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تاثیر گسترش گردشگری خانه های دوم در پایداری و توسعه روستایی با تاکید بر
شاخصهای توسعه انسانی ،مطالعه موردی روستاهای شهرستان دماوند
3

عفت خوشنود ،1مسعود مهدوی حاجیلویی ،*2اسماعیل قادری

 1دانشجوی دکتری برنامهریزی روستایی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 2استاد گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 3استادیارگروه جغرافیا ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1397/09/15 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1397/12/21 :

1

شاخصهای توسعه انسانی مقیاسی برای ارزیابی بلندمدت پیشرفت درسه بخش ،داشتن یک زندگی طوالنی و
سالم ،دسترسی به دانش ،و برخورداری از معیارِ معاشِ مناسب و معقول است.از سویی در دو دهه اخیر ،با رونق
شهرنشینی و میل به سفر ،گردشگری روستایی و اقامت در روستاها از شتاب زیادی برخوردار شده است و با
توجه به ماهیت پدیده گردشگری خانههای دومبه عنوان بخشیاز صنعت گردشگری روستایی ،بروزتغییرات
اجتماعی -فرهنگی درکنار تغییرات اقتصادی و زیست محیطی در مناطق روستایی که با چالشها و نابرابرهایی
زیادی همچون مهاجرتهای روستا  -شهری ،فقر،عدم امکانات الزم برای یک زندگی مناسب ،روبرو میباشد،
اجتناب ناپذیراست .هدف از پژوهش حاضر یافتن پاسخ این سوال است که ،آیا گردشگری خانههای دوم تاثیری
در پایداری و توسعه انسانی نواحی روستایی داشته است؟.این پژوهش بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی
است .در عین حال بر اساس ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی -تحلیلی است که به روش میدانی-
پیمایشی انجام شده است .برای تعیین جامعه آماری از میان روستاهای منطقه مورد مطالعه تعداد  8روستا از
 81روستای شهرستان به عنوان نمونه انتخاب گردید لذا جامعه آماری تحقیق یا مجموع خانوارهای ساکن
روستاهای نمونه برابربا  1895خانوار میباشد .با توجه به فرمول کوکران و مطابقت با جدول مورگان حجم
نمونه معادل  320خانوار تعیین شد .جهت تحلیل داده های کمی از نرمافزار  spssو روشهای آمار توصیفی
و استنباطی (آزمون فرضیات) استفاده شد .در تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی از آزمونهای
مختلفی استفاده شد.
کلید واژهها :گردشگری خانههای دوم؛ پایداری و توسعه روستایی ،شاخصهای توسعهانسانی؛ ؛شهرستان
دماوند
* نویسنده عهدهدار مکاتبات:

masoudmahdavi5@gmail.com
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مقدمه
بر اساس تعریف  UNDPمفهوم توسعه انسانی یعنی گسترش فرایند انتخاب افراد و گویای آن است که هدف
اصلی توسعه بهرمند ساختن راستین انسان است ،یعنی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد انسانی.توسعه انسانی
انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار میدهد نه در حاشیه آن و هدف آن .برخورداری انسان از زندگی دراز و سالم
و خالق در محیط زیستی غنی و در جامعه دموکراتیک هدف نهایی توسعه است و مرتبط ساختن شرایط اقتصادی و
زندگی انسانی (اجتماعی) کانون توجه توسعه انسانی است (عباسی نژاد و رفیعی امام .)32 :1384 ،لذا یکی از
اساسیترین اهداف توسعه فراهم ساختن رفاه برای افراد جامعه میباشد (معین لو .)80 :1382،در این رابطه مناطق
روستایی نه فقط ،به مثابه یکی از مهمترین قطب های اقتصادی کشورکه میتوانند در تولید ناخالص ملی ،تامین نیازهای
غذایی جمعیت ،مواد لولیه و در نهایت در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش برجسته ایفا کنند (افراخته و همکاران،
 ) 2 :1388بلکه به عنوان یکی از ارکان توسعه ملی (پیران همکاران )289 :1387 ،نیازمند توجه و برنامه ریزی همه
جانبه برای حل معضالت و رونق هرچه بیشتر و بهتر است.
تجربیات حاصل از حدود  50سال برنامهریزی در ایران حاکی از آن است که هر چند به اهداف خوبی توجه شده
است امادر برخی موارد مثل توسعه انسانی ناموفق بوده است که علت اصلی این عدم موفقیت را باید در تعیین نادرست
سیاست ها و یا اجرای نادرست برنامه ها جستجو نمود که از اثرات آن میتوان به مهاجرتهای روزافزون روستائیان به
شهرها به دلیل نابرابری بین شهر و روستا ،فقراقتصادی ،بیکاری و غیره اشاره نمود .در این رابطه ،موضوعگردشگری
روستاییبه عنوان یکی از راههای خروج از مسئله (تقدیسیو همکاران )187: 1386 ،و تعدیل نابرابریهای موجود از
این مسئله (سعیدی )10 :1388 ،و به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی
نواحیروستایی که با کاهش فعالیتهای کشاورزی سنتی روبرو هستند ( )Sharpley, 2002: 233مطرح و در اهم موارد
معطوف به اقدام قرارگرفت زیرا اعتقاد بر این بود که گردشگری روستایی و فعالیتهای مرتبط با آن ،قابلیت فراوانی
در پویایی بخشیدن به توسعه اقتصادی -اجتماعی از طریق کاهش بیکاری ،ایجاد درآمد و ارتقای سطح رفاه جامعه
محلی و به تبع آن کاستن از چالشهای توسعه روستایی دارد (عینالی و همکاران)57 :1392 ،؛ و میتواند به طور
فزاینده بهعنوان موتوری قدرتمند برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها باشد )Mustanoja & Mustanoja,

 (1993و نقش موثری در کاهش جمعیت روستایی ،پایداری و توسعه انسانی داشته باشد ( .)sharpley, 1997از جمله
الگوهای گردشگری در نواحی روستایی ،گردشگری خانههای دوم است که بهعنوان زیرمجموعهایی از توسعه گردشگری
روستایی و خصوص ًا درارتباط با روستاهای کوهستانی بهعنوان تفرجگاهی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و
پاسخگوی ی به تقاضای گردشگران در بازار گردشگری تعطیالت شناخته شد (اکبریانرونیزی و محمدپورچابری:1391 ،
 )21و خانههای دوم روستایی که خانوارهای ساکن در نقاط دیگر آنها را برای مقاصد تفریحی خریداری و یا به مدت
طوالنی اجاره می کننند و به آنها خانههای آخر هفته و خانههای طعطیالت هم میگویند ( )Johnston, 1988: 423از
رونق زیادی برخوردارگردید .گردشگری خانههای دوم همانند دیگر انواع گردشگری دارای آثار زیادی است و تاثیر
این نوع گردشگری بر کیفیت زندگی (توسعه انسانی) ساکنان محلی از جمله این اثرات میتواند باشد.
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روستاهای شهرستان دماوند ،از جمله نواحی روستایی کشور است که گسترش و توسعه گردشگری به ویژه گردشگری
خانههای دوم در آن روز به روز در حال افزایش میباشد .محیط مناسب منطقه بهدلیل بهرهمندی از ویژگیهایی نظیر ،آب
و هوای مناسب و مطلوب  ،باغات و مزارع سر سبز و نزدیکی به کالن شهری چون تهران با داشتن مشکالت فراوان همچون
آلودگی هوا و شلوغی و ازدحام جمعیت ،بهعنوان منطقهایی برای حضور گردشگران به صورت موقت و دائمی شده است.
بنابر این حضور گردشگران در این منطقه میتواند دارای تبعات مثبت و منفی بسیاری درزمینه پایداری روستاها ،توسعه
انسانی و کیفیت زندگی مردم روستاهای منطقه مورد مطالعه باشد .لذا میتوان این سوال را به عنوان هدف این پژوهش
مطرح نمود که ،ایا گردشگری خانههای دوم و رواج ویالسازی موجب پایداری و توسعه انسانی نواحی روستاهای شهرستان
دماوند شده است و در صورت این اثرگذاری باعث افزایش و ارتقا کدامیک از شاخصهای توسعه انسانی در روستاها شده
است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم توسعه
بطور کلی توسعه به معنای تالش برای بهبود زندگی ،همزاد تاریخ جامعه بشری است و در مفهوم کلی خود به
معنای ارتقای سطح مادی و معنوی جامعه انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم برای تمامی افراد جامعه
است.توجه به این مفهوم توسعه در برگیرنده جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است که تغییرات کمی
و کیفی را شامل میشود و در عین حال از نظر داخلی و خارجی از مفاهیم نسبی به شمار میرود (رزاقی.)32 :1369 ،
توسعه روستایی
توسعه روستایی ،به مفهوم توسعه همه جانبه عرصههای روستایی است که با دیدگاه بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستاها
همراه میباشد .توسعه روستایی نیز مفهومی فراگیر و چند بعدی میباشد که شامل توسعه کشاورزی و فعالیتهای وابسته
به آن ،حرفهها ،مشاغل و صنایع خانگی ،زیرساختهای اجتماعی– اقتصادی ،خدمات اجتماع محلی و تسهیالت و نیز منابع
انسانی در نواحی روستایی میگردد ( .(Ahuja and Rawtani, 2004, 31اهداف توسعه روستایی به چهار دسته کلی تقسیم
میشود که عبارتند از :
 اهداف اقتصادی عبارتند از درآمد ثابت و دائمی؛ امنیت شغلی؛ تعادل شغلی(شامل بخشهای کشاورزی ،تجارتو صنعت)؛ امکان کسب یک زندگی آزاد؛ تقسیم توانایی پاسخگوئی منابع؛ توزیع و مصرف برای مدت طوالنی.
 اهداف اجتماعی عبارتند از حفظ سالمتی که اساس ادامه حبات جامعه است و نیز دسترسی ،تهیه و توزیع آندر سطح ج– امعه ،توسعه آموزش که عامل هدایت توسعه و ایجاد یک زندگی سالم است؛ رسیدن به خود
کفایی بر اساس ارزشهای فرهنگی؛ حفظ محیط طبیعی جهت سالمتی جامعه.
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 اهداف طبیعی که عبارتند از حفظ محیط طبیعی بهنحوی که قابل تحمل باشد؛ تغییر در نوع زندگی بهگونهاییکه نیازمند ان واع مواد غذایی و میزان متفاوتی از تولیدات باشد؛ تکمیل استانداردهای محیط طبیعی و اعمال آن
در همه واقعیات زندگی اجتماعی؛ احساس مسئولیت با وجود جدایی انسانها در داخل فضای جهانی.
 اهداف سیاسی که در جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد ولی اصول کلی آن همراه ساختن جامعه روستاییبا سیاستهای دولت و بهدنبال ان استفاده از روستا بهعنوان منبع قدرتی پایدار است (پاپلی یزدی و ابراهیمی،
.)54 :1387
همچنین در تفسیری دیگر از توسعه (توسعه انسانی) میتوان بیان کرد که؛ توسعه با تمرکز بر شاخصهایی از
معیارهای زندگی مانند فقر ،توزیع در آمد ،تغذیه ،مرگ ومیر نوزادان ،امید به زندگی بهتر ،با سوادی ،آموزش و پرورش،
دسترسی به اشتغال ،مسکن و خدمات دیگر سعی در جبران این نارساییها دارد .این گونه نگرش بهمسئله توسعه
واقعیت انسانی بیشتری به آن بخشیده و در عین حال همچنان تاکید بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی دارد .این
تفسیر از توسعه در حقیقت بر توزیع متناسب آثار توسعه و به ویژه اولویت تامین نیازهای اولیه اقشار ضعیف و محروم
و مناطق حاشیهایی (روستاها) تاکید مینماید (الکشمانان .)80 :1376 ،در حقیقت توسعه انسانی بهمفهوم تغییرات
متوالی و پویا درآن دسته از شرایطی است که موجبات یک زندگی آزاد و رضایت بخش (کیفیت زندگی) را به مفهوم
واقعی خود برای کلیه افراد یک منطقه یا یک کشور فراهم میآورد .طی سالهای اخیر ،کیفیت زندگی به مثابه یک
هدف اصلی توسعه جامعه ،ماهیت سیاستگذاریهای بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است (ماجدی و
همکاران.)100 :1385 ،
شاخصهای توسعه روستایی
شاخص توسعه انسانی خود ترکیبی از سه شاخص دیگر است که هر یک خود به تنهایی نمایانگر نوعی پیشرفت
یا عدم پیشرفت در جانعه انسانی است .هدف این شاخص نشان دادن کیفیت زندگی ،عدالت اجتماعی و رفاه مادی
است .شاخص انسانی بر اساس سه شاخص زیر تعریف میشود:
 شاخص طول عمر که با امید به زندگی در بدو تولد اندازهگیری میشود. شاخص دانش که با میزان با سوادی بزرگساالن و میانگین سالهای تحصیل اندازه گیری میشود. شاخص در آمد سرانه که فرض شده است از لحاظ مبلغی که برای یک زندگی مناسب الزم است نوعی بازدهنزولی نشان میدهد (جمعه پور.)225 :1387 ،
گردشگری روستایی با فراهم آوردن فرصتهای جدید برای بسیاری از روستاها بهعنوان ابزاری است که به جوامع
روستایی حیات دوباره میدهد و موجب توسعه میشود (سلطانی مقدس و یازرلو .)42 :1392 ،در این رابطه شاخصهای
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موثری برای توسعه و عدم توسعه در رابطه با گردشگری خانههای دوم وجود دارد که میبایست مورد بررسی قرارگیرد.
این شاخص ها در ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و نهادی به شرح زیر میباشد.
 -1مالحظات فرهنگی -اجتماعی
 حفظ آداب و رسوم و سنن قدیمی ،بافت سنتی روستاهاو مراسم محلی حفظ چشم اندازهای سنتی و محافظت از آثار تاریخی و باستانی میزان بروز درگیریهای قومی و قبیلهای میزان سالمت و بهداشت مردم و در نهایت ایجاد رفاه اجتماعی -2مالحظات اقتصادی
 منابع اقتصادی برای جامعه محلی ارتقای رفاه اجتماعی  -اقتصادی ایجاد درآمد برای روستایی کاهش سطح فقر در روستاها ))Cohen, 1979: 65 -3مالحظات نهادی
 ایجاد امکانات و خدمات زیر بنایی و رو بنایی در دسترس بودن خدمات و امکانات بهداشتی ،آموزشی و اجتماعی وجود خدمات و امکانات حمل ونقل به اندازه کفایت.با بررسی موارد فوق الذکر وخصوصا ابعاد توسعه انسانی آن در شاخصهای اجتماعی و کیفیت زندگی (فقر ،سواد،
بهداشت) و اقتصادی (کاهش بیکاری ،افزایش درآمد) ،میتوان مشخص نمود ،آیا گردشگری خانههای دوم توانسته
است که نقشی موثر در ارتقای توسعه روستایی و شاخصهای توسعه انسانی داشته باشد.
رواج خانههای دوم و اثرات آن بر مناطق روستایی
یکی از پدیدههایی که روستاها به ویژه با توجه به وضعیت گردشگری در مناطق روستایی با آن مواجه هستند،
موضوع خانههای دوم میباشد .خانههای دوم مساکنی استکه بهطورموقت ودرمدتی از سال برایمقاصد
تفریحیوفراغتیاستفادهمیشود.
درگذشته تصرف خانههای دوم به بخش کوچک جامعه محدود میشد ،اما از جنگ جهانی دوم به بعد بطور
چشمگیری تغییر یافت زیرا این خانهها توسط تعداد فزاینده¬ای از خانوارهایی که از درآمد متوسطی برخوردار بوده
اند ،خریداری شده است (فشارکی .)161: 1373،تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان طی سده های اخیر به
ویژه در زمینه افزایش جمعیت ،گسترش شهر نشینی ،توسعه راههای ارتباطی و وسایل حمل و نقل ،افزایش اوقات
فراغت و بهبود رفاه اجتماعی منجر به توسعه گردشگری روستایی به عنوان یکی از انواع گردشگری همراه با اقامت و

122

تاثیر گسترش گردشگری خانه های دوم در پایداری و توسعه روستایی با تاکید بر شاخصهای توسعه انسانی ،مطالعه موردی روستاهای …

بیتوته در نواحی روستایی است که رایجترین آن اقامت در خانههای دوم است .با توجه به ماهیت پدیده گردشگری
(خانههای دوم) ،بروز تغییرات زیست محیطی و اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ناشی از گسترش آن در نواحی روستایی
اجتناب ناپذیر است (خوش فر و همکاران.)132 :1391 ،
در خصوص موضوع پژوهش حاضر مقاالت غیر مستقیمی به موضوع اشاره داشته اند .که به ترتیب بیان شده است.
کیم ( )2002در مقاله خود از اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان منطقه ویرجنیا ،نتیجه میگیرد که رضایت از
زندگی از گردشگری روستای حاصل شده است و بیشترین رابطه بین آثار اجتماعی گردشگری و رضایت از رفاه
اجتماعی در بین ساکنان مناطقی که در مرحله بلوغ توسعه گردشگری هستند وجود دارد .در مقابل رضوانی (،)1382
بیان میکند که به دلیل عدم برنامه ریزی و ضعف مدیریت از فرصتهای موجود در منطقه مورد مطالعه (شمال تهران)
در زمینه گردشگری و برآوردن نیازهای اجتماعی -اقتصادی جوامع روستایی بهخوبی بهره گرفته نشده که خود منجر
به پیامدهای نامطلوبی در زمینههای اجتماعی -اقتصادی و زیست محیطی شده است .همچنین رضوانی و صفایی
( ،)1384در مقالهایی ،با عنوان گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی بیان کردندکه گردشگری
روستایی از یک سو با فراهم نمودن فرصت های جدید برای بسیاری از روستاها همچون ابزاری است که میتواند به
جوامع روستایی حیاتی دوباره بدهد و موجب توسعه این نواحی شود .از سوی دیگر توسعه برنامهریزی نشده و کنترل
نشده آن مانند گسترش خودجوش خانههای دوم به شکلگیری آسیبهای اجتماعی و زیستمحیطی در سکونتگاههای
روستایی دامن میزند .مهدوی و همکاران ( )1387در مطالعة خود با عنوان نقش و تأثیر خانههای دوم بر ساختار
اقتصادی و اجتماعی ناحیة کالردشت ،به این نتیجه رسیدند که در این ناحیه ،خانههای دوم گسترش یافته و شکلگیری
این پدیده در نواحی روستایی بر دگرگونی اقتصادی و اجتماعی تأثیری چشمگیر داشته است .فیروزنیا و همکاران
( ،)1390در رابطه با پیامدهای گسترش ویالسازی (خانههای دوم) در نواحی روستایی نتیجه میگیرند ،با توجه به
ماهیت پدیده گردشگری (خانه های دوم) ،بروز تغییرات زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ناشی از
گسترش آن در نواحی روستایی اجتناب ناپذیراست و میتواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر جای بگذارد ،که پیامدهای
منفی اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی ناشی از گسترش خانه های دوم بیش از آثار مثبت آنها است .رضوانی و همکاران
( ،)1391در مقاله ایی با عنوان گردشگری خانههای دوم و اثرات آن بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی بخش
رودبار قصران ،شهرستان شمیرانات ،نتیجه گرفتند که گردشگری خانه های دوم نقش موثری بر بهبود کیفیت زندگی
ساکنان محلی داشته است .به طوری که در هفت قلمرو کیفیت محیط ،فعالیت و اشتغال ،مسکن ،سالمت و رفاه ،درآمد
و ثروت ،مشارکت و همبستگی و امنیت و بهزیستی فردی ،موجب بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی شده ولی در دو
قلمرو آموزش فرهنگ ،تفریح و اوقات فراغت بهبودی حاصل نشده است .صاحبی ( ،)1392در مقاله خود با عنوان،
نقش گردشگری خانههای دوم درتوسعه پایدار روستایی نتیجه میگیرد که به دلیل فقدان برنامهریزی و ضعف مدیریت،
از فرصت های موجود نواحی روستایی در زمینه گردشگری برای تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی روستایی به
درستی استفاده نشده است و در مقابل تهدید های مرتبط با گردشگری خانههای دوم تحقق یافته است.
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محدوده پژوهش
محدوده مورد مطالعه ،نواحی روستایی شهرستان دماوند از استان تهران میباشد .این شهرستان با مرکزیت شهر
دماوند ،در فاصله  80کیلومتری از کالنشهر تهران و در جنوب رشته کوههای البرز مرکزی ،قرار گرفته و با داشتن
میانگین ارتفاعی معادل 1850 ،متر از سطح دریا از جمله نواحی مرتفع و کوهستانی کشور میباشد .شهرستان دماوند
طبق آخرین تقسیمات سیاسی ،از دو بخش مرکزی و رودهن؛ پنج شهر؛ پنج دهستان و تعداد  81روستا و آبادی دارای
سکنه تشکیل شده است (فرمانداری دماوند .)2 :1393 ،از میان روستاهای نمونه ،روستای مشاء با  1487نفر جمعیت
و  425خانوار و روستای نوده با  144نفر و  40خانوار به ترتیب بیشترین و کمترین روستاهای نمونه در محدوده
مطالعاتی میباشند .نقشه 1-1پراکنش روستاهای نمونه را در شهرستان دماوند نشان میدهد.

نقشه 1-1پراکنش روستاهای نمونه در دهستانهای شهرستان دماوند1396 -

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی ،از نظر روش و ارزیابی ارتباط بین متغیرها ،جزء تحقیقات
توصیفی -تحلیلی است .در این ارتباط در پژوهش حاضر یک متغیر مستقل «گردشگری خانههای دوم» و دو متغیر
وابسته «پایداری توسعه روستاها» و «شاخص توسعه انسانی» وجود دارد .از نگاهی دیگر نیز میتوان توسعه روستایی
را حد فاصل (یا واسطه یا تعدیل کننده) رابطه بین گسترش گردشگری خانههای دوم و شاخص توسعه انسانی دانست.
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به بیانی دیگر میتوان توسعه روستایی که متأثر از گسترش گردشگری خانههای دوم باشد را بعنوان متغیر مستقل و
تغییرات شاخص توسعه انسانی را بعنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفت.
گردآوری اطالعات مورد نیاز به دو صورت ،اسنادی شامل ادبیات پیشین و مبانی نظری با روش مطالعه کتابخانهای
و داده های اولیه با استفاده از روش پیمایش میدانی انجام شده است .ابتدا در مصاحبه ایی با خبرگان مطالعات گردشگری
خانههای دوم و توسعه انسانی و مطابقت آن با شاخصهای استفاده شده در تحقیقات پیشین اقدام به تهیه یک پرسشنامه
محقق ساخته شد؛ سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه به گردآوری دادههای مورد نیازاز جامعه مورد مطالعه پرداخته
شد .با توجه به مسئله مورد پژوهش (تاثیرگسترش گردشگری خانههایدوم (ویالسازی) در پایداری و توسعه روستایی
با تاکید بر شاخصهای توسعه انسانی) ،برای تعیین جامعه آماری از میان روستاهای منطقه مورد مطالعه تعداد  8روستا
از 81روستای شهرستان ( 10درصدکل روستاهای شهرستان دماوند) به عنوان نمونه انتخاب گردید .برای انتخاب
روستاهای نمونه ازدو معیار جمعیت و تعداد خانه های دوم استفاده شد .جمعیت و تعداد خانوار و تعداد خانههای دوم
در دو مقطع 1390و  1385با توجه به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران انتخاب شدند .لذا سطح تحلیل پژوهش8 ،
روستای نمونه میباشد و واحد تحلیل آن ،خانوارهای روستایی ساکن در این 81روستا میباشد .الزم به ذکر است که
در سه دهستان تاررود  ،جمع آبرود و ابرشیوه که تعداد روستاها بیشتر بود  2روستا و برای دو دهستان آبعلی و مهرآباد
 1روستا به نسبت همه یه به ده انتخاب شد .انتخاب این روستاها بطور تصادفی و از میان روستاهایی صورت گرفت
مورد گردشگری خانه های دوم و ساخت تعداد ویالهای بیشتری نسبت به سایر روستاها به چشم میخورد .روستاهای
انتخاب شده عبارتند از روستاهای آینه ورزان و مومج از دهستان ابرشیوه ،زان و وادان از دهستان جمع آبرود ،مشاء و
مرا از روستاهای دهستان تاررود ،مبارک اباد از دهستان آبعلی و نوده از دهستان مهر اباد  .پس از تعیین جامعه آماری
(تعداد روستاها ) ،تعداد و حجم نمونه در هرروستا برای پر نمودن پرسشنامه ،بر اساس فورمول کوکران تعیین و به
نسبت جمعیت هر روستا به کل نمونه ،مشخص گردید .جامعه آماری تحقیق یا مجموع خانوارهای ساکن درروستاهای
نمونه 1895خانواروحجم نمونه نیز معادل 320خانوار تعیین شد .درانتها تجزیه تحلیل توصیفی واستباطی درفضای
 Spssانجام گرفت.
جدول 1-1شاخصهای توسعه انسانیدرپژوهش
مولفههای توسعه
انسانی

شاخصها

سالمت و رفاه جامعه
روستایی
شاخص امید به
زندگی

مشارکت اجتماعی

گویهها

گسترش مراکز بهداشتی و درمان ،افزایش خدمات بهداشتی درمانی ،بهبود کیفیت
محصوالت غذایی فروشندگان ،توجه ساکنان محلی به سالمت جسمی ،مقابله با بیماری-
های بین دام و انسان ،وجود آب شرب بهداشتی
افزایش مشارکت اهالی در مسائل مربوط به عمران روستا ،افزایش پیوند و هبستگی ساکنان
محلی ،تقویت نهادهای محلی

تفریح و اوقات

افزایش امکانات و خدمات تفریحی ،افزایش امکانات و خدمات ورزشی ،افزایش امکانات

فراغت

و خدمات فرهنگی هنری.
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شاخصها

گویهها

افزایش سطح فرهنگ

افزایش مراکز آموزشی دولتی ،وجود مراکز آموزش خصوصی ،برنامه آموزشی برای

شاخص سواد و

عمومی،

بزرگساالن ،برنامه آموزشی برای کودکان و جوانان

نحصیالت

افزایش سطح سواد و

انسانی

تحصیالت

اقتصادی

متغیر وابسته

ایحاد فرصتهای شغلی برای ساکنان محلی ،تنوع اشتغال برای ساکنان محلی ،امنیت شغلی

فعالیت و اشتغال

شاخص

تعداد دانش آموزان ،تعداد فارغ التحصیالن ،تعداد دانشجویان ،ترخ با سوادی روستا،

برای ساکنان محلی
افزایش درآمد خانوارهای ساکن ،افزایش درآمد کسبه روستا ،افزایش قدرت خرید اهالی،

درآمد و ثروت

کاهش هزینه زندگی

گردشگری خانههای

تعداد خانههای دوم گردشگری ،حجم خانههای جدید نسبت به خانههای قدیمی،

دوم

تغییرات جمعیتی

منبع :یافته های محقق بر اساس مطالعات اولیه و پیشین پژوهش1396 ،

یافتههای پژوهش
ویژگی حجم نمونه
از مجموع سرپرستان خانوار 88 ،درصد مرد و  12درصد زن هستند که  75درصد باالی  40سال سن داشتهاند.
ازنظر میزان تحصیالت 70 ،درصد از سطح متوسطه و باالتر برخوردار بوده و میزان بیسوادی بسیار ناچیز بود .ازلحاظ
وضعیت شغلی؛  55درصد آنان در بخش کشاورزی10 ،درصد در بخش صنعت و  35درصد در بخش خدمات و
بخصوص حمل و نقل و آزانس های امالک مشغول فعالیت میباشند.
یافته های استنباطی
برای پاسخ به سواالت تحقیق ،پس از تبدیل مقیاس دادههای در دسترس از رتبهای به نسبی ،ابتداء از آزمون T

تک نمونهای برای مقایسه وضعیت میانگین شاخصهای اصلی عامل توسعه انسانی از نظر جامعه مورد مطالعه پرداخته
شد.
جدول .2نتایج آزمون  تک نمونهای برای مقایسه میانگین شاخصهای عامل توسعه انسانی
value

شاخصهای عامل توسعه انسانی

تعداد
نمونه

میانگین

تفاوت
میانگین

مقدار

مقدار فاصله از سطح
t

درجه

مقدار

اطمینان %95

آزادی

معناداری

حد پایین

حد باال

سالمت و رفاه روستایی

320

3.78

0.787

47.906

264

0.000

0.755

0.820

مشارکت اجتماعی

320

4.07

1.078

46.821

264

0.000

1.031

1.126

تفریحواوقاتفراغت

320

3.93

0.938

47.411

264

0.000

0.821

1.056

افزایشسطحفرهنگ عمومی

320

3.86

0.867

44.321

264

0.000

0.748

0.987
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شاخصهای عامل توسعه انسانی

تعداد
نمونه

میانگین

تفاوت
میانگین

مقدار

مقدار فاصله از سطح
t

درجه

مقدار

اطمینان %95

آزادی

معناداری

حد پایین

حد باال

افزایش سطح سواد

320

3.24

0.726

45.342

264

0.000

0.697

0.756

فعالیت و اشتغال

320

3.48

0.860

44.876

264

0.000

0.756

0.965

درآمدوثروت

320

3.80

0.858

47.234

264

0.000

0.785

0.930
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نتایج آزمون  tنشان میدهد که تفاوت معناداری بین شاخصهای توسعه انسانی مورد بررسی از لحاظ پاسخگویی
جامعه محلی وجود دارد .توجه به فاصله میانگین شاخصهای مورد بررسیاز مقدار ارزش عددی نشان میدهد
گردشگری خانههای دوم بر تمام شاخصهای توسعه انسانی روستایی شهرستان دماوند اثر داشته است و شاخص
افزایش مشارکت اجتماعی ،از جمله بیشترین تفاوت را در نظر مردم جامعه محلی در مورد موثر بودن گردشگری
خانههای دوم بر عامل توسعه انسانی داشته است .همچنین در مرتبه بعدی افزایش تفریح و اوقات فراغت و سطح
فرهنگ عمومی و خیلی کم بر افزایش سطح سواد اثر گذار بوده است .لذا از آنجایی که میزان تاثیر شاخصها در سطح
معناداری  0.000بدست آمده است ،بنابراین نتیجه میگیریم که با اطمینان  %99گردشگری خانههای دوم برکلیه
شاخصهای توسعه انسانی منطقه اثرگذار بوده است.
ضریب همبستگی پیرسون
در قسمت دوم به بررسی همبستگی بین شاخصهای توسعه انسانی با گردشگری خانه های دوم شهرستان دماوند
پرداخته شده است (جدول .)3
جدول  .3ضریب همبستگی بین شاخصهای توسعه انسانی و گردشگری خانه های دوم
تعداد نمونه

ضریب همبستگی

سطح معنا داری

شاخصهای توسعه انسانی
سالمت و رفاه روستایی

320

0.327

0.000

مشارکت اجتماعی

320

0.401

0.000

تفریح و اوقات فراغت

320

0.397

0.000

سواد و

افزایش سطح فرهنگ

320

0.349

0.000

نحصیالت

افزایش سطح سواد

320

0.289

0.000

فعالیت و اشتغال

320

0.363

0.000

درآمد و ثروت

320

0.375

0.000

امید به زندگی

اقتصادی

توجه :٭٭ معنیداری در سطح  %99درصد و سطح خطای

P <0.001
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خانههای دوم ،بیانگر معنادار بودن این روابط میباشد .همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که در بین این عوامل،
باالترین ضریب باشاخص مشارکت اجتماعی ( )r =0.401می باشد .به بیان دیگر ،گسترش خانه های دوم درمناطق
روستایی شهرستان دماوند ،موجب افزایش مشارکت در میان مردم روستایی شده است .از طرفی باعث افزایش سطح
فرهنگ عمومی هم شده است .اما در خصوص افزایش سطح سواد روستائیان کمترین همبستگی را نشان میدهد .از
آنجایی که ضریبهای همبستگی مذکور دارای جهت مثبت و مستقیم میباشند ،میتوان به رابطه و تغییرات مثبت و
مستقیم این دو دسته متغیر اعتقاد داشت .بنابراین همبستگی بین شاخصهای توسعه انسانی با گردشگری خانههای
دوم وجود دارد .به طور کلی از آنجایی که مقدار خطای بدست آمده برای کلیه شاخصهای مورد بررسی از میزان
خطای مجاز  0.001کمتر است ،بنابراین با اطمینان  %99میتوان گفت که بین گردشگری خانههای دوم و توسعه
شاخصهای انسانی همبستگی و تاثیرمثبتی وجود دارد.
رگرسیون خطی به روش گام به گام
برای تبیین میزان اثرپذیری هر یک از شاخصهای توسعه انسانی از گردشگری خانه های دوم در روستاهای مورد
مطالعه از رگرسیون خطی ساده به روش گام به گام استفاده شده است .از آنجایی که ضریب اثرات که با مقدار بتا

1

(ضریب همبستگی جزئی برای پیشبینی اثرات) محاسبه میشود،برای شاخصهای مورد بررسی بیشتر از  0.3میباشد،
بنابراین نشان دهنده اثرپذیری نسبتاً باالی کلیه شاخص های توسعه انسانی از گردشگری خانه های دوم در شهرستان
دماوند میباشد .نتایج اوزان بتا نشان میدهد که شاخص مشارکت اجتماعی با ضریب استاندارد  0.461بیشترین تأثیر
را در مدل رگرسیونی مورد بررسی دارا میباشد ( t=11.915؛  .)B=0.255همچنین نتایج محاسبه مقدار بتا برای
شاخص افزایش سواد با t=7.654 ( 0.343؛  )B=0.109به ترتیب کمترین تأثیرگذاری در مدل رگرسیونی را دارد و
نشان میدهد که گردشگری خانههای دوم اثرکمی بر افزایش سواد در مناطق روستایی داشته است (جدول .)4
جدول  .4نتایج آزمون رگرسیون ،بررسی تاثیر پذیری شاخصهای توسعه انسانی
مقدار

شاخصهای توسعه انسانی

ضریب اثرات (بتا)

سالمت و رفاه روستایی

0.372

8.465

مشارکت اجتماعی

0.461

11.915

0.014

تفریح و اوقات فراغت

0.389

9.638

0.013

0.128

افزایش سطح فرهنگ

0.356

8.234

0.013

0.114

٭٭0.000

افزایش سطح سواد

0.343

7.654

0.012

0.109

٭٭0.000

تأیید

فعالیت و اشتغال

0.379

8.985

0.013

0.124

٭٭0.000

تأیید

درآمد و ثروت

0.383

0.9432

0.013

0.127

٭٭0.000

تأیید

T

P

نتیجه اثرگذاری

خطای استاندارد

0.013

0.118

٭٭0.000

تأیید

0.225

٭٭0.000

تأیید

٭٭0.000

تأیید
تائید
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B
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به طور کلی نتایج بدست آمده از تحلیل مدل رگرسیونی پژوهش برای تبیین اثرات گردشگری خانههای دوم بر
شاخصهای توسعه انسانی سکونت گاههای روستایی از دیدگاه جامعه محلی نشان میدهد که شاخصهای سه گانه
مورد بررسی دارای اثرات متفاوتی بر ناپایداری استقرارگاههای روستایی هستند و از آنجایی که مقدار معناداری بدست
آمده برابر با  0.000و از مقدار حداقل خطای مجاز کمتر میباشد ( )P ≤0.001بنابراین با اطمینان  %99میتوان فرضیه
پژوهش را پذیرفت و نتیجه گرفت که رواج خانه های دوم در بحث گردشگری توانسته برتمامی شاخصهای مورد
بررسی موثر باشد اما بیشترین تاثیر را بر موضوع مشارکت اجتماعی از شاخص اصلی امید به زندگی در جامعه روستایی
داشته است و بر دیگر شاخصهای توئسعه انسانی تاثیر گذاری کمی داشته است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف واقعی توسعه انسانی خلق محیطی مناسب و مطلوب برای افراد روستایی میباشد که موجبات یک زندگی
آزاد ،طوالنی ،سالم و رضایت بخش را برای کلیه افراد یک منطقه فراهم آورد .سالهایاخیر ،توسعه انسانی وکیفیت
زندگیبهمثابهیک هدفاصلیتوسعه پایدار،ماهیت سیاستگذاریهای بسیاریاز کشورها را تحت تاثیرقرارداده
است و گردشگری از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با بوجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای
زمین ،اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،روش زندگی انسانها را دگرگون میسازد (کرمی دهکردی.)99 :1391 ،
پژوهش حاضر با هدف تأثیرگسترش گردشگری خانههای دوم بر شاخصهای توسعه انسانی روستاها در  8روستای
نمونه شهرستان دماوند انجام گرفت .در این ارتباط مسئله پیش روی این پژوهش این بود که « آیا بین گردشگری
خانههای دوم و شاخص های توسعه انسانی روستاهای منطقه مورد مطالعه رابطه تاثیرگذاری وجود دارد و در صورت
تاثیر گذاری برکدامیک از شاخصهای توسعه انسانی اثر بیشتری داشته است».
برای پاسخ به سوأالت پژوهش در گام اول مشخص شد که میزان میانگین بدست آمده برای شاخص گردشگری
خانه های دوم ،از مقدار ارزش عددی باالتر بود و بیانگر پذیرش گسترش گردشگری خانههای دوم و اثرات آن بر
شاخص های توسعه انسانی روستاهای مورد مطالعه میباشد .در ادامه با تلفیق دادهها در قالب دو متغیر اصلی پژوهش
(متغیرهای مستقل و وابسته) و با استفاده از آزمون پیرسون به تحلیل رابطه موجود بین آنها پرداخته شد .نتایج بدست
آمده بیانگر همبستگی باال (ضریب  ، )0.401برای شاخص مشارکت اجتماعی بود .لذا مشخص شد با گسترش
گردشگری خانههای دوم ،تفاوت معناداری در میزان شاخصهای توسعه انسانی و بخصوص مشارکت اجتماعی در
سکونتگاههای روستایی شهرستان دماوند دیده میشود اما بر سایر شاخصها ثاثیر کمتری داشت و کمترین مربوط به
شاخص سواد مردم بود .در انتها برای تبیین تأثیرات گردشگری خانههای دوم بر شاخصهای توسعه انسانی ،از آزمون
رگرسیون خطی ساده استفاده شد .نتایج این آزمون نیز نشان داد که در بین شاخصهای توسعه انسانی بیشترین تبیین
تأثیرات به ترتیب مربوط به عامل مشارکت اجتماعی و سپس اوقات فراغت بود که خود زیر مجموعه امید به زندگی
میباشد و در مرحله بعدی تاثیرگذاری بر اشتغال و درامد که خود باز بر کیفیت زندگی اثرگذار میباشد اما بر شاخص
سواد و تحصیالت کمترین اثر را داشته است با توجه به تحلیلهای صورت گرفته فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر
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تأثیرگردشگری خانههای دوم بر شاخصهای توسعه انسانی روستاها از دیدگاه جامعه محلی با بیشترین اطمینان
(احتمال  )%99مورد پذیرش قرار میگیرد.
نتایج پژوهش حاضر که با نتایج برخی از محققین ،همچون کیم ( )2002دررابطه بین آثار اجتماعی گردشگری و
رضایت از رفاه اجتماعی ،مهدوی و همکاران ( )1387در ناحیة کالردشت ،فیروزنیا و همکاران ( ،)1390در رابطه با
پیامدهای گسترش ویالسازی (خانههای دوم) در نواحی روستایی ،رضوانی و همکاران ( ،)1391بخش رودبار قصران
واندا و همکاران ( ،)1392در یک راستا بوده و حاکی از آن است که گردشگری خانههای دوم به عنوان عامل موثر و
محرک برای مشارکت اجتماعی روستائیان ،اشتغالزایی و افزایشدرآمد ،افزایش رفاه عمومی روستائیان و در راستای
اصول توسعه پایدارگردشگری روستایی بوده و بهعنوان شاهدی بر روند پایداری توسعه پایدار و توسعه انسانی در
منطقه مورد مطالعه مطرح است .البته در صورتی که گسترش روز افزون خانه های دوم در نواحی روستایی بدون هیچ
گونه نظارت و برنامهریزی انجام گیرد ،میتواند موجب بروز مشکالت جدی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و خصوصا
زیست محیطی در روستاهای کشور شود .لذا برای رشد گردشگری خانههای دوم در منطقه مورد مطالعه و حفظ تعادل
و اجتناب از برخی مشکالت و مسانل زیست محیطی ناخواسته میتوان به ارائه برخی از پیشنهادها اقدام نمود :
پرداخت وام و تسهیالت کم بهره به روستائیان برای احداث ،تجهیز فضاهای پذیرایی در مجاورت مزارع و
باغات روستاهای خود برای بوم گردی.
مشارکت و استفاده از افراد غیر بومی در مسائل و مشکالت روستا برای بوجود آمدن روحیه همکاری و
دوستی .

توجه به تکمیل زیر ساختها زیر بنایی و رو بنایی در روستاهایی که از مرکز شهرستان دورتر میباشند .
مدیریترشدوگسترشگردشگریخانههای دوموجلوگیریازرواجبیبرنامهآن 
هماهنگینهادهایمحلیودستگاههایاجرایی درتوسعهگردشگریخانههایدوم
منابع
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 .5تقدیسی زنجانی ،سیمین و فاطمه دانشور عنبران(  ،)1386توریسم روستایی ،تصوری مجازی و یا الگوی حقیقی
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یا تهدید(موردمطالعه ،نواحی روستایی شمال تهران)"،پژوهشهای جغرافیایی ،شماره  ،54صص .121109
 .10رضوانی ،محمدرضا؛ بدری ،سیدعلی؛ سپهوند ،فرخنده و اکبریان رونیزی ،سعیدرضا ( ،)1391گردشگری خانه-
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Abstract
The concept of human development is the extension of the process of selecting individuals,
and it is argued that the main purpose of development is to promote the true creation of man
and to improve the quality of life of individuals .Human development indicators are a
measure for long-term assessment of progression in three parts, having a long and healthy life,
access to knowledge, and having a decent and reasonable standard of living .On the other
hand, in the last two decades, with the prosperity of urbanization and the desire to travel, rural
tourism and residence in the countryside has been accelerated and given the nature of the
tourism phenomenon of the second homes as part of the rural tourism industry, the
development of socio-cultural changes alongside Economic and environmental changes in
rural areas that face many challenges and inequalities such as rural-urban migration, poverty,
lack of facilities for a decent living, is inevitable. The purpose of the present research is to
find the answer to the question of whether tourism in the second homes has an impact on the
sustainability and human development of rural areas .And in the event of impact, has
increased and improved which indicators of human development in the villages.

Keywords: Tourism, Second Homes, Sustainable Rural Development, Human
Development, The City of Damavand.
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