با نتيجه تحقيق وسپاالينن و همكارانش در ي دوم   خانه
دوم را شامل تغيير در سبك  هاي خانهگردشگري همخواني دارد كه اثرات ) 2008(فنالند 

  .زندگي و از جمله مصرف كاالهاي فرهنگي مي دانستند
ي را مطرح مي نمايد كه لزوم مسائلي مهم اقتصادي مثبت و اجتماعي منفي، دو نتيجه     
در . دوم را بيش از پيش ضروري مي سازد هاي خانهبه جنبه ي اجتماعي گسترش  توجه

قاطعانه اظهار نظر نمود و نتيجه توان  مين نتايج بدست آمده از مطالعات موردي، نواقع با اي
توصيه نمود تا محققان و توان  ميلكن . تعميم دادي دوم  خانهرا به همه ي روستاهاي داراي 

دوم در سطح  هاي خانهرشد روزافزون  هب توجهاجتماعي، با  مسائلي پژوهشگران حوزه
دوم را اولويت پژوهشهاي بنيادي و كاربردي خود  هاي خانهات گسترش پيامدها و اثركشور، 

مرزهاي دانش و  ي توسعههاي علمي در اين زمينه، هم به قرار دهند و با انجام پژوهش
راهكارها و پيشنهادات عملي، به حل  يانباشتگي ادبيات موضوع مدد رسانند و هم با ارائه

  . دوم كمك كنند هاي خانه ي رويه بيرش و مشكالت اجتماعي ناشي از گست مسائل

  و مأخذ منابع
   ي مطالعهدوم در نواحي روستايي  هاي خانهبررسي و تحليل گسترش  .)1385(آمار، تيمور  .1

، سال اول، جغرافيايي انداز چشم ينامهفصل، بخش خورگام شهرستان رودبارموردي 
 .1 يشماره

ي  جامعهبر  تأكيدروستايي با  يهتوسع .)1383( مصطفي و غالمرضا غفاري ،ازكيا .2
 .، نشر ني، تهرانايران روستايي

، قابل دسترس در دوم روستايي و توريسم هاي خانه .)1390(باقرزاده، فريور  .3
 .http//farivar-b.blogfa.com:آدرس
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با  ديو جد كيكالس اتيدر نظر هيمفهوم سرما .)1384(عباس و مرضيه موسوي توسلي، غالم .4
: ، صص26شماره ، زمستان ،يعلوم اجتماع فصلنامهي، اجتماع هيسرما يها هيبر نظر ديتأك
 .32تا  1

دانشگاه  ،رانيا ييروستا يايبر جغراف يمدخل .)1380(ابري، سيد حسن  حسيني .5
  .اصفهان

مشاركت سياسي مطالعه  تأثير سرمايه اجتماعي بر .)1387(خوش فر، غالمرضا  .6
، شناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي، رساله دكتري، رشته جامعهاستان گلستان: موردي

  .دانشكده علوم اجتماعي
دوم و بررسي اثرات  هاي خانهتحليل روند ايجاد و گسترش  .)1382(محمدرضا  ،رضواني .7

، 45ي ، شمارهفياييجغرا هاي پژوهشكالبدي آنها بر نواحي روستايي شمال استان تهران، 
 .59-73، صتابستان

دوم و اثرات آن بر نواحي  هاي خانهگردشگري  .)1384(صفايي جواد  و محمدرضا ،رضواني .8
 هاي پژوهش) نواحي روستايي شمال تهران: مورد( تهديدها وها  فرصت: روستايي

 .109-121ص، زمستان، 54 ي، شمارهجغرافيايي

محيطي ات زيستتحليل اثر .)1391(اده لسبوئي رمضان زمهدي و ، محمدرضا رضواني .9
ي  توسعهمقاالت همايش ملي  يچكيدهدر نواحي روستايي،  هاي دوم خانهگردشگري 

 .، دانشگاه گلستان، گرگاننواحي مرزي پايدار

 وسنتي زاده رحمت اله ، ترجمه گردشگري روستايي .)1380(جوليا  ،شارپلي ريچارد  .10
 .سبحان نصيري فاطمه، عصر

آزموني در گوناگوني مناسبات شهر و  -شهرها و روستاها .)1373(ريه، ژان برنار شا .11
 .نشر نيكا: ، ترجمه سيروس سهامي، مشهدروستا در جهان

هاي مفهوم سازي، سنجش و داللت: ي اجتماعي سرمايه .)1385(محمود  ،شارع پور .12
 .مازندران ريزي برنامه، انتشارات سازمان مديريت و تگذاريسسيا

 روستايي، توريسم و پايدار   ي توسعه. )1381( مرادنژاد همايون و ابوالقاسم ف زاده،شري .13

 .251-250 يشماره ،جهاد اقتصادي – اجتماعي يماهنامه

، گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر نواحي روستايي .)1384(صالحي نسب، زهرا  .14
  .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

بر  هاي دوم خانه تأثير .)1389(اسكندر، محبوبه خسروي نژاد و صديقه كياني صيدايي، سيد .15
 دانشگاه اي منطقهمطالعات شهري باغبهادران شهرستان لنجان،  يمنطقه يتوسعه

  .36-19، بهار، ص4 ي، سال اول، شمارهاصفهان
بررسي دوم و  هاي خانهشناسي گردشگران گونه .)1387( ضيايي محمود و زهرا صالحي نسب .16

 هاي پژوهش .)انرودبار قصرموردي    ي مطالعه( اثرات كالبدي آنها بر نواحي روستايي
 .71-84، زمستان، ص66 ي، شمارهجغرافياي انساني
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هاي  سكونتگاه يتوسعه بر هاي دوم خانه كالبدي آثار بررسي .)1388(عنابستاني، علي اكبر  .17
 ؛زمستان ،يتوسعه و روستا مشهد، شهر ييالقي روستاهايي موردي  مطالعه: روستايي

12)4:(149 -166. 

، انتشارات دانشگاه پيام نور، جغرافياي روستايي عمومي .)1373(پريدخت  فشاركي، .18
 .142- 133. چاپ اول: تهران

بر شكل  مؤثرو عوامل  ي اجتماعي سرمايهبررسي  .)1384( سيد احمد، فيروزآبادي .19
 .، دانشگاه تهرانعه شناسيجام ي دكتري، رسالهگيري آن در شهر تهران

 پيامدهاي .)1390( خاني وليمحبوبه  و افتخاري الدين ركنعبدالرضا قدير؛  فيروزنيا، .20
دماوند،  شهرستان تاررود دهستان: روستايي نواحي در) هاي دوم خانه( ويالسازي گسترش
 .170-149 ):31(9 ;زمستان ،جغرافيا

 گروه دكتري، يرساله ،پايدار   ي هتوسعدر  گردشگري نقش .)1382(اسماعيل  قادري، .21

 .تهران مدرس، دانشگاه تربيت جغرافيا،

ي  حوزهبررسي ظرفيت تحمل  .)1389( صنايعي مرضيه و رضايي نفيسه قدمي مصطفي، .22
 ،)مورد مطالعه شهر بابلسر ينمونه(ساحلي در چارچوب ابعاد اجتماعي و امنيتي  گردشگري

يتي در سواحل درياي امن –هاي اجتماعي ها و چالش وعه مقاالت بررسي فرصتمجم
 .15-45، صخزر

 .دانشگاه مازندران، آن زوال عوامل و ي اجتماعي سرمايه .)1386(اله قلي پور، رحمت .23

 - جنگلي يدوم در حوزه هاي خانهگيري و گسترش روند شكل .)1388(گلين مقدم، خديجه  .24
، سال انداز جغرافياييمي چشنامهفصل، 1345-85ي ها سالكوهستاني شمال كشور در 

 .210- 109و زمستان،  پاييز، 9 يچهارم، شماره

، آماري استان مازندران يسالنامه .)1390(استانداري مازندران  ريزي برنامهمعاونت  .25
 .كل آمار و اطالعات ي، ادارهريزي برنامهاستانداري مازندران، معاونت 

در   ياراض  يكاربر رييدر تغ  سميتور ريأثت .)1383( خوشحال فرهادو ... ا رحمت، زاده يمنش .26
نشريه تحقيقات كاربردي علوم  ) ييروستا  يبر اراض ديبا تأك(  جانياله  شهرستان

   .106-89صفحه ، 5، جلد چهارم، شماره جغرافيايي
 تأثيرنقش و  .)1387( سنايي مهدي وقديري معصوم مجتبي  ؛مسعود ،مهدوي حاجيلويي .27

جغرافياي  هاي پژوهشكالردشت،  ياقتصادي، اجتماعي ناحيه دوم بر ساختار هاي خانه
 .19-31، پاييز، ص56 ي، شمارهانساني

  .چاپ اول. شناسي روستايي، انتشارات كيهانجامعه .)1366( وثوقي، منصور .28
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