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چكيده

به موازات رشد سريع شهرها و افزايش آپارتمان نشيني ،آلودگي هوا و ساير آلودگي صوتي ،در دهه اخير ساكنان شهري را بر آن
های

های

داشته كه در ايام تعطيلي و براي سپري كردن اوقات فراغت به دامن طبيعت و مناطق روستايي پناه ببرند .در اين راه مناطق خوش
آب و هوا و نواحي سر سبز از اولويت مهاجمان شهري بوده است .روستاي پيام مرند نيز داراي شرايط آب و هوايي فوق الذكر بوده
های

و مقصد خوبي براي شهرنشین و احداث خانه دوم آنها بوده است .در اين مقاله سعي شده است اثرات اجتماعي و اقتصادي احداث
 ها

های

خانه دوم در اين منطقه مورد مطالعه قرار گيرد .روش مطالعه در اين مقاله روش پيمايشي بوده است و  08سرپرست خانواده به شكل
های

تصادفي مورد مطالعه قرار گرفته است .نتايج تحقيق حاضر ،نشان م 
یدهد كه روستاييان نسبت به پيامدهاي اقتصادي احداث خانه

های

دوم نگرش مثبت و به پيامدهاي اجتماعي ،فرهنگي و زيست محيطي نگرش منفي دارند .همچنين بين زنان و مردان به لحاظ ارزيابي

پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تفاوت معنيداري وجود دارد.

واژگان کلیدی :نگرش روستا یی ان ،خانههای دوم ،روستاي پيام مرند.
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مقدمه و طرح مسأله
به موازات رشد سريع شهرنشيني توجه به طبيعت و گردشگري روستايي رونق زيادي گرفته است .طبيعت گردي و
يا گردشگري روستايي امروزه منشاء تحوالت اساسي در روستاهاي ايران ،بویژه روستاهاي خوش آب و هوا شده
یباشد .خانهی دوم يك
است .يكي از اين تحوالت در مناطق روستايي به وجود آمدن پديدهاي به نام خانههای دوم م 
جزء مهم از سهم مسكن م 
یباشد .در يك تعريف كلي خانههای دوم خانههايي است كه به صورت فصلي و موقتي
تحت اشغال درآمده و زندگي در آن جريان دارد .به عبارت ديگر خانههايي كه به عنوان خوابگاههای اوليه و اصلي
یروند ،اين خانهها معموًالًال در اياالت متحده  1به  20م 
به شمار نم 
یباشد(.)Di & et al, 2001, 1
در بين سالهای  1991تا  999 1خانههای دوم از نظر تعداد دو درصد از ديگر اقسام و انواع مسكن رشد داشته است
یتوان ترسيم
(  13در مقابل  11درصد) .گسترش تعداد خانههای دوم را بر اساس سهم هزينههای صرف شده نيز م 
نمود .با توجه به مخارج مصرفي ميزان صرف شده به خانههای متعلق به تعطيالت يا خانهی دوم در مدت  01سال
يعني سال  985 1تا سال  995 1از  6/2ميليارد دالر به مبلغ  13 /1ميليارد دالر رسيده است ( Di & et al, 2001,
 .)1در گذشته مالكيت و تدارك خانههای دوم يا يي القي به بخش كوچك و مرفه جامعه محدود میشد .طبقهی
اشراف و بورژوازي انگلستان ،فرانسه ،سوئد و ساير كشورهاي اروپايي از قرن هفدهم به بعد در تعطيالت آخر هفته
یكه امروزه پيدا كرده
یرفتند .پديدهی خانههای دوم به شكل ،ابعاد و مقبوليت عموم 
و تابستانها از شهر به روستا م 
است بيشتر به سالهای پس از جنگ جهاني دوم بر م 
یگردد .تقويت تدريجي بنيهی اقتصادي جهان در سالهای پس
از جنگ و به دنبال آن افزايش درآمد و وقت آزاد اقشار متوسط منجر به افزايش تقاضا براي فعاليتهای فراغتي
یو
كوتاه مدت و ميان مدت در حومه و نقاط روستايي نزديك شهرها شد .همچنين بهبود سيستم حمل و نقل عموم 
تملك وسايل نقليهی خصوصي به افراد اجازه داد كه با انگيزههای متفاوت از جمله پيروي از مد ،استفاده از
ساندازهاي شخصي در خريد امالك ،به تدارك خانههای دوم بپردازند.
تفريحات سالم غير شهري يا سرمايهگذاري پ 
یآيند كه با توجه به تعداد جمعيت ساكن خود بيشترين تعداد
فرانسه ،آلمان و ايتاليا از زمرهی كشورهايي به شمار م 
خانههای دوم را در خود جاي دادهاند .در فرانسه ،خانههای دوم اغلب در اماكني كه از نقاط ممتاز گردشگري به
حساب م 
یآيند؛ يعني در كنار دريا و يا نواحي كوهستاني استقرار يافتهاند .در اياالت متحده آمريكا نيز چنين است.
یتوان به خانههای دوم تجملي و لوكس واقع در اياالت فلوريدا ،كاليفرنيا و ويالهاي مجلل در كوههای
براي مثال م 
راكي اشاره كرد (ضيائي و صالحي نسب.) 72 ،7 38 1 ،

یكند كه خانههای دوم به دليل ويژگيهای پوياي چنين
كوپوك )7 97 1(2در تعريف خود از خانههای دوم مطرح م 
خانه هايي ،نوع مجزايي نيست .به طور كلي خانههای دوم تحت مالكيت يا اجارهی خانوادههايي م 
یباشند كه در
یگزينند و از آن عمدت ًاًا براي مقاصد اوقات فراغت توسط
یكنند و گاه گاهي در آن اقامت م 
جاهاي ديگري زندگي م 
یشود .اين تعريف بيشتر مبتني بر چگونگي استفاده
اعضاي خانواده ،فاميل و دوستان با هدف غير تجاري استفاده م 
یشود با آن متمايز
یباشد و به خاطر اين كه خانههای اول در مدت طوالني توسط اعضا اشغال م 
از خانههای دوم م 
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یباشد(.)Huang, 2010, 4
یشود .اقامت در خانههای دوم معموًالًال در تعطيالت و بويژه اقامت كوتاه مدت م 
م
یشود كه ساكنان شهرها در نواحي روستايي خوش
بنابراين خانههای دوم يا اقامتگاههای ثانويه 3به خانههايي گفته م 
آب و هوا براي گذران اوقات فراغت و استراحت تدارك م 
یبينند و به نامهای خانههای يي القي ،4خانههای تعطيالت

5

و آخر هفته 6نيز معروف هستند .اقامت در اين اقامتگاهها نوعي گردشگري محسوب میشود (ضيائي و صالحي
نسب.)17 ،7 38 1 ،
در فرهنگ جغرافياي انساني جانستون خانههای دوم ،خانههايي است كه به وسيلهی خانوارهاي ساكن در نقاط ديگر
خريداري و يا به مدت طوالني اجاره میشود .چنين خانههايي معموًالًال در نواحي روستايي قرار داشته ،براي مقاصد
تفريحي استفاده م 
یشوند (صيدايي و دیگران .) 24 ، 389 1 ،مازون معتقد است كه وفاداري زياد نسبت به مقصد
گردشگري به داليل مختلف :ديدار خانواده ،گذران تعطيالت ،سرمايه گذاري و ...منجر به ساخت و يا خريد
خانههای دوم میشود و انتخاب مقصد با چشمانداز زيبا و رفت و آمد مكرر در ارتباط است (همان منبع.) 25 ،
شكل گيري خانههای دوم در نواحي روستايي معموًالًال به سه شيوهی متفاوت صورت گرفته است .روش اول تبديل
یدر روستاها به خانهی دوم است .اين شيوه در اروپا نسبت به آمريكاي شمالي رواج بيشتري
مساكن روستايي دایم 
نهای تملك شدهی خصوصي افراد است كه در اروپا به دليل
دارد .شيوهی دوم ،ساخت خانههای دوم در قطعه زمي 
تهای ساخت و ساز و كمبود زمين اين شيوه رواج كمتري در مقايسه با آمريكاي شمالي دارد .شيوهی سوم
محدودي 
تهای توسعه است كه در دورهها و يا مناطقي كه تقاضا زياد بوده ،اين شيوه
ساخت خانههای دوم توسط شرك 
توانسته نيازها را پاسخ دهد .شيوهی تازه تملك و تصرف از خانههای دوم در آمريكا روش مشاركتي است؛ بدين
یكنند و هر يك حق استفاده از آن را در تعداد روزهاي
ترتيب كه چند نفر خانهاي را به طور مشترك خريداري م 
معيني از سال دارند .شركتهايي كه اين نوع خانههای دوم را گسترش دادهاند ،با دريافت هزينهی شارژ درآمد خوبي
كسب میكنند(رضواني.) 62 ، 1382 ،
یشود ،قيمت زمين به طور سريع افزايش يافته
برخي از ساكنان محلي شكايت دارند كه مالكيت خانهی دوم باعث م 
یكند .آنها
و تورم در قيمت مسكن ايجاد شود و در نتيجه مردم محلي و دختران جوان را وادار به ترك منطقه م 
استدالل م 
یكنند كه استفادهی فصلي از خانههای دوم تقاضاي بيش از حد در مورد خدمات ،بخصوص آب و
فاضالب و تراكم ترافيكي را در برخي از روزها و ماههای سال موجب میشود و در ديگر روزهاي سال به خاطر
بسته شدن مغازهها و غيره به شهر ارواح تبديل میشود (.)Paris, 2008
یباشد .گردشگري خانههای
پيام منطقهی يي القي و گردشگري ساكنان استان آذربايجان شرقي بويژه شهر تبريز م 
وياليي در اين منطقه رشد چشمگيري داشته و در مقايسه با ساير نواحي استان تراكم خانههای دوم در اين منطقه
بسيار بيشتر است .علت عمدهی اين رشد چشمگير ،نزدی یک و سهولت دسترسي كه در كنار راه ارتباطي اصلي تبريز
یباشد و وجود آب و هواي خوش ،پر آبي و وجود پيست اسكي در اين منطقه م 
به بازرگان م 
یباشد.
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از آنجا كه ساكنان بیشتر اين سكونتگاهها در منطقهی پيام را شهروندان تبريزي تشكيل میدهند .بنابراين می توان
چنين عنوان كرد كه رشد سريع كالنشهر تبريز و تبعات ناشي از زندگي شهرنشيني از جمله رشد زندگي آپارتمان
يهای
نشيني ،دلزدگي شهروندان به خاطر دوري از طبيعت و زندگي در محيط تصنعي شهري ،شلوغي و آلودگ 
صوتي و هوايي ناشي از آن ،ترافيك شهري و فشارهاي رواني ناشي از آن ،تقاضا براي ايجاد و تملك خانههای دوم
طهای روستايي خوش آب و هوا نظير پيام افزايش داده است .ايجاد و گسترش خانههای يي القي
را در حومه و محي 
یتواند اثرات و پيامدهاي مثبت و منفي زيادي داشته باشد كه اين
در مناطق روستايي و طبيعت بكر چنين مناطقي م 
یتواند عامل يا مانع توسعهی روستايي شود .از آنجا كه پديدهی گردشگري در جامعهی ما به
عوامل خود به تنهايي م 
تازگي رونق گستردهاي يافته است ،بنابراين در پرداختن به آن بيشتر ابعاد مثبت را برجسته کرده و لذا كمتر به ابعاد
یدهند.
یگذارد توجه نشان م 
منفي و تأثيراتي كه بر محيط زيست منطقه و اقتصاد كشاورزي و توسعهی روستايي م 
در اين مقاله سعي شده است به ابعاد مثبت و منفي احداث خانههای دوم از ديد روستا يي ان در منطقهی پيام پرداخته
شود.
چارچوب نظري
در خصوص جايگاه و نقش گردشگري روستايي در برنامهريزي با توجه به الگوي مفهومیاز گردشگري روستايي
چنين عنوان شده كه گردشگري روستايي از يكسو قابليت اقتصاد سرمايه داري را در تصرف فضاهاي جديد و ادغام
یدهد كه در آن راهبرد كااليي شدن نواحي روستايي ،بخشي از اقتصاد
آنها را در چرخهی مصرفي نشان م 
یشود .از ديگر سو گردشگري روستايي نتيجهی يك مفهوم فراگير از گريزهاي شهري
زيباشناختي معاصر محسوب م 
است .سرمايه داري پسافورديسم در عبور از نگرش تك محور در نواحي روستايي ،در قالب كنش پذيري اقتصادي-
اجتماعي ،گردشگري روستايي را مطرح میكند(تقديسي زنجاني و دانشور عنبران.) 183 ، 1386 ،
گردشگری روستایی یک پدیدهی بسیار قدیمی است اما در عین حال به عنوان یک فعالیت تفریحی-اجتماعی در
نیمهی دوم قرن هجدهم در انگلستان و اروپا ظاهر شد ( .( Sharply & Julia, 1997, 47همچنین گردشگری
روستایی عبارت است از فعالیتها و گونه های مختلف گردشگری در محیط های روستایی و پیرامون آنها که در
بردارندهی آثار مثبت یا منفی برای محیط زیست انسانی و طبیعی است (پاپلی یزدی و سقایی .) 301 ،8315 ،امروزه
گردشگری در مناطق روستایی و دور افتاده ،اهمیتی ویژه یافته و وسیله ای برای رفاه جوامع تلقی می شود .بررسی

های هال 7و رابرت 8در زمینهی گردشگری روستایی نشان می دهد که گردشگری در مناطق روستایی  01تا 20
درصد از تمامی فعالیت های جهانگردی را شامل می شود (.)Roberts & Hall, 2001, 55-56

سدلر 9از نخستين كساني بود كه مدل اكوتوريسم پايدار را در  990 1ارایه كرد و سه دسته اهداف اجتماعي ،اقتصادي
و زيست محيطي را در مدل خود گنجاند؛ اهداف اجتماعي شامل تأمين مزاياي اجتماعي ،مشاركت در برنامهريزي،
آموزش و اشتغال ساكنان محلي و اهداف اقتصادي شامل مزاياي اقتصادي براي جامعهی محلي ميزبان و پاياي
7
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اقتصادي میشد .و اهداف زيست محيطي نيز كمك به حفظ منابع طبيعي محل ،اجتناب از تخريب منابع و مديريت
یگرفت؛ و سرانجام ،محل تالقي اين اهداف اكوتوريسم پايدار خوانده شده
عرضه و تقاضاي منابع طبيعي را در بر م 
است ،اكوتوريسم راهي براي حفظ چشماندازها و ذخاير طبيعي است .با گسترش و توسعهی اكوتوريسم ،امكان
یشود (اكبري
ايجاد كاربريهای اقتصادي براي مناظر طبيعي و در نتيجه ،تأمين اعتبارات الزم براي حفظ آنها فراهم م 
و بمانيان .)431 ،7 38 1 ،به تبع اين از نظر اثرات گردشگري درك شده از سوي جامعهی ميزبان در سه طبقهی
اساسي هزينه و فايدهی اقتصادي ،اجتماعي و محيطي قرار دارد .در اين خصوص محققان معتقدند؛ كه ميان رونق
گردشگري و معيارهاي عيني و ذهني اثرات اقتصادي ،اجتماعي و محيطي بر جامعهی ميزبان رابطهاي مستقيم وجود

دارد .باتلر 10در اين زمينه معتقد است ميان سطح توسعهی گردشگري و نگرش منفي به اثرات اقتصادي ،اجتماعي و
محيطي در جامعهی ميزبان رابطهاي مستقيم وجود دارد .در همين رابطه ،مارتين و ياسال 11معتقدند ميان مراحل

چرخهی حيات گردشگري و تأثيرات گردشگري بر جامعهی ساكنان رابطهاي مستقيم وجود دارد؛ بدين ترتيب كه در
مرحلهی اوليهی توسعهی گردشگري ،معموًالًال مقدار زيادي از آرزوها و اشتياق ساكنان مقصد به خاطر فوايد اقتصادي
درك شده برآورد م 
یشود .ولي از آنجا كه در مراحل بعد ،به خاطر بروز تغ يي رات ناخوشايند در محيط طبيعي و نوع
گردشگراني كه جذب شدهاند ،درك و تصور مردم از اثرات گردشگري به تدريج منفي م 
یشود .فرض اساسي در
یيابد اما
همهی نظرات اين است كه كيفيت زندگي ساكنان مقصد در مراحل اوليهی توسعهی گردشگري بهبود م 
یرسد كه توسعهی بيشتر گردشگري بروز تغ يي رات منفي در محيط مقصد را
ظرفيت تحمل محيط به مرحلهاي م 
موجب میشود .اريلي 12ظرفيت تحمل را ظرفيت جذب گردشگر در يك مقصد گردشگري ،قبل از محسوس شدن
یداند (عليقلي زاده و دیگران.)5 ، 1386 ،
آثار منفي از سوي جمعيت ميزبان ،م 
در زمينهی نظريات مربوط به گردشگري روستايي و خانههای دوم و ارتباط آن با توسعهی روستايي سه ديدگاه
وجود دارد (صيدايي و دیگران :) 26 ، 389 1 ،ديدگاه اول؛ گردشگري روستايي به عنوان راهبردي براي توسعهی
روستايي :طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه از طريق گسترش و بسط گردشگري به عنوان جايگزيني براي
تهای كشاورزي در نواحي روستايي ،میتوان با بهره برداري از منابع انساني و طبيعي موجود ،باعث ايجاد
فعالي 
درآمد و افزايش رفاه زندگي ساكنان فضاهاي روستا شد .ديدگاه دوم؛ گردشگري روستايي به عنوان يك سياست
بازساخت سكونتگاههای روستايي :طرفداران اين نظريه بر اين اعتقاد هستند كه میتوانند از اتكاي بيش از حد
توليدكنندگان روستايي به كشاورزي بكاهند و آنها را در فرصتهای اقتصادي جديدي به كار گيرند .ديدگاه سوم؛
گردشگري روستايي ابزاري براي توسعهی پايدار و حفاظت از منابع طبيعي؛ گردشگري پايدار ،گردشگري را در
قالب مرزها بررسي كرده و رابطهی مثلث وار ميان جامعهی ميزبان و سرزمين آن از يكسو و ميهمان؛ يعني
تهای گردشگري برقرار ساخته است.
گردشگران را از سويي ديگر با فعالي 
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يكي ديگر از عوامل تع يي ن كننده در موقعيت مكاني خانههای دوم ،فاصلهی بين سكونتگاه اصلي و خانهی دوم است.
یدهد كه حد نهايي گسترش خانههای دوم
مدل توصيفي الگوي توسعهی خانههای دوم در شهر ليون فرانسه نشان م 
در اطراف اين شهر در شعاع حداكثر يك ساعت است .در اين رابطه در دورهی اسب و درشكه اين شعاع 51
كيلومتر بود كه در دههی  950 1به  65كيلومتر و در شرايط فعلي با توجه به توسعهی امكانات حمل و نقل به بيش از
 90كيلومتر رسيده است (رضواني.) 64 ، 1382 ،
پيشينهی تحقیق
رضواني و صفايي ( ،) 384 1در مطالعهاي با عنوان «گردشگري خانههای دوم و اثرات آن بر نواحي روستايي :فرصت
يا تهديد در نواحي روستايي شمال تهران (بخشهای لواسانات و رودبار قصران)» ،نشان دادند كه به دليل فقدان
تهای موجود در اين ناحيه در زمينهی گردشگري چه براي تأمين نيازهاي
برنامهريزي و ضعف مديريتي ،از فرص 
فراغتي شهروندان تهراني و چه براي تجديد حيات اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي به درستي استفاده نشده
است .در مقابل ،تهديدهاي مرتبط با گردشگري به پيامدهايي نامطلوب مانند آلودگي منابع آب ،تخريب
چشماندازهاي طبيعي ،تخريب و تغ يي ر كاربري اراضي باغات ،افزايش مهاجرت و ركود فعاليتهای كشاورزي و
دوگانگي اجتماعي انجاميده است.
مهدوي حاجیلویی و همكاران ( ،)7 38 1در مطالعهی خود با عنوان «نقش و تأثير خانههای دوم بر ساختار اقتصادي و
اجتماعي ناحيهی كالردشت» بر اين باورند كه در اين ناحيه ،به دليل موقعيت ممتاز آن براي گردشگري و استراحت
ساكنان شهرها ،خانههای دوم گسترش يافته و شكل گيري اين پديده در نواحي روستايي بر دگرگوني اقتصادي و
اجتماعي منطقه تأثير چشمگيري داشته است .همچنين ،بر اين نكته تأكيد شده كه در اين ناحيه ،غالب ًاًا ساخت و
سازها به صورت سليقهاي و بدون طرح و برنامه بوده و در نتيجه ،به بروز ناهماهنگي در چهره و ساختار محيطي
منجر شده است؛ و ادامهی چنين روندي با اصل پايداري محيط زيست و توسعهی روستايي مغايرت دارد.
در تحقيقي تحت عنوان تأثير خانههای دوم بر توسعهی منطقهی باغبهادران شهرستان لنجان كه توسط صيدايي،
خسروي نژاد و كياني ( ،) 389 1به روش  SWOTانجام گرفت به اين نتايج رسيدند كه داشتن چشمانداز طبيعي و
يهای
جاذبههای طبيعي مناسب ،تمايل شهروندان براي گذران اوقات فراغت خود در اين مكانها و سرمايه گذار 
يهای اقتصادي و كالبدي داراي تأثيرات
يهای مهم آن بوده است و سرمايه گذار 
مختلف بخش خصوصي از ويژگ 
مثبت و منفي در منطقه بوده و ساماندهي فضايي مناسب اين مكانها میتواند آثار مثبت توسعهاي در منطقه داشته
باشد.
حسيني ابري ( ،) 380 1ضمن اشاره به بهترين نمونههای خانههای دوم در منظومههای روستايي جاجرود ،شيركوه
يزد ،حاشيهی زاينده رود ،قمصركاشان ،طرقبه مشهد و ...معتقد است كه گسترش اين پديده در كشور به صورت
خودجوش و فاقد نظارت و كنترل برنامهريزي شده است.
صالحي نسب ( ،) 384 1تأثيرات خانههای دوم را از حيث عدم توجيه اقتصادي ،تشديد مهاجرت ،محدوديت اراضي
كشاورزي ،تأثيرات كالبدي -فيزيكي و ايجاد دوگانگي در محيط زيست ساخته شده و نوع سبك معماري را تحليل
یكند.
م

بررسي نگرش روستاييان به اثرات551 ...

یدهد كه
نتايج مطالعهی ليو و وار 13در مورد سنجش نظرات ساكنان نسبت به اثرات گردشگري در هاوايي نشان م 
ًال هم عقيده بودند .ولي در مورد
جامعهی ميزبان در زمينهی سودمندي اقتصادي و فرهنگي بسيار زياد گردشگري كام ًال
انتساب مسایل محيطي به گردشگري ترديد داشتند؛ در عين حال ،حفاظت محيط را از مزاياي اقتصادي گردشگري با
اهميت تر م 
یدانند اما راضي به كاهش استانداردهاي زندگي براي دستيابي بدين اهداف نيستند (عليقلي زاده
فيروزجايي و دیگران.)6 ، 1386 ،

تحقيقي هم توسط آلدزكاگيوس ،) 969 1(14در سوئد مركزي انجام شد .وي يك مدل رگرسيوني را براي تحليل
يهای مكاني در زمينهی چگونگي تصميم گيري
رابطهی بين خانههای دوم در منطقهی درياچهی سيليجان و ويژگ 
يهای مكاني به عنوان متغيرهاي مستقل در اين مدل
مالكان براي انتخاب محل اين خانهها استفاده كرد .ويژگ 
رگرسيوني شامل وضع ناهمواري ،مناظر آبي ،فضاهاي باز كشاورزي ،دسترسي به مراكز خرده فروشي ،دسترسي به
امكانات حمل و نقل و جادههای محلي بودند كه در نهایت در اين مطالعه سطح تب يي ن  70درصد به دست آمد
(رضواني.) 65 ، 1382 ،

جاكوبز ) 1972 ( 15در مطالعات خود به اين نتيجه رسيد كه توزيع خانههای دوم در شمال ولز تحت تأثير قيمت
امالك ،درجهی شهرنشيني ،مهاجرفرستي ،كيفيت اراضي كشاورزي و سهولت دسترسي به مراكز شهري قرار دارد.
كيفيت محيط ،اقليم محلي ،چشمانداز مناظر از جانب خانههای دوم و دسترسي به مناظر آبي نيز اهميت زيادي دارد.
همچنين الگوي سكونت موجود ،دسترسي به زمين و سياستهای برنامهريزي نيز با نقش تع يي ن كننده در گسترش و
توزيع خانههای دوم مؤثر است (رضواني.) 64 ، 1382 ،
عالوه بر مطالعات فوق الذکر ،مطالعات دیگری در این زمینه توسط شاریه ( ) 1372؛ ضیایی و صالحی نسب ()7 38 1؛
آمار و برنجکار () 388 1؛ عنابستانی ( 388 1و ) 389 1؛ صیدایی و دیگران () 389 1؛ گلین مقدم () 388 1؛ فیروزنیا و
دیگران ( ) 390 1و دیگران صورت گرفته است.
روش تحقيق
روش تحقيق اين مطالعه توصيفي -تحليلي است .اطالعات مورد نياز در اين مطالعه به روش پيمايشي و از طريق
پرسشنامه جمع آوري شده است .از نظر زماني نيز مطالعهی حاضر يك تحقيق مقطعي بوده كه در سال  390 1انجام
گرفته است.
سؤال تحقيق
روستا يي ان پيام چه نگرشي به پيامدهاي احداث خانههای دوم در اين روستا دارند؟
فرضيههای تحقيق
یباشد.
 -نوع نگرش روستا يي ان به پيامدهاي احداث خانههای دوم برحسب جنسيت افراد متفاوت م 
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 نوع نگرش روستا يي ان به پيامدهاي احداث خانههای دوم برحسب سطح رضايت از احداث چنين خانههاييیباشد.
متفاوت م 
 بين نگرش روستا يي ان به پيامدهاي احداث خانههای دوم و سن روستا يي ان رابطه وجود دارد. -بين نگرش روستا يي ان به پيامدهاي احداث خانههای دوم با رضايت روستا يي ان از مالكان آنها رابطه وجود دارد.

اعتبار 16و روايي 17تحقيق:

در بررسی اعتبار پژوهش حاضر از اعتبار صوري (كه در اين ارتباط پرسشنامه از جنبه های مختلف از جمله قابل
سنجش بودن ،ساختمند بودن و از جهات ديگر توسط چندين نفر از اساتيد جامعه شناسي مورد بررسي و بازبينی
قرار گرفته است) و برای اعتبار سازه ای آن از تحليل عاملي استفاده شده است .بر طبق نتايج آزمون تحليل عاملي
مقدار  KMO=0 / 695بدست آمده و چون اين مقدار از  0/5بزرگتر است ،بنابراين نتيجه گرفته میشود که تعداد
نمونهها براي اجراي تحليل عاملي كفايت میكند .همچنين بر اساس نتايج ،مقدار آزمون بارتلت برابر با  562/836و
لها به
یشود که تفكيك عام 
سطح معني داري  0/ 000است و چون اين مقدار معنادار است بنابراين نتيجه گرفته م 
درستي انجام شده و سؤاالت مندرج در هر عامل همبستگي ريشهاي بااليي با همديگر دارند .همچنين نتايج حاصله
یدهد ،بعد نگرش زيست محيطي با مقدار ويژه  4/864و بعد نگرش اقتصادي با مقدار ويژه  2/1 57و بعد
نشان م 
نگرش اجتماعي با مقدار ويژه  1/ 219به ترتيب بيشترين مقادير ويژه را به خود اختصاص دادهاند .همچنين برای
حصول اطمينان از روا یي يا پايا یي ابزار سنجش از ضريب آلفای كرونباخ كه از مناسب ترين روش های محاسبهی
پاياپی می باشد استفاده شده است .در جدول شمارهی ( )1نتايج اين آزمونها نشان داده شده است.
جامعهی آماري
قبل از بيان جامعهی آماري به معرفي كوتاهي از جامعهی آماري پرداخته شده است .منطقهی پيام يكي از زيباترين و
یباشد .كه در طول سال مورد توجه جهانگردان داخلي و خارجي
مهمترين تفرجگاههای مردم آذربايجان شرقي م 
یشود كه در بخش مركزي شهرستان مرند و در دامنهی ارتفاعات رشته كوه
است .پيام منطقهاي روستايي را شامل م 
یپيام
ميشو واقع شده و از مرتفع ترين گردنههای حدفاصل تبريز به ماكو در استان آذربايجان غربي است .نام قديم 
«يام» م 
یباشد كه هم اكنون نيز همين نام

Validity
Reliability

12-
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جدول شمارهی ( :)1نتایج مربوط به تحلیل عاملی و تحلیل روا یی گویه های متغیر نگرش به خانههای دوم
متغیر

ابعاد متغیر

وابسته

وابسته

گویه ها
 وجود خانههای دوم باعث فروش بيشتریشود.
محصوالت كشاورزي م 

پيامد اقتصادي

 وجود خانههای دوم باعث رونقیشود.
اقتصادي در روستا م 
 وجود خانههای دوم باعث باال رفتنیشود.
درآمد روستائيان م 
 وجود خانههای دوم باعث ايجاد اشتغالیشود.
بيشتر در روستا م 
 وجود خانههای دوم باعث از بين رفتنیشود.
فرهنگ سنتي در روستا م 

بر روستا

پيامد خانههای دوم

پيامد اجتماعي فرهنگي

 وجود خانههای دوم باعث ايجاددودستگي و تعارض بيشتر در روستا
یشود.
م
 وجود خانههای دوم باعث محدود شدنیشود.
فضاي استفاده روستاييان م 
 -وجود خانههای دوم باعث شلوغي محيط

بار عاملی

واریانس

مقادير

ضرایب

تب یی ن شده

وي ژ ه

روا یی

0/218
37 /632

4/864

0/97

0/208
/577
0/ 54 8
/ 786
0
0/ 754

21 / 426

2/175

0/ 85

0/866

0/019

یشود.
چشمههای آب در روستا م 
پيامد زيست محيطي

 -وجود خانههای دوم باعث آلودگي منابع

0/ 794

یشود.
آب در روستا م 
 وجود خانههای دوم باعث از بين رفتنیشود.
درختان و باغات م 
 ساخت و ساز خانههای دوم باعثآلودگي و ريخت و پاش زباله در روستا
یشود.
م

تب یی ن شده

روايی كل

0/278

یشود.
روستا م 
 -وجود خانههای دوم باعث تخريب

د ر صد

ضري ب

/ 55 7
0
0/ 486

10 /261

1/912

0/ 85

68 / 24 8

./48
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شکل شمارهی ( :)1نقشهی محدودهی مورد مطالعه

يهای 355 1
در گفتگوهاي محاورهاي مردم آذربايجان بر زبانها جاري است .جمعيت روستاي پيام در طي سرشمار 
تا سال  385 1نشان م 
یدهد كه جمعيت اين روستا رشد منفي داشته است و ميزان مهاجرفرستي اين روستا بيشتر بوده
است .در جدول شمارهی ( )2تحوالت جمعيتی اين روستا در سال های  385 1- 355 1نشان داده شده است.
لهای  1355تا سال 1385
جدول شمارهی ( :)2جمعيت روستاي پيام طي سا 
سال

تعداد خانوار

جمعيت

355 1

246

7 44 1

365 1

354

779 1

375 1

283

1753

385 1

633

389 1

منبع :مرکز آمار ایران

نمونهی آماري
نمونهی آماري پژوهش مورد مطالعه از بين كليهی سرپرستان خانوارهايي كه در سال  389 1ساكن روستاي پيام
بودهاند و بر اساس آمار سرشماري سال  385 1که تعداد  633خانوار بوده است از طريق فرمول كوكران انتخاب شده
است.
Nt 2 s 2
Nd 2 + t 2 s 2
336 × (1 / 96 ) × 18 / 5
≡ 59
2
2
336 × (1) + (1 / 96 ) × 18 / 5
2

 = nحجم نمونهی آماري؛  =Nحجم جامعهی آماري  633خانوار؛
 =tحدود اطمينان در  95درصد ( )1/ 96؛  =Sexاشتباه معيار ميانگين مربوط به نگرش اقتصادي ( )0/ 48؛
 =dبرآورد دقت احتمالي ( ) 1/ 96 × / 48 ⇒ 1 d = t * sex = . 0/ 45؛

=n

=n
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 = S2واريانس پيامدهاي اقتصادي (.) 16 /2
خها به  80نفر افزايش داده شده است .روش نمونه
حجم نمونه براي كاهش اشتباه استاندارد و اثرات بدون پاس 
گيري در تحقيق حاضر نمونه گيري از نوع خوشهاي بوده است .به طوري كه روستا به  8محله تقسيم شده و از هر
محله  01خانوار به صورت تصادفي انتخاب شده است و با مراجعه به درب روستا يي ان از آنها خواسته شد كه
سرپرست خانوار به پرسشنامهی تحقيق جواب دهند .يافتههای تحقيق
از كل پاسخگويان كه  80نفر از سرپرستان خانوادهها بوده 60 ،نفر يعني  75درصد را مردان و  16نفر (  20درصد)
را زنان تشكيل م 
یداده و  4نفر هم به جنسيت خود اشارهاي نداشتهاند .ميانگين سني پاسخگويان  45سال بوده است.
از نمونهی مورد مطالعه  44نفر صاحب زمين (  55درصد) 28 ،نفر يعني  35درصد بدون زمين و  8نفر يا به عبارتي
یدهد كه ميانگين پيامد مثبت خانههای دوم از نظر
 01درصد به اين سؤال جوابي ندادهاند .نتايج توصيفي نشان م 
یباشد كه نشان دهندهی پيامد مثبت
روستا يي ان از  12گويه طراحي شده در يك طيف پنج قسمتي  35 / 56از  60م 
یباشد ،پا يي ن ترين
یباشد .باالترين ميانگين از بين ابعاد پيامد بعد اقتصادي با  41/ 84از  20م 
متوسط خانههای دوم م 
ميانگين هم پيامدهاي اجتماعي با ميانگين  9/ 95از  20بوده است و ميانگين بعد زيست محيطي هم  01/ 83از 20
یباشد .ميانگين رضامندي از
یباشد .بنابراين ميانگين نگرش به ابعاد اجتماعي و زيست محيطي در حد پا يي ني م 
م
یباشد.
یباشد كه در حد متوسط م 
صاحبان خانههای دوم  91/ 52از  30م 
جنسيت و نگرش به خانههای دوم
براي آزمون تفاوت ميانگين نگرش روستایيان به خانههای دوم بر حسب جنسيت آنها از آزمون tيا T-Testاستفاده
یدهد كه ميانگين نگرش براي مردان  35 / 34و براي زنان  34 /8مي-
شده است .آمارههای توصيفي اين آزمون نشان م 
باشد .نتايج آزمون استنباطي نشان ميدهد كه با مقدار  t= / 414سطح معناداري بدست آمده  0/ 681ميباشد كه بيشتر
از آلفاي  0/ 05ميباشد .يعني ميانگين نگرش روستایيان برحسب جنسيت آنها تفاوت معناداري ندارد .به عبارتي
نگرش كلي روستایيان به خانههای دوم به لحاظ مرد و زن بودنشان تفاوتي ندارد .ولي در ارتباط با ابعاد نگرش،
یباشد .به طوري كه ميانگين زنان از لحاظ بعد
نگرش مردان به لحاظ اقتصادي و اجتماعي با همديگر متفاوت م 
اقتصادي بيشتر از مردان و به لحاظ اجتماعي ميانگين نگرش مثبت مردان بيشتر از زنان م 
یباشد .به عبارتي زنان
نسبت به پيامدهاي اجتماعي خانههای دوم نگرش منفي تري نسبت به مردان دارند .از نظر پيامدهاي زيست محيطي
یباشد (جدول شمارهی .)3
هم نگرش مردان با زنان تقريب ًاًا يكسان م 
نگرش و رضايت از خانههای دوم
براي آزمون فرضيهی تفاوت ميانگين نگرش روستا يي ان بر حسب سطح رضايت آنها از خانههای دوم از تحليل
واريانس کي

طرفه استفاده شده است ،زيرااندازه گيري متغير وابسته در سطح فاصلهاي و سنجش متغير مستقل يعني

سطح رضايت در سطح رتبهاي چند حالته قرار دارند .نتايج آزمون آناليز واريانس هم با سطح معناداري محاسبه
شده  Sig=/ 096بيشتر از آلفاي  0/ 05م 
یباشد .بنابراين میتوان گفت که ميانگين نگرش روستا يي ان بر حسب سطح
یدهد كه تنها بين
رضايت آنها از خانههای دوم با همديگر اختالف معناداري ندارند .نتايج تحقيق حاضر ،نشان م 
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نهای اقتصادي و سطح رضايت تفاوت معناداري وجود دارد .به عبارتي میتوان گفت كه روستایيان بيشتر به
ميانگي 
یباشد
یدهند و سطح رضايت آنها بيشتر تحت تأثير پيامدهاي اقتصادي خانههای دوم م 
بعد اقتصادي اهميت نشان م 
(جداول شمارهی  4و .)5
جدول شمارهی ( :)3نتايج آزمون  Tمربوط به تفاوت ميانگين نگرش بر حسب جنسيت
متغير
نگرش به خانههای دوم
بعد اقتصادي
بعد اجتماعي
بعد زيست محيطي

جنسيت

تعداد

ميانگين

مرد

58

35 / 34

زن

16

34 /8

مرد

60

41/ 12

زن

16

71

مرد

58

01/5

زن

16

7/ 69

مرد

58

01/ 88

زن

16

01/ 13

درجهی آزادي

مقدار T

سطح معناداري

45 /123

/ 414

/ 681

34 /527

-3/ 019

./ 005

72

2/ 641

/ 010

22/ 106

/ 691

/ 796

جدول شمارهی ( :)4ميانگين نگرش روستاييان به خانههای دوم بر حسب سطح رضايت
سطح رضايت

كم

متوسط

زياد

36 /5

36 /22

35 / 56

ميانگين اقتصادي

9

13 / 75

16 / 32

41/ 84

ميانگين اجتماعي

11 /5

01/ 83

9/14

9/ 95

ميانگين زيست محيطي

11 /71

11 / 92

ميانگين نگرش

31 / 67

01/ 52

كل

01/ 83

 نگرش روستاييان به خانههای دوم و سن آنهابا توجه به اين که سن و نگرش و ابعاد آن ،در مقياس فاصلهاي هستند ،براي سنجش رابطهی بين آنها از  rپيرسون
استفاده شده است .نتایج بدست آمده از آزمون بین دو متغیر سن و نگرش روستا يي ان نشان می دهد که چون سطح
معناداری بدست آمده  Sig=0/ 18 1بيشتر از سطح معناداری مورد نظر  0/ 05م 
یباشد ،می توان گفت که بین دو متغیر
یدهد كه بين
سن و نگرش رابطهی معناداری وجود ندارد .در ارتباط با رابطهی بين سن با ابعاد نگرش نتايج نشان م 
سن و دو بعد پيامدهاي اجتماعي و زيست محيطي رابطهی معنادار وجود ندارد ولي بين سن و بعد اقتصادي نگرش
روستا يي ان رابطه معناداري با  Sig=/920وجود دارد .ضریب همبستگی بدست آمده از  rپیرسون بین این دو متغیر
 / 245نشان دهندهی آن است که همبستگی بین دو متغیر فوق مستقيم و در حد ضعیفی می باشد (جدول شمارهی
. )6
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جدول شمارهی ( :)5نتايج تحليل واريانس نگرش روستا يي ان به خانههای دوم بر حسب سطح رضايت
متغير

نگرش

منبع تغ يي رات

مجموع مجذورات

واريانس بين گروهي

216 / 79 1

واريانس درون گروهي
واریانس کل

بعد
اقتصادي

بعد
اجتماعي

بعد زيست
محيطي

درجه
آزادي
2
75

3357
3 57 3/ 79 1

واريانس بين گروهي

546 /324

واريانس درون گروهي

914 /464

77
2
77

واریانس کل

460 1/ 888

واريانس بين گروهي

54 /1 09

واريانس درون گروهي

7 07 1/ 704

75

واریانس کل

1131 / 795

77

79
2

واريانس بين گروهي

20 /967

واريانس درون گروهي

990 /560

75

واریانس کل

0101/338

77

2

ميانگين مجذورات
08 1/ 090
44 /067

273 /212
11 / 876

27 / 046
41/963

کمیتF

2/ 415

23 / 005

1/ 882

01/ 384
13 / 201

/ 787

سطح
معناداریSig
/ 096

/ 000

/ 59 1

/ 459

 نگرش روستاييان به خانههای دوم و رضامندي از مالكان خانههای دومبا توجه به اين که نگرش روستا يي ان به خانههای دوم و رضامندي آنها از مالكان خانهها هر دو در مقياس فاصلهاي
هستند ،براي سنجش رابطهی بين آنها از  rپيرسون استفاده شده است .نتایج بدست آمده از آزمون بین دو متغیر
نگرش روستا يي ان به خانههای دوم و رضامندي آنها از مالكان خانهها نشان می دهد که چون سطح معناداری بدست
آمده  Sig=0/ 000کمتر از سطح معناداری مورد نظر  0/ 05می باشد ،می توان گفت که بین دو متغیر نگرش
روستا يي ان به خانههای دوم و رضامندي آنها از مالكان خانهها رابطهی معناداری وجود دارد و فرضیهی اصلی تحقیق
تأیید می شود .همچنین ضریب همبستگی بدست آمده از  rپیرسون بین این دو متغیر  /1 54نشان دهندهی آن است
که همبستگی بین دو متغیر فوق مستقيم و در حد متوسط می باشد .پس هر چقدر رضامندي از رفتار مالكان باال برود
یشود (جدول شمارهی .)7
بر نگرش مثبت روستا يي ان نيز افزوده م 
برخي از اثرات خانههای وياليي بر منطقه از نظر پاسخگويان
گرچه بيش از يك قرن است كه گردشگري در مناطق روستايي در بسياري از كشورها مورد توجه قرار گرفته و
حتي در بسياري از مناطق منبع اصلي درآمد و اشتغال زايي بوده ،اما همواره نبود برنامهريزي در آن وجود داشته و
آنچه در امر گردشگري روستايي در برنامهريزيها آمده در حقيقت براي پاسخگويي و واكنش نسبت به نيازهاي
تهای تفريحي آن پرداختهاند .اما به
گردشگري بوده و بيشتر از اين كه روستا را به طرز صحيح ارتقاء بدهند ،به فعالي 
واقع گردشگري بايد به عنوان عنصري ارزشمند و مهم در توسعهی اقتصادي روستا شناخته شود (تقديسي زنجاني و
دانشور عنبران.) 84 1 : 1386 ،

62 1
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جدول شمارهی ( :)6تحليل همبستگي بين نگرش روستا يي ان به خانههای دوم و سن آنها
نگرش روستا يي ان به خانههای
دوم و سن آنها

بعد زيست محيطي و سن

بعد اجتماعي و سن

بعد اقتصادي و سن

ضريب همبستگي

0/ 78 1

سطح معناداري

0/ 18 1

تعداد مشاهدات

78

ضريب همبستگي

/ 043

سطح معناداري

/ 707

تعداد مشاهدات

78

ضريب همبستگي

-/ 007

سطح معناداري

/ 954

تعداد مشاهدات

78

ضريب همبستگي

/ 245

سطح معناداري

/920

تعداد مشاهدات

78

جدول شمارهی ( :)7تحليل همبستگي بين نگرش روستاييان به خانههای دوم و رضامندي از مالكان خانههای دوم
نگرش روستا يي ان به خانههای دوم و
رضامندي از مالكان خانههای دوم

ضريب همبستگي

0/1 54

سطح معناداري

0/ 000

تعداد مشاهدات

78

در پرسشنامهی پژوهش سؤالي در زمينهی پيامدهاي مثبت و منفي ايجاد خانههای دوم بر توسعهی روستاي پيام
طراحی و نظرسنجی شده است ،كه برخي از نظرات روستا يي ان مورد مطالعه به شرح زير م 
یباشد:
 -1پیامدهای منفی خانه های دوم عبارتند از:
 افزايش ترافيك بين شهري :در ايام تعطيل ترافيك سنگيني بر راه تبريز مرند حاكم میشود كه ناشي از تردد بهیباشد .در كنار اين امر ميزان تصادفات جادهاي در روزهاي تعطيل در محور مرند به تبريز افزايش
منطقهی پيام م 
یيابد؛
م
 وجود پس آبهاي فاضالبها موجب آلودگي در محيط زيست روستا می شود؛ از بين رفتن منابع ملي؛  -از بين رفتن آبهای زير زميني؛ استفاده از مصالح و سبك معماري غير بومي :از جمله تأثيرات پديدهی خانههای يي القي تغ يي ر در سبك معماريیباشد كه كوچكترين سنخيتي با معماري محلي ندارد .خانههای يي القي بيشتر با سبكهای مدرن
خانههای دوم م 
یشوند؛
شهري و حتي اروپايي ساخته م 
 دوگانگی مناطق مسكوني در منطقه :روستاي پيام با خانههای سنتي در يك طرف و خانههای يي القي با سبكنهای زراعي در طرف ديگر ساخته شده است .بنابراين شهرنشی 
مدرن در مناطق كشاورزي و زمي 
نها وارد روستا
نشده و سعي م 
یكنند كه خانههای يي القي خود را با فاصلهی بيشتر از روستا احداث كنند؛
 تبديل مزارع و باغات به خانههای وياليي با حجم كمتر و كاربري غير كشاورزي كه زمينه را براي ركود كشاورزيدر منطقه فراهم كرده است؛
لها و گياهان تزیيني غير بومي؛ ساكنان خانههای يي القي در منطقهی پيام براي تزیين خانههای خود از
 كاشت گ یكنند كه بوم 
گلها يا درختان بيشتر استفاده م 
یآن منطقه نبوده است؛
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 محدود كردن دسترسي عموم به مناطق طبيعي و تشدید جدایی گزینی اجتماعی :معموًالًال باغات و زمينهايي كه دریباشد .اولين اقدام صاحبان خانههای يي القي بعد از تملك
یباشد بدون حصاركشي و ديوار م 
یهاي محل م 
دست بوم 
زمين ها ،حصاركشي اطراف ملك خودشان بوده و حتي در بعضي از مواقع دسترسي به خيابانها و محلههای خود را
محدود م 
یكنند.
 باعث ازدياد زباله و مزاحمت به روستایيان م یشوند؛
 موجب شلوغي در روستا و ازدياد عشق و عاشقي در روستا شده است؛ افزايش طالق در روستا؛  -افزايش بي بند و باري در روستا و گسترش فساد؛ باعث دودستگي و تفرقه در روستا شده است؛  -كاهش ازدواج های فاميلي؛ بي مهري زوجين؛  -افزايش دزدی در روستا؛  -بيشتر شدن اختالف و شکاف طبقاتي؛یشود؛
 باعث رفت و آمد افراد نامشخص م  غیر از موارد فوق الذکر با توجه به اين كه شهرنشینها بويژه شهروندان تبريزي به اين مناطق هجوم آوردهاند زمينهنهای منطقه به دليل بوجود آمدن قيمتهای
را براي افزايش شديد قيمت زمين و مسكن سبب شده و بیشتر زمي 
كاذب در دست يك عده بورس باز مستغالت افتاده و به همين دليل از كاربري كشاورزي و توليدات كشاورزي
خارج شده است و حتي با باال رفتن قيمت زمين در منطقه باعث شده كه تأمين زمين و مسكن براي جمعيت
بوم 
یمنطقه دشوار باشد.
 -2پیامدهای مثبت خانههای دوم عبارتند از:
یشود؛
شهای روستا م 
 ايجاد اشتغال؛  -باعث رونق كسب و كار مسافرك  افزایش منابع درآمدي؛  -باعث ايجاد منطقه گردشگري میشود؛نهای كشاورزي؛  -بيشتر شناخته شدن و معرفی روستا در سطح ملی؛
 افزايش رونق زمي  زيبايي توريستي؛  -ايجاد فرهنگ نوع دوستي؛ رونق روستا و افزايش درآمدها؛  -افزايش كارهاي كارگري؛یدهد ،بيشتر ابعاد و پيامدهاي منفي خانههای دوم مربوط به مسایل
همچنانكه نتايج اين دو سؤال باز نشان م 
اجتماعي ،فرهنگي و زيست محيطي بوده است و در زمينهی پيامدهاي مثبت هم بيشتر توجيهات اقتصادي را مطرح
كردند كه با ساير نتايج تحقيق همخواني دارد.
بحث و نتيجهگيري
سدلر ،كه مدل اكوتوريسم پايدار را در سال  990 1ارایه داد ،به سه دسته اهداف اجتماعي ،اقتصادي و زيست
محيطي در مدل خود اشاره داشته كه نتايج تحليل عاملي گويههای مربوط به پيامدهاي گردشگري و احداث
خانههای دوم بر منطقهی روستايي پيام بر سه بعد اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي عامل بندي شد كه با مدل
سدلر همخواني نزديكي دارد .همچنین در ارتباط با نگرش روستا يي ان پيام به پيامدهاي احداث خانههای دوم نتايج
یدهد كه روستا يي ان بيشتر به ابعاد اقتصادي اين پديده نگرش نسبت ًاًا مثبتي دارند ،ولي از نظر اجتماعي
تحقيق نشان م 
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و بويژه زيست محيطي احساس ترديد دارند .در كنار نتايج فوق نتايج ديگر تحقيق نشان می دهد كه زنان نسبت به
مردان در زمینهی پيامدهاي اقتصادي ديد مثبت تر داشته ،ولي از نظر اجتماعي و بروز رفتارهاي غير منطبق با
شئونات فرهنگي خود ديدگاه نگران كننده تري دارند .شايد اين به اين خاطر باشد كه ورود زنان شهري به منطقه
باعث مقايسهی زنان روستايي با زنان مهمان از طرف مردان روستايي شده و اين زمينه را براي نارضايتي زنان
روستايي فراهم آورد.
میانگین نگرش روستاییان به پیامد خانه های دوم نشان می دهد که میانگین بعد اقتصادی باالتر از سایر ابعاد بوده
است .همچنین نتایج حاصله نشان می دهد که رضایت روستاییان با نگرش روستاییان نسبت به خانه های دوم از بعد
اقتصادی رابطهی معناداری دارد .به عبارتی بیشترین عامل رضایت روستاییان از خانه های دوم فاکتور مالی و
اقتصادی می باشد .در نهایت نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که با باال رفتن میزان رضامندی از مالکان خانه های
دوم نگرش روستاییان نسبت به خانه های دوم هم مثبت تر می شود.
نتايج تحقيق رضواني و صفايي ( ،) 384 1در مقالهی گردشگري خانههای دوم و اثرات آن بر نواحي روستايي:
شهای لواسانات و رودبار قصران) ،نشان دادند كه از جمله
فرصت يا تهديد در نواحي روستايي شمال تهران (بخ 
تهديدهاي مرتبط با گردشگري روستايي میتوان به پيامدهايي نامطلوب مانند آلودگي منابع آب ،تخريب
چشماندازهاي طبيعي ،تخريب و تغ يي ر كاربري اراضي باغات ،افزايش مهاجرت و ركود فعاليتهای كشاورزي و
دوگانگي اجتماعي اشاره داشت .كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد ،چرا كه روستایيان پيام هم از نظر پيامدهاي
زيست محيطي شامل از بين رفتن منابع آبي و چشمههای آبي و مناظر طبيعي و دوگانگی اجتماعی احساس ترديد
داشتهاند.
صالحي نسب ( ،) 384 1تأثيرات خانههای دوم را از حيث عدم توجيه اقتصادي ،تشديد مهاجرت ،محدوديت اراضي
كشاورزي ،تأثيرات كالبدي -فيزيكي و ايجاد دوگانگي در محيط زيست ساخته شده و نوع سبك معماري تحليل
کرده است ،كه اين نتايج هم منطبق بر يافتههای پژوهش حاضر است .چرا كه توسعهی خانههای دوم باعث تشديد
مهاجرت در روستاي پيام شده است .مهمترين پيامدي كه گسترش خانههای دوم در روستاي پيام داشته افزايش
قيمت زمين و فروش زمين توسط روستا يي ان و مهاجرت شان به شهرهاي بزرگ بوده است.
يهای مكاني از جمله وضع ناهمواري،
تحقيقات آلدزكاگيوس ( ) 969 1و جاكوبز (  ) 1972نشان داده است که ويژگ 
مناظر آبي ،فضاهاي باز كشاورزي ،دسترسي به مراكز خرده فروشي ،دسترسي به امكانات حمل و نقل و جادههای
یباشد.
محلي تع يي ن كنندههای شكل گيري خانههای دوم بوده است که در ارتباط با روستاي پيام هم صادق م 
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