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Abstract
Babolsar is one of those cities that second homes have considerably occupied its area. Despite
positive economic effects, the second homes expose many negative impressions on the host
society such as social harms. New social harms like cohabitation and informal marriage, theft,
rent seeking activity and land grabbing, violence and mugging have been formed in Babolsar.
Therefore, the aim of the study is to investigate various social harms (theft, addiction, spouse
abuse, run away, cohabitation and informal marriage, prostitution, rent seeking activity and land
grabbing, gambling, mugging, violence, divorce, homelessness, suicide and self-immolation,
child abuse, demolishing public and private properties) in Babolsar border city and
questionnaire was used to do so. The present research is applied and descriptive-analytical in
terms of purpose and nature, respectively. Documentary and field researches were used to
collect data. Statistical society is all Babolsar residents and volume of sample was 382 people
through Cochran formula. T test and Friedman test were exerted to investigate and assess the
social harms and to prioritize, respectively. T test results indicated that the social harms such as
theft with mean 4.29, mugging with 3.93, violence with 3.68, cohabitation and informal
marriage with 3.77, rent seeking activity and land grabbing with 3.38 had the highest ranks and
run away with mean 2.43, unemployment with 2.48, addiction with 2.51 and homelessness with
2.54 had the lowest ranks in Babolsar. Based on Friedman test, theft, mugging, violence,
cohabitation and informal marriage, and rent seeking activity and land grabbing are ranked from
the first to the fourth priority. Therefore, it is proposed to provide a comprehensive pattern of
distribution for the second homes in Babolsar and judicial law enforcement agencies should
then apply greater control and oversight to prevent identified social harms.
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نقش خانههای دوم در آسیبهای اجتماعی
مطالعه موردی :شهر مرزی بابلسر
الهه شاکری منصور -1دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1399/11/01 :

تاریخ پذیرش1400/02/05 :

چکیده
شهر بابلسر ازجمله شهرهایی است کـه خانـههای دوم بخـش قابـلتوجهی از مسـاحت آن را تشـکیل میدهنـد.
خانههای دوم عالوه بر اثرات مثبت اقتصادی که بر جامعه میزبان میگذارنـد اثـرات منفـی بسـیاری نیـز برجـای
میگذارند که از مهمترین این اثرات ،آسیبهای اجتماعی میباشد .در شـهر بابلسـر نـوع جدیـدی از آسـیبهای
اجتمــاعی همچــون همباشــی و ازدواج غیررســمی ،رانــتخواری و زمینخــواری و ســرقت ،خشــونت ،زورگیــری
شکلگرفته است .لذا هدف این نوشتار بررسی انواع آسیبهای اجتماعی (سـرقت ،اعتیـاد ،همسـر آزاری ،فـرار از
منزل ،همخانگی (همباشی) و ازدواج غیررسـمی ،فحشـا و روسـپیگری ،رانـتخواری و زمینخـواری ،قماربـازی،
زورگیری ،خشونت ،طالق ،بیخانمانی ،خودکشی و خودسوزی ،کودكآزاری ،تخریب اموال عمـومی و خصوصـی)
در شهر مرزی بابلسر میباشد که برای این منظور از پرسشنامه استفادهشده است .پژوهش حاضـر ازنظـر ماهیـت
توصیفی -تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است .روش مورداستفاده برای گردآوری اطالعات نیز میدانی و اسـنادی
است  .جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان شهر بابلسـر و حجـم نمونـه از طریـق فرمـول کـوکران  382نفـر
میباشد .برای بررسی و سـنجش آسـیبهای اجتمـاعی از آزمـون ( )Tو اولویتبنـدی آنهـا از آزمـون فریـدمن
استفادهشده است .یافتههای حاصل از آزمون ( )Tنشان داده است که آسـیبهای اجتمـاعی همچـون سـرقت بـا
میانگین ( ،)4/29زورگیری ( ،)3/93خشونت ( ،)3/68همخانگی (همباشی) و ازدواج غیررسمی ( ،)3/77رانتخواری
و زمینخواری ( )3/38بیشترین میزان و آسیبهای اجتماعی فرار از منـزل بـا میـانگین ( ،)2/43بیکـاری (،)2/48
اعتیاد ( )2/51و بیخانمانی ( )2/54کمترین میزان را در شهر بابلسر به خود اختصاص دادهانـد .بـر اسـاس آزمـون
فریــدمن نیــز آســیبهای اجتمــاعی ســرقت ،زورگیــری ،خشــونت ،همخــانگی (همباشــی) و ازدواج غیررســمی و
رانتخواری و زمینخواری اولویت اول تا چهارم را در شهر بابلسر کسب نمودهاند .لذا پیشنهاد میگردد ابتدا الگوی
جامعی از توزیع خانههای دوم در شهر بابلسر ارائه گردد؛ سپس سـازمانهای انتظـامی قضـایی کنتـرل و نظـارت
بیشتری برای جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی شناساییشده اعمال نمایند.
واژگان کلیدی :خانههای دوم ،آسیبهای اجتماعی ،شهر مرزی بابلسر.
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مقدمه
پس از جنگ جهانی دوم تحوالت زندگی بشر در زمینۀ گسترش شهرنشینی ،بهبود وسایل حملونقل ،گسـترش راههـای
ارتباطی ،افزایش اوقات فراغت ،افزایش جمعیت ،صنعتی شدن ،ایجاد کالنشهرها ،آلودگیهای محی شهری و از طرفـی
ارتقای استانداردهای زندگی ،افزایش درآمد شهرنشینان و وضعیت مسکن اول سبب تمایل مردم به اسـتفاده از تفریحـات
سالم و درنتیجه سرمایهگذاری و پساندازهای شخصی در مکانهای خوش آبوهوا و آرامشبخش در محدودههای دور از
غوغای زندگی ماشینی و آپارتماننشینی موجود در خارج از کالنشهرها شده است .این تمایل که گسترش خانـههای دوم
را به همراه داشته ،از پدیدههای مهم دهههای حاضر است بهطوریکه آلدسکوگیوس آن را در برخـی کشـورها بـهعنوان
بخش اجتنابناپذیر زندگی شهری جدید قلمداد میکند (ایزدی و صـلحجو .)130 :1397 ،رونـق اتومبیلهـای سـواری در
دهه  1960باع افزایش عمده در مالکیت خانههای مردم شد و ایـن باعـ رشـد چشـمگیر در تعـداد خانـههای دوم در
کرانههای شهرهای عمده بسیاری از کشورها گردید (.)Hall & Muller,2004:7-8
در مورد خانههای دوم تعری واحدی وجود ندارد؛ در فرهنگ جغرافیای انسانی جانستون در این مورد چنـین آمـده اسـت:
خانه دوم ،خانهای است که بهوسیله خانوارهای ساکن در نقاط دیگر خریداری و یا به مدت طوالنی اجاره میشـود .چنـین
خانههایی معموالً در نواحی روستایی قرار داشته و برای مقاصد تفریحی اسـتفاده میشـوند ،دارای اسـامی خانـههای آخـر
هفته و خانههای تعطیالت نیز هسـتند (خسـروینژاد و همکـاران66 :1391 ،؛  .)Johanston,1988:423هوگنـدرون
معتقد است خانههای دوم جز الینفک و پویای گردشگری میباشند که گاهی برای گذران اوقـات فراغـت ،گـاهی بـرای
دوران بازنشستگی و گاهی بـرای سـرمایهگذاری خریـداری میشـوند و نتیجـه افـزایش ثـروت و اوقـات فراغـت اسـت
(.)Hoogendooren and Visser,2010:549
به طورکلی اغلب محققان پدیده خانه دوم را از این نظر که نیازمند یک محی آرام و طبیعت جذاب است؛ مربوط به نواحی
روستایی میدانند و در انب وه مطالعات پیشین ،غالباً ایـن پدیـده در بسـتر نـواحی روسـتایی بررسـی و تحلیلشـده اسـت.
درحالیکه شهرهای زیادی هستند که خانههای دوم ،بخشهایی قابلتوجهی از مساحت آنها را تشکیل میدهنـد و آثـار
متعددی به دنبال دارند ( Coppock,1977:48; Groth,1994:123; Timothy,2004:137; Stiman,2019:

 .)4-5خانه های دوم در مناطق شهری عمدتاً برای نخبگان شهری است و برای اهـدافی غیـر از گـذران اوقـات فراغـت
استفاده میشود ( .)Coppock,1977:49; Stiman,2019:5به دلیل بازسازی اقتصادی جهانی و الگوهـای گسـترده
نابرابری ثروت ،نخبگان بهطور فزایندهای قادر به خرید چندین خانه ،اغلب در سـطح بینالمللـی میباشـند ( & Butler
Sassen,2001:94

;Paris,2010:123

;Ley,2011:68

;.)Lees,2006:471; Lees,2003:2501

پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد که مالی سازی و ظهور سـرمایهداری در بـازار امـالك و مسـتغالت منجـر بـه
افزایش تعداد خانههای دوم در شهرها خواهد شـد ( Fernandez et al,2016:2445; Paris,2010:20; Rogers

 .)& Koh,2017:11همانگونه که پاریس ( )2009اشاره میکند که خانههای دوم در مناطق شهری بهعنوان پتانسـیل
سود سرمایه و گزینههای انعطافپذیر آینده شامل فروش به ساکنان یا سرمایهگذاران ،یا نگهداری بهعنوان سرمایهگذاری
و اجاره خصوصی شامل اجاره به دانشجویان ،یـا بـهعنوان "تعطـیالت" اجـاره داده میشـود ( .)Paris,2000:300لـذا
بررسی پدیده خانه دوم در بستر مراکز شهری از منظر دامنه وسیع آثار و تبعاتی که دارند واجد ارزش است.
در حال حاضر شهرهایی که با این پدیده روبهرو هستند نسبت به شهرهایی که خانه دوم کمتر در آنها به چشم میخورد،
ویژگیها و سیمای کامالً متفاوتی دارند .در این شهرها ساختمانهایی که باهدف تأمین خانه دوم سـاخته میشـوند غالبـاً
سبک و ظاهری متفاوت و متمایز از ساختمانهای بـومی دارنـد .آنهـا بلندمرتبهترنـد ،نمـای اعیـانیتری دارنـد و هـیچ
سنخیتی با محی و اقلیم آن ،ندارد (کاظمزاده مسچی .)3-2 :1396 ،اثرات خانههای دوم بر مناطق و مکانهای میزبان

22

فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار 1400

از منظرهای مختل مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است ،که غالباً بر متغیرهای اقتصادی و زیستمحیطی متمرکزشـدهاند
( )Atkinson et al,2007:8; Hoogendoorn & Visser,2011:551و بـه مسـائل فرهنگـی-اجتمـاعی توجـه
چندانی ننمودهاند ( .)Coppock,1977: 36; Marjavaara,2008:19; Hay & Visser,2014:38این تـأثیرات
فرهنگی-اجتماعی منشـأ بسـیاری از درگیریهـا و آسـیبهای اجتمـاعی در مقصـد میباشـد ( Gallent, Tewdwr-

 .)Jones,2000:4صاحبان خانههای دوم اغلب بیانگر سبک زندگی و ارزشهای شهری هستند که بـهطور موقـت بـه
محیطی با هنجارها و ارزشهای مختل تزریق میشوند و منجر به عدم تعادل بـا زنـدگی سـاکنان محلـی خواهنـد شـد
( .)Marjavaara,2008:17در این پژوهش به تعارضات اجتماعی فرهنگی با جامعه میزبان که منجـر بـه شـکلگیری
انواع آسیبهای اجتماعی در شهرهای ساحلی بهویژه با ماهیت مرزی شده است ،میپردازد.
آسیبهای اجتماعی به هر رفتاری گفته میشود که برخالف هنجارها و فرمهای اجتماعی از فرد سرزده و کـارکرد وی را
مختل کرده و بهتبع آن کارکرد خانواده و جامعه را تحت شعاع قرار دهد (ساروخانی )524 :1380،و یا بـه هـر نـوع عمـل
فردی یا جمعی اطالق میشود که در چهارچوب اصول اخالقی و قواعد عام جامعه قرار نمیگیرد و درنتیجه با منع قانونی
و یا قبح اخالقی و اجتماعی روبهرو میگردد (عبداللهی .)15:1381،با نگاهی به ایـن تعریـ میتـوان بـه ابعـاد وسـیع و
گسترده و سیر رو به رشد آسیبهای اجتماعی پی برد (معتمدی )328 :1386 ،کـه شـامل آسـیبهای اجتمـاعی طـالق،
آسیبهای اجتماعی جوانان ،آسیبهای اجتماعی اعتیاد ،آسیبهای اجتمـاعی اینترنـت ،آسـیبهای اجتمـاعی مـاهواره و
آسیبهای اجتماعی دانشآموزان میباشد .هدف آسیبشناسـی اجتمـاعی شـناخت کجرفتـاری ،علـل و عوامـل ،انـواع و
پیامدهای آن میباشد (قاسمی قوشهگنبدی و عطوفیسلمانی 1394،به نقل از صدیقسروستانی.)11-10 :1386 ،
در سالهای اخیر مسائل و حساسیتهای مناطق مرزی منجر به توجه روزافزونی به مرزها و مناطق مرزی شـده اسـت و
کشورها را به این فکر واداشته که مناطق مرزی بهخصوص نوار ساحلی را در برنامـههای توسـعه موردتوجـه قـرار دهنـد
(ولیقلیزاده و حسیننژاد .)3 :1395 ،شهرهای مرزی به دلیل تماس با محی های گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای
خاصی برخوردارند (احمدیپور و همکاران .)1390:29 ،در سراسر مرزهای کشور ایران مرزنشینانی سـکونت دارنـد کـه در
زندگی خود دارای مشکالت بسیار و متعددی میباشند .عمدهترین آنها عبارتاند از :بیکاری ،فقر ،کمبود درآمد و سرمایه،
مشکالت امنیتی و سیاسی ،کمبود زمینهای کشاورزی ،آب ،مراکز بهداشتی ،کمبود راههای ارتبـاطی و غیـره (خوشـفر و
همکاران .)53 :1395 ،با توجه به توسعه روزافزون مناطق شهری و مهاجرت بیرویه روستاییان و همچنین گردشگران به
این مراکز برای دستیابی به درآمد و رفاه بیشتر ،این مسئله منجر به تمرکز جمعیت در این شهرها و باال رفتن هزینـههای
خانواده و معضالت اجتماعی در این شهرها شـده اسـت .بـهعنوانمثال میتـوان بـه عـواملی مهمـی همچـون نـابرابری
اقتصادی ،آنومی ،عدم توزیع عادالنه منابع کمیاب ثروت ،قدرت و منزلت ،ساختارهای معیـوب نظـارتی و فقـدان کنتـرل
اجتماعی اشاره نمود که منجر به بروز سرقت در استانهای مرزی کشور نسبت بـه سـایر اسـتانهای کشـور شـده اسـت
(رحمتی و همکاران .)102 :1398 ،به عبارتی مرزنشینان بیش از سایر اقشار مردم در نقاط دیگر کشـور ازنظـر اقتصـادی
آسیبپذیرتر میباشند (رحمتی و همکاران.)105 :1398 ،
در شهر بابلسر بهواسطه آبوهوای مطبوع و قرارگیری در حاشیه بزرگترین دریاچه جهان و سواحل زیبـای آن بـهعنوان
بخشی از مهمترین مناطق گردشگری و مهمانپذیر کشور ،همهساله مقصد بسیاری از گردشگران داخلی میباشد .فـراهم
بودن کلیه امکانات رفاهی و زیرساختی در کنار چشماندازهای زیبا ساحل دریا در این شـهر منجـر بـه افـزایش تقاضـای
گردشگران جهت تهیه خانه دوم در این شهرها شده است .در حال حاضـر بهواسـطه ساختوسـازهای صـورت گرفتـه در
سالیان اخیر ،خانههای دوم بخش قابلمالحظهای از این شهر را تشکیل میدهند .از همین رو به نسبت چنـد دهـه قبـل،
تغییرات گستردهای در شکل و عملکرد آنها تحت تأثیر خانههای دوم اتفاق افتاده است .تغییـرات گسـتردهای کـه حتـی
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شیوع بیماری کرونا نیز نتوانسته مانع آن شود و حتی منجر به رشد خانههای دوم و افزایش قیمت زمین شده است .حضور
این غیربومیان به همراه مسافران و گردشگران به استان منجر به شکلگیری انواع آسیبهای اجتماعی ازجمله نزاعهـای
خانوادگی و خیابانی ،قتل و جرح ،طالق و اعتیاد ،کودکان کار ،فرا زناشویی ،همباشی ،خانههای مجـردی مـردان متأهـل،
کالهبرداری ،بداخالقیهای اجتماعی ،نزاعهای خیابانی ،جرائم مسلحانه ،قتل ،تجاوز به عن شده است .ازاینرو شناسایی
این آسیبهای با توجه به نفوذ شبکههای مجازی بـه پایگـاه خانوادههـای بـومی و از طرفـی دیگـر هجـوم مسـافران و
گردشگران به این شهر منجـر بـه شـکلگیری آسـیبهای جدیـدی گردیـده اسـت .ازایـنرو نیـاز بـه بررسـی جـدی و
آسیبشناسی اجتماعی خانههای دوم در شهر بابلسر از اهمیت ویژهای برخوردار است .بنابراین پژوهش حاضـر بـه دنبـال
آزمون این فرضیه است خانههای دوم چه تأثیری بر آسیبهای اجتماعی در شهر بابلسر دارد؟
پیشینه پژوهش
در رابطه با اثرات خانههای دوم بر جامعه میزبان مطالعات و تحقیقات بسیاری صورت گرفته است .در ادامـه بـه برخـی از
مهمترین و مرتب ترین پژوهشهای صورت گرفته اشارهشده است.
بریدا1و همکاران ( )2009در خانههای دوم و نیاز به سیاست برنامهریزی بـه بررسـی اثـرات اقتصـادی ،زیسـتمحیطی و
اجتماعی فرهنگی در جنوب تیرول2پرداختهاند .آنها وجود خانههای دوم را منجر به افـزایش نـرخ امـالك و داراییهـا و
همچنین افزایش قیمت محصوالت بومی به دلیل افزایش تقاضا میدانند .همچنین خانههای دوم افزایش قیمـت زمـین و
مسکن را نیز به همراه داشته است که این عامل خود منجر به دافعه و مهاجرت بومیان از منطقه شده است .آنها از دست
دادن هویت فرهنگی و آدابورسوم قدیمی ،افزایش نرخ جرم و جنایت و کاهش دسترسی به مسکن قابل اسـتطاعت را از
مهمترین تأثیر اجتماعی فرهنگی خانههای دوم در جنوب تیرول شناسایی نمودهاند .کاتین3در سـال ( )2011در پایاننامـه
خود تحت عنوان اثرات فضایی و فرهنگی اجتماعی توسعه خانههای دوم در افریقای جنوبی به تغییر و تحوالت خانـههای
دوم بر اساس یک کار میدانی در افریقای جنوبی پرداخته است .وی نتیجه میگیرد که ازلحـاظ انباشـت سـرمایه توسـعه
خانههای دوم منجر به توسعه نامطلوب و جابهجایی جامعه محلی درنتیجه افزایش قیمت امالك و کمبـود مسـکن گشـته
است .همچنین برداشت جامعه میزبان نیز دارای اهمیت میباشد .درنتیجه این تضاد و دوگـانگی میـان جامعـه میزبـان و
مهمان سبب شکلگیری یک پارادوکس در منطقه میشود .هی و ویسـر )2014(4در مقالـه خـود بـا عنـوان ویژگیهـای
اجتماعی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی خانههای دوم در شهر روزندال5آفریقای جنوبی با اشاره به اینکه خانـههای دوم در
سال های اخیر نقش اصلی را در تغییر فضاهای اقتصادی جغرافیای شهرهای کوچک در افریقای جنوبی ایفا نمودهانـد ،بـه
بررسی اثرات اجتماعی آن بر گروههای مختل اقتصادی و اجتماعی میپردازد .آنها مهمترین اثرات اجتمـاعی فرهنگـی
خانههای دوم در شهر روزندال را دگرگونی بر شخصیت و هویت افراد محلی ،افزایش قیمت زمین که منجـر بـه کـاهش
قدرت خرید ساکنان محلی شده است ،عدم دسترسی به مسکن قابل اسـتطاعت ،بیکـاری ،افـزایش هزینـههای زنـدگی،
مهاجرت ،افزایش سکونتگاههای غیررسمی ،کاهش تعداد کارگران روزمزد شناسایی نمودهاند .گالنت ( )2014در مقاله خود
با عنوان ارزش اجتماعی خانههای دوم در جوامع روستایی به این مسئله اشاره میکند افزایش خانههای دوم اگرچه اثـرات
اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی بر جوامع میگذارد ،اثرات اجتماعی فراوانی نیـز بـه همـراه خواهـد داشـت .او اذعـان
. Brida
. South Tyrol
. Ine Cottyn
. Hay & Vissser
. Rosendal
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میکند که افزایش خانههای دوم منجر به اختالل در باز مسکن و افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد کـه درنتیجـه
منجر به رانتخواری می شود .این مسئله دسترسی بومیان به مسکن را با مشکل مواجه ساخته است و از طرفی منجر بـه
افزایش نرخ اجارهبها در این مناطق نیز شده است .لذا بومیانی را که توانایی خرید و اجـاره مسـکن را ندارنـد ،بـه سـمت
مساکن غیرقابل استطاعت و با مهاجرت از این مناطق به مناطق حاشیهای سوق داده است .همچنین حضور غیربومیـان و
سبک زندگی آن ها منجر به دگرگونی بر شخصیت و هویت افراد محلی گردیده و درنتیجـه جـرم و جنایـت را بـه همـراه
داشته است .روکا )2016(1کتاب گردشگری خانه دوم در اروپا؛ مباح سبک زندگی و واکنشهای سیاسی را با گـردآوری
طی گستردهای از مطالعات دوازده کشور اروپایی ،با مروری بر نیروهای محرك در تنوع فضـایی و پیچیـدگی اجتمـاعی
گسترش خانههای دوم در سراسر اروپا و همچنین در زمینه الگوهای جابهجایی معاصر ارائه میدهد .او این اثر را با نگاهی
چندجانبه در ارتباط با پدیدارشناسی خانه دوم ،بهعنوان یک سبک زندگی مبتنی بر تفریح و سرگرمی و جزئی از الگوهـای
کاربری زمین پسا مولد که موجب تغییر در چشماندازهای طبیعی میشود بـه نگـارش درآورده اسـت .ایـن کتـاب نشـان
میدهد که گردشگری خانه دوم به بخش مهمی از اقتصاد تبدیلشده که دیگر نمیتوان به آن اجـازه توسـعه آزادانـه داد.
خانههای دوم اغلب باع اختالل در مناظر زیبا و افزایش فشار انسان بر محی های طبیعی میشوند .درنتیجه ،این پدیده
یکی از مخاطرات عمده برنامهریزی فیزیکی مناطق گردشگری است .استیمن )2019(2در مقاله خود بـا عنـوان خانـههای
دوم در شهر و روستا :ارزیابی مجدد خانه های تعطیالت در قرن بیسـت و یکـم ابتـدا ایـن مسـئله را مطـرح میکنـد کـه
جهانیشدن و گسترش سرمایهداری و سوداگری امالك و مستغالت در زمین و مسـکن منجـر بـه شـکلگیری نـوعی از
مسکن شده است که تحت عنوان خانههای دوم شهری نامیده میشود .او اذعان میکنـد کـه ایـن خانـه در محی هـای
شهری آثار اجتماعی اقتصادی متعددی برجای میگذارد که مهمترین آن تغییر فرهنگ بـومی ،ارتباطـات منفـی ،از بـین
رفتن یکنواختی در منطقه میباشد .میرزا کریمی اصفهانی ( )1392در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقشآفرینی
فضایی-کالبدی خانههای دوم در باغ بهادران اصـفهان ،بـرهم خـوردن یکپـارچگی اجتمـاعی جامعـه میزبـان و تشـدید
نابرابریهای اجتماعی در منطقه را از آسیبهای اجتمـاعی بـاغ بهـادران در اصـفهان دانسـته اسـت .رئیسـی ( )1393در
پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان پیامدهای اجتماعی خانههای دوم در نواحی روستایی؛ مطالعـه مـوردی :دهسـتان
نسا ،اثرات و آسیبهای اجتماعی خانههای دوم را شامل افزایش مهاجرت ،دوگانگی اجتماعی ،تغییـر در شـیوه زنـدگی و
الگوهای رفتاری ،شکلگیری واگرایی اجتماعی و تهدید سالمت اجتماعی شناسایی نموده است .احمدی گتابی ( )1395در
پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی رابطه بین توسعه گردشگری خانههای دوم و تغییـر سـبک زنـدگی در
نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای امیرآباد و علیآباد بخش چمسـتان شهرسـتان نـور) ،از مهمتـرین آسـیبهای
اجتماعی خانههای دوم به تغییر سبک زنـدگی روسـتاییان اشـاره نمـوده اسـت .تـوکلی بیـدگلی ( ،) )1395در پایاننامـه
کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ارزیابی پیامدهای گسترش گردشگری خانههای دوم (نمونـه مـوردی :بخـش قمصـر)،
تغییر در سبک زندگی مردم محلی ،افزایش رفتارها و هنجارهای بیگانـه بـا جامعـه محلـی ،افـزایش نـزاع و درگیـری و
شکایات به کالنتری و افزایش مهاجرت از منطقه را از اثرات و آسیبهای اجتمـاعی در منطقـه قمصـر شناسـایی نمـوده
است .کاظمزاده مسچی ( )1396در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان سـنجش اثـرات خانـههای دوم بـر پایـداری
اجتماعی و اقتصادی شهرهای نوار ساحلی استان مازندران ،اثرات و آسیبهای اجتماعی را شامل از بین رفـتن پیوسـتگی
جامعه میزبان؛ افرایش تعار

فرهنگی جوامع میزبان و مهاجر؛ تشدید مهاجرت روسـتاییان بـه شـهر؛ ایجـاد اخـتالف و

کشمکش؛ کاهش امکان خانهسازی برای روستاییان؛ افزایش ناهنجاریهای بیگانه با جامعه محلی؛ انتقاد عمومی از خالی
1 . Roca
2 . Stiman
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بودن خانهها در بیشتر ایام سال؛ قطبی شدن الگوی زیست (بومی و غیربومی)؛ افزایش تراکم جمعیت و ترافیـک دانسـته
است .عنابستانی و همکاران ( )1396در مقالهای با عنوان بررسی تأثیر رواج گردشگری خانههای دوم بـر توسـعه کالبـدی
سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی :شهرستان کالردشت ،ایجاد رقابت و از بـین رفـتن پیوسـتگی جامعـه روسـتایی؛
تضعی یا تشدید مهاجرت روستاییان به شهر؛ ایجاد اختالف و کشمکش؛ کاهش امکـان خانهسـازی بـرای روسـتاییان؛
تغییر مفهوم کار نزد روستاییان؛ تعار

اجتماعی و فرهنگی میان روستاییان و صاحبان خانـههای دوم؛ اعتـرا

و انتقـاد

عمومی به دلیل خالی بودن روستا در بیشـتر روزهـای سـال؛ مهـاجرت جوانـان؛ گسـیختگی سـاختار اجتمـاعی؛ رنجـش
روستاییان و واکنش رفتار منفی محلی؛ ازدیاد تخلفات اجتماعی را ازجملـه اثـرات اجتمـاعی خانـههای دوم در شهرسـتان
کالردشت شناسایی نمودهاند .رازقی و همکاران نیز در سال ( )1396در پژوهش خود با عنوان خانههای دوم :تحلیل کیفی
شکلگیری و کارکرد خانههای دوم در شهر بابلسر به اثرات اجتماعی همچون افزایش ناهنجاریهای اجتمـاعی ،افـزایش
هزینه مسکن ،حاشیهنشینی در شهر بابلسر اشاره نمودهاند .هدایت و باسیتی ( )1399در پژوهش خود با عنوان مرزنشینی،
اقتصاد مرزی و آسیبهای خانواده (موردمطالعه :شهرهای مرزی بانه و مریوان) به انواع آسیبهای خـانواده در شـهرهای
مرزی اشاره نمودهاند که میتوان از آنها بهره جست .این آسیبها شامل :ورود ارزشهای متضاد ،دوقطبـی شـدن سـن
ازدواج ،ضع پیوند بین نسلی ،شیوع فساد ،افزایش آسیبهای جنسی و جسمی ،افزایش خشونت خـانگی ،مصـرف مـواد
انرژیزا ،فقر فرهنگی خانوادهها ،طالقهای زودهنگام و شیوع مسائل جنسی خانوادهها ،طالق عـاطفی زوجـین ،افـزایش
خشونت خیابانی ،بیکاری بیشازحد ،افزایش قیمت زمین و مسکن میباشند.
بیشتر مطالعات انجامشده در باب موضوع خانههای دوم ،بر خانههای دوم روستایی تأکید دارند و شکلگیری این پدیده در
شهرها را نادیده گرفتهاند .از سوی دیگر بیشتر مطالعات ،به اثـرات کالبـدی و اقتصـادی خانـههای دوم پرداختهانـد و بـه
شناسایی دقیق انواع آسیبهای اجتماعی ناشی از وجود خانههای دوم در مناطق شهری بهویژه شهرهای مرزی در کشـور
توجه ننمودهاند .ازاینرو وجه افتراق این پژوهش با مطالعات پیشین تأکید بر شناسایی آسیبهای اجتماعی خانـههای دوم
در شهر مرزی و گردشگری بابلسر میباشد.
مبانی نظری
گسترش خانههای دوم کارکردها و پیامدهای گوناگونی دارد .خانه دوم نهتنها میتواند بـر مسـائل اقتصـادی و محیطـی
تأثیرگذار باشد بلکه برخورد ناآگاهانه با آن نیز میتواند آن را از یک فرصت به یک چالش بزرگ اجتمـاعی تبـدیل کنـد
(رزاقی و همکاران .)327 :1396 ،اثرات اجتماعی و فرهنگی خانههای دوم در نقـاط مقصـد ،از مهمتـرین تـأثیرات ایـن
پدیده بهحساب میآیند ،چون تغییرات ایجادشده فرهنگ و آدابورسوم جامعه میزبان را هدف قرار میدهد و هنگامیکه
فرهنگی در جامعهای رواج پیدا کرد تا مدتهای طوالنی در بین مردم باقی میماند و تأثیراتش وجود خواهد داشـت .در
طول دهه  1960و  1970اثرات اجتماعی مرتب با مالکیت خانه دوم باع نگرانیهای بزرگ در میان جمعیت روستایی
و برنامهریزان شد ( .)Hall & Müller,2004:19در کتاب کاپوك ( )1977نیز که در زمینه خانههای دوم نوشته شد،
طرح مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی بخـش مهمـی از آن را تشـکیل مـیداد ( .)Marjavaara,2008:17بـهعنوان
نمونه ،افزایش قیمت خانهها در اثر تقاضای گروهی از مردم برای خرید خانههای دوم منجر به این میشود که بخشی از
مردم بومی که درآمد کمتری دارند ،برای خریـد خانـههای شـهر بـا روسـتای خـود دچـار مشـکل شـوند ( Ashby et

 .)al,1975:329برخی افراد ،تغییرات روستایی را به دلیل بازسازی اقتصادی و پیامد رونـد جهانیشـدن ،سـازمانهای
تجاری جدید و نوآوریهای فناورانه میدانند که گاه منجر به بیکاری و ترك روستا میشود .بر این اساس مردم ،روسـتا
را نهتنها برای اشتغال ،بلکه برای تحصیل و زندگی شهری ترك میکنند و صاحبان خانه دوم فق شکافهای ناشی از
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مهاجران روستایی را بهصورت فصلی پر میکنند .به همین دلیل این روستاها ممکن اسـت بـه اسـتراحتگاههای فصـلی
تبدیل شوند که این امر تبعـاتی ازجملـه افـزایش میـزان جـرم و جنایـت ( )Hall & Müller,2004: 21و یـا انـواع
آسیبهای اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
اصطالح آسیبهای اجتماعی ،بر اساس نظریه ارگانیسم و انداموارگی در علوم اجتماعی و از مقایسـه علـوم اجتمـاعی بـا
علوم زیستی یا از مقایسه جامعه و بدن انسان اقتباسشده است (ممتاز .)60-49 :1381 ،همانگونه که بدن انسان مبتالبه
بیماریهای ،آفات ،آسیبها و امراضی میشود؛ جامعه نیز ممکن است مبتالبه آسیبها ،آفات و بیماریهایی شود که باید
درمان شوند ،در غیر این صورت ممکن است حیات اجتماعی با بحران و بلکه نـابودی مواجـه شـود .بـههرحال منظـور از
آسیبهای اجتماعی ،بینظمیها ،نابسامانیها ،اختالالت و انحرافاتی از هنجارهای پذیرفتـه جامعـه میباشـد کـه بخـش
قابلتوجهی از مردم یک جامعه را گرفتار کرده باشد (ستوده .)15-14 :1379 ،آسیبهای اجتماعی معلـول عـدم پایبنـدی
بخشی از جامعه به هنجارهای اجتماعی پذیرفته میباشد .طبیعتاً مصداق آسیبهای اجتماعی در جوامع مختلـ  ،متفـاوت
است؛ زیرا مقیاس آسیب در هر جامعهای ،بر اساس دوری و فاصله از هنجارهـا و ارزشهـای پذیرفتـه آن جامعـه تعیـین
میشوند (شریفی .)100 :1397 ،عبداللهی آسیب اجتماعی را به هر نوع عمـل فـردی یـا جمعـی اطـالق میکنـد کـه در
چارچوب اصول اخالقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه قرار نگرفته و درنتیجه با منبع قانونی و یا قبح
اخالقی و اجتماعی روبهرو میگردد .به همین دلیل ،کجروان سعی دارند کجرویهای خود را از دید ناظران قانون ،اخـالق
عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قـانونی ،تکفیـر اخالقـی ،طـرد اجتمـاعی مواجـه
خواهند شد (عبداللهی .)15 :1381 ،هیلیارد و تومبس ( )2007دستهبندی از آسیبهای اجتماعی ارائه نمودهاند که شامل:
 -1آسیبهای جسمی :این آسیبها منجر به مرگ زودرس و یا آسیبهای جدی جسمی خواهنـد شـد .ماننـد تصـادفات
رانندگی ،قرار گرفتن در معر

آالیندههای مختل محیطی ،حمله ،بیماری ،کمبود مـواد غـذایی مناسـب ،بیسـرپناهی،

مرگ ،شکنجه و بیرحمی از سوی مقامات دولتی.
-2آسیبهای مالی ،اقتصادی :شامل فقر و اشکال مختلفی از دارایی و خسارت مالی ،فقر ،بیکـاری ،سوءاسـتفاده از وجـوه
دولتی میباشد (.)Hillyard & Tombs,2007:23
در همایش ملی آسیبهای اجتماعی در سال  1390در تهران ،طی وسیعی از آسیبهای اجتماعی ،سیاسـی و اقتصـادی
که در ایران امروز مشهود است ،معرفی گردید .این آسیبها شامل اعتیاد و قاچاق ،مواد مخدر ،خودکشی ،طـالق ،جـرم و
جنایت ،پرخاشگری و خشونت ،کودکان آسـیب دیده اعـم از کودکـان خیابـانی و دختـران فـراری ،روسـپیگری ،تکـدی و
بیخانمانی ،جرائم مالی و اقتصادی ،سرقت ،بیکاری ،همسر آزاری ،بحران هویت ،خودکشی ،فقر ،وندالیسم ،رانـتخواری،
رابطه گرایی ،رشوهخواری ،مزاحمتهای خیابانی ،تجاوز به عن و قـانونگریزی میباشـند (روزنامـه اعتمـاد.)16: 1393،
پژوهشگران دیگری همچون معتمدی ( )1386بیکاری ،اعتیاد ،فقر ،رباخواری ،رشوهخواری ،تکدیگری ،خانواده نابسامان،
طالق ،فرار از منزل ،دختران فراری ،کودکان خیابانی ،کودکان یتیم ،کودكآزاری ،مشکالت جوانان ،ناهنجاری آموزشـی،
فرار مغزها ،ترك تحصیل ،آوارگی ،مهاجرت ،حاشیهنشینی ،فحشا روسپیگری) ،همسر آزاری ،بیـوهگی ،سـرقت ،جنایـت،
خودکشی ،اوباشگری ،زندانیان؛ ارشد و درویشیفرد ( )1393اعتیاد ،مسائل کودکان و زنـان (کودکـان کـار) ،تکـدیگری،
کودكآزاری ،تنفروشی ،همخانگی (همباشی) «ازدواج غیررسمی» ،قماربازی ،خریـدوفروش مـواد ،زورگیـری ،خشـونت،
تخریب اموال عمومی و خصوصی ،سرقت؛ روزبهانی ( )1393شرارت و ایجاد وحشت در ساعاتی از شبانهروز توسـ افـراد
مست و الکلیسم ،نزاع و درگیری ،سرقت ،فقر ،اعتیاد به انواع مواد مخـدر ،سوءاسـتفاده از زنـان و کودکـان بیسرپرسـت
(بهعنوان ساقی مواد مخدر) ،کودکان خیابانی و فراری ،اختالفات خانوادگی ،باندهای خالفکـار ،خطـرات ناشـی از وجـود
معتادین ،خریدوفروش انواع مواد مخدر ،بیکاری ،خودکشی ،وندالیسـم (تخریـب امـوال عمـومی) ،جـرم و جنایـت ،فسـاد
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اخالقی و رفتاری (روسـپیگری) ،افـراد متکـدی و بیخانمـانی؛ قاسـمی قوشـهگنبدی و عطوفیسـلمانی ( )1394اعتیـاد،
خشونت ،بزهکاری ،طالق ،بیکـاری ،خودکشـی و خودسـوزی؛ مهـدیپور ( )1397شـامل طـالق ،حاشیهنشـینی ،مفاسـد
اخالقی ،نرخ بیکاری ،اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛ مؤمنی و ایرانخواه ( )1399قتل ،خودکشی ،اعتیاد ،سـرقت ،زورگیـری،
انحرافات جنسی؛ فوالدیـان و رضـایی بحرآبـادی ( )1398کودکـان کـار ،روسـپیگری ،همسـر آزاری ،دختـران فـراری،
کودكآزاری ،معتادان و مکانهای خریدوفروش مواد مخدر؛ برزگر ولیکچالی و همکاران ( )1398فقر ،گرایش به اعتیـاد،
ازخودبیگانگی ،انزوای اجتماعی ،احساس محرومیت ،استفاده از مشروبات الکی ،قـانونگریزی ،احسـاس نـاامنی ،اخـتالل
روانی ،اختالل در سالمت اجتماعی را از انواع آسیبهای اجتماعی دانستهاند.
جامعهشناسان دالیل مختلفی را از ابتدا تاکنون درباره آسیبهای اجتماعی و قانونگریزی افراد در جامعه مطرح نمودهانـد.
عمده این نظریهها را میتوان در دو پارادایم اثباتگرا و پـارادایم برسـاختگرا دسـتهبندی نمـود (بابـایی و فیروزجائیـان،
 .)1388:13این نظریهها برای تحلیل آسیبهای اجتماعی یا بر فرد تأکید نمودهاند یا تأکید آنها بیشـتر بـر جامعـه بـوده
است .نظریههای فردگرا در تببـین آسـیبهای اجتمـاعی و انحرافـات فـرد را در کـانون تحلیـل قـرار دادهانـد در مقابـل
نظریههای جامعه گرا نیز تأثیرات محی اجتماعی که فرد در آن قـرار دارد را مـورد تحلیـل قـرار میدهـد .در ایـن دسـته
نظریهها که میتوان آن را نظریههای جامعهشناسی انحراف اجتماعی نام نهاد ،فـرد بـهعنوان انسـانی اجتمـاعی در نظـر
گرفته میشود که رفتارش کامالً مطابق با شرایطی که در آن زندگی میکند قابلفهم است.
نظریه تضاد یا انتقادی

سرمنشأ آسیبهای اجتماعی را از نتایج منفی سرمایهداری و ایجاد فاصله طبقاتی میداند .بر اساس ایـن دیـدگاه ،سـرن
مسائل اجتماعی در مسائل اقتصادی نهفته است .ازنظر این دسته از صاحبنظران بروز و ظهـور آسـیبهای اجتمـاعی در
گذر جوامع توسعهنیافته به سمت توسعه ،اجتنابناپذیر است (زاهدی اصل .)39-38 :1393 ،به بیان خالصه میتوان گفت
این نگاه است که افراد در معر

آسـیب در موقعیـت فرودسـت و زیـر سـلطه گرفتـار آسـیب شـدهاند .در ایـن نظریـه

ازخودبیگانگی گروههای زیر سلطه سببساز بروز و گسترش مسائل اجتماعی دانسـته میشـود .اسـاس و شـالوده تمـامی
نظریههای تضاد اجتماعی در حوزه مطالعه انحرافات نیز اندیشههای مارکسیستی است که با تکیهبر نقش دولـت در تولیـد
جرم ،رفتارهای کج روانه را یا عکسالعملی در برابر توزیع نابرابر قـدرت و ثـروت در جامعـه میداننـد یـا نـوعی کـارکرد
گونههای متفاوت تضاد موجود در درون جامعه (سلیمی و همکاران .)457 :1380 ،در این رویکرد انتقادی ،نظام اقتصـادی
سرمایهداری مبتنی بر رقابت بازار و جستوجوی منافع شخصی است .بنابراین هر فعالیت تجاری در پی بیشترین تولید یـا
کمترین هزینه برای باالترین سود ممکن است و درنتیجه ،طبقه کارگر و کمدرآمد با پیامدهایی مانند فقر ،بیکـاری ،امیـد
کمتر به زندگی ،فقر بهداشت جسمی و روحی ،الکلیسم و نرخ باالی جرم در حوزههـای شخصـی ،مـالی و نظـم عمـومی
مواجه میشود (رابینگتن و واینبرگ.)184 :1390 ،
بر این اساس ،دستهبندیهای مختلفی از مسائل و آسیبهای اجتماعی در شهر را میتوان ارائه نمـود ،بـا انـدکی تسـامح
میتوان آسیبهای اجتماعی را همان آسیبهای شهری تلقی کنیم .هنگامیکـه از آسـیبهای اجتمـاعی شـهری بحـ
میشود ،منظور آن دسته از آسیب هایی هستند که ذاتاً زیر تأثیر گسـترش و تغییـرات شـهری قـرار دارنـد و بـه تعبیـری
مهمترین دلیل و علت وجودی آنها توسعه فضاهای شهری و جامعه به دلیل شهری شدن دچار این مشکالت و آسیبها
میشود (بواندیا .)28 ،1380 1،کجرویهای شـهری همـان ناهنجاریهـایی اسـت کـه در سـطوح مختلـ خـود موجـب

1 . Gomez Buendia
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آسیبهای ساختاری ،کارکردی و انتظامی برای جامعه شهری میشود (موسوی .)6: 1378،آسیبهای شهری را میتـوان
در  4دسته مشخص نمود:
دسته اول متغیرهای زمینـهای هسـتند و عـواملی ماننـد جمعیـت و مهاجرتهـای شـهری را در برمیگیرنـد کـه نقـش
قابلتوجهی در شدت و گستره دیگر آسیبها دارند؛
دسته دوم آسیبهای شهری ناظر به آسیبهای کالبدی شهری میباشد .در این بعد بر اثر مهاجرتهای گسترده ،افزایش
جمعیت و فقر شهری بهتدریج زاغهها و حاشیههای شهری شکلگرفته و بخش قابلتوجهی از فضاهای فیزیکی و کالبدی
را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد؛
دسته سوم آسیبهای شهری مسائل و پدیدههایی هستند که زیر عنوان آسیبهای اجتماعی نامگذاری میشوند و بخـش
عمدهای از آسیبهای اجتماعی شهری را شامل میشوند (بالنتاین .)33:1999،آسیبهایی که یا متوجه افراد و یـا متوجـه
اموال (شخصی یا عمومی) میباشند .تجاوز مالی و یا جنسی از نمونههای آسیب به افراد و تخریب اموال عمومی بهعنوان
یکی از نمادهای وندالیسم ،از نمونههای آسیب به فضاهای عمومی شهری است (فیشر.)7 :1995 ،
دسته چهارم از آسیبهای اجتماعی در فضاهای شهری ناشی از ضع همبستگی اجتماعی است که آسـیبهای ارتبـاطی
مانند کاهش اعتماد جمعی ،ضع بنیانهای اخالقی و بیهنجاری در فضاهای شهری را موجـب میشـود .ایـن دسـته از
مسائل اجتماعی الیه زیرین آسیبهای اجتماعی کالن و مشهود جامعه را شکل میدهند و بهعنوان متغیـر واسـ  ،نقـش
مهمی در شدت و گستره آسیبهای اجتماعی دارنـد و بـه تعبیـری میتـوان آنهـا را نیـز ازجملـه عوامـل و زمینـههای
شکلگیری آسیبهای اجتماعی تلقی نمود .محصول ترکیب این عوامـل واسـ بـا زمینـهها و فقـر شـهری ،آسـیبهای
اجتماعی بیشتری را دامن زده و مواردی مانند فرار جوانان ،اعتیاد ،طالق و خودکشی را موجـب میگـردد (عمیـد:1395 ،
 .)21خانههای دوم بهعنوان الگـوی جدیـدی از سـکونت در شـهرها عـالوه بـر سـبک و ظـاهری متفـاوت و متمـایز از
ساختمانهای بومی و حضور مالکان غیربومی در مقاصد و نگاه سرمایهدارانه و گذران اوقات فراغت آنها به ایـن خانـهها
اثرات و آسیبهای اجتماعی را میتواند به همراه داشته باشد که الزم به شناسایی آنها میباشد.

شکل شماره .1مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت توصیفی -تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است .روش مورداستفاده برای گردآوری اطالعـات
کتابخانهای -اسنادی و میدانی است .در بخش اسنادی مدارك و اطالعـات موجـود در خصـوص موضـوع گردآوریشـده
است .عالوه بر این با توجه به ماهیت پژوهش ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است .در این پژوهش ابتدا با بررسیهای
صورت گرفته در بستر مقاالت و تحلیل محتوای آنها اثرات اجتماعی و انواع آسیبهای اجتماعی ناشی از خانهها دوم در
مقاصد گردشگری شناسایی شدند (جدول شماره .)1
جدول شماره  .1تحلیل محتوای انواع آسیبهای اجتماعی
آسیبهای اجتماعی

پژوهشگران

بیکاری ،اعتیاد ،فقر ،رباخواری ،رشوهخواری ،تکدیگری ،خانواده نابسامان ،طالق ،فرار از منزل ،دختران فراری،
معتمدی1386 ،

کودکان خیابانی ،کودکان یتیم ،کودكآزاری ،مشکالت جوانان ،ناهنجاری آموزشی ،فرار مغزها ،ترك تحصیل،
آوارگی ،مهاجرت ،حاشیهنشینی ،فحشا و روسپیگری ،همسر آزاری ،بیوهگی ،سرقت ،جنایت ،خودکشی ،اوباشگری،
زندانیان

ارشد و درویشیفرد1393 ،
قاسمی قوشهگنبدی و

اعتیاد ،مسائل کودکان و زنان (کودکان کار) ،تکدیگری ،کودكآزاری ،تنفروشی ،همخانگی (همباشی) «ازدواج
غیررسمی» ،قماربازی ،خریدوفروش مواد ،زورگیری ،خشونت ،تخریب اموال عمومی و خصوصی ،سرقت
اعتیاد ،خشونت ،بزهکاری ،طالق ،بیکاری ،خودکشی و خودسوزی

عطوفیسلمانی1394 ،
مهدیپور1397 ،
مؤمنی و ایرانخواه1399 ،
فوالدیان و رضایی بحرآبادی
برزگر ولیکچالی و همکاران،
1398

طالق ،حاشیهنشینی ،مفاسد اخالقی ،نرخ بیکاری ،اعتیاد به مصرف مواد مخدر
قتل ،خودکشی ،اعتیاد ،سرقت ،زورگیری ،انحرافات جنسی
کودکان کار ،روسپیگری ،همسر آزاری ،دختران فراری ،کودكآزاری ،معتادان و مکانهای خریدوفروش مواد
مخدر
فقر ،گرایش به اعتیاد ،ازخودبیگانگی ،انزوای اجتماعی ،احساس محرومیت ،استفاده از مشروبات الکی،
قانونگریزی ،احساس ناامنی ،اختالل روانی ،اختالل در سالمت اجتماعی
ورود ارزش های متضاد ،دوقطبی شدن سن ازدواج ،ضع پیوند بین نسلی ،شیوع فساد ،افزایش آسیبهای جنسی

هدایت و باسیتی1399 ،

و جسمی ،افزایش خشونت خانگی ،مصرف مواد انرژیزا ،فقر فرهنگی خانوادهها ،طالقهای زودهنگام و شیوع
مسائل جنسی خانوادهها ،طالق عاطفی زوجین ،افزایش خشونت خیابانی ،بیکاری بیشازحد ،افزایش قیمت زمین و
مسکن

Flognfeldt, 2002
;Chaplin, 2001
Hoogendoorn,
Visser, 2011; Hay
and Visser; 2014
;Marjavaara, 2008
;Hay and Cisser
2014
;Hay and Cisser
2014

دگرگونی بر شخصیت و هویت افراد محلی
استفاده از مشروبات الکی و دگرگونی بر هویت جوامع میزبان ،تغییر در فضای داخلی و خارجی خانه دوم منجر به
بینش جدیدی در مسکن و زندگی جوامع میزبان شده است
افزایش قیمت زمین رانت را به همراه داشته که منجر به کاهش قدرت خرید ساکنان محلی و عدم دسترسی به
مسکن قابل استطاعت در جوامع میزبان گردیده است.
بیکاری ،افزایش هزینههای زندگی ،مهاجرت ،سکونتگاه های غیررسمی ،کاهش تعداد کارگران روزمزد و جذب
آنها در خانههای دوم
افزایش قیمت زمین و مسکن منجر به کاهش مسکن قابل استطاعت و بیخانمانی شده است ،دگرگونی هویت

Brida et al, 2009

فرهنگی و آدابورسومها ،افزایش هزینههای زندگی منجر به ایجاد فقر در جامعه میزبان شده است ،افزایش جرم و
جنایت

;Gallent et al, 2017
Gallent, 2014

اختالل در بازار مسکن و ایجاد بی خانمانی ،افزایش قیمت زمین و مسکن و رانتخواری ،جابهجایی و مهاجرت
بومیان ،افزایش نرخ اجارهبها ،آسیب به شبکههای اجتماعی ،دگرگونی بر شخصیت و هویت افراد محلی
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برای اندازهگیری این آسیبها پرسشنامهای در قالب طی پنج گزینهای لیکرت از بسیارکم باارزش  1تا بسیار زیاد باارزش
 5طراحی گردید (جدول شماره .)2
جدول شماره  .2آسیبهای اجتماعی انتخابی جهت بررسی
آسیبهای اجتماعی انتخابی
سرقت ،بیکاری ،اعتیاد ،همسـر آزاری ،فـرار از منـزل ،همخـانگی (همباشـی) و ازدواج غیررسـمی ،فحشـا و روسـپیگری،
رانتخواری و زمینخواری ،قماربازی ،زورگیـری ،خشـونت ،طـالق ،بیخانمـانی ،خودکشـی و خودسـوزی ،کـودكآزاری،
تخریب اموال عمومی و خصوصی

بعد از طراحی ،روایی پرسشنامه با نظر خبرگان انجام گردید .بدینصـورت کـه از  10نفـر از متخصصـان و کارشناسـان
صاحبنظر علوم اجتماعی و حوزه آسیبهای اجتماعی که با موضوع موردمطالعه آشنایی داشتند و تاکنون در این زمینـه
مطالعه و پژوهشی انجام داده و در دسترس بودند انتخاب و از آنها خواسته شد تا در رابطه با آسیبهای اجتماعی نظـر
دهند .بعد از تائید نظر خبرگان پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ انجام شد و پایایی بهدستآمده برابر با  0/78است که
نشان از پایایی مناسب جهت سنجش سؤاالت میباشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان شهر بابلسر که بر اسـاس
سرشماری سال  1395تعداد  59966نفر میباشند .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعـداد  382نفـر محاسبهشـده
است .دادههای تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی ساده از ساکنان محالت مختل شهر بابلسر انتخاب شدند .بـهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Spssو از آزمونهای آماری آزمون تی تک نمونهای و فریدمن استفادهشده است.
محدوده موردمطالعه

شهر مرزی بابلسر یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران در شمال کشور بین دریای خزر و رشـتهکوه البـرز قـرار دارد.
این شهر دارای مساحتی بالغبر  1919هکتار و بر اساس سرشماری  1395جمعیتـی معـادل  59966نفـر میباشـد .شـهر
بابلسر از شمال به دریای خزر ،از جنوب به شهرسـتان بابـل ،از شـرق بـه شهرسـتان جویبـار و از غـرب بـه شهرسـتان
فریدونکنار محدود میباشد.

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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بحث و یافتهها
یافتههای تحقیق نشان میدهد که از تعداد پاسخگویان درصد  232( 60/73نفر) را مردان و  39/26درصـد ( 150نفـر) را
زنان تشکیل دادهاند .بر اساس سن ،رده سنی  41-50سال ،با  43درصـد بیشـترین میـزان از پاسـ دهندگان را بـه خـود
اختصاص دادهاند.
جدول شماره .3ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان
گروههای سنی (سال)
زیر  30سال
40-31
50-41
60-51
 61به باال
جمع

درصد فراوانی
10/5
11/3
43
28/2
7
100

تحصیالت
بیسواد
سیکل
دیپلم
لیسانس و فوقلیسانس
دکترا و باالتر
جمع

درصد فراوانی
3/92
25/65
45/28
23/29
1/83
100

یافتههای حاصل از  382پرسشنامه شهروندان شهر مرزی بابلسـر مبنـی بـر نقـش خانـههای دوم در شـکلگیری انـواع
آسیبهای اجتماعی حاکی از آن است که سرقت که بخش قابلتوجهی از جرائم در شهرها را نشان میدهـد بـا میـانگین
( ) 4/29در شهر بابلسر بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .وجود خانههای دوم که در اکثر اوقات سال در شهر
بابلسر خالی می باشند و همچنین حضور افراد ناشناس در محالت منجر به افـزایش نـرخ سـرقت گردیـده اسـت .آسـیب
اجتماعی دیگر زورگیری است .زورگیری که به معنای به دست آوردن پول ،مال یا هر چیز دیگری بـا توسـل بـه اجبـار و
خشونت میباشد با ( )3/93بهعنوان دومین آسیب اجتماعی از سوی پاسـ دهندگان در شـهر بابلسـر انتخابشـده اسـت.
سومین آسیب اجتماعی خشونت با میانگین ( )3/68میباشد .خشونت که دربردارنده صدمه ،آسیب یا خسارت به انسان یـا
غیر انسان و یا یک شی میباشد در سالهای اخیر در شهر بابلسر افزایش چشمگیری داشته اسـت .صـدمه و آسـیب بـه
مکانهای عمومی همچون پاركها ،استراحتگاههای ساحلی منجر به خسارات فراوانـی بـه شـهر بابلسـر گردیـده اسـت.
همچنین خشونت علیه زنان و حس ترس و ناامنی زنان در شهر بابلسر به دلیل حضور گردشگران و حضور غیربومیان این
آسیب اجتماعی را در شهر بابل افزایش داده است .آسـیب اجتمـاعی جدیـدی بـا عنـوان همخـانگی (همباشـی) و ازدواج
غیررسمی ( )3/77که در سالهای اخیر به طرز چشمگیری در شهر بابلسر افزایشیافته است .همباشی که برخی بـهغل
آن را «ازدواج سفید» نام نهادهاند ،پدیدهای است که با افزایش طالقها نیز رو به فزونی گذاشته است .برخالف بسیاری
از کشورها کـه بـهعنوان فرمـی مقبـول از زنـدگی دو جـنس پذیرفتهشـده اسـت و بـه دلیـل وجـود اخـالق ،تعهـد و
مسئولیتپذیری طرفین میتوان آن را ازدواج غیررسمی دانست ،در ایران نهتنها پذیرش اجتماعی چندانی ندارد ،بلکه به
دلیل زیرزمینی بودن و در بسیاری از موارد عاری بودن از قواعد اخالقی ،تعهد و مسئولیتپذیری ،عمالً بـه یـک رابطـه
جنسی فرو کاسته شده است که درآنواحد در چند رابطه در جریان است و به همین دلیل در فرم امروزیاش آن را بایـد
آسیبزا دانست .شهر مرزی بابلسر به دلیل وجود تعـداد بـاالی خانـههای دوم خـالی ازیـکطرف و حضـور دانشـجویان
به عنوان شهر دانشگاهی از طرف دیگر گرایش به سکونت موقت و اجاره آنها بهصورت (ساعتی و یا روزانه) ایـن آسـیب
اجتماعی را در شهر بابلسر افزایش داده است .آسیب اجتماعی رانتخواری و زمینخـواری بـا میـانگین ( )3/38چهـارمین
آسیب اجتماعی در شهر بابلسر میباشد .زمینخواری نیز به مجموعـه اقـدامات متقلبانـه و غیرقـانونی افـراد ،تشـکلها و
گروهها که منجر به تصرف و تعر

به امالك و اراضی دولتـی میشـود ،زمینخـواری گفتـه میشـود .زمینخـواری از

بارزترین نوع تجاوز به اراضی و امالك ،تصرف غیرقانونی آن است که از بسترهای وقوع آن در شهر بابلسر میتوان بـه
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زمینهای منابع طبیعی ،مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن اشاره نمود.
آسیبهای اجتماعی شامل فرار از منزل با میانگین ( ،)2/43بیکـاری ( ،)2/48اعتیـاد ( )2/51و بیخانمـانی ( )2/54نیـز از
آسیبهای اجتماعی میباشند که کمتر در شهر بابلسر به وقوع پیوستهاند.
جدول شماره .4نتایج آزمون تی تک نمونهای برای آسیبهای اجتماعی ناشی از خانههای دوم
آسیبهای اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

آمار آزمون
T

سطح
معناداری

میانگین
تفاوتها

سرقت
بیکاری
اعتیاد
همسر آزاری
فرار از منزل
همخـــانگی (همباشـــی) و ازدواج
غیررسمی
فحشا و روسپیگری
رانتخواری و زمینخواری
قماربازی
زورگیری
خشونت
طالق
بیخانمانی
خودکشی و خودسوزی
کودكآزاری
تخریب اموال عمومی و خصوصی

4/29
2/48
2/51
2/56
2/43
3/77

0/67
1/06
1/10
1/07
1/06
1/14

109
45/37
44/68
46/66
44/57
64/23

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

4/29
2/48
2/51
2/56
2/43
3/77

3/36
3/38
2/86
3/93
3/68
3
2/54
2/57
3/08
3/07

1/26
1/28
1/22
1/06
1/16
1/28
1/22
1/17
1/30
1/30

51/91
51/62
45/62
72/39
61/64
45/75
40/53
42/69
46/17
45/92

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

3/36
3/38
2/86
3/93
3/68
3
2/54
2/57
3/08
3/07

تفاوت در سطح  %95فاصله
اطمینان
باالترین
پایینترین
4/37
4/21
2/58
2/37
2/62
2/40
2/67
2/45
2/54
2/33
2/89
3/65
3/23
3/25
2/74
3/83
3/56
2/87
2/42
2/45
2/95
2/94

2/48
3/51
2/99
4/04
3/80
3/13
2/67
2/68
3/21
3/20

جهت رتبهبندی آسیبهای اجتماعی از آزمون فریدمن استفادهشده است .یافتههای حاصل از این آزمون بیانگر این اسـت
که آسیب اجتماعی سرقت با ( )12/74باالترین رتبه را در بین سایر آسیبهای اجتماعی در شهر بابلسر کسب نموده است.
سایر آسـیبهای اجتمـاعی ازجملـه زورگیـری ( ،)11/50همخـانگی (همباشـی) و ازدواج غیررسـمی ( ،)10/81خشـونت
( )10/66رتبههای دوم تا چهارم را دارند.
جدول شماره  .5آزمون فریدمن برای رتبهبندی آسیبهای اجتماعی
آسیبهای اجتماعی
سرقت
بیکاری
اعتیاد
همسر آزاری
فرار از منزل
همخانگی (همباشی) و ازدواج غیررسمی
فحشا و روسپیگری
رانتخواری و زمینخواری
قماربازی
زورگیری
خشونت

آزمون فریدمن
12/74
6/23
6/41
6/47
6/08
10/81
9/33
9/40
7/65
11/50
10/66

رتبهبندی
1
15
14
13
16
3
6
5
10
2
4
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طالق
بیخانمانی
خودکشی و خودسوزی
کودكآزاری
تخریب اموال عمومی و خصوصی
تعداد
مقدار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معناداری

33
9
12
11
7
8

8/29
6/65
6/68
8/56
8/53
382
1289/25
15
0/000

نتیجهگیری
اغلب محققان پدیده خانه دوم را از این نظر که نیازمند یک محی آرام و طبیعت جذاب است؛ مربوط به نواحی روسـتایی
میدانند و در انبوهی از مطالعات پیشین ،غالباً این پدیده در بستر نواحی روستایی بررسی و تحلیلشـده اسـت .درحالیکـه
شهرهای زیادی هستند که خانههای دوم ،بخشهای قابلتوجهی از مساحت آنها را تشکیل میدهند و آثار متعـددی بـه
دنبال دارند .نمونه بارز این ادعا شهرهای ساحلی حاشیه دریای خزر ازجمله شهر بابلسر میباشد.
برخورداری از موقعیت جغرافیایی و آبوهـوای مناسـب و همچنـین برخـورداری از منـابع غنـی طبیعـی دریـا منجـر بـه
شکلگیری و توسعه گردشگری ازجمله خانههای دوم در این شهر شده است .اصلیترین دلیل استفاده از خانههای دوم در
این شهر ،تفریح و گذران اوقات فراغت در ایام مختل سال ،بهخصوص در تعطیالت میباشد .افراد برای فرار از آلـودگی
هوا ،ترافیک ،سروصدا به این شهر سفر میکنند و بخشی از سال را در این شهر ساحلی میگذرانند .عالوه بر این ،در شهر
بابلسر با نقش دانشگاهی خانههای دوم بهعنوان محل اقامت موقت و هفتگی اساتید دانشگاه و دانشـجویان نیـز اسـتفاده
میشود .درنتیجه میتوان گفت تمایل به گذران اوقات فراغت در حریمهای خصوصی بهعنوان اصلیترین عامل بـهعنوان
انگیزه برای داشتن خانه دوم ،منجر به افزایش تقاضای مسکن شده است .در حال حاضـر شـهرهایی کـه بـا ایـن پدیـده
روبهرو هستند نسبت به شهرهایی که خانه دوم کمتر در آنها به چشم میخورد ،ویژگیها و سیمای کامالً متفاوتی دارند.
لذا بررسی پدیده خانه دوم در بستر مراکز شهری از منظر دامنه وسیع آثار و تبعاتی که دارند واجد ارزش میباشند .در شهر
بابلسر چیزی حدود  30الی  35درصد از کـل واحـدهای مسـکونی بـه خانـههای دوم اختصـاصیافته اسـت (کـاظمزاده
مسچی )1396 ،که سهم نسبتاً زیاد این خانهها ،شرای بسیار ویژهای را برای این شهر رقمزده است که مشـابه آن در
کشور کمنظیر میباشد .خانههای دوم عالوه بر اثرات مثبت اقتصادی که بر جامعه میزبان میگذارند اثرات منفی بسـیاری
نیز برجای میگذارند که از مهمترین این اثرات ،آسیبهای اجتماعی میباشد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که در شهر مرزی بابلسر عالوه بـر آسـیبهای اجتمـاعی همچـون سـرقت ،زورگیـری،
خشونت ،تخریب اموال خصوصی و عمومی نوع دیگری از آسیبهای اجتماعی همچـون همخـانگی (همباشـی) و ازدواج
غیررسمی در حال شکلگیری است که در آمارهای رسمی و بهطورجدی بـه آنهـا توجـه نشـده اسـت و رانـتخواری و
زمینخواری نیز در حال افزایش است .یافتههای حاصل از پرسشنامه نیز در بین انواع آسیبهای اجتماعی سـرقت ()4/29
بر اساس بیشترین میزان جرم در بابلسر بر اساس پروندههای ورودی به دادسرای بابلسر بـا توجـه بـه توریسـتی بـودن و
حجم زیاد گردشگران رتبه اول را به خود اختصاص داده است .زورگیری ( ،)3/93خشونت ( ،)3/68همخانگی (همباشی) و
ازدواج غیررسمی ( )3/77همانگونه که ذکر گردید وجود تعداد انبوهی از خانههای دوم خالی و سپردن آنها به مشـاورین
امالك و از طرفی دیگر حضور دانشجویان منجر به اجاره دادن این خانهها بهصورت روزانه و ساعتی به آنها شده که این
امر آسیب اجتماعی همچون همخانگی و ازدواج غیررسمی را در شهر بابلسر افزایش داده اسـت .آسـیب اجتمـاعی بعـدی
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رانتخواری و زمینخواری است که ( )3/38شامل دریا خواری ،جنگلخواری ،مرتع خواری ،کوه خـواری و تغییـر کـاربری
غیرقانونی اراضی کشاورزی به دلیل باال بودن تعداد تقاضای خرید ویال میباشد و به همین دلیل پروندههای زمینخواری
بسیاری در شهر بابلسر وجود دارد .وقوع باالی آسیبهای اجتماعی چون سرقت ،زورگیری ،خشونت با نتایج حاصلشده از
یافتههای فقیه عبداللهی ( ،)1394کاظمزاده مسچی ( ،)1396رزاقی و همکاران ( )1396کـه نسـبت گسـترش خانـههای
دوم در شهرها را موجب تضعی امنیت اجتماعی در شهر دانستند ،همخوانی دارد.
پیشنهادهای اجرایی:
 برنامهریزی ،مدیریت ،سازماندهی و ارائه الگوی توزیع خانههای دوم در شهر بابلسر؛
 شناسایی دقیق آسیبهای اجتماعی و ارائه راهکار برای مقابله با آنها؛
 کنترل و نظارت بیشتر نیروی انتظامی در محـالت دارای خانـههای دوم بـرای جلـوگیری از هرگونـه زورگیـری و
خشونت؛
 جهت جلوگیری از آسیب اجتماعی همخانگی (همباشی) و ازدواج غیررسمی که آمـار آن بهصـورت رسـمی منتشـر
نمیشود مشاورین امالك در شهر بابلسر نقش مؤثری در گسترش این پدیده دارند .لذا نظـارت دقیـق بـر سیسـتم
اجاره دهی مشاورین امالك تا حدود زیادی از بروز این پدیده جلوگیری خواهد نمود؛
 زمینخواری از دیگـر آسـیبهای اجتمـاعی اسـت کـه در سـالهای اخیـر بـه طـرز چشـمگیری در شـهر بابلسـر
گسترشیافته است نظارت سازمانهای متولی همچون شهرداری ،فرمانداری ،استانداری و سازمان زمـین و مسـکن
تا حدودی میتواند بر این آسیب اجتماعی را کنترل نماید.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
)1
)2

)3
)4
)5
)6

)7

احمدیپور ،زهرا؛ حاف نیا ،محمدرضا؛ محمدپور ،علیرضا ( )1387تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها (نمونه مـوردی:
بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان) ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دوره  ،40شماره  ،65صص.18-1 .
احمدیگتابی ،سامره ( )1395بررسی رابطه بین توسعه گردشگری خانـههای دوم و تغییـر سـبک زنـدگی در نـواحی روسـتایی
مطالعه موردی :روستاهای امیرآباد و علیآباد بخش چمستان شهرسـتان نـور ،پایاننامـه کارشناسـی ارشـد علـوم اجتمـاعی -
پژوهش علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی) ،به راهنمایی قربانعلی ابراهیمی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه
مازندران.
ارشد ،لیلی و درویشیفرد ،علیاصغر ( )1393بیسازمانی اجتماعی و امکان شکلگیری آسیبهای اجتمـاعی (مطالعـه مـوردی:
محله هرندی) ،پژوهشنامه مددکاری اجتماعی ،دوره  ،1شماره  ،1صص.103-135 .
برزگر ولیکچالی ،حسین؛ محمدی ،اصغر؛ اسماعیلی ،رضا ( )1398اسکان غیررسمی و آسیبهای اجتماعی در شرق مازنـدران،
فصلنامه رفاه اجتماعی ،دوره  ،19شماره  ،75صص.281-317 .
بواندیا ،هرناندوگومز ( )1380جرائم شهری گرایشها و روشهای مقابله با آنها ،ترجمه فاطمـه گیوچیـان ،چـاپ اول ،تهـران:
مرکز پژوهشهای فرهنگی.
توکلی بیدگلی ،مجتبی ( )1395ارزیابی پیامدهای گسترش گردشگری خانههای دوم نمونه مـوردی :بخـش قمصـر ،پایاننامـه
کارشناسی ارشد جغرافیا  -طبیعتگردی (اکوتوریسم) ،به راهنمایی محسن شاطریان ،دانشـکده منـابع طبیعـی و علـوم زمـین،
دانشگاه کاشان.
خسروینژاد ،محبوبه؛ صیدائی ،اسکندر؛ صرامی ،حسـین ( )1391گردشـگری خانـههای دوم و روابـ متقابـل شـهر و روسـتا،
فصلنامه اطالعات جغرافیایی سپهر ،دوره  ،21شماره پیاپی  ،84صص.66-69 .

شاکری منصور /نقش خانههای دوم در آسیبهای اجتماعی...

35

 )8خوشفر ،غالمرضا؛ موسیزاده ،حسین؛ خداداد ،مهدی ( )1395تحلیلی بـر کیفیـت زنـدگی در منـاطق مـرزی (نمونـه مـوردی:
دهستان اترك از توابع شهرستان گنبدکاووس) ،پژوهشنامه مطالعات مرزی ،دوره ،4شماره  ،4صص.53-86.
 )9رازقی ،نادر؛ عباسی کالن ،هادی؛ محجوبی دریاکناری ،محبوبه ( )1396خانـههای دوم :تحلیـل کیفـی شـکلگیری و کـارکرد
خانههای دوم در شهر بابلسر ،دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر 20 ،اردیبهشـت  ،1396دانشـگاه
مازندران ،صص.1-15 .
 )10رحمتی ،منصور؛ محمدی حمیدی ،سمیه؛ حسینی ،مصطفی؛ رضائیان قیهباشی ،احد ( )1398تحلیل فضایی شاخصهای سرقت
استانهای مرزی در راستای امنیت پایداری ،پژوهشنامه مطالعات مرزی ،دوره  ،7شماره  ،3صص.79-109 .
 )11رئیسی ،علیرضا ( )1393پیامدهای اجتماعی خانههای دوم در نواحی روستایی مطالعه موردی :دهستان نسا ،پایاننامه کارشناسی
ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،به راهنمایی قدیر فیروزنیا ،دانشکده علوم اجتماعی ،مرکز پیام نور تهران.
 )12روزبهانی ،مرضیه ( )1393نتایج تخریب محالت جرمخیز در آسیبهای اجتماعی نمونـه مـوردی :محلـه خـاك سـفید تهـران،
پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،به راهنمایی دکتر اکبـر پرهیزکـار ،دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی،
دانشگاه آزاد اسالمی.
 )13ساروخانی ،باقر ( )1380درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی ،چاپ سوم ،تهران :موسسه کیهان.
 )14ستوده ،هدایتاهلل ( )1379آسیبشناسی اجتماعی ،چاپ هفتم ،تهران :آوای نور.
 )15شریفی ،احمدحسین ( )1397اصول روششـناختی پـژوهش در مطالعـات توصـیفی آسـیبهای اجتمـاعی ،مطالعـات اسـالمی
آسیبهای اجتماعی دانشگاه شاهد ،دوره  ،1شماره پیاپی  ،3صص.97-120 .
 )16عبداللهی ،محمد ( )1381مجموعه مقاالت اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات آگه.
 )17عبداللهی ،حسین ( )1398بازتعری اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران ،پژوهش حقوق عمومی ،دوره  ،21شماره ،63
صص.66-96 .
 )18عنابستانی ،علیاکبر؛ جوانشیری ،مهدی؛ کاویانی ،سمیرا ( )1396بررسی تأثیر رواج گردشگری خانههای دوم بر توسعه کالبـدی
سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی :شهرستان کالردشت ،برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،دوره ،7شماره  ،26صص.1-24 .
 )19عطاشنه ،منصور و امیری ،مهدی ( )1389علل و عوامل جرم سرقت در شهر اهواز (سالهای  75تا  ،)85علوم اجتماعی ، ،دوره
 ،4شماره  ،11صص.103-126 .
 )20فوالدیان ،مجید و رضایی بحرآباد ،حسن ( )1398نگاهی به آسیبهای اجتماعی و جرائم در حاشیه شهر مشهد و بررسی عوامل
تسهیلکننده آن ،جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،8شماره  ،1صص.1-27 .
 )21قاسمی قوشهگنبدی ،فاطمه ،عطوفی سلمانی ،محمدرضا ( )1394آسیبهای اجتماعی و ارائه راهکارهای برای رسیدن به امنیت
اجتماعی در جامعه ،دومین کنفرانس بینالمللی علوم انسانی ،روانشناسی و علوم اجتماعی 27 ،آبان  ،1394مرکز همایشهـای
بینالمللی صداوسیما ،صص .1-7
 )22کاظمزاده مسچی ،الیاس ( )1396سنجش اثرات خانههای دوم بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرهای نـوار سـاحلی اسـتان
مازندران ،پایاننامه دوره کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،به راهنمایی نوین تـوالیی ،دانشـکده هنـر و معمـاری ،دانشـگاه
مازندران.
 )23معتمدی ،سید هادی ( )1386اولویتبندی آسیبها و مسائل اجتماعی در ایران ،فصـلنامه رفـاه اجتمـاعی ،دوره  ،6شـماره ،24
صص.327-347 .
 )24مؤمنی ،حسن و ایرانخواه ،احمد ( )1399جمعیتشناسی آسیبهای اجتماعی (جرمزا) در مناطق  22گانه شهر تهـران ،فصـلنامه
جمعیت ،دوره  ،26شماره  107و  ،108صص.103-122 .
 )25مهدیپور ،فرشاد ( )1397مجازی شدن آسیبهای اجتماعی؛ مسئلهها و راهحلهای سیاستی ،دو فصلنامه علمی پژوهشی دیـن
و سیاست فرهنگی ،دوره  ،5شماره  ،2شماره پیاپی  ،11صص.52-80 .
 )26ممتاز ،فریده ( )1381انحرافات اجتماعی :نظریهها و دیدگاهها ،چاپ اول ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 )27میرزاکریمی اصفهانی ،مریم ( )1392نقشآفرینی فضایی-کالبدی خانههای دوم در باغ بهادران اصفهان ،پایاننامـه کارشناسـی
ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،به راهنمای مصطفی طالشی ،مرکز پیام نور تهران جنوب ،دانشگاه پیام نور استان تهران.
 )28ولیقلیزاده ،علی و حسیننژاد ،اسماعیل ( )1395ارزیابی نقش بازارچههای مشترك مرزی در توسـعه و رفـاه منـاطق مرزنشـین

1400  بهار،1  شمارۀ،9  دورۀ،فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی

36

.2-21 . صص،4  شماره،4  دوره، پژوهشنامه مطالعات مرزی، بازارچه مرزی سیرانبند بانه:مطالعه موردی
) بررسـی علـل و پیامـدهای شـکلگیری خانـههای دوم در حومـههای کالنشـهرها1397(  مصطفی، حسن و صلحجو،) ایزدی29
.130-157 . صص،31  شماره،8  دوره، فصلنامه برنامهریزی منطقهای، شهر مشهد:مورد پژوهی
30) Ashby, Peter. & Birch, Graham. & Haslett, Martin. (1975) Second homes in north Wales,
Town Planning Review, Vol.46, No. 3, pp.323-333.
31) Butler, Tim. & Lees, Loretta. (2006) Super‐gentrification in Barnsbury, London:
globalization and gentrifying global elites at the neighbourhood level, Transactions of the
Institute of British Geographers, Vol. 31, No. 4, pp 467-487.
32) Coppock, John, Terence. (1977) Second homes: Curse or blessing?, Edition1, Publisher
Oxford UK.
33) Cottyn, I.R.P.J.B. (2011) The spatial and socio cultural impacts of second home
development A case study on Franschhoek South Africa, Master’s Thesis,
International Development Studies, Utrecht University.
34) Fernandez, Rodrigo. & Hofman, Annelore. & Aalbers, Manuel B. (2016) London and New
York as a safe deposit box for the transnational wealth elite, Environment and Planning A:
Economy and Space, Vol.48, No.12, pp.2443-2461.
35) Groth, Paul. (1994) Living Downtown: The history of residential hotels in the United
States, Edition 1, Publisher University of California Press.
36) Müller, Dieter K. & Hall, Michael. C. (2004) Tourism, Mobility and Second Homes
between Elite Landscape and Common Ground, edition 1, Publisher Channel View
Publications.
37) Hillyard, Paddy. & Tombs, Steve. (2007) from‘crime’to social harm?, Crime, law and
social change, Vol.48, No.1, pp.9-25.
38) Hoogendoorn, Gijsbert. & Visser, Gustav. (2010) The role of second homes in local
economic development in five small South African towns, Development Southern Africa,
Vol.27, No.4, pp.547-562.
39) Lees, Loretta. (2003) Super-gentrification: The case of Brooklyn heights, New York city,
Urban studies journal, Vol.40, No.12, pp. 2487-2509.
40) Ley, David. (2011) Millionaire migrants: Trans-Pacific life lines, Vol.97, John Wiley &
Sons.
41) Marjavaara, Roger. (2008) Second home tourism: The root to displacement in Sweden?,
Doctoral dissertation, Kulturgeografi.
42) Paris, Chris. (2010) Affluence, mobility and second home ownership, Edition1, Publisher
Routledge.
43) Roca, Zoran. (2016) Second home tourism in Europe: Lifestyle issues and policy responses.
Edition1, Publisher Routledge.
44) Rogers, Dallas. & Koh, Sin Yee. (2017) The globalisation of real estate: The politics and
practice of foreign real estate investment, International Journal of Housing Policy,Vol. 17,
No.1, pp. 1–14.
45) Sassen, Saskia. (2001) The global city New York, London, Tokyo. Edition1, Publisher
Princeton University.
46) Stiman, Meaghan. (2019) Second homes in the city and the country: a
reappraisal of vacation homes in the twenty-first century, International Journal of Housing
Policy, Vol. 20, No. 1, pp. 53-74.
47) Timothy, Dallen J. (2004) Recreational Second Homes in the United States: Development
Issues and Contemporary Patterns, Tourism, Mobility and Second Homes, edition 1,
Channel View Publications.

