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چکیده
اهداف :گسترش گردشگری در نواحی روستایی همواره با شكل گیكری اگگوهكای ملتلك
گردشگری همراه بوده است .با توجكه بكه تعكدد بقكا مسسكوب بكه امامگادگكان در نكواحی
روستایی کشور ،گردشگری مذهبی یلی از اگگوهای مهم گردشگری این نواحی محسكوب
شده و ساگانه حجم باگایی از گردشگران را به نواحی روستایی جذب میکسد .بر این اساس
هدف تحقیق حاضر ،بررسكی نقكگ گردشكگری مكذهبی بكر کیفیكت زنكدگی اانوارهكای
روستایی است.
روش :نو تحقیق کاربردی ،روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی و گكردووری اطلاعكا

و داده

های مورد نیاز به شیوۀ اسسادی و میدانی با استفاده از ابگار پرسگنامه بوده است .تجگیكه و
تحلی به کمک ومار توصیفی و استسباطی (وزمون تی تكک نمونكهای ،همبسكتگی پیرسكون،
وناگیگ تجگیه واریانس ،فریدمن) صور

گرفته است .در این مطاگعه کلیكة روسكتاهای دارای

امامگاده در سطح شهرستان مشهد ( 01روستا بكا  33بقعكه مسسكوب بكه امامگادگكان) مكورد
بررسی قرارگرفت .واحد تحلی اانوارهای روستایی(جامعة میگبان) به تعكداد  031اكانوار
بوده که به صور

تصادفی وارد نمونه شد .متغیر مستق و وابسته به صور

همبسته مورد

بررسی قرار گرفت و اثر گردشكگری مكذهبی بكر کیفیكت زنكدگی روسكتاییان در سكه بعكد
محیطی-کاگبدی با  ،09اقتصادی با  01و اجتماعی با  00متغیر مورد تجگیكه و تحلیك قكرار
گرفت.
یافتهها :نتایج وزمون تی تک نمونهای نشان داد با توجه بكه  Sig.≤ 0.05از دیكدگاه جامعكة
میگبان گردشگری مذهبی به ترتیب بر کیفیت زندگی در بعد محیطی-کاگبكدی بكا میكانگین
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 ،3939در بعد اجتماعی با  3910و در بعد اقتصادی کیفیت زندگی با میانگین  3913و در ک
بر کیفیت زندگی با میانگین  ،3941کمتر از متوسط (میانة نظری) اثرگذار بوده اسكت نتكایج
حاص از وزمون فریدمن نیگ این یافته را تأیید مكیکسكد .همچسكین ،تفكاو

معسكاداری بكین

میانگین کیفیت زندگی در روستاهای مكورد بررسكی مشكاهده مكیشكود ( F= 10.6, Sig
 ،)=0نیگ رابطة مثبت و معساداری با شد

متوسط ( )r= 0.59, Sig =0.026بین کیفیكت

زندگی و تعداد گردشگران مذهبی دیده میشود.
نتیجهگیری :جاذبههای مذهبی پراکسده در نواحی روستایی اغلب از ظرفیت باگكایی در زمیسكة
جذب گردشگر براوردار بوده ،اما فاقد برنامة مشلص در زمیسه توسعة گردشگری بكوده و
با نشت اقتصادی باگا مواجه هستسد .بسابراین ،اغلب موفقیت چسدانی در سطح محلكی بكرای
بهبود کیفیت زندگی ساکسان همراه نداشته است .بیشک توسعة گردشكگری بایكد براسكاس
فرایسد برنامهریگی جامع و بر اساس کاهگ نشت اقتصادی از این نواحی صور

گیكرد تكا

بتواند بر بهبود کیفیت زندگی ساکسین تأثیرگذار باشد.
کلیدواژهها :سلونتگاههای روستایی ،گردشگری مذهبی ،شهرستان مشهد ،کیفیت زنكدگی،
جامعة میگبان.
 .1مقدمه

امروزه گردشگری بسكتری جهكت ایجكاد تغییكرا اجتمكاعی و اقتصكادی در بسكیاری از نقكا
روستایی کشورهای درحالتوسعه بهشمار میرود (سازمان جهانی گردشگری ،3113 ،ص .)01 .بكه-
طوریکه از«گردشگری بهعسوان نوشداروی اقتصادی نواحی روستایی ،باگابرندۀ قابلیكت زیسكت در
نككواحی دورافتككاده ،محككرد تجدیكد حیكا سككلونتگاههككا ،بهبوددهسككدۀ شككرایط زنككدگی جوامككع
روستایی(رکناگدینافتلاری ،مهدوی و پورطاهری ،0913 ،ص )9.و کاتكاگیگوری بكرای بازسكازی و
توسعة اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی یاد میشود» (علیقلیزاده فیروزجایی ،بدری و فرجكی-
سبلبار ،0911 ،صص ،9-1 .به نق از مودودی ،بوزرجمهری ،شایان و ضیایی ،0931 ،ص.)3 .
یلی از اگگوهای رایج گردشگری روستایی ،گردشگری مكذهبی اسكت« .گردشكگری مكذهبی از
قدیمیترین و پررونقترین گونههای گردشگری گذشته و حال حاضر در سراسكر جهكان محسكوب
میشود» (مسشیزاده ،0911 ،ص .)093 .تا جائی که با همة اجگاء و گونههای ملتل

اود ،بهسكبب
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ویژگیهای سااتاری و کارکردی ااص ،در متن گردشگری جهان جای گرفتكه (سكانتوس،3111 ،1
ص ، 1.به نق از حسام ،محمكدییگانكه و چراغكی ،0934 ،ص )013 .و حكدود  %31کك جریكان
گردشگری جهان را به اود ااتصاص داده اسكت (حسكام ،محمكدییگانكه و چراغكی ،0934 ،ص.
.)013
در حال حاضر در کشور 4111بقعة متبرکه بهعسوان ورامگاه امامگادگان ثبت شده است که در ایكن
بین ،شهرستان مشهد دارای  33بقعة مسسكوب بكه امامگادگكان در  01سكلونتگكاه روسكتایی دور و
نگدیک است .این شهرستان به مرکگیت شكهر مشكهد به عسوان گرانیگاه امر زیار در کشور ،سكاگانه
میلیونها گردشگر (حدود  31میلیون نفر در سال  )0934را به اود جذب میکسد .با توجه به حجكم
باگای گردشگران کلانشهر مشهد و توجه به این نلته کكه هكدف  %11گردشكگران مشكهد «زیكار »
است(مومسی ،صرافی ،قاسمیاوزانی ،0911 ،ص ،)31 .ارتبا متقابك میكان گردشكگری کلانشكهر
مشكهد بككا نكواحی پیرامككون (بككهویژه در زمیسكة گردشككگری مككذهبی) موجكب تقویكت سككااتارهای
گردشگری در سطح شهرستان میشود .بررسیها نشان میدهكد طكی دهكة اایكر نكواحی روسكتایی
دارای جاذبة گردشگری مذهبی شهرستان ،تكا حكدودی در مكدار گردشكگری زیكارتی شكهر مشكهد
قرارگرفته است ،به طوری که بر اساس ومار ادارۀ اوقاف شهرستان مشهد ،در سكال  0934بكیگ از 1
میلیون نفر گردشگر به مقاصد گردشگری مذهبی روستایی شهرسكتان سكفر کكردهانكد .بكدیهیاسكت
توزیع درصدی از گردشگران کلانشهر مشهد در مقیاس وسیعترِ محلی و مسطقهای و جكذب سكرریگ
گردشگران به نواحی روستایی شهرستان ،ضمن افگایگ ماندگاری گردشكگران بكا ایجكاد اشكتغال در
زمیسههای شغلی متفاو در مقاصد گردشكگری ،بكه کكاهگ تفكاو درومكدی بكین شكهر مشكهد و
روستاهای شهرستان کمک میکسد (قاسمی ،0931 ،ص.)43 .
از جمله اهداف توسعة روستایی طی سكاگیان متمكادی ،بهبكود کیفیكت زنكدگی و افكگایگ رفكاه
روستاییان بوده و شااص امروزه پیشرفت یک اجتما  ،کیفیت زندگی است (حریرچكی ،میرزائكی و
جهرمی وملانی ،0911 ،ص )33 .صاحبسظران حوزۀ گردشكگری بكر ایكن باورنكد کكه «گردشكگری
بستری جهت ایجاد تغییرا اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از نقا روستایی کشكورهای درحكال-
توسعه به شمار رفته و سود صسعت گردشگری در نواحی روستایی صرفا در بهرۀ اقتصكادی الاصكه
1. Santos
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نمیشود ،بلله این مگایا را میتوان از زوایای ملتلفكی همچكون بهبكود کیفیكت زنكدگی روسكتاییان
ارزیابیکرد» (محمدییگانه ،چراغی و وگائی ،0933 ،ص .)1 .مطاگعكا انجكامشكده نشكان مكیدهكد
رشد گردشگری در نواحی روستایی سكبب بازسكاات و تغییكرا اجتمكاعی ،اقتصكادی و محیطكی
گوناگونی در محیط و جامعة میگبان میشود و در تغییر کیفیت زندگی ونها تاثیرگذار اسكت (علكی-
بیگی و قاسمی ،0931 ،ص .)11 .جاذبههای گردشگری مكذهبی در نكواحی روسكتایی سكبب ورود
گردشگر و باگطبع بازساات و تغییرا گسكتردهای در تمكام ابعكاد زنكدگی سكاکسان مسكاطق مقصكد
(مثبت/مسفی) میشود .بسابراین ،توجه به ایكن تغییكرا و شكساات و هكدایت ون مكیتوانكد ابكگاری
مساسب جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکسان مقاصكد گردشكگری مكذهبی شكود .از ایكن رو توسكعة
گردشگری بهویژه گردشگری مكذهبی بكه عسكوان«مسبعكی از ویژگكیهكای درحكالتغییكر اقتصكادی،
اجتماعی و محیطی به شمار میوید که پتانسی ون را دارد تكا در بهبكود کیفیكت زنكدگی مكثثر واقكع
شككود» (گیككو و وار ،0311 ،0ص 309.بككه نقكك از محمككدپورجابری ،0939 ،ص .)91 .بسككابراین،
گردشگری به عسوان فعاگیت پایهای باگقوهای که میتواند زمیسههای اصلی بهبود سطح کیفیكتزنكدگی
ساکسان محلی را فراهم وورد ،اهمیكت دارد .در مجمكو توسكعه و گسكترش گردشكگری روسكتایی،
عاملی کارومد برای بازسازی توسعة اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در ایكن نكواحی محسكوب
میشود و تمای به بهبود رفاه جامعة میگبان دارد .بر این اساس ،ضروری است با بررسی و شكساات
نقگ گردشگری مذهبی بر بهبود سطح کیفیت زندگی روستاییان گامی مثثر در این زمیسكه برداشكت.
بسابراین ،پژوهگ حاضر در راستای پاسخگویی به ایكن سكثال تكدوین شكده اسكت کكه گردشكگری
مذهبی چه اثری بر کیفیت زندگی روستاییان دارد؟
 .2پیشینة تحقیق

شساات ،اندازهگیری و بهبود کیفیت زندگی از مهمتكرین اهكداف پژوهشكگران ،برنامكهریكگان و
دوگتها طی چسد دهة اایر بوده است .این عرصة علمی و تحقیقاتی توجكه بسكیاری از اندیشكمسدان
حوزههای جامعهشساسی ،روانشساسی ،اقتصاد ،علوممحیطی ،جغرافیا ،پگشلی و دیگر رشتههكا را بكه
اود جلب کرده است .یلی از عوام تأثیرگذار بر بهبود کیفیت زندگی ،گردشگری اسكت .بررسكی
رابطة میان گردشگری و کیفیت زندگی جامعكة محلكی مقصكد ،موضكوعی اسكت کكه در براكی از
1. Liu & War
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تحقیقا مورد توجه قرار گرفته و عموماً این رابطه در قاگب سه جسبة اقتصادی ،اجتمكاعی فرهسگكی
و محیطی طبقهبسدی میشود .با ایسله تحقیقكا زیكادی بكه ارزیكابی و سكسجگ کیفیكت زنكدگی در
نواحی روستایی پردااتهاند ،اما تاکسون مطاگعاتی محدود در ارتبا با نقكگ گردشكگری روسكتایی و
مذهبی در بهبود کیفیت زندگی انجام شده است که به شرح جدول  0میباشد.
جدول  -1پیشینة مطالعاتی تحقیق پیرامون گردشگری و کیفیت زندگی
مآاذ :یافتههای تحقیق 0931،
نویسندگان

اجگاء شلوهی،
بوذرجمهری،
ایستگلدی،
مودودی
0939

عنوان مقاله

بررسی اثرا

گردشگری بر

کیفیت زندگی جامعة میگبان
نمونة مطاگعاتی :شهر
بسدرترکمن

یافتهها

 11شااص کیفیت زندگی به کمک تحلی عاملی به  1عام تقلی یافتسد
که  11/1درصد واریانس را شام

میشوند .عام

اقتصادی با 31/41

درصد ،عام اجتماعی -فرهسگی با 30/11درصد ،عام فیگیلی (مسائ
زیست محیطی) با  04/019درصد و عام
 03/43درصد مهمترین اثرا

فیگیلی (زیرساات ها) با

میباشسد.

نقگ گردشگری مذهبی در

گردشگری مذهبی در بین ابعاد اقتصادی ،کاگبدی ،اجتماعی و زیست-

محمدی یگانه

توسعة روستایی ،با تأکید بر

محیطی تسها در بعد کاگبدی موجب بهبود وضعیت کیفیت زندگی شده،

و چراغی و

کیفیت زندگی و سرمایة

همچسین یافته های تحقیق در ارتبا

وگائی

اجتماعی مطاگعة موردی؛

روستاهای مورد مطاگعه نشان میدهد ،در بعد انسجام وضعیت اانوارهای

0933

روستای قپچاق شهرستان

مورد مطاگعه بعد از گسترش گردشگری مذهبی بهبود داشته ،اما در ابعاد

میاندووب

با سرمایة اجتماعی اانوارهای

مشارکت و اعتماد اجتماعی از سطح این ابعاد کاسته شده است
گردشگری مذهبی در مثگفة کیفیت زندگی در تمامی ابعاد اعم از اجتماعی،

تأثیر گردشگری مذهبی بر
علی بیگی و

کیفیت زندگی و سرمایة

قاسمی

اجتماعی اانوارهای روستایی

0931

(مطاگعة موردی :روستای بردی؛
شهرستان دهلران)

زیستمحیطی (درحد باگاتر از متوسط) و اقتصادی ،کاگبدی (در حد
متوسط) ،بهبود وضعیت کیفیت زندگی اانوارهای روستاهای مورد مطاگعه
تأثراتی را به همراه داشته است .همچسین ،دربارۀ مثگفة سرمایة اجتماعی
نشان میدهد ،بعد از گسترش گردشگری مذهبی در بعد مشارکت
اجتماعی ،شبلههای اجتماعی و انسجام اجتماعی بهبود داشته ،اما در بعد
اعتماد اجتماعی ،بعد از گسترش گردشگری مذهبی از سطح این بعد
کاسته شده است.

تحلی نقگ گردشگری بر
محمدپورجابری
0939

کیفیت زندگی شهروندان با
تأکید بر شااصهای ذهسی
(مطاگعة موردی :شهر فشم،
شهرستان شمیرانا )

توسعة گردشگری در شهر فشم توانسته نقگ مثثری بر بهبود کیفیت
شهروندان ایفا کسد که این بهبود در قلمروهای ملتل
یلسان نبوده و تفاو

کیفیت زندگی

معساداری بین ونها وجود دارد .همچسین ،در ارزیابی

اهمیت و جایگاه نقگ گردشگری در شهر فشم ،از میان قلمروهای
مطاگعهشده ،تفریح و اوقا
داشته است.

فراغت بیشترین تأثیر را بر دیدگاه شهروندان
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فعاگیتهای گردشگری در شهر بابک ،موجب ارتقا و بهبود سطح کیفیت
جلاگی ،گسدملار
و فردوسی
0934

واکاوی و تبیین اثرا
گردشگری بر کیفیت
زندگی .مطاگعة موردی:
شهربابک -کرمان

زندگی در این شهر شده است .همچسین ،با افگایگ فعاگیت گردشگران در
معساداری در شااص ک کیفیت زندگی به دست ومده

شهر بابک ،تفاو

است .جهت این رابطه نیگ مثبت بروورد شده که نشاندهسدۀ وجود رابطة
مستقیم میباشد .بسابراین ،میتوان گفت با افگایگ میگان فعاگیت گردشگران
در محدودۀ مورد مطاگعه ،سطح کیفیت زندگی شهروندان نیگ بهبود پیدا می
کسد.

شیخ زاده
0931

مدلسازی عوام موثر در

متغیرهای فرصت شغلی بیشتر ،درومد سرانة باگاتر ،توسعة زیرسااتها،

بهبود کیفیت زندگی با

افگایگ سواد ،افگایگ بهداشت فردی و عمومی ،کاهگ مهاجر  ،بهبود

توسعة

با

تاکید بر تاثیرا

صسعت گردشگری(مطاگعه
موردی :شهر تهران)

تسهیلا

فراغتی ،تبادل فرهسگ ،افگایگ سطح وگاهی ،افگایگ تعام

نواحی همجوار و توسعة زیرسااتها از عوام

هستسد که تحت تاثیر توسعة صسعت گردشگری قرار میگیرند.
 11درصد مطاگعا

فراتحلیلی بر روش شساسی
شفیعا
0934

و یافتههای مطاگعا

اصلی کیفیت زندگی

از مدلها و چارچوبها ،متدها و تلسیکهای از پیگ

طراحی شده استفاده کردهاند .فقدان الاقیت و نبود نگاه بومی به موضو ،
نقطة ضع

این مطاگعا

است .به نظر میرسد توسعة مبانی نظری و

کیفیت زندگی گردشگری

تجربی گردشگری در ایران ،استفاده از مبانی نظری به روز و بومیسازی

فارسی و انگلیسی

کیفیت

مقاگا

ونها ،پیروی از اصول روش تحقیق ،املان توسعه و بهبود مطاگعا
زندگی گردشگری را فراهم اواهد ساات.

گردشگری اانههای دوم و
رضوانی ،بدری،

اثرا

ون بر بهبود کیفیت

سپهوند و

زندگی ساکسان روستایی

اکبریان رونیگی

(مطاگعة موردی :بلگ

0930

رودبار قصران ،شهرستان
شمیرانا )

از  3قلمرو مورد مطاگعه در هفت قلمرو کیفیت محیط ،فعاگیت و اشتغال،
مسلن ،سلامتو رفاه ،درومد و ثرو  ،مشارکت و همبستگی و امسیت و
بهگیستی فردی ،موجب بهبود کیفیت زندگی ساکسان محلی شده ،وگی در دو
قلمروی وموزش فرهسگ ،تفریح و اوقا
است .نیگ نتایج در اصوص اثرا

فراغت بهبودی حاص

نشده

گردشگری اانههای دوم بر قلمروهای

کیفیت زندگی نشاندهسدۀ ون است که جگ در قلمروی مسلن در دیگر
قلمروها تفاو

معساداری در بین روستاهای مورد مطاگعه وجود دارد.

تحلی تطبیقی نقگ
گردشگری مذهبی و

به مطاگعة تطبیقی نقگ این دو گونة گردشگری در بهبود کیفیت زندگی

اکبریان،

طبیعت گردی در بهبود

ساکسان محلی در دو روستای امامگاده داوود و رندان (شهرستان تهران)

اراسانی امام

کیفیت زندگی ساکسان

پردااته شده است .نتایج نشان از ون دارد که گردشگری مذهبی در مقایسه

قلی0933 ،

نواحی روستایی مورد:

با طبیعتگردی نقگ موثرتری در بهبود کیفیت زندگی ساکسان محلی ایفا

روستاهای امامگاده داوود و
رندان

نموده است.
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جوامع روستایی که به دنبال بهبود کیفیت زندگی ساکسان اود هستسد،
معموگا به گردشگری به عسوان وسیلهای برای بهبود موقعیت اقتصادی
ژوروسلی و
براون

0

3110

A Comparison of the
Views of Involved versus
Noninvolved Citizens on
Quality of Life and
Tourism Development
Issues

اود مینگرند .پایداری هر برنامة توسعة اقتصادی وابسته به سازمان-
های جامعهای است که به شد

تلاش میکسسد کیفیت زندگی اود را

در جامعه کسترل کرده و شل دهسد .نتایج نشان میدهد که ساکسان
کیفیت زندگی اود را باگاتر از ساکسان غیربومی ارزیابی میکسسد.
هرچسد که تفاو

وماری معسیداری در نحوۀتاثیر ساکسان غیربومی در

گردشگری وجود ندارد.
پورطاهری،
رحمانی،
احمدی
3103

در این مطاگعه تأثیرا
Impacts of religious and
pilgrimage tourism in
rural areas: The case of
Iran

اجتماعی ،فیگیلی و اقتصادی بر تغییرا

اانوارهای روستایی مورد بحث قرار گرفته است .نتایج نشان داد که
زائران و گردشگران مذهبی مساطق روستایی را شدیدا در معرض تغییر
قرار دادهاند ،اما اثرا

زیار

و گردشگری مذهبی بر بعد اجتماعی

بیشتر از سایر ابعاد است.

رابطة بین گردشگری و کیفیت زندگی جامعة محلی ،موضوعی است که در براكی از تحقیقكا
مربوطه مورد توجه قرارگرفته و عموماَ این رابطه در قاگب سه بعد اقتصادی ،اجتمكاعی -فرهسگكی و
محیطی طبقهبسدی میشود (رضوانی ،بدری ،سپهوند و اکبریان رونیگی ،0930 ،ص .)31 .بررسكیهكا
نشان میدهد ،مطاگعا انجامیافته در این رابطه (گردشكگری و کیفیكت زنكدگی) در کشكور از سكال
 0931به بعد بوده و عمدتا این موضو مورد توجه متلصصان جغرافیكا بكوده اسكت .همچسكین ،در
همة مطاگعا انجامیافته کیفیت زندگی در ارتبا با جامعكة میگبكان مكورد توجكه قرارگرفتكه اسكت.
برای از مطاگعا به بررسی گردشگری و کیفیت زندگی در نواحی شكهری پردااتكه و براكی ایكن
موضو را در نواحی روستایی مورد توجه قرار دادهاند .مطاگعا انجامیافته عمدتا گردشكگری را بكه
طورکلی مورد بررسی قرار داده و تسها سه مقاگه به بررسی رابطة گردشگری مذهبی و کیفیت زنكدگی
پردااتهاند .در تعدادی از مطاگعا کیفیت زندگی ،در ابعكاد اقتصكادی ،اجتمكاعی و زیسكتمحیطكی
مورد توجه قرارگرفته ،در معدودی بعد کاگبدی هم گحاظ شده است .در برای دیگكر ابعكاد عیسكی و
1. Jurowski & Brown
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ذهسی کیفیت زندگی مورد توجه قرارگرفته و برای نیگ مثگفههكای کیفیكت زنكدگی؛ یعسكی مسكلن،
درومد ،مشارکت و غیره را در نظر گرفتهاند .مطاگعة حاضر از جهت بررسكی نقكگ گونكة ااصكی از
گردشگری (گردشگری مذهبی) بر کیفیت زندگی جامعة میگبان و نیگ از این نظر که کلیة روسكتاهای
شهرستان را مورد بررسی قرار داده است ،با مطاگعا

انجام یافته دارای تمایگ میباشد.

 .3روش تحقیق

پككژوهگ حاضككر از گحككاظ هككدف کككاربردی و روش ون توصكیفی تحلیلكی اسككت .جمككعووری
اطلاعا ترکیبی از روشهای میدانی و اسسادی ك کتابلانهای است .ابتدا مطاگعا اکتشافی بكه کمكک
اسساد تاریلی ،مسابع وماری ،گایههای اطلاعاتی و .غیكره انجكام گرفتكه و سكپس بكا مطاگعكا میكدانی
(مشاهده ،مصاحبه و.غیره) فرایسد تحقیق تلمی شكده اسكت .بكهمسظور شساسكایی روسكتاهای دارای
امامگاده از سرشماری عمومی نفوس و مسلن سال  0931استفاده شد ،اما با توجه بكه ایسلكه در ایكن
سرشماری انوا بقا (عارفان و بگرگان و غیره) «امامگاده» محسوب شده ،با مراجعه بكه ادارۀ اوقكاف
فجر شهرستان مشهد ،فهرست امامگادهها (بقا مسسوب به ائمه) استلراج شد کكه در نهایكت از بكین
 111سلونتگاه روستایی شهرستان مشهد ،تعداد  01روستا با  33بقعكة مسسكوب بكه امامگادگكان بكه
عسوان مقاصد گردشگری مذهبی در نكواحی روسكتایی شهرسكتان شكسااته شكد کكه براكی از ایكن
امامگادهها دارای شجرهنامه و برای فاقد شجرهنامه هستسد .جامعة وماری پژوهگ اانوارهای محلكی
روستایی (جامعة میگبان) میباشد .متغیر مستق «گردشكگری مكذهبی» اسكت کكه«عبكار اسكت از
بازدیدهككا و بهرهگیككری معسككوی از املسة مذهبككی و بقا متبرکكه» )استاوسكبر  ،3103 ،0ص4 .
نق در ویتكی ،اكداکرمی ،ملكایی ،وفكاق پكور ،0934 ،ص )14 .و متغیكر وابسكته «کیفیكت زنكدگی»
روستاییان است .در این مطاگعه متغیر مستق و وابسته به صور همبسته مورد بررسی قكرار گرفكت
و اثر گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی روستاییان در سه بعد محیطی-کاگبدی با  ،09اقتصكادی بكا
 01و اجتماعی با  00متغیر تجگیه و تحلی شد (جدول .)3

1. Stausberg

سال هفدهم
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جدول  -2تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
مأاذ :یافتههای تحقیق.0931 ،
شاخص

بعد

زندگی

اثر گردشگری مذهبی بر بعد اقتصادی کیفیت

افگایگ توانایی اانوار برای تأمین هگیسههای زندگی در روستاهای دارای جاذبه گردشگری مذهبی ،افگایگ قدر
ارید ساکسان محلی در مقاصد گردشگری مذهبی ،افگایگ تسو مسابع درومدی اانوارهای روستایی در مقاصد
گردشگری مذهبی  ،افگایگ توانایی اانوارها در زمیسة تامین مسلن ،افگایگ رفاه اانوارهای روستایی ،توگید
محصوگا

متسو کشاورزی و دامی و ایجاد بازار مساسب برای فروش محصوگا  ،افگایگ قیمت اراضی و ظهور

سرمایههای محلی ،افگایگ درومد ساکسان به واسطة ایجاد درومد ملم برای کشاورزان در بلگ گردشگری،
افگایگ فرصتهای شغلی در بلگ صسعت صسایع دستی ،سااتمانسازی وغیره ،افگایگ فرصتهای شغلی در
بلگ ادما

(حم و نق  ،ارده فروشی ،رستوران ،اغذیه و غیره ،ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان ،جذب

نیروی مازاد بلگ کشاورزی ،افگایگ تعداد واحدهای اقتصادی غیرکشاورزی مرتبط با گردشگری در روستا،
افگایگ سرمایهگذاری اانوارهای بومی در بلگ گردشگری ،افگایگ سرمایهگذاری بلگ دوگتی در زمیسة
گردشگری ،افگایگ سرمایهگذاری بلگاصوصی در زمیسة گردشگری در مقاصد مذهبی.

بعد اجتماعی کیفیت زندگی

اثر گردشگری مذهبی بر

محیطی کیفیت زندگی

اثر گردشگری مذهبی بر بعد کالبدی-

افگایگ تعام و مشارکت بین روستائیان به جهت وجود امامگاده در روستا ،کاهگ فقر در مقاصد گردشگری
مذهبی ،تبادل فرهسگی و اطلاعاتی میان گردشگران و بومیان ،کاهگ فاصلة طبقاتی بین مردم روستا در مقاصد
گردشگری مذهبی ،افگایگ رضایتمسدی از درومد ،افگایگ انگیگۀ جوانان جهت اشتغال در روستا ،افگایگ حس
تعلق ااطر مردم به مح سلونت ،احساس مسئوگیت مردم روستا در قبال گردشگر ،معرفی و تقویت وداب و
رسوم مسحصر به فرد روستا ،افگایگ مشارکت ساکسان در مدیریت روستا ،توسعة ادما

اجتماعی(وموزش،

بهداشت محیط و غیره.
وگودگیهای زیستمحیطی ناشی از حضور گردشگران مذهبی ،افگایگ وگاهی و حساسیت ساکسان نسبت به مسئلة
محیط زیست در مقاصد گردشگری مذهبی ،گرایگ باغداران به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مقاصد
گردشگری مذهبی ،وجود ترافیک ،ازدحام جمعیت و کاهگ وسایگ ساکسان محلی در روستاهای دارای جاذبة
گردشگری مذهبی ،افگایگ سرمایهگذاری در زمیسة تأسیسا
غیره) ،کاهگ سطح زیرکشت محصوگا

زیربسایی مربو به گردشگری (پارکیسگ ،معابر و

کشاورزی ،بهبود بافت مسلونی روستاهای دارای جاذبه گردشگری

مذهبی ،افگایگ ساات و ساز در مقاصد گردشگری مذهبی ،بهبود دسترسی به ادما

ارتیاطی (موبای  ،تلفن

ثابت ،ایسترنت) ،بهیود حم و نق عمومی روستاهای دارای جاذبه گردشگری مذهبی ،افگایگ املانا

و فضاهای

تفریحی(فضای سبگ و پارد ،اردوگاه و غیره ،توجه و حساسیت بیشتر ساکسان مقاصد گردشگری مذهبی نسبت به
زیباسازی فضا ،افگایگ سرمایهگذاری افراد غیربومی در مقاصد گردشگری مذهبی(گسترش اانه های دوم).

مطابق جدول  9نتایج وگفای کرونباخ نشان داد که اثر گردشگری مذهبی بر بعد اقتصادی کیفیكت
زندگی با  01گویه معادل  ،1/11بعد اجتماعی کیفیت زندگی با  09گویه معادل  1/11و بعد کاگبكدی
کیفیت زندگی با  00گویه معادل  1/10و در مجمو بر سازۀ کیفیت زندگی با  93گویه معكادل 1/30
میباشد که حاکی از پایایی مطلوب ابگار تحقیق اسكت .همچسكین ،نتكایج حاصك از تحلیك عكاملی
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تأییدی نشان داد که اثرا گردشگری مكذهبی بكر بعكد اقتصكادی کیفیكت زنكدگی بكا  ،%43/4بعكد
اجتماعی با  %41/1و بعد کاگبدی با  11/1درصد واریانس تبیینشده در پرسگنامه از روایی مطلكوب
براوردار است .به مسظور تجگیه و تحلی دادهها از روشهای ومار توصكیفی و اسكتسباطی (شكام T

تکنمونه ای ،تحلی واریانس ،همبستگی پیرسون ،وزمون فریدمن و غیره) استفاده شده است.
جدول  -3نتایج تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ در مورد سازة کیفیت زندگی و ابعاد آن.
مأاذ :یافتههای تحقیق0931 ،
گویهها

Initial
Eigenvalues
Cumulative %

ضریب آلفای کرونباخ

کیفیت زندگی در بعد اقتصادی

01

43/11

1/111

کیفیت زندگی در بعد اجتماعی

09

41/13

1/114

کیفیت زندگی در بعد کاگبدی

00

11/11

1/111

کیفیت زندگی

93

13/31

1/311

اثر گردشگری مذهبی بر

تعداد

Extraction Method: Maximum Likelihood.

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با حجم  9111اكانوار و بكا اطكای  19111معكادل 031
سرپرست اانوار تعیین و به صور تصادفی اعضای نمونه انتلاب و پرسگنامكه بكه کمكک ونهكا
تلمی شد (جدول .)1
جدول  -4روستاهای دارای مکانهای متبرکه در شهرستان مشهد و حجم نمونه.
مأاذ :نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسلن ،شهرستان مشهد0934 ،
فاصله تا
بخش

دهستان

احمدوباد

پیوه ژن

حجم

خانوار

جمعیت

1395

1395

001

313

01

111

03
01

نام روستا

جاذبة مذهبی

قاسم وباد

سیدابواگقاسم صاگح

11

گونجود علیا

سیدجلال

14

091

سیدنوراگله

33

14

331

اسلام قلعه

سیدمحمّد علوی

11

011

131

00

پیوه ژن

سیدهاشم و محتشم

14

311

199

01

مشهد
Km

زیار

نمونه
(میزبان)

سال هفدهم
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ادامة جدول 4
فاصله تا

بخش

دهستان

احمدوباد

سرجام

خانوار

جمعیت

1395

1395

091

111

00

311

01
01

نام روستا

جاذبة مذهبی

ده سرخ

سیدعبداگعگیگ

11

اگسگ امانوباد

شاهگاده اسماعی

34

311

93

009

911

رضوان

سید محمد حاتم

91

311

133

01

اواجه حسینوباد

میرسبحان و بیبی صسوبر

14

10

113

01

هسدلوباد

عبادگله صاگحین

94

144

0111

01

برزشوباد

سیدعبداگله اسحاق

3

931

0311

01

تبادکان

رجال و انساب ( 4امامگاده)

94

411

0431

31

میامی

امامگاده یحیی

14

111

3949

31

01

-

-

9111

00334

031

مشهد
Km

اندرخ

تبادکان
کارده

مرکگی

کسویست
رضویه

حجم

میامی
جمع

سید عماداگدین ،سیدفتح
اگله و بیبی ربابه

نمونه
(میزبان)

گردشگران به روستاهایی سفر میکسسد که علاوه بر داشكتن جاذبكههای گردشكگری ،در مسكافتی
مساسب در دسترس باشسد .با توجه به ایسله متوسط فاصلة روستاهای دارای امكامگاده از شكهر مشكهد
 13933کیلومتر است ،بهجگ روستاهای زیار  ،گونجودعلیا و قاسكموباد ،سكایر روسكتاها در حكوزۀ
نفوذ گردشگاهی کلانشهر مشهد قرار دارند ( 43کیلومتری کلانشهر مشهد).
 .4مبانی نظری تحقیق

اگ  -گردشكگری مكذهبی/زیار  :گردشكككگری مكذهبی را مكیتكوان گونكه ای از گردشكگری
فرهسگی 0دانست که شككرکتکسسدگان در ون دارای انگیگههای مذهبككی (مسحصرا و یا بكه صكور
ترکیب با سایر انگیگهها) هستسد که از ملانهای مقدس 2نظیر کلیساها ،مسككاجد ،مقبرههكا ،امكامگاده-

1. Culture Tourism
 .3جاذبههككای مذهبككی در ایران را میتوان به  1دسته تقسیم کرد-0 :مساجد -3 ،امامزاده ها و بقعهها -9 ،ورامگاهها و
مقبرهها -1 ،تلیهگاهها و حسیسیههای قدیمی -4 ،وتشلدهها و وتشگاهها -1 ،صومعهها ،اانقاهها و کلیساها (ویتی،
اداکرمی ،ملایی ،وفاق پور ،0934 ،ص.)14 .

11
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ها و مانسد ونها بازدید مینمایسد و بطورکلی شككام سككفرها و بازدیدهایی میشكككود کكه اصكلی-
ترین هدف کسككب تجربهای مذهبی است (فیروزجائیان ،یوسككفی و میرمحمكدتبار ،0939 ،صكص.
« .)011-011ز ونجا که مذهب عام و مسئول بلگ زیادی از میكرا معمكاری ،هسكری بكه وجكود
ومده توسط انسانها طی قرون گذشته است .بسابراین ،تعجبوور نیست که قسمت اعظم گردشكگری
فرهسگی را باید به عسوان گردشگری در فضای مذهبی(گردشگری مذهبی ك فرهسگكی) دسكتهبسكدی
کسیم»(سقایی .0)0911 ،اهمیت گردشگری مذهبی بهحكدی اسكت کكه سكازمان جهكانی گردشكگری
) (WTOگردشگری مذهبی را جگء پسجگونه گردشكگری مهكم-کكه اهكم فعاگیكت ایكن سكازمان را
پوشگ میدهد -قرار داده است (رحمانی ،پورطاهری و افتلاری ،0933 ،ص،)11 .
در هر مطاگعهای پیرامون گردشگری مذهبی توجه به مفهكوم «زائكر» و «گردشكگر» کكه بكازیگران
اصلی حوزۀ دین و گردشگری محسوب مكیشكوند ،ضكروری اسكت .اسكمیت )0333( 3دو مفهكوم
زیار و گردشگری را مطابق شل  0در طیفی که زیار در یک سو و گردشگری در سوی دیگكر
ون قرار دارد ،در نظر گرفته و به تبیین تمایگ ون دو مفهكوم مكیپكردازد (عظیمكی هاشكمی ،شكریعتی
مگیسانی ،کاری ،0930 ،ص.)094 .
گردشگری
5

تفریح و سرگرمی

گردشگری مذهبی
1

3

فرهنگ/ایمان

زیارت
1

2

اعتقاد

شکل  -1انگیزة گردشگری و زیارت
مأاذ :وگیسو3101 ،3

وارین بازنگری  31مرداد 1. http://touristy.blogfa.com، 0911
2. Smitt
3. Alecu
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مطابق شل  ،در مرحلة ( )0اعتقاد انگیگۀ اساسی سفر است و ما بكا فكردی تحكت عسكوان «زائكر»
مواجه هستیم (وگیسو  ،3101 ،ص« .)10 .زائر 0به افرادی اطلاق میشود کكه فقكط بكا انگیكگۀ مكذهبی
(سفرهای تکمسظوره) سفر میکسسد .این افراد مثمسین و معتقدین مذهبی هستسد که به امكاکن مقكدس
به مسظور انجام فرایض دیسی ك مذهبی ،قربت به ادا ،زیار قبور امامان و رهبران مذهبی ،شكفاعت،
ادای نذر ،ثواب ،شفا ،پاد شدن از گساه و نظیر اینها براساس وموزههای دیسیك مذهبی کكه ومواتكه-
اند اقدام به به مسافر مینمایسد» (سقایی .3)0911 ،در مرحلة ( ،)9انگیگۀ اعتقاد قكویتكر از انگیكگۀ
گردشگری است .بسابراین ،ما با گردشكگران مكذهبی9براكورد مكیکسكیم (وگیسكو  ،3101 ،ص.)10 .
«گردشگران مذهبی دیدارکسسدگانی هستسد که در مراسم و زیكار قبكور پیكامبران ،امامكان و رهبكران
دیسیك مذهبی ،فعاگیتهای مذهبی و نظیكر ایكنهكا شكرکت مكیجویسكد و نیكگ از دیگكر ملكانهكای
گردشگری نیگ دیدن میکسسد .در واقكع گردشكگران مكذهبی مسكافران و دیدارکسسكدگانی هسكتسد کكه
همگمان با انگیگههای مذهبی اوگیه ،انگیگههای دیگر که مملن است بكرای انكوا گردشكگری عكادی
باشد درهم میومیگد و اهداف سفر ونها چسدمسظوره با اوگویكت مكذهبی اسكت (سكقایی .)0911 ،در
مرحلة ( ،)4با گردشگری معموگی براورد میکسیم که انگیكگۀ غاگكب او تفكریح و سكرگرمی اسكت
(وگیسو  ،3101 ،ص.)10 .
در مجمو «زائر و گردشگر مكذهبی دارای مشكترکاتی همچكون سكفری موقكت و داوطلبانكه از
مسطقة سلونت دائمی اود به ملانی دیگر ،متأثر از عقایكد مكذهبی و وجكود حقكایق جمعكی ،عكدم
تبعیت از اوقا فراغت و شلست شیوۀ روزمرۀ زندگی (تبعیكت از ایكام اكاص مكذهبی) کكارکرد،
اثرا و تشابها اقتصادی ،تأثیرا اجتماعی و فضایی دارند ،از طرف دیگر تفكاو عمكدۀ زیكار
با گردشگری مذهبی در انگیگه و نهاد وجودی ون دو نهفته است .گردشگری مكذهبی از فرصكتهكا
استفاده میکسد و به دیدن ملانهای دیگر فرهسگی -تفریحی میرود ،اما زائر تمام وقكت اكود را در
ملان مقدس صرف اعمال مذهبی ك دیسی میکسد و هدف مسكافر  ،از معسویكت درونكی سرچشكمه
میگیرد و سعی در ارتقای اعمال مذهبی ،دیسی ،پیمانهای پیشین ،شلر نعمت رسیده از طرف اكدا،
شرکت در مراسم مذهبی مهم و غیره دارد .زائر اود را یک گردشگر محسوب نمیکسد و حتی اگكر
1. Pilgrim
وارین بازنگری  31مرداد 2. http://touristy.blogfa.com، 0911
3. Religious Tourism
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از املانا رفاهی گردشگری هم اسكتفاده کسكد ،رفتكار او مشكابه یكک گردشكگر نیسكت» (سكقایی،
 .)09110امروزه اغلب محققان بر ارتبا زیار

و گردشگری تأکید میکسسد و اصكطلاح گردشكگری

مكككككككذهبی را در تجمیع این دو به کار میبرند از این مسظر ،زائر همان گردشگر مذهبی است که با
فاکتورهای مذهبی یا معسوی انگیگه پیدا کرده است .بسابراین ،اغلكب محققان درحكال حاضكر تمایگی
بین گردشگر و زائر قائ نمیشوند و «زیار » را شللی از گردشگری مذهبی بكه شكمار مكیوورنكد
(سقایی ،نودهی ،جوانبلت ،طباطبایی ،0930 ،ص.)014 .
ب -کیفیت زندگی :واژۀ کیفیت در گاتین  Qualبه معسی «چیگی و چكه» و  Qualityبكه مفهكوم
«چگونگی» ومده و  Qolاز مسظر واژگانی به معسی «چگكونگی زنكدگی» اسكت (پورطكاهری ،رکكن-
اگدینافتلاری و فتاحی ،0931 ،ص .)01 .با وجكود گذشكت چسكدین دهكه از رواج مفهكوم کیفیكت
زندگی و تحقیقا متسو صور گرفته در این زمیسه تعری

واحدی که موردقبول همه باشد وجكود

ندارد(غفاری ،میرزایی و کریمی ،0931 ،ص .)9 .رومسی و هملارانگ مجموعه استدگالهكایی بكرای
پاسخ به این پرسگ ارائه میدهسد که چرا تعری

پذیرفتهشده و جهان شموگی برای کیفیكت زنكدگی

وجود ندارد .این استدگالها عبارتسد از :اگ ) فرایسدهای روانشسااتی مرتبط با تجربة کیفیت زنكدگی
را میتوان از دریچةزبانها و دهلیگهای مفهومی ملتل

توصی

و تفسیر کكرد .ب) مفهكوم کیفیكت

زندگی تا حد زیادی با ارزش داوری همراه است .ج) مفهكوم کیفیكت زنكدگی متكأثر از رشكد درد
انسانی و فرایسدهای توسعه در طول زندگی افراد در اجتما محلی و میگان تحكت تكأثیر قرارگكرفتن
این فرایسدهای روانشسااتی توسط عوام محیطی و سیستمهكای ارزش فكردی اسكت (همكان ،ص.
 .)009بسابراین ،کیفیت زندگی مفهومی چسدوجهی ،نسبی ،متأثر از زمان ،ملان ،ارزشهكای فكردی و
اجتماعی است (حریرچی ،میرزائی و جهرمی وملانی ،0911 ،ص.)30 .

1. http://touristy.blogfa.com
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جدول  -5تعاریف عمدة ارائهشده در مورد کیفیت زندگی.
مآاذ :رضوانی و مسصوریان0911 ،و فراهانی ،عبدگی و چراغی0930 ،
محقق

گیو ()0311

تعریف کیفیت زندگی

نامی برجسته برای مفهوم قدیمی بهگیستی مادی و روانی مردم در محیطی که در ون زندگی
میکسسد.

موگر()0313

میگان رفاه افراد و گروهها در شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی

گروه کیفیت زندگی سازمان

ادراد فردی از وضعیت زندگی در متن نظامهای فرهسگی و ارزشی جامعه و در ارتبا با

بهداشت جهانی ()0339

اهداف ،انتظارا  ،استانداردها ،علایق ،و نگرانیهای فرد

پسیون ()0334

وضعیت محیطی که مردم در ون زندگی می کسسد ،مانسد وگودگی و کیفیت مسلن و نیگ برای
صفا و ویژگیهای اود مردم ،مانسد سلامت و دسترسی

فیسویک ،ناگلیر و برون

کیفیت زندگی مفهومی اجتماعی است و اود معسایی واقعی ندارد ،بلله صرفاً افراد به ون معسا

()0331

می بلشسد.

مک گرگور ()0331

کیفیت زندگی به وزادی برای رسیدن و نرسیدن به موفقیت و وگاهی از فرصت هایی واقعی
وابسته است که فرد در مقایسه با دیگران در ااتیار دارد.

فو ()3111

رضایتمسدی عمومی افراد از زندگی

ویور ()3110

برداشت هر شلص از وضعیت سلامت اود و میگان رضایت از این وضع

جسگ () 3111

سااتاری چسدبعدی شام قلمروهای مادی ،احساسی ،روانی اجتماعی و رفتاری

پال ()3114
کستانگا و هملاران ()3111
داس ()3111

معیاری برای سسجگ میگان تأمین نیازهای روحی ،روانی و مادی جامعه و اانواده که نشان
دهسدۀ ویژگیهای کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است.
میگان تأمین نیازهای عیسی انسانی بسته به برداشت ذهسی فرد یا گروه از رفاه
بهگیستی و یا عدم بهگیستی مردم و محیط زندگی ونها را تعری

میکسد

اگرچه اتفاقنظر چسدانی پیرامون مفهوم کیفیت زندگی وجود نكدارد ،وگكی اگكر مشكترکا ایكن
تعاری

مدنظر قرارگیرد ،در ون صور میتوان گفت که کیفیت زنكدگی عبكار اسكت از شكرایط

بهتر زندگی که در ون توازن ،هماهسگی ،مطلوبیت و برابری عادگانه نهادیسه شكده یكا زمیسكههكای گكازم
برای زندگی همراه با سلامت ،امسیت ،وسایگ ،ورامگ ،نشا  ،الاقیكت و زیبكایی پدیكد ومكده باشكد
(پورطاهری ،رکناگدینافتلاری و فتاحی ،0931 ،ص.)01 .
برای تبیین مفهوم کیفیت زندگی مدگی توسط شیفر ،گكی و تكورنر 0در سكال  3111میلكادی ارائكه
شد .در این مدل بر سه قلمرو اجتما  ،محیط و اقتصاد تأکید شده است .مگیت این مكدل ایكن اسكت
که تقاب بین قلمروها صریحا معین شده است و تصویری از مفاهیم زیستپكذیری ،کیفیكت زنكدگی
1. Shafer, Lee & Turner
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وپایداری (ماندنی) در ارتبا متقاب با همدیگر بیان شده اسكت (وان کمك ،،گیكدرمرجر ،میسكون و
دی هوگاندر ،3119 ،0ص )00 .که زیستپذیری نتیجة تأمین مطلوب محیطكی و اجتمكاعی اسكت و
بیشتر از نظر زمانی ،نگاه به حالحاضر دارد ،اما پایداری بیشتر متأثر از جسبههای محیطی است کكه از
نظر زمانی نگاه به ویسده دارد .در واقع میتوان حوزههای اجتماعی -محیطی -اقتصادی را بكه عسكوان
سه رکن اصلی کیفیت زندگی در نظر گرفت .گازم بكه ذکكر اسكت محققكان و صكاحبسظران متعكددی
کیفیت زندگی را در ابعاد اجتماعی ،محیطی و اقتصادی مورد بررسی قراردادهاند .به عقیكدۀ مكایرس

2

کیفیت زندگی ریشه در کفایت اقتصادی ،محیطكی و اگگامكا اجتمكاعی دارد (مكایرس ،0311 ،ص.
 )040و عبككار اسككت از شككرایط اجتمككاعی ،فرهسگككی ،اقتصككادی و کاگبككدی – فضككایی(اواجككه
شاهلوهی ،میسایی ،0939 ،ص)4 .به رغم تلثرگرایی مفهومی و عملیاتی ،کیفیت زندگی عموما یكک
مفهوم چسدبعدی است (مکگیلیوری ،3111 ،9ص )10 .که با توسعة اقتصادی-اجتمكاعی و بهبكود و
بهسازی سطوح زندگی اهمیت مییابد و ویژگیهای کلی اجتماعی ،اقتصادی محیط در یكک ناحیكه
را نشان میدهد (محمدپورجابری ،0939 ،ص( )91 .شل .)3

شکل  -2مدل عوامل سهیم در کیفیت زندگی از دیدگاه اکولوژی انسانی
مأاذ :وان کم ،،گیدرمرجر ،میسون و دی هوگاندر3119 ،
1. Van Kamp, Leidelmeijer, Marsman & de Hollander
2. Mayres
3. Mcgillivray
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نشان میدهكد کكه گردشگری

مككذهبی به عسوان بستری جهت ایجاد تغییرا اجتماعی و اقتصادی در نككواحی روسككتایی در کیفیت
زندگی روستائیان نقگ مكثثری دارد .زیار و سفرهای زیارتی به مقصد ملان مذهبی با تأثیرگذاری
بر مقصد ،پیامدهایی (مثبت/مسفی) را بر کیفیت زندگی جامعة میگبان ایجاد میکسد که ایكن پیامكدها را
می توان در سه بعد اجتماعی و فرهسگی ،زیست محیطی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد.
اگ  -نقگ گردشگری مذهبی بكر بعكد اقتصكادی کیفیكت زنكدگی :در مقاصد مذهبی کسگ میان
زائر و مجاور در فراهمووردن ادما

و احتیاجا سفرهای زیارتی ،بیگ از همه به سمت کسگ

اقتصادی سوق مككییابككد .افگایگ شمار زائران و دریافت هگیسه از زائران برای ارائة ادما  ،گونهای
از اقتصاد زیار

را شل داده که در ون حجم بسیار زیادی از سرمایه جابهجا میشود و مشاغ

مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر ون مبسا ایجاد میشككككود .تمامی این اقتصاد زیارتی بر این مبسا جریان
مییابد که تجربة زیارتی متساسب را برای زائران از طبقا ملتل

اجتماعی فراهم وورد(سكككككقایی،

نككودهی ،جوانبلككت ،طباطبككایی ،0930 ،ص )34 .چسین کسشی میككان زائر و مجاور در مقاصد مذهبی
اثراتی مثبت/مسفی بر کیفیت زندگی جامعة میگبكان مكیگكذارد؛ مثلكا :ایجكاد تسكو معیشكتی و الكق
فرصتهای جدید ،ایجاد درومد ،ایجاد بازارهای جدید ،توسعة سایر بلگهكای اقتصكادی و امثكاگهم
که در زمرۀ اثرا مثبت اقتصكادی گردشكگری بكر کیفیكتزنكدگی بكه شكمار مكیرونكد .همچسكین،
گردشگری مملن است نارساییهایی در حوزۀ اقتصاد روستایی ایجاد کسد و بر کیفیكت زنكدگی اثكر
مسفی بگذارد مانسد :افگایگ نرخ مواد غذایی و زمین ،ایجاد شكلاف درومكدی دگیك توزیكع نامتعكادل
درومد (شهیدی ،اردستانی ،گكودرزی ،0911 ،ص ،)9 .فصكلیبكودن مشكاغ  ،محرومیكت از براكی
مگایای رفاهی برای جامعة میگبان ،فشار بر مسابع کمیاب ،وسكیبپكذیری ناشكی از وابسكتگی بكیگ از
اندازه به گردشگری ،افگایگ قیمت کاگا و ادما  ،افگایگ هگیسههای زندگی و املان صكدور مسكافع
توسط صاحبان غیرمحلی(مودودی ،بوزرجمهری ،شایان و ضیایی ،0931 ،ص .)001 .در ارتبكا بكا
اثرا اقتصادی گردشگری مذهبی توجه به این نلته حائگ اهمیت است کكه گروهكی از متوگیكان متن
فضایی زیار

را تسها ملتص به زیار

دانسته و هیﭻگونه جذابیت غیرزیارتی را در کسار زیار

برنمیتابسد .از این مسظر ،زائران انگیگۀ معسوی و مذهبی دارند ،پكس ﻻزم است تمامی توجه معطكوف
به زیار

و تعمیق ون باشد و دیگر جذابیتها که مانع این تعمیق هستسد ،حذف شوند .در مقاب ،
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برای دیگر تمامی فرویسد زیار را به مفهوم گردشگری فرو میکاهسكد .از این مسظر ،باید تﻼش کرد
که حداکثر بهرهمسدی اقتصادی از زائران و گردشگران فراهم وید و این جگ با افگایگ طول مد
اقامت و افگودن دیگر جذابیتها بر متن فضایی زیار

املانپذیر نیست .در واقع زائران بسان

اریدارانی محض محسوب میشوند که محصول گردشگری با باگكاترین قیمكت بكه ونهكا فرواتكه
میشود(سقایی ،نودهی ،جوانبلت ،طباطبایی ،0930 ،ص .)011 .بسابراین ،مفهكوم زیار /گردشگری
میتواند برداشتهای متفاوتی ایجاد کرده و به تبع ون اثرا متفاوتی بر ملان ایجاد کسد.
ب -نقگ گردشگری مذهبی بر بعد اجتماعی کیفیكت زنكدگی :کسگ اجتماعی میان زائر/میگبكان
در بازتوگید انسجام اجتماعی قاب پیگیری است که در ون زائران و مجاوران در محوریت تعام با
دیگر گروهها و اقوام در رابطه با یک زبان مشترد دیسی که برااسته از ایمان و باور است در پیوند
با کسگ اجتماعی ،توگید متن فضایی زیار

را فراهم میوورند .زیار هویت غیرمحلككی را درهككم

فكرو میریگد و مرز میكان زائككر/مجككاور دچار ریگش مكیشكود .بدینگونه متن فضایی و کسشگران
اجتمكاعی فكضا اهمیتكیدوچسدان می یابسد (سقایی ،نودهی ،جوانبلت ،طباطبكایی ،0930 ،ص.)33 .
از دیدگاه اجتماعی پذیرش گردشگران مذهبی در یک روستا مككیتوانككد بر نحوۀ کسگپذیری ،نحوۀ
رابطه متقاب انسان ها و نحوۀ زیستپذیری مؤثر باشد (محمدییگانه ،چراغكی ،وگكائی ،0933 ،ص.
 .)1گردشگری مذهبی تغییراتی را در نظامهای ارزشی ،رفتار افراد ،روابط اانوادهها ،سكبک زنكدگی
جمعی ،مراسم سستی و سازمانهكای اجتمكاعی ایجكاد مكیکسكد (متیسكون و وال ،0313 ،ص.)099 .
تعاملا ناشی از گردشگری مذهبی حول محور دین ،ضمن گسكترش تبادگكا فرهسگكی ،در ایجكاد
وسعت نظر مردم و احترام متقاب بین مردم با فرهسگهای متسو  ،تقویت همبستگی جامعة روسكتایی
و در مجمو در بهبود کیفیت زندگی ساکسان در بعد اجتماعی مثثر است.
ج -نقگ گردشگری مذهبی بر بعد محیطی-کاگبدی کیفیكت زنكدگی :متن فضایی زیار محیط
کسگ میان زائران و مجاوران است از همین تعری

پیداست کكه مسظور از مجاوران افكرادی است که

با حضور در مكككتن فضایی زیار و با مشارکت در تقویت جاذبهها ،تكككسهی دسترسكككی ،تكككأمین
زیرسكككاات ،عرضكككة ادما میگبانی و حضور در عساصر مسادی و سازمانی با زائران بكككه کكككسگ
مكككیپردازنكككد .کسگ اجتماعی میان زائران و مجاوران ،زائران و زائران و مجكككاوران و مجكككاوران،
گكسترۀ وسیعی از متن فضایی زیار

را از طریق افگایگ جاذبههكا و تكوان میگبككانی شل میدهد.
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در این میان ،متن فضایی زیار در بستری کاگبدی املان تجلی دارد کككككه مقصكككد زیارتی اوانده-
میشود (سقایی ،نودهی ،جوانبلكت ،طباطبكایی ،0930،ص .)33 .بسكابراین ،گردشكگری مكذهبی در
بهبود کیفیت زندگی از طریق توسعة سرمایهگذاریهای زیرسااتی از جمله حمك و نقك  ،افكگایگ
حساسیتهای زیستمحیطی مردم بومی و امواردی ایسچسین نقگ ایفكا مكیکسكد .همچسكین ،حضكور
گردشگران مذهبی میتواند باعث افگایگ قیمكت زمكین و مسكلن ،افكگایگ وگكودگیهكای زیسكت
محیطی ،افگایگ ترافیک و زباگه شود.
با توجه به ونچه ذکر شد ،رشد و توسعة گردشگری مذهبی میتواند در ایجاد تغییرا عمیكق در
بسیاری از ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهسگی و محیطی جوامع مقصكد شكود و از ایكن طریكق
کیفیت زندگی جامعه میگبان را متأثر سازد.
 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5یافتههای توصیفی

گردشگری در هر فضای جغرافیایی در رونكدی از تطبیكقپكذیری جاذبكههكا ،سكلونتگكاههكا و
تسهیلا مورد نیاز انجام میگیرد (محمدپورجابری ،0939 ،ص )91 .و وجود جاذبكههكای متعكدد و
متسو تاریلی فرهسگی و جاذبههای ویژه بكر حضكور گردشكگر مكثثر اسكت .مسكابع و جاذبكههكای
گردشگری در تمامی بلگهای برنامهریگی و مدیریتی گردشگری اهمیت فراوانكی دارد؛ از ایكن رو
شساسایی جاذبهها در مرحلة اول ،برنامهریگی هرگونه گردشگری ضروری است.
جدول  -6جاذبههای گردشگری در مقاصد روستایی گردشگر مذهبی در شهرستان مشهد
مآاذ :جوان و قاسمی 0914 ،و یافتههای تحقیق0934 ،
درآمد حاصل از

تعداد گردشگر

نذورات(تومان)

در سال

درۀ کلاته شاهگاده ،چشمه

34111111111

1111111

تبادکان

قبرستان تاریلی

ارتفاعا  ،چشمه سرزو

011111111

11111

اسلام قلعه

بقعة امامگاده ،قلعه تاریلی

-

11111111

031111

روستا

میامی

جاذبه های تاریخی

بقعة امامگاده و قبرستان
تاریلی

جاذبههای طبیعی

بقعة امامگاده ،مصلی و تلت
*ده سرخ

امام ،قلعه کوچ کمر و قلعه
نو ،معماری ،غار

چشمة امام ،روداانه

34111111

11111
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ادامه جدول 6
درآمد حاصل از

تعداد گردشگر

نذورات(تومان)

در سال

34111111

1111

چسار کهسسال

طبیعت زیبا

4111111

01111

قبرستان و قلعه تاریلی

-

1111111

01111

روداانه و باغا

1411111

9111

هسدلوباد

چسار کهسسال

طبیعتگردی

1911111

1111

*اگسگ امانوباد

-

چشمه گراب

9111111

4111

-

مساسب برای طبیعت گردی

0311111

9411

روستا

*پیوه ژن
اواجه
حسینوباد
برزشوباد
رضوان

*زیار

جاذبه های تاریخی

بقعة امامگاده ،حمام تاریلی،
قلعه کهسه

وسیابهای رضوان ،چسار
کهسسال

جاذبههای طبیعی

روداانه ،باغا

و دره و

ارتفاعا

دره اندروخ با دیوارههای
اندرخ

چسارهای کهسسال

0411111

سسگی روداانه و باغها

4111

پیست سسگ نوردی
*گونجود علیا

-

-

0911111

9411

*قاسموباد

-

مساسب برای طبیعت گردی

931111

1111

بر اساس جدول  1در مجمو در سال  0931بقا متبرکكه ،پكذیرای قریكب بكه  199میلیكون نفكر
گردشگر بودهاند و درومد حاص از نذورا ونها بیگ از  34میلیارد تومكان بكوده اسكت .در حكال-
حاضر بلشی از درومد حاص از نذورا در زمیسكههای ملتلك

عمرانكی (سكاات راه و زائرسكرا،

پارکیسگ وغیره) بقعه هگیسه میشود.
ساکسان ،بازیگران مهمی هستسد که بر موفقیت و شلست گردشگری محلی تكأثیر مكیگذارنكد و
بررسی نگرش ونها دربارۀ نقگ گردشگری بر کیفیت زندگی ونها ضروری اسكت«.اهمیكت نسكبی
نگرش ساکسان محلی ،نسبت به گردشگری در جذابیت کلی نواحی توریسكتی در مطاگعكا زیكادی
مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است»(قدمی ،علیقلی زاده فیروزجایی و رمضانزاده گسكبویی ،0913 ،
صص )1-1 .از این رو در مطاگعة حاضر  031اانوار روسكتایی بررسكی شكد 91/3 .درصكد پاسكخ-
گویان زن و  10/1درصد مرد بودهاند .میانگین سسی پاسخگویان  93سال بوده است .همچسین ،عمكدۀ
پاسخگویان دارای مدرد راهسمایی ( 3پایة وموزش رسمی) بودهاند.
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 .2 .5یافتههای استنباطی

با توجه به نرمال بودن سازۀ کیفیت زندگی و ابعاد ون (Sk & Ku≤1.5)0جهكت بررسكی نقكگ
گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی در ابتدا از وزمون تی تک نمونهای استفاده شد .به کمكک ایكن وزمكون
میانگین ارزیابی پاسخگویان با میانة نظری (عدد  )9مقایسه شد.
الف -بررسی اثرگذاری گردشگری مذهبی بر بعد اقتصـادی کیفیـت زنـدگی :در مطاگعكة حاضكر
اثرگذاری گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی در بعد اقتصادی بكه کمكک  01گویكه مكورد بررسكی
قرار گرفت .مطابق جدول تفاو میانگین متغیر «افگایگ قیمت اراضی و ظهور سرمایههكای محلكی»
معسادار نمیباشد ( (Sig≥1914و عدم تفاو به معسی نگرش در سطح ( )9یا همكان متوسكط اسكت.
ملاحظه میشود بجگ این متغیر میانگین کلیة متغیرهای بعد اقتصادی کیفیت زنكدگی معسكادار و کمتكر
از میانة نظری (عدد  )9ارزیابی شده است .درواقع گردشگری مذهبی نتوانسته در ایجاد فرصتهكای
شغلی برای زنان روستایی (با میانگین  ،)0911در اشكتغالزایكی و جكذب نیكروی کكار مكازاد بلكگ
کشاورزی (با میانگین  )0931و در افگایگ توانایی اانوارهای روستایی در زمیسكة تكأمین مسكلن (بكا
میانگین  )0911و نیگ سرمایهگذاری دوگتی در زمیسههای مرتبط با گردشگری و تگریق پول در ارتبكا
با گردشگری در روستا (با میانگین  )0911مثثر واقكع شكود .توگیكد محصكوگا متسكو کشكاورزی و
دامی و ایجاد بازار مساسب برای فروش این محصكوگا بكه گردشكگران بكا میكانگین  ،3944افكگایگ
درومد ساکسان به واسطة ایجاد درومد ملم برای کشاورزان در بلگ گردشگری بكا میكانگین ،3949
افگایگ فرصتهای شغلی در صسایع دستی ،سااتمان سازی وغیره بكا میكانگین  3941کمتكر از میانكة
نظری و در حد ضعی

تا متوسط ارزیابی شده است .در مجمكو پاسكخگویكان در بكین متغیرهكای

اقتصادی کیفیت زندگی متغیر ایجاد فرصتهای شكغلی در بلكگ اكدما (حمك و نقك  ،اكرده
فروشی ،رستوران ،اغذیه و غیره) را نسبت به سكایر متغیرهكای ایكن بعكد (بكا میكانگین  )3914باگكاتر
ارزیابی کردهاند.

 .0گازم به ذکر است با توجه به حجم نمونه (بیشتر از  91نفر) میتوان توزیع را نرمال در نظر گرفت.
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جدول  -7ارزیابی جامعة میزبان در مورد نقش گردشگری بر کیفیت زندگی در بعد اقتصادی
مآاذ :یافتههای تحقیق0934 ،
میانة نظری=3
میانگین

شاخص

سطح
آماره  Tمعناداری
دو دامنه

اختلاف
میانگین

فاصلة اطمینان با
احتمال 5995
حدپائین

حدبالا

افگایگ توانایی اانوار برای تأمین هگیسههای زندگی

3901

-3931

1911

-19101

-1931

-1911

ارید ساکسان محلی

3903

-00933

1911

-1911

-0911

-1919

افگایگ تسو مسابع درومدی اانوارهای روستایی

3919

-1939

1911

-19414

-1911

-1993

افگایگ توانایی اانوارها در زمیسة تامین مسلن

0911

-09933

1911

-09011

-0993

-0

3990

-1914

111.

133.-

14.-

-1949

3944

-4930

1911

-19111

-1913

-1931

9914

19133

1949

19141

-1903

1933

3949

-4943

1911

-19119

-1911

-1991

3941

-1901

1911

-19411

-1911

-1991

3914

-3914

1911

-19311

-1913

-1911

ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان

0911

-01943

1911

-09331

-0911

-0904

جذب نیروی مازاد بلگ کشاورزی

0931

-09941

1911

-09130

-0901

-1911

3931

-1999

1911

-19131

-1913

-1944

3931

-3913

1911

-19114

-1931

-1943

0911

-04911

1911

-09311

-0994

-0914

3910

-00933

1911

-19313

-0904

-1919

افگایگ قدر

افگایگ رفاه اانوارهای روستایی
توگید محصوگا

متسو کشاورزی و دامی و ایجاد بازار

مساسب برای فروش محصوگا
افگایگ قیمت اراضی و ظهور سرمای های محلی
افگایگ درومد ساکسان به واسطة ایجاد درومد ملم برای
کشاورزان در بلگ گردشگری
افگایگ فرصتهای شغلی در بلگ صسعت صسایع
دستی ،سااتمان سازی و غیره
افگایگ فرصتهای شغلی در بلگ ادما

(حم و

نق  ،ارده فروشی ،رستوران ،اغذیه و غیره)

افگایگ تعداد واحدهای اقتصادی غیرکشاورزی مرتبط با
گردشگری در روستا
افگایگ سرمایهگذاری اانوارهای بومی در بلگ
گردشگری
افگایگ سرمای گذاری بلگ دوگتی در زمیسة گردشگری
افگایگ سرمایهگذاری بلگاصوصی در زمیسة
گردشگری

سال هفدهم
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ب -بررسی اثرگذاری گردشگری مذهبی بر بعد اجتماعی کیفیت زندگی :در مطاگعة حاضكر نقكگ
گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی در بعد اجتماعی به کمک  00متغیر مورد بررسی قكرار گرفكت.
بین متغیرهای مورد بررسی تفاو میانگین متغیر «افگایگ حس تعلق ااطر مردم به مح سكلونت»
معسادار نمی باشد ) .(Sig≥ 1914و عدم تفاو

به معسكی نگكرش در سكطح ( )9یكا همكان متوسكط

است .مطابق جدول به جگ متغیرهای افگایگ تعام و مشكارکت بكین روسكتاییان بكه جهكت وجكود
امامگاده در روستا با میانگین  9944و تبادل فرهسگی و اطلاعاتی میكان گردشكگران و افكراد محلكی بكا
میانگین  9991و احساس مسئوگیت مردم روستا در قبال گردشگر و گردشگری با میكانگین  9943کكه
باگاتر از میانة نظری (عدد  )9ارزیابی شده است ،سكایر متغیرهكا پكایینتكر از میانكة نظكری و در حكد
تا متوسط ارزیابی شدهاند .ملاحظه مكیشكود کكه گردشكگری مكذهبی در روسكتاهای دارای

ضعی

پتانسی نتوانسته در بعد اجتماعی کیفیت زندگی بهبود چسدانی ایجاد کسد.
جدول  -8ارزیابی جامعة میزبان در مورد نقش گردشگری بر کیفیت زندگی در بعد اجتماعی
مآاذ :یافتههای تحقیق0934 ،
میانة نظری= 3
شاخص

میانگین

سطح
t

معناداری
دو دامنه

اختلاف
میانگین

فاصلة اطمینان با
احتمال 5995
حدپائین

حدبالا

9944

1911

1911

1949

1913

1913

کاهگ فقر

3941

-4941

1911

-1941

-1911

-1993

تبادل فرهسگی و اطلاعاتی میان گردشگران و بومیان

9991

1911

1911

1991

1903

1941

کاهگ فاصلة طبقاتی بین مردم روستا

3931

-1919

1911

-1913

-1913

-1941

افگایگ رضایتمسدی از درومد

3940

-4919

1911

-1913

-1911

-1993

افگایگ انگیگۀجوانان جهت اشتغال در روستا

3910

-1913

1911

-1943

-1911

-1910

افگایگ حس تعلق ااطر مردم به مح سلونت

3930

-0911

1933

-1913

-1931

1911

احساس مسئوگیت مردم روستا در قبال گردشگر

9943

1913

1911

19433

1991

1911

معرفی و تقویت وداب و رسوم مسحصر به فرد روستا

3910

-1911

1911

-19911

-1944

-1933

افگایگ مشارکت ساکسان در مدیریت روستا

3911

-9931

1911

-19999

-1941

-1901

3943

-1913

1911

-19113

-1941

-1931

افگایگ تعام و مشارکت بین روستاییان به جهت وجود
امامگاده در روستا

توسعة ادما

اجتماعی(وموزش ،بهداشت محیط و غیره)
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ج -بررسی اثرگذاری گردشگری مذهبی بر بعد کالبدی-محیطی کیفیت زندگی :در مطاگعكة حاضكر
نقگ گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی در بعد کاگبدی-محیطی به کمک  09متغیكر بررسكی شكد.
بین متغیرهای مورد بررسی تفاو

میانگین متغیرهای وگودگیهای زیستمحیطكی ناشكی از حضكور

گردشگر ،افگایگ سااتوساز در روستا و توجه و حساسیت بیشكتر سكاکسان نسكبت بكه زیباسكازی
فضا معسادار نمیباشد ) (Sig≥1914و عدم تفاو به معسی نگكرش در سكطح ( )9یكا همكان متوسكط
است .مطابق جدول «افگایگ وگاهی و حساسیت ساکسان نسبت به مسئلة محیط زیست» بكا میكانگین
 ،9943بین متوسط تا زیاد ارزیابی شده است .سایر متغیرها به ترتیكب «بهیكود حمك ونقك عمكومی
روستا» با میانگین « ،3911وجود ترافیكک ،ازدحكام جمعیكت و کكاهگ وسكایگ سكاکسان محلكی» بكا
میانگین « ،3913افگایگ سرمایهگذاری افراد غیربومی (گسترش اانكههكای دوم)» بكا میكانگین ،3911
«بهبود بافت مسلونی روستا» و «بهبود دسترسی به ادما ارتیاطی (موبای  ،تلفن ثابكت ،ایسترنكت)»
با میانگین « ،3914گرایگ باغداران به تغییر کاربری اراضی کشاورزی» با میانگین  3943ارزیابی شكده
است .ملاحظه میشود که گردشگری مذهبی در روستاهای دارای پتانسی نتوانسته در بعد کاگبكدی-
محیطی کیفیت زندگی بهبود چسدانی ایجاد کسد.
جدول  -9ارزیابی جامعة میزبان در مورد نقش گردشگری بر کیفیت زندگی در بعد محیطی-کالبدی
مآاذ :یافتههای تحقیق0934 ،
میانة نظری= 3
شاخص

میانگین

سطح
t

معناداری
دو دامنه

وگودگیهای زیستمحیطی ناشی از حضور
گردشگر
افگایگ وگاهی و حساسیت ساکسان نسبت به
مسئلة محیط زیست
گرایگ باغداران به تغییر کاربری اراضی کشاورزی
وجود ترافیک ،ازدحام جمعیت و کاهگ وسایگ
ساکسان محلی

اختلاف
میانگین

فاصلة اطمینان با
احتمال 5995
حدپائین

حدبالا

3931

-1941

19101

-19119

-1930

1903

9943

1939

1911

19430

1991

1911

3943

-1991

1911

-19113

-1943

-1933

3913

-3931

19119

-19311

-1911

-1913

سال هفدهم
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ادامه جدول 9
میانة نظری= 3
میانگین

شاخص

سطح
t

معناداری
دو دامنه

اختلاف
میانگین

فاصلة اطمینان با
احتمال 5995
حدپائین

حدبالا

3991

-1911

1911

-19119

-1911

-1949

3910

-0390

1911

-19313

-0904

-1919

بهبود بافت مسلونی روستا

3914

-9911

1911

-19911

-1949

-1901

افگایگ ساات و ساز در روستا

9911

19144

1914

19119

-1901

1939

3914

-9934

19110

-19911

-1941

-1901

3911

-3913

19101

-19393

-1919

-1914

3901

-0190

1911

-19193

-0

-1911

9909

0949

19031

19031

-1911

1933

3911

-9913

1911

-19991

-1940

-1904

افگایگ سرمایهگذاری در زمیسة أاسیسا

زیربسایی

مربو به گردشگری (پارکیسگ ،معابر و غیره)
کاهگ سطح زیرکشت محصوگا

بهبود دسترسی به ادما

کشاورزی

ارتیاطی (موبای  ،تلفن

ثابت ،ایسترنت)
بهیود حم و نق عمومی روستا
و فضاهای تفریحی در روستا

افگایگ املانا

(فضای سبگ و پارد ،اردوگاه و غیره)
توجه و حساسیت بیشتر ساکسان نسبت به
زیباسازی فضا
افگایگ سرمایهگذاری افراد غیربومی (گسترش
اانه های دوم)

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود با توجه به سطح معساداری ) (Sig≤0.05در وزمكون
تی تک نمونهای ،تفاو میانگین در مورد اثكر گردشكگری مكذهبی بكر ابعكاد اجتمكاعی و اقتصكادی
کیفیت زندگی معسادار است و عدم معساداری تفاو میانگین در بعدکاگبدی-محیطی به معسی نگكرش
در سطح ( )9یا همان متوسط است .میانگین اثر گردشگری بر بعكد کاگبكدی-محیطكی  3/39در بعكد
اقتصادی  3/13و در بعد اجتماعی  3/10است .همچسین ،گردشگری مذهبی در مجمكو بكر کیفیكت
زندگی روستائیان با میانگین  3941به طور معساداری پایینتر از متوسط نظری اثرگذار بوده است .ایكن
مهم به واسطة حجم کم گردشگر مذهبی در تعدادی از روستاها (رضوان ،گونجود علیا ،زیكار ) و
در برای به دگی

وثار سوء حاص از گردشگری انبوه (میامی) در جامعكة میگبكان امكری قكانعکسسكده

است .مشاهده میشود اثر گردشگری بر کیفیت زندگی در ابعاد محیطی-کاگبدی و سكپس اجتمكاعی
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بیشتر بوده است .اگرچه گفته میشود «ملانهای مذهبی از حامیكان اصكلی اقتصكاد بكه شكمار مكی-
رونككد»(رحمككانی ،پورطككاهری و افتلككاری ،0933 ،ص ،)19 .ادر نككواحی روسككتایی مككورد مطاگعككه
گردشگری مذهبی نتوانسته تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی روستاییان در بعد اقتصادی داشته باشد.
جدول  -15اثرات گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی
مأاذ :یافتههای تحقیق0934 ،
میانة نظری= 3
نقش گردشگری مذهبی بر

سطح

میانگین

t

معناداری
دو دامنه

اختلاف
میانگین

فاصلة اطمینان با
احتمال 5995
حدپائین

حدبالا

کیفیت زندگی در بعد اقتصادی

39133

-01911

1911

-19310

-09111

-19134

کیفیت زندگی در بعد اجتماعی

39100

-4991

1911

-19311

-19934

-19013

کیفیت زندگی در بعد محیطی-کاگبدی

39399

-0914

19013

-19111

-19011

19109

39133

-04941

1911

-19411

-19119

-19131

کیفیت زندگی

جدول زیر به مقایسة ابعاد کیفیت زنكدگی از نظكر میكانگین رتبكههكای ونهكا بكه کمكک وزمكون
فریدمن 0میپردازد .با استساد به مقدار وزمون  Chi-Square= 289.49که در سطح اطكای کكوچلتر
از  1/10معسیدار است ،باید گفت به گحاظ وماری با اطمیسكان  1/33تفكاو معسكاداری بكین میكانگین
رتبههای ابعاد کیفیت زندگی مشاهده میشود .گردشگری مذهبی به ترتیكب بكر کیفیكت زنكدگی در
بعد محیطی-کاگبدی با میانگین رتبهای  ، 9/41بعد اجتماعی با  9/11و در نهایكت بعكد اقتصكادی بكا
 0/03مثثر بوده است .بسابراین ،زیار و گردشگری دیسی در بهبود کیفیت زندگی در بعكد کاگبكدی-
محیطی و اجتماعی مساطق روستایی تأثیر بیشتری داشته است.
جدول  -11معناداری تفاوت میانگین رتبهای کیفیت زندگی روستاییان بر اساس آزمون فریدمن
مأاذ :یافتههای تحقیق0934 ،
نقش گردشگری مذهبی بر

میانگین رتبهای فریدمن

کیفیت زندگی در بعد اقتصادی

0/03

کیفیت زندگی در بعد اجتماعی

9/11
1. Friedman Test

سال هفدهم
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ادامه جدول 11
نقش گردشگری مذهبی بر

میانگین رتبهای فریدمن

کیفیت زندگی در بعد محیطی-کاگبدی

9/41

کیفیت زندگی

3/31

کای دو

313/13

درجة وزادی

9

سطح معساداری

1/111

در ایسجا این سثال مطرح میشود که ویا میانگین کیفیت زندگی در روسكتاهای مكورد بررسكی از
شرایط یلسانی براوردار است؟ بدین مسظور جهت مقایسة میانگین اثر گردشگری مذهبی بكر ابعكاد
کیفیت زندگی در بین روستاهای ملتل

ملتل

از وزمون تحلی واریانس یک طرفه 0استفاده شكد.

براساس وزمون ،مقدار وماره  F=10.6و سطح معساداری  1/11نشان میدهد میانگین کیفیكت زنكدگی
و ابعاد سهگانة ون در بین روستاهای مورد بررسی به گحاظ وماری دارای تفاو معسكاداری اسكت .در
واقع فرض تفاو میانگین در بین روستاهای ملتل

تأیید و در مقاب فرض یلسانی ومكاری ونهكا

رد شد.
جدول  -12مقایسة میانگین کیفیت زندگی خانوارهای مورد بررسی بین مقاصد گردشگری مذهبی
روستایی
مأاذ :یافتههای تحقیق0934 ،
واریانس

جمع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

بین گروهی

33/193

09

0/134

درون گروهی

31/309

010

1/011

ک

41/340

031

-

F

01/109

Sig.

1/111

در هسگام تحلی واریانس و به عبارتی وزمون تفاو میانگینها در بكین چسكد گكروه ،علكاوه بكر
وزمون معسیداری تفاو میانگینها ،گازم است به کیفیت این تفاو نیكگ پكی ببكریم (حبیكب پكور و

1. ANOVA
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صفری ،0930 ،ص .)419 .بدین مسظور از وزمون توکی 0به دگیك باگكابودن تعكداد روسكتاهای مكورد
بررسی ،استفاده شد .مطابق وزمون میانگین اثر گردشگری مذهبی بر کیفیت زنكدگی در چهكار گكروه
همگن دستهبسدی شدهاند که نشان میدهد تفكاو معسكاداری بكین روسكتاها ( 1گكروه) در میكانگین
کیفیت زندگی وجود دارد) )0 .(Sig ≥ 0/05گروه اول روستاهای قاسكم وبكاد بكا میكانگین  0/11تكا
دهسرخ با میانگین  )3 3/10گروه دوم روستاهای برزش وباد با میانگین  0/30تكا تبادکكان بكا  3/41و
 )9گروه سوم روستاهای پیوه ژن با  3/04تا امان وباد با  3/13و  )1گكروه چهكارم شكام روسكتاهای
رضوان با میانگین  3/11تا میامی با  9/19میباشد.
جدول  -13آزمون تفاوت میانگین اثرات گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی در روستاهای مورد
بررسی بر اساس آزمون توکی
مآاذ :یافتههای تحقیق0934 ،
نام روستا

1

Subset for alpha = 0.05
3
2

4

قاسم اباد

0/11

برزش وباد

0/30

0/30

هسدل وباد

3/11

3/11

اسلام قلعه

3/00

3/00

زیار

3/03

3/03

پیوه ژن

3/04

3/04

3/04

گونجود علیا

3/01

3/01

3/01

اواجه حسین اباد

3/39

3/39

3/39

اندرخ

3/91

3/91

3/91

رضوان

3/11

3/11

3/11

3/11

دهسرخ

3/10

3/10

3/10

3/10

3/41

3/41

3/41

3/13

3/13

تبادکان
امان وباد
میامی
سطح معساداری

9/19
1/114

1/144

1/143

1/131

1. Tukey HSD

سال هفدهم

10

نقگ گردشگری بر کیفیت زندگی اانوارهای روستایی ...

همانگونه که در جدول  01و نمودار  9مشكاهده مكیشكود ،میكانگین کیفیكت زنكدگی در ابعكاد
ملتل

در روستاهای مورد بررسی بهطور قاب توجهی متفاو است ،اما در کلیكة روسكتاهای مكورد

بررسی میانگین کیفیت زندگی در بعد اقتصادی پایین و در بعد کاگبدی-محیطی باگاتر از سكایر ابعكاد
است .باگاترین میانگین کیفیت زندگی به ترتیب مربو به  -0میامی -3 ،امكان وبكاد  -9تبادکكان-1 ،
دهسرخ  -4رضوان -1 ،اندرخ  -1اواجه حسین وباد  -1پیوه ژن  -3اسكلام قلعكه  -01هسكدل وبكاد
 -00برزش وباد  -03قاسم وباد  -09زیار  -01گونجود علیا است.
جدول  -14میانگین کیفیت زندگی و ابعاد آن در هر یک از روستاهای مورد بررسی
مأاذ :یافتههای تحقیق0934 ،
روستا

بعد اقتصادی

بعد اجتماعی

بعد محیطی-کالبدی

کیفیت زندگی

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

امان وباد

3994

3

9911

3

9931

3

3913

3

اندرخ

0931

4

3911

1

3910

1

3991

1

برزش وباد

0911

01

3901

01

3913

01

0930

00

پیوه ژن

0911

1

3991

3

3941

3

3904

1

تبادکان

3931

9

3931

9

3911

4

3941

9

اواجه حسین اباد

0911

00

3914

1

9911

9

3939

1

دهسرخ

3901

1

3943

4

3911

1

3910

1

رضوان

0911

1

3941

1

9911

1

3911

4

قاسم وباد

0911

03

0911

09

3911

00

0911

03

میامی

3911

0

9931

0

9991

0

9911

0

هسدل وباد

0941

3

3913

1

3911

1

3911

01

0934

09

0931

00

0933

09

0911

09

گونجود علیا

0930

01

0913

03

0914

01

0911

01

اسلام قلعه

0911

1

0911

01

0931

03

3900

3

زیار
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شکل  -3رادار نقش گردشگری بر سازة کیفیت زندگی و ابعاد آن
مأاذ :یافتههای تحقیق0934 ،

بدیهی است تأثیرپذیری جامعة میگبان از حضور گردشكگران بكه عوامك بسكیاری بسكتگی دارد.
تعداد گردشگرانی که وارد جامعه میشوند یک امر مهم در این زمیسه به شمار میرود .هر چه تعكداد
گردشگرانی که وارد مقصد میشوند بیشتر باشكد ،گسكتردگی حضكور ونهكا مكیتوانكد تأثیرگكذاری
بیشتری داشته باشد .ضریب همبستگی پیرسون نشاندهسدۀ وجود رابطة مستقیم و معسیدار با شكد
متوسط به میگان  1943بین کیفیت زندگی و تعداد گردشگران در روستاهای مورد بررسی است .ایكن
رابطه بین بعد اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی و تعداد گردشگران نیكگ برقكرار اسكت .بكه عسكوان
مثال روستای میامی با پذیرش بیشترین گردشگر مذهبی ،علیرغم انگوای نسبی جغرافیایی نسبت بكه
سایر روستاهای مورد بررسی از سطح باگاتر کیفیت زندگی در همه ابعاد براوردار است.
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جدول  -15نتایج آزمون همبستگی پیرسون در مورد وجود رابطه بین کیفیت زندگی و تعداد گردشگر
مذهبی و حجم نذورات بقاع
مأاذ :یافتههای تحقیق0934 ،
متغیر

تعداد گردشگر مذهبی
حجم نذورا

کیفیت زندگی

بعد اجتماعی

بعد اقتصادی

بعد محیطی-کالبدی

ضریب

Sig.

ضریب

Sig.

ضریب

Sig.

ضریب

Sig.

1/430

1/131

1/139

1/101

1/491

1/111

1/403

1/113

1/411

1/131

1/101

1/101

1/411

1/111

1/401

1/143

)Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed

 .6نتیجهگیری

کیفیت زندگی یلی از مهمترین مسائ پیگروی جهان امكروز و از مباحكث اساسكی در تلكوین
سیاستگذاری اجتماعی محسوب میشود .صككاحبنظككران بهبككود کیفیت زندگی را هدف اصلی
تمام برنامكهها و سیاستها بككه حسابوورده و ون را مقصد مشترد توسعه در سككطوح محلی ،ملی
و بیناگمللی مكیدانسكد .براین اسكاس ،ویسدۀ بشر متلی بر درد بهتر عواملی اواهد بود که بر کیفیت
زندگی انسكان تأثیرگكذار هسككتسد (بریمكانی و راسكتی ،0939 ،ص .)3 .همكانطكور کكه در پیشكیسة
تحقیق و مبانی نظری اشاره شد ،توسعة گردشگری میتواند در بهبود کیفیت زندگی سكاکسان محلكی
نقگ ایفا کسد ،اما نتایج تحقیق حاضر نشان داد گردشگری مذهبی نتوانسته در بهبود کیفیكت زنكدگی
روستاییان در بعد اقتصادی تأثیر دراورتوجهی داشته باشد .در بین متغیرهای مكورد بررسكی «ایجكاد
فرصتهای شغلی در بلگ ادما (حم ونقك  ،اكرده فروشكی ،رسكتوران ،اغذیكه و .غیكره» بكا
میانگین  3914نسبت به سایر متغیرها باگاتر ارزیابی شده است .نلته ای که در بكاب اثكرا اقتصكادی
گردشگری مذهبی کمتر بدان توجه شده ،مقوگة نذورا است .عمدۀ گردشگران مكذهبی بكا حضكور
در بقا مبلغی وجه نقد ،طلا و امثاگهم را با عسوان نذر به بقعه تقدیم مكیکسسكد ،امكا نكذورا توسكط
متوگی از روستا اارج و فقط درصدی از ون صرف عملیا عمرانی بقعه می شود؛ بكه همكین دگیك
نشت اقتصادی از مقاصد گردشگری مذهبی روستایی باگا است.
گردشگری مذهبی نتوانسته بر کیفیت زندگی در بعد اجتماعی نیگ بهبود چسكدانی ایجكاد کسكد .در
بین متغیرهای مورد بررسی «افگایگ تعام و مشارکت بین روستاییان بكه جهكت وجكود امكامگاده در
روستا» با میانگین  9944باگاتر ارزیابی شده است .همچسین ،گردشكگری مكذهبی نتوانسكته بكر بهبكود
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شااصهای کاگبدی-محیطی کیفیت زندگی روستاییان بهبود چسدانی ایجاد کسكد .در بكین متغیرهكای
مورد بررسی در این بعد «افگایگ وگاهی و حساسیت ساکسان نسكبت بكه مسكئلة محكیطزیسكت» بكا
میانگین  9943باگاتر از سایر متغیرها ارزیابی شده است .در مجمو میكانگین گردشكگری مكذهبی بكر
بعد اقتصادی کیفیت زندگی  ،3913در بعكد اجتمكاعی  ،3910در بعكد کاگبكدی محیطكی  3939اسكت.
همچسین ،گردشگری مذهبی در مجمو بر کیفیت زندگی روستاییان با میانگین  3941در حد کكم تكا
متوسط اثرگذار بوده است .این مهم به واسطة حجكم کكم سكاگیانه گردشكگر مكذهبی در تعكدادی از
روستاها (رضوان با میانگین  ، 9111گونجود علیا با  ،9411زیكار بكا  9411نفكر گردشكگر) و در
برای به دگی

وثار سوء حاصله از حضكور حجكم باگكایی از گردشكگران (مانسكد میكامی) در جامعكة

میگبان امری قانعکسسده است .هر چه تعكداد گردشكگرانی کكه وارد مقصكد مكیشكوند بیشكتر باشكد،
گستردگی حضور ونها میتواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد .ضریب همبستگی پیرسكون نشكان-
دهسدۀ وجود رابطة مستقیم و معسیدار با شد متوسط به میگان  1943بكین کیفیكت زنكدگی و تعكداد
گردشگران در روستاهای مورد بررسی است .این رابطه بین بعد اقتصادی و اجتماعی کیفیت زنكدگی
و تعداد گردشگران نیگ برقرار است .به عسوان مثال ،روستای میكامی بكا پكذیرش بیشكترین گردشكگر
مذهبی ،علیرغم انگوای نسبی جغرافیایی نسبت به سكایر روسكتاهای مكورد بررسكی از سكطح باگكاتر
کیفیت زندگی در همه ابعاد براوردار است .نتایج پژوهگ بیانگر نقگ ضعی

گردشكگری مكذهبی

در بهبود کیفیت زندگی روستاییان می باشد .نتایج تحقیق با یافتههكای رضكوانی ،بكدری ،سكپهوند و
اکبریكان رونی كگی (  ،)0930اکبری كانرونی كگی ،اراسككانی و امككام قلككی( ،)0933ق كدمی ،علیقل كی زاده
فیروزجایی و رمضانزاده گسبویی( ،)0913از این حیث کكه توسكعة گردشكگری مكذهبی در کیفیكت
زندگی روستاییان مثثر بودهاست ،تا حدی تساقض دارد .نتایج ایكن مطاگعكه تأثیرپكذیری را رد نلكرده
است ،اما شد تأثیرپذیری پایین ارزیابی شده است .این امر به این دگی میباشكد کكه در مطاگعكا
مذکور گردشگری به طور عام مدنظر بوده؛ درحاگیکه در این مطاگعه گردشگری مذهبی مورد توجكه
است .اگرچه درومد حاص از نذورا بقا نسبتا باگا است ،این درومد از روستا اكارج شكده و تسهكا
بلشی از ون صرف امور ملتل

عمرانی اود بقعه میشود.

نتایج مطاگعا کیفیت زندگی میتوانكد بكه ارزیكابی سیاسكتهكا ،رتبكهبسكدی ملكانهكا ،تكدوین
استراتژیهای مدیریت و برنامهریگی گردشگری روستایی کمک کسد و درد اوگویكتبسكدی مسكائ
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اجتما برای برنامهریگان و مدیران به مسظور ارتقای کیفیت زندگی را تسهی سكازد .همچسكین یافتكه-
های کیفیت زندگی میتواند برای بازشساسی استراتژیهای سیاسكی قبلكی و طراحكی سیاسكتهكای
برنامهریگی ویسده استفاده شكود (گكی ،3111 ،0ص 031 .بكه نقك از رضكوانی ،متلكان ،مسصكوریان و
ستاری ،0913 ،ص.)13 .
با درنظرگرفتن مباحث مطرح در مبانی نظری و با استساد به نتایج حاص از پژوهگ به نظر مكی-
رسد به مسظور افگایگ تأثیر گردشگری مذهبی بكر بهبكود کیفیكت زنكدگی سكاکسان ،ضكمن پكذیرش
مفهوم «گردشگری مذهبی» به جای «مقصد زیكارتی» صكرف ،دو اقكدام در کوتكاهمكد در مقاصكد
گردشگری مذهبی در نواحی روستایی ضروری است -0 :ایجكاد و تقویكت جاذبكههكای ثانویكه -3
توسعة کمی و کیفی املانا و ادما مورد نیاز گردشكگران .بكدیهی اسكت از ایكن طریكق ضكمن
افگایگ ماندگاری گردشگران (درحال حاضر متوسط ماندگاری گردشگران در مقاصد مكذهبی مكورد
بررسی  1ساعت است) فرصتهای شكغلی متسكو غیرکشكاورزی شكل اواهكد گرفكت و درومكد
بیشتری از طریق حضور بیشتر گردشگر به طكور مسكتقیم و غیرمسكتقیم بكه اقتصكاد روسكتا تگریكق
اواهد شد و با بهبود وضعیت اقتصادی اانوارها شكاهد بهبكود کیفیكت زنكدگی در ابعكاد ملتلك
اواهیم بود .همچسین ،با توجه به نتایج پژوهگ مبسی بر ایسله توسكعة گردشكگری مكذهبی نتوانسكته
نقگ مثثری بر بهبود کیفیت زندگی ساکسان داشته باشد ،پیشسهاد میشود در درازمد با نگكاه قكوی
مدیریتی به این مساطق و با برنامهریگی صحیح این نواحی را در مدار زیارتی کلكانشكهر مشكهد قكرار
داد و شبلة گردشگری زیار را در سطح شهرستان مشهد بهعسكوان قطكب گردشكگری مكذهبی در
کشور شل داد.
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 .1جلاگی ،م ،.گسدملار ،ا ،.فردوسی ،س ،)0934( .واکاوی و تبیكین اثكرا گردشكگری بكر کیفیكت زنكدگی
(مطاگعة موردی :شهربابک-کرمان) .مجلة ومایگ جغرافیایی فضا ،)31( 1 ،صص .010-011
 .1جوان ،ج ،.قاسمی ،م ،)0914( .گردشگری روستایی بلگ احمدوباد مشهد ،سبگوار :وژند.
 .3حریرچی ،ا.م ،.میرزائی ،خ ،.و جهرمی وملانی ،ا .)0911( .چگونگی وضعیت کیفیت زندگی شكهروندان
شهر جدید پردیس .پژوهگ اجتماعی.13-001 ،)1( 3 ،
 .01حسام ،م ،.محمدییگانه ،ب ،.و چراغی ،م ،)0934( .تحلی اثرا گردشگری مكذهبی در توسكعة پایكدار

نواحی روستایی از دیدگاه جامعة میگبان(مورد پژوهگ :مسطقكه نمارسكتاق -شهرسكتان ومك ) .فصك نامكة
فضای گردشگری ،)30( 1 ،صص .010-0001
 .00اواجه شاهلوهی ،. ،میسایی ،ف ،)0939( .بررسی تطبیقی کیفیكت زنكدگی در شكهرهای گردشكگری و
غیرگردشگری (مطاگعة موردی :شاندیگ و چساران) .مجلة برنامهریگی و توسعة گردشكگری-11 ،)01( 9 ،
.13
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 .03رضوانی ،م.ر ،.بدری ،س ،. .سپهوند ،ف ،.و اکبریان رونیگی ،س.ر ،)0930( .گردشگری اانكههكای دوم
و اثرا ون بر بهبود کیفیت زندگی ساکسان روستایی (مطاگعة موردی :بلكگ رودبكار قصكران ،شهرسكتان
شمیرانا ) .مطاگعا و پژوهگهای شهری-مسطقهای.39-11 ،)09( 1 ،
 .09رضوانی ،م.ر ،.مسصوریان ،ح ،)0911( .سسجگ کیفیت زندگی :بررسی مفاهیم ،شكااص هكا ،مكدلهكا و
ارائهی مدل پیشسهادی برای نواحی روستایی .فص نامة روستا و توسعه ،)9( 00 ،صص0ك .31
 .01رضوانی ،م.ر ،متلان. ،ا ،.مسصكورریان ،ح ،.و سكتاری ،م.ح ،)0913( .توسكعه و سكسجگ شكااصهكای
کیفیت زندگی ( مطاگعة موردی :شهر نوروباد) .فص نامة مطاگعكا و پكژوهگهكای شكهری و مسطقكهای،
(.11-001 ،)3
 .04رکناگدین افتلاری ،. ،مهدوی ،د ،.و پورطاهری ،م ،)0913( .فرویسد بومیسازی شكااصهكای توسكعة
پایدار گردشگری روستایی در ایران .پژوهگهای روستایی.10-0:)1(0 ،
 .01سازمان اوقاف و امور ایریه ،ادارۀ اوقاف فجر شهرستان مشهد ،واحد ومار و اطلاعا .
 .01سقایی ،م ،)0911( .ملتوب .تارنمای شلصی (وارین بازنگری  31مرداد .)0911
 .01سقایی ،م ،.نودهی ،ف ،.جوانبلت قهفرای ،ز ،.و طباطبایی ،م.ب .)0934( .متن فضایی زیار امام رضا ( )،
مجلة مطاگعا اجتماعی ایران.11-011 ،)1-9( 1 ،
 .03شفیعا ،س ،)0934( .فراتحلیلی بر روششساسی و یافتههای مطاگعا

کیفیت زندگی گردشگری مقاگا

فارسی و انگلیسی .فص نامة علمی تلصصی دانشلدۀ گردشگری دانشگاه علم و فرهسگ.14-99 ،)3( 1 ،
 .31شهیدی ،م.ش ،.اردستانی ،ز ،.و گودرزی سروش ،م.م ،)0911( .بررسی تاثیرا

توریسم در برنامه ریگی

نواحی روستایی ،پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهگ های جغرافیایی).009-33 ،)11( 10 ،
 .30شیخزاده ،ا ،)0931( .مدگسازی عوام موثر در بهبود کیفیت زندگی با تاکید بر تاثیرا

توسعه صسعت

گردشگری(مطاگعه موردی :شهر تهران) ،مجله مطاگعا توسعه اجتماعی ایران.40-14 ،)0( 1 ،
 .33عظیمی هاشمی ،مژگان ،شریعتی مگیسانی ،سعید و کاری ،فائگه اعظم ( ،)0930موگفه های اجتماعی-فرهسگی
شهر زیارتی پایدار ،مورد مطاگعه :شهر مشهد ،مجله مطاگعا اجتماعی ایران 9( 1 ،و .090-041 ،)1
 .39علیبیگی ،ج ،.و قاسمی ،ی.م ،)0931( .تأثیر گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایة اجتماعی

اانوارهای روستایی (مطاگعة موردی :روستای بردی؛ شهرستان دهلران) .مطاگعا
( ،)1صص .11-001

اجتماعی گردشگری9 ،

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

11

شمارۀ سی و دوم

 .31علیقلی فیروزجایی ،ن ،.بدری ،س ،. .و فرجی سبلبار ،ح ،)0911( .نگرش جامعة میگبان به اثرا محیطی و
اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی :مطاگعة موردی بلگ مرکگی شهرستان نوشهر .روستا و توسعه،
.33-0:)0(01
 .34غفاری ،غ ،.میرزایی ،ح ،.و کریمی .)0931( . ،بررسی رابطة بین صسعت و کیفیت زندگی (مقایسة موردی:
مساطق روستایی شهرستان قروه) .توسعة روستایی0 ،)0(9،ك.31
 .31فراهانی ،ح ،.عبدگی ،س .چراغی ،م ،)0930( .ارزیابی اثرا سرمایة اجتماعی در توسعة نواحی روستایی با

تأکید بر کیفیت زندگی (مطاگعة موردی :دهستان مشهد ،میقان شهرستان اراد) .فص نامة علمی ك پژوهشی
برنامهریگی مسطقهای 11 ،)1(3 ،ك.11
 .31فیروزجائیككان گلوگاه. ،ا ،.یوسككفی ،ن ،.و میرمحمدتبككار ،س.ا ،)0939( .تحلی کارکردی گردشككگری
مذهبككی در ایككران (فراتحلیلی از تحقیقككا

موجود) .مجلة برنامهریگی و توسككعة گردشگری،)1( 9 ،

.019-014

 .31قاسمی ،م ،)0931( .تحلیلی بر توسعة گردشگری مذهبی شهرستان مشهد .مجموعه مقاگا اوگین همایگ
بیناگمللی گردشگری دیسی و توسعة فرهسگ زیار  .وستان قدس رضوی ،مهر ماه  ،0931مشهد ،جلد سوم:
.41-11
 .33قدمی ،م ،علیقلی زاده فیروزجایی ،ن ،.و رمضانزاده گسبویی ،م ،)0913( .بررسی نقگ گردشگری در
تغییرا

کیفیت زندگی مقصد (نمونة مورد مطاگعه :دهستان کلاروباد ،شهرستان تسلابن) .مجلة مطاگعا

اجتماعی ایران.010-043 ،)9( 1 ،
 .91محمدپورجابری ،م ،)0939( .تحلی نقگ گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر شااصهای
ذهسی (مطاگعة موردی :شهر فشم ،شهرستان شمیرانا ) .نشریة گردشگری شهری.94-14 ،)0( 0 ،
 .90محمدییگانه ،ب ،.چراغی ،م ،.و وگائی ،م ،)0933( .نقگ گردشگری مذهبی در توسعة روستایی ،با تاکید بر

کیفیت زندگی و سرمایة اجتماعی (مطاگعه موردی :روستای قپچاق شهرستان میاندووب) .تحقیقا کاربردی
علوم جغرافیایی.1-34 ،)91( 09 ،
 .93مرکگ ومار ایران ( ،)0934نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسلن ،استان اراسان رضوی ،شهرستان مشهد.
 .99مسشیزاده ،ر ،)0911( .جهانگردی .تهران :انتشارا مسشی زاده.
 .91مودودی ،م ،.بوزرجمهری ،خ ،.شایان ،ح ،.و ضیایی ،م ،)0931( .نقگ گردشگری در تحوّگا
اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان ،مجلة جغرافیا و توسعه ناحیه ای.0-31 ،)3(09 ،

اقتصادی و
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