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 چکیده

گیكری اگگوهكای ملتلك  با شكل همواره گسترش گردشگری در نواحی روستایی  اهداف:

 یبقكا  مسسكوب بكه امامگادگكان در نكواح تعكددهمراه بوده است. با توجكه بكه گردشگری 

محسكوب  ینواحاین مهم گردشگری  یاز اگگوها یلی یمذهبکشور، گردشگری  ییروستا

اساس  نیکسد. بر ایجذب م ییروستا ینواح بهاز گردشگران را  ییو ساگانه حجم باگا شده

 یهدف تحقیق حاضر، بررسكی نقكگ گردشكگری مكذهبی بكر کیفیكت زنكدگی اانوارهكا

 است.  ییروستا

اطلاعكا  و داده  یی و گكردوورتحلیل -نو  تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی  روش:

نامه بوده است. تجگیكه و با استفاده از ابگار پرسگ یدانیو م یاسساد ۀویشبه  ازیمورد ن یها

 ،همبسكتگی پیرسكون ،یاتكک نمونكه یتحلی  به کمک ومار توصیفی و استسباطی )وزمون ت

 یدارا یتاهاروسك یكةکلمطاگعه  نی. در اه است( صور  گرفت، فریدمنانسیوار هیتجگ گیوناگ

مكورد  (بقعكه مسسكوب بكه امامگادگكان 33روستا بكا  01) امامگاده در سطح شهرستان مشهد

اكانوار  031( به تعكداد گبانیم ةجامع)ییروستا یاانوارها  یگرفت. واحد تحلقرار بررسی

مورد مستق  و وابسته به صور  همبسته  ریمتغ وارد نمونه شد. یبه صور  تصادف هبوده ک

در سكه بعكد  انییروسكتا یزنكدگ تیكفیبكر کمكذهبی  یو اثر گردشكگر گرفت بررسی قرار

قكرار تجگیكه و تحلیك  مورد  متغیر 00با  یو اجتماع 01با  یاقتصاد ،09با  یکاگبد-یطیمح

 گرفت. 

 ةجامعك دگاهیكاز د Sig.≤ 0.05نشان داد با توجه بكه  یاتک نمونه یوزمون ت جینتا ها:یافته

 نیانگیكبكا م یکاگبكد-یطیدر بعد مح یزندگ تیفیبر ک بیترتبه  یمذهب یگردشگر گبانیم
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و در ک   3913 نیانگیبا م یزندگ تیفیک یو در بعد اقتصاد 3910با  ی، در بعد اجتماع3939

نتكایج  تاسك اثرگذار بوده نظری(میانة ) کمتر از متوسط، 3941بر کیفیت زندگی با میانگین 

 نیبك یتفكاو  معسكادار ،نیهمچسك. کسكدمكییید أریدمن نیگ این یافته را تحاص  از وزمون ف

 F= 10.6, Sig) شكودیمشكاهده مك یمكورد بررسك یدر روستاها یزندگ تیفیک نیانگیم

بین کیفیكت  (r= 0.59, Sig =0.026)مثبت و معساداری با شد  متوسط رابطة ، نیگ (0=

 شود.و تعداد گردشگران مذهبی دیده می زندگی

 ةسكیزمدر  ییباگكا تیاز ظرفاغلب  ییروستا یپراکسده در نواح یمذهب هایجاذبه :گیرینتیجه

و بكوده  گردشگریتوسعة در زمیسه  مشلصة برنامفاقد اما ، بوده جذب گردشگر براوردار

 یبكرا یدر سطح محلك یچسدان تیاغلب موفق بسابراین، .هستسد نشت اقتصادی باگا مواجه با

اسكاس بر دیكبا یگردشكگر ةتوسعشک یهمراه نداشته است. ب ناساکس یزندگ تیفیبهبود ک

تكا  ردیكصور  گو بر اساس کاهگ نشت اقتصادی از این نواحی جامع  یگیربرنامه سدیفرا

 ثیرگذار باشد.أبتواند بر بهبود کیفیت زندگی ساکسین ت

 ،یزنكدگ تیفیشهرستان مشهد، ک ،یمذهب یگردشگر ،ییروستا یهاگاهسلونت :هاکلیدواژه

   .گبانیم ةجامع

 مقدمه .1

از نقكا   ارییو اقتصكادی در بسك یاجتمكاع را ییكتغ جكادیبسكتری جهكت ا یامروزه گردشگر

-بكه (.01، ص. 3113)سازمان جهانی گردشگری،  رودیشمار متوسعه بهکشورهای درحال ییروستا

در  سكتیز تیكقابل ۀباگابرند ،ییروستا ینواح یاقتصاد یداروعسوان  نوشبه یگردشگر»که ازیطور

جوامككع  یزنككدگ طیشككرا ۀبهبوددهسككدهككا، گاهسككلونت ا یككح دیككدورافتككاده، محككرد تجد ینككواح

و  یبازسكاز یبكرا یگوری( و کاتكاگ9، ص.0913، مهدوی و پورطاهری ،یافتلارنیاگد)رکنییروستا

-، بدری و فرجكیییروزجایف زادهیقلیعل) «شودیم ادی ییروستا ینواح یو اجتماع یاقتصاد ةتوسع

 (.3 ، ص.0931، ، بوزرجمهری، شایان و ضیایییمودود ازنق  به  ،9-1 .صص ،0911 ،سبلبار

از  یمكذهب یگردشكگر» .اسكت یگردشگری روستایی، گردشگری مكذهب جیاز اگگوهای را یلی

محسكوب حاضر در سراسكر جهكان  گذشته و حال یگردشگر یهاگونه نیترو پررونق نیتریمیقد

سكبب ملتل  اود، به یهااجگاء و گونه ةکه با هم یجائ ات .(093 ، ص.0911زاده، ی)مسش «شودمی
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، 3111، 1)سكانتوس گرفتكه یجهان جا یااص، در متن گردشگر یو کارکرد یرسااتا یهایژگیو

 انیكکك  جر %31( و حكدود 013 .، ص0934، یگانكه و چراغكی، محمكدیحسام، به نق  از  1ص.

 ، ص.0934، یگانكه و چراغكیحمكدی، محسكام) جهان را به اود ااتصاص داده اسكت یگردشگر

013.) 

 نیكکه در ا عسوان ورامگاه امامگادگان ثبت شده استمتبرکه به ةبقع 4111کشور حاضر در حال در

دور و  ییگكاه روسكتاسكلونت 01مسسكوب بكه امامگادگكان در  ةبقع 33 یشهرستان مشهد دارا ن،یب

سكاگانه  ،رکشودر  ر یاز مرا هنیگاارگ انعسو به به مرکگیت شكهر مشكهدشهرستان این است.  کینگد

حجكم  هبا توجه ب. کسدمیجذب به اود را  (0934نفر در سال  ونیلیم 31)حدود  گردشگر هاونیلیم

 «ار یكز» مشكهدگردشكگران  %11هكدف توجه به این نلته کكه و  شهر مشهدگردشگران کلانباگای 

شكهر کلان یگردشكگر انیكتقابك  مارتبا  م ،(31، ص. 0911اوزانی، ، صرافی، قاسمییاست)مومس

 یسككااتارها تیكك( موجكب تقویمككذهب یگردشككگر ةسكیدر زم ژهیو)بككه رامككونیپ یمشكهد بككا نكواح

 ییروسكتا ینكواح ریكاا ةدهك یطكدهكد ها نشان میبررسی. شودیدر سطح شهرستان م یگردشگر

 دمشكه شكهر یارتیكز یدر مكدار گردشكگر یحكدود تكا ،شهرستان یمذهب یگردشگر ةجاذب یدارا

 1بكیگ از  0934در سكال اوقاف شهرستان مشهد، ادارۀ ومار بر اساس ، به طوری که قرارگرفته است

اسكت بكدیهیانكد. ی روستایی شهرسكتان سكفر کكردهمذهب یمقاصد گردشگرمیلیون نفر گردشگر به 

ای و جكذب سكرریگ ترِ محلی و مسطقهشهر مشهد در مقیاس وسیعکلان اناز گردشگر یدرصد توزیع

اشكتغال در  جكادیگردشكگران بكا ا یماندگار گیشهرستان، ضمن افگا ییروستا یشگران به نواحگرد

مشكهد و شكهر  نیبك یبكه کكاهگ تفكاو  درومكد ،یمتفاو  در مقاصد گردشكگر یشغل یهاسهیزم

   (.43ص. ، 0931)قاسمی،  دکسیمشهرستان کمک  یروستاها

رفكاه  گیو افكگا یزنكدگ تیكفیود کبهبك ،یمتمكاد انیسكاگ یط ییروستا ةتوسعجمله اهداف  از

، میرزائكی و یرچكی)حر است یزندگ تیفیاجتما ، ک کی شرفتیبوده و شااص امروزه پ انییروستا

گردشكگری » کكهباورنكد  نیكبكر ا یگردشكگر ۀحوز صاحبسظران( 33 ، ص.0911، جهرمی وملانی

-شكورهای درحكالروستایی ک بستری جهت ایجاد تغییرا  اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از نقا 

اقتصكادی الاصكه  ۀبهرصرفا در  و سود صسعت گردشگری در نواحی روستایی رفته شمار توسعه به

                                                 
1. Santos 
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یان یروسكتاملتلفكی همچكون بهبكود کیفیكت زنكدگی  یایتوان از زوابلله این مگایا را می ،شودنمی

 هكددیشكان مكشكده نمطاگعكا  انجكام. (1. ص، 0933، چراغی و وگائی، گانهییمحمد)« کردارزیابی

 یطكیو مح یاقتصكاد ،یاجتمكاع را ییكسكبب بازسكاات و تغ ییروستا یدر نواح یرشد گردشگر

-ی)علك اسكت رگذاریها تاثون یزندگ تیفیک رییو در تغد شویم گبانیم ةجامعو  طیدر مح یگوناگون

سكبب ورود  ییروسكتا یدر نكواح یمكذهب یگردشگرهای جاذبه (.11. ص، 0931 ،و قاسمی یگیب

سكاکسان مسكاطق مقصكد  یدر تمكام ابعكاد زنكدگ یاگسكترده را ییبازساات و تغ و باگطبع گرگردش

 یتوانكد ابكگاریمك نو تیشكساات و هكدا و را ییكتغ نیكتوجه به ا بسابراین،شود. می( ی)مثبت/مسف

 ةتوسكع از ایكن رو. دشكو مقاصكد گردشكگری مكذهبیساکسان  یزندگ تیفیک یارتقامساسب جهت 

 ،یاقتصكاد رییكتغدرحكال یهكایژگكیاز و یمسبعك»بكه عسكوان گردشگری مكذهبیویژه به یگردشگر

مكثثر واقكع  یزنكدگ تیكفیون را دارد تكا در بهبكود ک  یکه پتانس دیویبه شمار م یطیو مح یاجتماع

بسككابراین، . (91 ، ص.0939 ،ینقكك  از محمككدپورجابر هبكك 309، ص.0311، 0)گیككو و وار «شككود

 یزنكدگتیكفیبهبود سطح ک یاصل یهاسهیتواند زمیکه م یاباگقوه یاپایه تیفعاگ انبه عسو یگردشگر

 ،ییروسكتا یتوسكعه و گسكترش گردشكگرمجمكو   دردارد.  تیكرا فراهم وورد، اهم یساکسان محل

محسكوب  ینكواح نیكدر ا یطیمحستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد ةتوسع یبازساز یکارومد برا یعامل

و شكساات  یاست با بررس یضرور ،اساس نیدارد. بر ا گبانیم ةعجامبه بهبود رفاه   یتما شود ومی

برداشكت.  این زمیسكهمثثر در  یگام انییروستا یزندگ تیفیبر بهبود سطح ک یمذهب یگردشگر نقگ

 یگردشكگر کكه اسكتشكده  نیسكثال تكدوایكن به  ییگوپاسخ یراستا رحاضر د پژوهگ بسابراین،

 دارد؟ انییروستا یزندگ تیفیبر ک یچه اثر یمذهب

 تحقیق پیشینة .2

و  گانیكراهكداف پژوهشكگران، برنامكه نیتكراز مهم یزندگ تیفیو بهبود ک رییگشساات، اندازه

 شكمسدانیاز اند ارییتوجكه بسك یقاتیو تحق یعلم ةعرص نیاست. ا بوده ریاا ةچسد دهطی ها دوگت

هكا را بكه رشته گریو د یگشلپ ا،یجغراف ،یطیمحاقتصاد، علوم ،یشساسروان ،یشساسهای جامعهحوزه

 یگردشگری اسكت. بررسك ،یزندگ تیفیبر بهبود ک رگذاریثأاز عوام  ت یلیاست.  اود جلب کرده

از  یاسكت کكه در براك یمقصكد، موضكوع یمحلك ةجامعك یزندگ تیفیو ک یگردشگر انیم ةرابط
                                                 
1. Liu & War 
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 یفرهسگك یاجتمكاع ،یاقتصاد ةجسبگرفته و عموماً این رابطه در قاگب سه  توجه قرار مورد قا یتحق

زنكدگی در  بكه ارزیكابی و سكسجگ کیفیكت یادیكتحقیقكا  ز سلهیشود. با ایم یبسدطبقه یطیو مح

و  ییروسكتا یمحدود در ارتبا  با نقكگ گردشكگر یاما تاکسون مطاگعات، اندنواحی روستایی پردااته

 باشد.یم 0انجام شده است که به شرح جدول  یزندگ تیفیدر بهبود ک یمذهب
 

 یزندگ تیفیو ک یگردشگر رامونیپ قیتحق یمطالعات ةنیشیپ -1دول ج

 0931، قیتحق یهاافتهیمآاذ: 
 هایافته عنوان مقاله نویسندگان

، یاجگاء شلوه

ی، بوذرجمهر

ی، ستگلدیا

 یمودود

0939 

بر  یاثرا  گردشگر یبررس

 گبانیم ةجامع یزندگ تیفیک

: شهر یمطاگعات ةنمون

 بسدرترکمن

سد افتی  یعام  تقل 1 به ی به کمک تحلی  عاملیزندگ تیفیشااص ک 11

 41/31 ی باعام  اقتصاد شوند.شام  میرا  انسیدرصد وار 1/11 که

)مسائ   یلیگیدرصد، عام  ف11/30 ی بافرهسگ -یدرصد، عام  اجتماع

 با ها( رسااتی)ز یلیگیعام  فو درصد  019/04 با (یطیمح ستیز

 شسد.بامهمترین اثرا  میدرصد  43/03

محمدی یگانه 

و چراغی  و

 وگائی

0933 

نقگ گردشگری مذهبی در 

کید بر أروستایی، با ت ةتوسع

 ةسرمایکیفیت زندگی و 

موردی؛  ةمطاگعاجتماعی 

روستای قپچاق شهرستان 

 میاندووب

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

 شده،ضعیت کیفیت زندگی بهبود وموجب محیطی تسها در بعد کاگبدی 

اجتماعی اانوارهای  ةهمچسین یافته های تحقیق در ارتبا  با سرمای

دهد، در بعد انسجام وضعیت اانوارهای روستاهای مورد مطاگعه نشان می

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

 ته شده استاز سطح این ابعاد کاس مشارکت و اعتماد اجتماعی

 علی بیگی و

 قاسمی

0931 

بر  یگردشگری مذهب ریتأث

 یةسرماو  یزندگ تیفیک

 ییروستا یاانوارها یاجتماع

 ؛یموردی: روستای برد ةمطاگع)

 شهرستان دهلران(

 ،یابعاد اعم از اجتماع یدر تمام یزندگ تیفیک ةدر مثگف یگردشگری مذهب

کاگبدی )در حد  ،یحد باگاتر از متوسط( و اقتصاد)در یطیمحستیز

اانوارهای روستاهای مورد مطاگعه  یزندگ تیفیک تیوضع هبودمتوسط(، ب

 یاجتماع ةیسرما ةمثگفبارۀ در ،نیهمچس .به همراه داشته استتأثراتی را 

در بعد مشارکت  یبعد از گسترش گردشگری مذهب دهد،ینشان م

اما در بعد  بهبود داشته، یو انسجام اجتماع یاجتماع یهاشبله ،یاجتماع

بعد  نیاز سطح ا یبعد از گسترش گردشگری مذهب ،یاجتماع اداعتم

 کاسته شده است.

 یمحمدپورجابر

0939 

بر  ینقگ گردشگر  یتحل

شهروندان با  یزندگ تیفیک

  یذهس یهابر شااص دیتأک

: شهر فشم، یمورد ة)مطاگع

 (رانا یشهرستان شم

 تیفیبر بهبود ک یدر شهر فشم توانسته نقگ مثثر یگردشگر ةتوسع

 یزندگ تیفیملتل  ک یقلمروها دربهبود  نیکسد که ا فایشهروندان ا

 یابیدر ارز ن،یها وجود دارد. همچسون نیب ینبوده و تفاو  معسادار لسانی

 یقلمروها انیدر شهر فشم، از م ینقگ گردشگر گاهیو جا تیاهم

شهروندان  دگاهیرا بر د ریتأث نیشتریو اوقا  فراغت ب حیشده، تفرمطاگعه

 .داشته است
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 1ادامه جدول 
 هایافته عنوان مقاله نویسندگان

جلاگی، گسدملار 

 و فردوسی

0934 

اثرا   نییواکاوی و تب

 تیفیگردشگری بر ک

موردی:  ة. مطاگعیزندگ

 کرمان -شهربابک

 تیفیبابک، موجب ارتقا و بهبود سطح ک های گردشگری در شهرتیفعاگ

 در گردشگران تیفعاگ گیافگا ، بانی. همچساستشده شهر  نیدر ا یزندگ

به دست ومده  یزندگ تیفیبابک، تفاو  معساداری در شااص ک  ک شهر

 ةوجود رابط ۀدهسدنشان مثبت بروورد شده که گیرابطه ن نیاست. جهت ا

ن گردشگرا تیفعاگ گانیم گیتوان گفت با افگایم ،نیباشد. بسابرایم میمستق

 یم دایبهبود پ گیشهروندان ن یزندگ تیفیک سطح مورد مطاگعه، دۀدر محدو

 کسد.

 شیخ زاده

0931 

عوام  موثر در  یسازمدل

با  یزندگ تیفیبهبود ک

 ةتوسع را یبر تاث دیتاک

مطاگعه ی)صسعت گردشگر

 (: شهر تهرانیمورد

 ها،زیرساات ةباگاتر، توسع ةدرومد سران شتر،یب یفرصت شغل یرهایمتغ

 بهبود کاهگ مهاجر ، ،یو عموم یافگایگ سواد، افگایگ بهداشت فرد

افگایگ تعام  با  ،یتبادل فرهسگ، افگایگ سطح وگاه ،یفراغت لا یتسه

 یزندگ تیفیک یها از عوام  اصلزیرساات ةهمجوار و توسع ینواح

 .رندیگیقرار م یصسعت گردشگر ةتوسع ریهستسد که تحت تاث

 شفیعا

0934 

 یبر روش شساس یلیفراتحل

های مطاگعا  افتهیو 

گردشگری  یزندگ تیفیک

 یسیو انگل یمقاگا  فارس

 گیاز پ هایکیها، متدها و تلسها و چارچوبدرصد مطاگعا  از مدل 11

به موضو ،  یو نبود نگاه بوم تیفقدان الاق .اندشده استفاده کرده یطراح

نظری و  یبانم ةتوسع رسدیمطاگعا  است. به نظر م نیضع  ا ةنقط

 سازیینظری به روز و بوم یاستفاده از مبان ران،یگردشگری در ا یتجرب

 تیفیاملان توسعه و بهبود مطاگعا  ک ق،یتحق از اصول روش روییها، پون

 گردشگری را فراهم اواهد ساات. یزندگ

رضوانی، بدری، 

سپهوند و 

 اکبریان رونیگی

0930 

های دوم و گردشگری اانه

بهبود کیفیت  اثرا  ون بر

روستایی  زندگی ساکسان

موردی: بلگ  ة)مطاگع

رودبار قصران، شهرستان 

 شمیرانا (

قلمرو مورد مطاگعه در هفت قلمرو کیفیت محیط، فعاگیت و اشتغال،  3از 

رفاه، درومد و ثرو ، مشارکت و همبستگی و امسیت و  وسلامت مسلن،

وگی در دو  ،محلی شدهساکسان  بهگیستی فردی، موجب بهبود کیفیت زندگی

 فراغت بهبودی حاص  نشده فرهسگ، تفریح و اوقا  وموزش یقلمرو

قلمروهای  های دوم برنتایج در اصوص اثرا  گردشگری اانهنیگ  است.

مسلن در دیگر  یجگ در قلمرو ست کها ون ۀدهسدکیفیت زندگی نشان

 دارد.قلمروها تفاو  معساداری در بین روستاهای مورد مطاگعه وجود 

اکبریان، 

امام  اراسانی

 0933، قلی

تحلی  تطبیقی نقگ 

گردشگری مذهبی و 

طبیعت گردی در بهبود 

کیفیت زندگی ساکسان 

نواحی روستایی مورد: 

روستاهای امامگاده داوود و 

 رندان

 یزندگ تیفیبود کدر به یگردشگر ةدو گون نینقگ ای قیتطب ةبه مطاگع

)شهرستان تهران(  ود و رندانوامامگاده دا یدر دو روستا یساکسان محل

 سهیدر مقا یمذهب یدارد که گردشگر وننشان از  جیپردااته شده است. نتا

 فایا یساکسان محل یزندگ تیفیدر بهبود ک ینقگ موثرتر گردیعتیبا طب

 نموده است.
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 1ادامه جدول 
 هایافته عنوان مقاله نویسندگان

ژوروسلی و 

 0براون

3110 

A Comparison of the 

Views of Involved versus 

Noninvolved Citizens on 

Quality of Life and 

Tourism Development 

Issues 

اود هستسد،  ناساکس یزندگ تیفیکه به دنبال بهبود ک ییجوامع روستا

 یاقتصاد تیبهبود موقع یبرا یالهیبه عسوان وس یگردشگر معموگا به

-وابسته به سازمان یاقتصاد ةتوسع ةامهر برن یداری. پانگرندمیاود 

اود را  یزندگ تیفیکسسد کیاست که به شد  تلاش م یاجامعه یها

دهد که ساکسان ینشان منتایج و شل  دهسد. کرده در جامعه کسترل 

کسسد. یم یابیارز بومیریاود را باگاتر از ساکسان غ یزندگ تیفیک

در  ساکسان غیربومی ریتاثۀدر نحو یداریمعس یهرچسد که تفاو  ومار

 .وجود ندارد یگردشگر

پورطاهری، 

رحمانی، 

 احمدی

3103 

Impacts of religious and 

pilgrimage tourism in 

rural areas: The case of 

Iran 

 را ییبر تغ یو اقتصاد یلیگیف ،یاجتماع را یتأث مطاگعه نیدر ا

نشان داد که  جیمورد بحث قرار گرفته است. نتا ییروستا یاانوارها

در معرض تغییر  دایشدرا  ییمساطق روستا یزائران و گردشگران مذهب

بر بعد اجتماعی  یمذهب یو گردشگر ار یز اثرا  اما ،اندقرار داده

 بیشتر از سایر ابعاد است.

 

ز تحقیقكا  ، موضوعی است که در براكی امحلی ةجامعردشگری و کیفیت زندگی بین گ ةرابط

فرهسگكی و  -ی، اجتمكاعیگرفته و عموماَ این رابطه در قاگب سه بعد اقتصادقرارمربوطه مورد توجه 

هكا ی(. بررسك31 ، ص.0930، رونیگی ، سپهوند و اکبریان، بدریی)رضوان شودبسدی میمحیطی طبقه

از سكال  در کشكور (یزنكدگ تیكفیو ک یرابطه )گردشكگر نیدر ا افتهیدهد، مطاگعا  انجامینشان م

در  ،نیبكوده اسكت. همچسك ایكجغراف ناموضو  مورد توجه متلصص نیوده و عمدتا ابه بعد ب 0931

اسكت.  مكورد توجكه قرارگرفتكه گبكانیم ةجامعكدر ارتبا  با  یزندگ تیفیک افتهیمطاگعا  انجام ةهم

 نیكا یپردااتكه و براك یشكهر یدر نواح یزندگ تیفیو ک یگردشگر یاز مطاگعا  به بررس یبرا

را بكه  یعمدتا گردشكگر افتهیاند. مطاگعا  انجاممورد توجه قرار داده ییوستار یموضو  را در نواح

 یزنكدگ تیفیو ک یمذهب یگردشگررابطة  یو تسها سه مقاگه به بررس قرار دادهمورد بررسی  یکلطور

 یطكیمحسكتیو ز یاجتمكاع ،یدر ابعكاد اقتصكاد ،یزندگ تیفیاز مطاگعا  ک یاند. در تعدادپردااته

و  یسكیابعكاد ع گكرید یاست. در برا دهشهم گحاظ  یبعد کاگبد یگرفته، در معدودرارمورد توجه ق

                                                 
1. Jurowski & Brown 
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مسكلن، یعسكی  ؛کیفیكت زنكدگی یهكاهمثگف گین یگرفته و برامورد توجه قرار یزندگ تیفیک یذهس

ااصكی از گونكة نقكگ  یاز جهت بررسكحاضر ة مطاگعاند. گرفته نظر دررا غیره درومد، مشارکت و 

 یروسكتاها یةکلنظر که  نیاز ا گیو ن گبانیم ةجامع یزندگ تیفیبر ک (یمذهب یگردشگر) گردشگری

 باشد.یم با مطاگعا  انجام یافته دارای تمایگ ،داده است قرار یشهرستان را مورد بررس

 . روش تحقیق 3

 یووراسككت. جمككع یلككیتحل یفیو روش ون توصكك یپككژوهگ حاضككر از گحككاظ هككدف کككاربرد

 بكه کمكک یاست. ابتدا مطاگعا  اکتشاف یاکتابلانهك  یو اسساد یدانیم یهااز روش یبیاطلاعا  ترک

ی دانیكانجكام گرفتكه و سكپس بكا مطاگعكا  م غیكره و. یاطلاعات یهاهیگا ،یمسابع ومار ،یلیاسساد تار

 یدارا یروسكتاها ییمسظور شساسكااسكت. بكهشكده   یتلم قیتحق سدیفرا غیره(.)مشاهده، مصاحبه و

 نیكدر ا سلكهیاما با توجه بكه ا ،شد استفاده 0931نفوس و مسلن سال  یعموم یرشمارامامگاده از س

اوقكاف  ۀبا مراجعه بكه ادار، هشدمحسوب  «امامگاده»( غیره انوا  بقا  )عارفان و بگرگان و یسرشمار

 نیاز بك تیكنها مسسوب به ائمه( استلراج شد کكه دربقا  ها )فهرست امامگاده مشهد، هرستانفجر ش

مسسكوب بكه امامگادگكان بكه بقعكة  33با روستا  01شهرستان مشهد، تعداد  ییگاه روستاسلونت 111

 نیكاز ا یشكسااته شكد کكه براك عسوان مقاصد گردشگری مذهبی در نكواحی روسكتایی شهرسكتان

 یمحلك یپژوهگ اانوارها یومار ةجامعنامه هستسد. فاقد شجره ینامه و براشجره یها داراامامگاده

عبكار  اسكت از »کكه اسكت« یمكذهب یگردشكگر»متغیر مستق  باشد. ی( مگبانیم ةجامع) ییروستا

 4، ص. 3103، 0استاوسكبر (« هو بقا  متبرکك یمذهبكك ةاز املس یمعسككو یككریگو بهره دهككایبازد

« کیفیكت زنكدگی»( و متغیكر وابسكته 14ص. ، 0934، ، اكداکرمی، ملكایی، وفكاق پكوردر ویتكینق  

قكرار گرفكت  یبسته مورد بررسمستق  و وابسته به صور  هم ریمتغ. در این مطاگعه یان استیروستا

بكا  ی، اقتصكاد09با  یکاگبد-یطیدر سه بعد مح انییروستا یزندگ تیفیبر ک یمذهب یو اثر گردشگر

 (.3)جدول شد   یو تحل هیتجگ ریمتغ 00با  یو اجتماع 01

 

 

 
                                                 
1. Stausberg 



 10                               ...یی روستا یاانوارها یزندگ تیفیبر ک ینقگ گردشگر                                 هفدهمسال 

 

 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق -2جدول 

 .0931های تحقیق، افتهاذ: یأم
 بعد شاخص

افگایگ قدر  در روستاهای دارای جاذبه گردشگری مذهبی،  های زندگیمین هگیسهأافگایگ توانایی اانوار برای ت
در مقاصد  ییروستا یتسو  مسابع درومدی اانوارها گیافگادر مقاصد گردشگری مذهبی،  ارید ساکسان محلی

 توگیدیی، روستا یرفاه اانوارها گیافگا، تامین مسلن ةسیاانوارها در زمتوانایی  افگایگی ، مذهب یگردشگر
قیمت اراضی و ظهور  افگایگ، محصوگا  متسو  کشاورزی و دامی و ایجاد بازار مساسب برای فروش محصوگا 

، ایجاد درومد ملم  برای کشاورزان در بلگ گردشگری ةبه واسط نادرومد ساکس گیافگای، های محلسرمایه
 در شغلی هایفرصت افگایگغیره، و سازیسااتمان دستی، صسایع صسعت بلگ در شغلی هایفرصت ایگافگ

 جذبزنان،  برای شغلی هایفرصت ایجادغیره،  و اغذیه رستوران، فروشی، ارده نق ، و حم ) ادما  بلگ
، گری در روستاتعداد واحدهای اقتصادی غیرکشاورزی مرتبط با گردش افگایگ، نیروی مازاد بلگ کشاورزی

 سةزمیگذاری بلگ دوگتی در سرمایه افگایگگردشگری،  بلگ در بومی اانوارهای گذاریسرمایه افگایگ
ت  .در مقاصد مذهبی گردشگری زمیسة در اصوصیبلگ گذاریسرمایه افگایگ، گردشگری
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 یدر مقاصد گردشگر کاهگ فقر، ن به جهت وجود امامگاده در روستاافگایگ تعام  و مشارکت بین روستائیا
در مقاصد  طبقاتی بین مردم روستا ةفاصل کاهگ، انیتبادل فرهسگی و اطلاعاتی میان گردشگران و بومی، مذهب

حس  افگایگ، جوانان جهت اشتغال در روستا ۀانگیگ افگایگ، رضایتمسدی از درومد افگایگی، مذهب یگردشگر
و تقویت وداب و  معرفی، مسئوگیت مردم روستا در قبال گردشگر احساس، اطر مردم به مح  سلونتتعلق ا

ادما  اجتماعی)وموزش،  ةتوسع، ن در مدیریت روستاامشارکت ساکس افگایگ، رسوم مسحصر به فرد روستا
 غیره.بهداشت محیط و 
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 ةمسئلن نسبت به اافگایگ وگاهی و حساسیت ساکسگردشگران مذهبی،  حضور از ناشی محیطیزیست هایوگودگی
ی در مقاصد گرایگ باغداران به تغییر کاربری اراضی کشاورزدر مقاصد گردشگری مذهبی،  محیط زیست

 ةدر روستاهای دارای جاذب ن محلیاساکس گیترافیک، ازدحام جمعیت و کاهگ وسا وجودگردشگری مذهبی، 
 و معابر پارکیسگ،)گردشگری  به مربو  زیربسایی سیسا أت ةزمیس در گذاریسرمایه گیافگاگردشگری مذهبی، 

های دارای جاذبه گردشگری بافت مسلونی روستا بهبود، سطح زیرکشت محصوگا  کشاورزی کاهگغیره(، 
رتیاطی )موبای ، تلفن دسترسی به ادما  ا بهبودمقاصد گردشگری مذهبی،  ساات و ساز در افگایگمذهبی، 

املانا  و فضاهای  افگایگهای دارای جاذبه گردشگری مذهبی، حم  و نق  عمومی روستا بهیود، ثابت، ایسترنت(
نسبت به مقاصد گردشگری مذهبی و حساسیت بیشتر ساکسان  توجهغیره، تفریحی)فضای سبگ و پارد، اردوگاه و 

 .)گسترش اانه های دوم(در مقاصد گردشگری مذهبی ربومیگذاری افراد غیسرمایه افگایگ، زیباسازی فضا
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گردشگری مذهبی بر بعد اقتصادی کیفیكت  نشان داد که اثرکرونباخ  یوگفانتایج  9مطابق جدول 

و بعد کاگبكدی  11/1گویه معادل  09، بعد اجتماعی کیفیت زندگی با 11/1گویه معادل  01زندگی با 

 30/1گویه معكادل  93زندگی با  کیفیتسازۀ و در مجمو  بر  10/1گویه معادل  00کیفیت زندگی با 

نتكایج حاصك  از تحلیك  عكاملی  ،باشد که حاکی از پایایی مطلوب ابگار تحقیق اسكت. همچسكینمی
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بعكد ، %4/43 بكاییدی نشان داد که اثرا  گردشگری مكذهبی بكر بعكد اقتصكادی کیفیكت زنكدگی أت

نامه از روایی مطلكوب شده در پرسگدرصد واریانس تبیین 1/11و بعد کاگبدی با  %1/41اجتماعی با 

 T)شكام   یو اسكتسباط یفیومار توصك یهاها از روشداده  یو تحل هیبه مسظور تجگبراوردار است. 

 است.  تفاده شدهاس( غیرهو  ، وزمون فریدمن همبستگی پیرسون انس،یوار  یتحل ،ینمونه اتک
 

 کیفیت زندگی و ابعاد آن.سازة نتایج تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ در مورد  -3ل جدو

 0931، های تحقیقیافتهاذ: أم  

 بر یمذهب یاثر گردشگر
 تعداد 

 هاگویه
Initial 

Eigenvalues 
Cumulative % 

 ضریب آلفای کرونباخ

 111/1 11/43 01 کیفیت زندگی در بعد اقتصادی

 114/1 13/41 09 کیفیت زندگی در بعد اجتماعی
 111/1 11/11 00 کاگبدی در بعد یزندگ تیفیک

 311/1 31/13 93 کیفیت زندگی
 Extraction Method: Maximum Likelihood. 

 

 031 معكادل 19111اكانوار و بكا اطكای  9111با حجم  کوکران فرمولبا استفاده از حجم نمونه 

هكا ونبكه کمكک نامكه انتلاب و پرسگاعضای نمونه  یبه صور  تصادفتعیین و وار سرپرست اان

   .(1)جدول شد   یتلم
 

 و حجم نمونه. متبرکه در شهرستان مشهد یهامکان یدارا یروستاها -4جدول 

 0934نفوس و مسلن، شهرستان مشهد،  یسرشمار یعموم جیاذ: نتاأم  
 حجم

 نمونه

 (انیزبم)

 جمعیت

1395 

 خانوار

1395 

فاصله تا 

 مشهد

Km 

 بخش دهستان نام روستا مذهبی ةجاذب

 قاسم وباد سیدابواگقاسم صاگح 11 001 313 01

 احمدوباد پیوه ژن

 گونجود علیا سیدجلال 14 091 111 03

 زیار  سیدنوراگله 33 14 331 01

 اسلام قلعه سیدمحمّد علوی 11 011 131 00

 پیوه ژن شمسیدهاشم و محت 14 311 199 01
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 4جدول ادامة 
 حجم

 نمونه

 (انیزبم)

 جمعیت

1395 

 خانوار

1395 

فاصله تا 

 مشهد

Km 

 بخش دهستان نام روستا مذهبی ةجاذب

 ده سرخ سیدعبداگعگیگ 11 091 111 00
 احمدوباد سرجام

 وباداگسگ امان شاهگاده اسماعی  34 311 311 01

01 911 009 93 
سید عماداگدین، سیدفتح 

 بی ربابهاگله و بی
 اندرخ

 تبادکان

 مرکگی

 رضوان سید محمد حاتم 91 311 133 01

 کارده وبادحسین اواجه  بی صسوبرمیرسبحان و بی 14 10 113 01

 وبادهسدل عبادگله صاگحین 94 144 0111 01

 وبادبرزش سیدعبداگله اسحاق 3 931 0311 01 کسویست

 تبادکان امامگاده( 4اب )رجال و انس 94 411 0431 31

 رضویه میامی میامی امامگاده یحیی 14 111 3949 31

 جمع 01 - - 9111 00334 031

 

 یدر مسكافت ،یگردشكگر یهاکه علاوه بر داشكتن جاذبكه کسسدیسفر م ییگردشگران به روستاها

ده از شكهر مشكهد امكامگا یدارا یروستاها ةمتوسط فاصلبا توجه به ایسله در دسترس باشسد. مساسب 

 ۀدر حكوز روسكتاها سكایروباد، و قاسكم ایعلگونجود ار ،یز یجگ روستاهاکیلومتر است، به 13933

 .شهر مشهد(کلان یلومتریک 43) شهر مشهد قرار دارندکلان ینفوذ گردشگاه

 مبانی نظری تحقیق. 4

دشكگری گرتكوان گونكه ای از گردشكككگری مكذهبی را مكی: /زیار گردشكگری مكذهبی -اگ 

بكه صكور  و یا )مسحصرا  های مذهبككیگهیکسسدگان در ون دارای انگدانست که  شككرکت 0فرهسگی

-هكا، امكامگاده، مقبرهجدامسكك ساها،یکل رینظ 2های مقدسها( هستسد که از ملانگهیانگ ریبا سا بیترک

                                                 
1. Culture Tourism 

ها و ورامگاه -9 ،هازاده ها و بقعهامام -3، مساجد-0دسته تقسیم کرد:  1توان به هككای مذهبككی در ایران را می. جاذبه 3

)ویتی،  ها و کلیساهاها، اانقاهصومعه -1 ،هاها و وتشگاهوتشلده -4 ،قدیمیهای هها و حسیسیگاهتلیه -1 ،هامقبره

 (.14ص.  ،0934اداکرمی، ملایی، وفاق پور، 
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-یشكككود کكه اصكلیم ییدهایشككام  سككفرها و بازد یکلطورو ب سدینمامی دیها بازدها و مانسد ون

. صصك ،0939و میرمحمكدتبار،  یوسككفی ان،یروزجائی)ف است یمذهب یاکسككب تجربههدف  نیتر

معمكاری، هسكری بكه وجكود  میكرا  بلگ زیادی ازز ونجا که مذهب عام  و مسئول » (.011-011

دشكگری وور نیست که قسمت اعظم گرتعجب. بسابراین، ها طی قرون گذشته استومده توسط انسان

بسكدی دسكته فرهسگكی(مذهبی ك  فرهسگی را باید به عسوان گردشگری در فضای مذهبی)گردشگری

حكدی اسكت کكه سكازمان جهكانی گردشكگری گردشگری مذهبی به اهمیت .0(0911سقایی، «)کسیم

(WTO) کكه اهكم فعاگیكت ایكن سكازمان را -گونه گردشكگری مهكمگردشگری مذهبی را جگء پسج

 ،(11، ص. 0933 ،یو افتلار یپورطاهر ،ی)رحمان است داده قرار -دهدپوشگ می

 گرانیکكه بكاز« گردشكگر»و « زائكر»توجه به مفهكوم  یمذهب یگردشگر رامونیپ یادر هر مطاگعه

( دو مفهكوم 0333) 3تیاسكت. اسكم یضكرور شكوند،یمحسوب مك یو گردشگر نید ۀحوز یاصل

 گكرید یدر سو یسو و گردشگر کیدر  ار یکه ز یفیدر ط 0را مطابق شل   یو گردشگر ار یز

 یعتیشكر ،یهاشكم یمكی)عظ پكردازدگرفته و به تبیین تمایگ ون دو مفهكوم مكینظر  ون قرار دارد، در

 (.094، ص. 0930 ،یکار ،یسانیمگ

 

 گردشگری و زیارت انگیزة -1ل شک

 3101، 3وگیسو اذ:أم

 

                                                 
1. http://touristy.blogfa.com ، 0911 مرداد 31وارین بازنگری    

2. Smitt 

3. Alecu 

 گردشگری                                گردشگری مذهبی                                 زیارت  

 فرهنگ/ایمان                                    اعتقاد            تفریح و سرگرمی               

1 2 3 1 5 
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 «زائكر»فكردی تحكت عسكوان ا بكا است و مسفر اساسی  ۀانگیگاعتقاد ( 0) ةمرحلدر مطابق شل ، 

مكذهبی انگیكگۀ بكا فقكط کكه شود به افرادی اطلاق می 0زائر» (.10، ص. 3101،  سویوگ) مواجه هستیم

این افراد مثمسین و معتقدین مذهبی هستسد که به امكاکن مقكدس سد. کسمسظوره( سفر می)سفرهای تک

قبور امامان و رهبران مذهبی، شكفاعت،  انجام فرایض دیسی ك مذهبی، قربت به ادا، زیار  به مسظور

-ك مذهبی کكه ومواتكههای دیسیاساس وموزهها برپاد شدن از گساه و نظیر ایننذر، ثواب، شفا، ادای 

انگیكگۀ تكر از اعتقاد قكویانگیگۀ (، 9)مرحلة در  .3(0911سقایی، « )نمایسداند اقدام به به مسافر  می

 (.10، ص. 3101،  سكویوگ) کسكیمبراكورد مكی9ران مكذهبیما با گردشكگ ،بسابراین .گردشگری است

امامكان و رهبكران  گردشگران مذهبی دیدارکسسدگانی هستسد که در مراسم و زیكار  قبكور پیكامبران،»

هكای ملكان دیگكر زا جویسكد و نیكگهكا شكرکت مكیهای مذهبی و نظیكر ایكنتفعاگی ك مذهبی،دیسی

هسكتسد کكه دیدارکسسكدگانی  ن واران مكذهبی مسكافرواقكع گردشكگ در کسسد.دیدن می نیگگردشگری 

بكرای انكوا  گردشكگری عكادی های دیگر که مملن است های مذهبی اوگیه، انگیگههمگمان با انگیگه

در  (.0911)سكقایی،  مسظوره با اوگویكت مكذهبی اسكتها چسدومیگد و اهداف سفر ونباشد درهم می

  فكریح و سكرگرمی اسكتت غاگكب اوانگیكگۀ م که کسیبا گردشگری معموگی براورد می ،(4)مرحلة 

 (.10، ص. 3101،  سویوگ)

گردشگر مكذهبی دارای مشكترکاتی همچكون سكفری موقكت و داوطلبانكه از  زائر و»در مجمو  

عكدم  ثر از عقایكد مكذهبی و وجكود حقكایق جمعكی،أسلونت دائمی اود به ملانی دیگر، مت قةمسط

)تبعیكت از ایكام اكاص مكذهبی( کكارکرد،  زندگیۀ مرروزۀ شیوتبعیت از اوقا  فراغت و شلست 

زیكار  عمكدۀ از طرف دیگر تفكاو   ،دارندتأثیرا  اجتماعی و فضایی  اثرا  و تشابها  اقتصادی،

هكا هفته است. گردشگری مكذهبی از فرصكتبا گردشگری مذهبی در انگیگه و نهاد وجودی ون دو ن

اما زائر تمام وقكت اكود را در ، رودتفریحی می -های دیگر فرهسگیکسد و به دیدن ملاناستفاده می

سرچشكمه از معسویكت درونكی  ،کسد و هدف مسكافر ی ك دیسی میملان مقدس صرف اعمال مذهب

، یشین، شلر نعمت رسیده از طرف اكداهای پاعمال مذهبی، دیسی، پیمانارتقای گیرد و سعی در می

کسد و حتی اگكر را یک گردشگر محسوب نمیزائر اود غیره دارد.  شرکت در مراسم مذهبی مهم و
                                                 
1. Pilgrim 

2. http://touristy.blogfa.com ، 0911رداد م 31وارین بازنگری    

3. Religious Tourism 
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)سكقایی،  «، رفتكار او مشكابه یكک گردشكگر نیسكتا  رفاهی گردشگری هم اسكتفاده کسكداز املان
اصكطلاح گردشكگری و  کسسدمی تأکید یشگردگرو  ر یاز  تباار بر نمحققااغلب  وزهمرا(. 00911

 با که ستا مذهبی شگردگر نهما ئرزا ،مسظر یناز ا برندمی رکا بهدو  ینا تجمیعرا در مكككككككذهبی 

 یتمایگ حاضكر درحكال نمحققا اغلكببسابراین،  .ستا دهکر اپید هنگیگا یمعسو یا مذهبی یهارفاکتو

 وورنكده شكمار مكیبك مذهبی یشگردگراز  شللی را «ر یاز»و  شوندنمی قائ  ئرو زا شگردگر بین

 .(014، ص. 0930 ،ییجوانبلت، طباطبا ،ینوده ،ییسقا)

بكه مفهكوم  Qualityو  «و چكه یگیچ» یبه معس Qual نیدر گات تیفیک ۀواژکیفیت زندگی:  -ب

-رکكن ،ی)پورطكاهر اسكت «یزنكدگ یچگكونگ» یبه معس یاز مسظر واژگان Qolومده و  «یچگونگ»

یفیكت با وجكود گذشكت چسكدین دهكه از رواج مفهكوم ک. (01، ص. 0931 ،یو فتاح یافتلارنیاگد

قبول همه باشد وجكود ر این زمیسه تعری  واحدی که موردگرفته دصور  زندگی و تحقیقا  متسو 

بكرای  هكاییرومسی و هملارانگ مجموعه استدگال(. 9 ص. ،0931، ، میرزایی و کریمیندارد)غفاری

ای کیفیكت زنكدگی جهان شموگی بر و شدهدهسد که چرا تعری  پذیرفتهپاسخ به این پرسگ ارائه می

کیفیت زنكدگی تجربة رتبط با شسااتی ماگ ( فرایسدهای روان :عبارتسد از هاالوجود ندارد. این استدگ

ب( مفهكوم کیفیكت  ها و دهلیگهای مفهومی ملتل  توصی  و تفسیر کكرد.زباندریچةتوان از را می

ج( مفهكوم کیفیكت زنكدگی متكأثر از رشكد درد  زیادی با ارزش داوری همراه است. زندگی تا حد

ن تحكت تكأثیر قرارگكرفتن توسعه در طول زندگی افراد در اجتما  محلی و میگا انسانی و فرایسدهای

)همكان، ص.  هكای ارزش فكردی اسكتشسااتی توسط عوام  محیطی و سیستماین فرایسدهای روان

هكای فكردی و نسبی، متأثر از زمان، ملان، ارزشکیفیت زندگی مفهومی چسدوجهی،  بسابراین،(. 009

   (.30 ، ص.0911، میرزائی و جهرمی وملانی، )حریرچی اجتماعی است

 

 

 
 

 

                                                 
1  . http://touristy.blogfa.com 
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 شده در مورد کیفیت زندگی. ارائهعمدة تعاریف  -5جدول 

 0930، ، عبدگی و چراغییو فراهان0911 ان،یو مسصور یرضوانمآاذ: 

 تعریف کیفیت زندگی محقق

 (0311گیو )
 زندگی ون در هک محیطی در مردم روانی و مادی بهگیستی قدیمی مفهوم برای برجسته نامی

 .کسسدمی
 و اقتصادی عمومی اجتماعی شرایط در هاو گروه افراد رفاه میگان (0313موگر)

سازمان  زندگی کیفیت گروه
 (0339) جهانی بهداشت

 با ارتبا  در و جامعه و ارزشی های فرهسگینظام متن در زندگی وضعیت از فردی ادراد
 فرد هاینگرانی و استانداردها، علایق، انتظارا ، اهداف،

 (0334) پسیون
 برای نیگ و مسلن کیفیت و وگودگی می کسسد، مانسد زندگی ون در مردم که محیطی وضعیت

 سلامت و دسترسی مانسد مردم، اود هایو ویژگی صفا 
برون  و ناگلیر فیسویک،
(0331) 

 معسا ون به راداف صرفاً بلله ،ندارد واقعی معسایی اود و است اجتماعی مفهومی زندگی کیفیت
 .بلشسد می

 (0331مک گرگور )
 واقعی از فرصت هایی وگاهی و موفقیت به و نرسیدن رسیدن برای وزادی به کیفیت زندگی

 .دارد ااتیار در دیگران با مقایسه در فرد است که وابسته
 زندگی از افراد عمومی رضایتمسدی (3111فو )
 وضع این از رضایت میگان و اود تسلام وضعیت از شلص هر برداشت (3110ویور )
 رفتاری و روانی اجتماعی احساسی، مادی، قلمروهای شام  چسدبعدی سااتاری ( 3111جسگ )

 (3114پال )
نشان  که اانواده و جامعه و مادی روانی روحی، نیازهای تأمین میگان سسجگ برای معیاری

 . است ناحیه یک اقتصادی و کلی اجتماعی هایویژگی دهسدۀ
 رفاه از گروه یا فرد ذهسی برداشت به بسته انسانی عیسی نیازهای تأمین میگان (3111هملاران ) و کستانگا

 کسدمی تعری  ها راون زندگی محیط و مردم بهگیستی عدم یا و بهگیستی (3111داس )

 

ن وگكی اگكر مشكترکا  ایك ،مفهوم کیفیت زندگی وجود نكدارد پیراموننظر چسدانی اگرچه اتفاق

توان گفت که کیفیت زنكدگی عبكار  اسكت از شكرایط نظر قرارگیرد، در ون صور  میتعاری  مد

هكای گكازم بهتر زندگی که در ون توازن، هماهسگی، مطلوبیت و برابری عادگانه نهادیسه شكده یكا زمیسكه

 دبرای زندگی همراه با سلامت، امسیت، وسایگ، ورامگ، نشا ، الاقیكت و زیبكایی پدیكد ومكده باشك

 .(01، ص. 0931 ،یو فتاح یافتلارنیاگدرکن ،ی)پورطاهر

ئكه اار یلكادیم 3111در سكال  0، گكی و تكورنرفریتوسط ش یمدگ یزندگ تیفیمفهوم ک نییتب یبرا

اسكت  نیكمكدل ا نیا تیشده است. مگ دیکأو اقتصاد ت طیمدل بر سه قلمرو اجتما ، مح نی. در اشد

 یزنكدگ تیكفیک ،یریپكذستیز میاز مفاه یریاست و تصو هدش نیمع حایقلمروها صر نیکه تقاب  ب

                                                 
1. Shafer, Lee & Turner 



 و دوم شمارۀ سی                                   ای        ة ناحیهوسعمجلّة جغرافیا و ت                                                        11

  

)وان کمك،، گیكدرمرجر، میسكون و  اسكت هشد انیب گری( در ارتبا  متقاب  با همدی)ماندن یداریوپا

اسكت و  یو اجتمكاع یطكیمطلوب مح نیمأت ةجینت یریپذستیکه ز (00ص.  ،3119، 0دی هوگاندر

کكه از  ستا یطیمح یهامتأثر از جسبه شتریب یداریاما پا ،حاضر داردنگاه به حال ،یاز نظر زمان شتریب

را بكه عسكوان  یاقتصاد -یطیمح -یاجتماع یهاتوان حوزهیدارد. در واقع م سدهینگاه به و ینظر زمان

 یگرفت. گازم بكه ذکكر اسكت محققكان و صكاحبسظران متعكدد نظر در یزندگ تیفیک یسه رکن اصل

 2رسیمكا ۀدیكعقبه  .انددهداقرار یمورد بررس یو اقتصاد یطیمح ،یرا در ابعاد اجتماع یزندگ تیفیک

، ص. 0311)مكایرس،  کیفیت زندگی ریشه در کفایت اقتصادی، محیطكی و اگگامكا  اجتمكاعی دارد

 اواجككه)فضككایی –( و عبككار  اسككت از شككرایط اجتمككاعی، فرهسگككی، اقتصككادی و کاگبككدی 040

 کیكعموما  یزندگ تیفیک ،یاتیو عمل یمفهوم ییبه رغم تلثرگرا(4، ص. 0939 ،ییسایم ،شاهلوهی

و بهبكود و  یاجتمكاع-یاقتصاد ةکه با توسع (10ص.  ،3111، 9گیلیوری)مک ستا یمفهوم چسدبعد

 هیكناح کیكدر  طیمح یاقتصاد ،یاجتماع یکل یهایژگیو و ابدییم تیاهم یسطوح زندگ یبهساز

   .(3)شل   (91 ، ص.0939 ،ی)محمدپورجابر دهدیرا نشان م

 

 
 یانسان یاکولوژ دگاهیاز د یزندگ تیفیدر ک میمدل عوامل سه -2ل شک

 3119هوگاندر،  یو د سونیم درمرجر،یوان کم،، گ: اذأم

                                                 
1. Van Kamp, Leidelmeijer, Marsman & de Hollander 

2. Mayres 

3. Mcgillivray 
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 یشگردگردهكد کكه مطاگعا  ملتل  نشان می ارتبا  گردشگری مذهبی و کیفیت زندگی: -ج

 کیفیت در احی روسككتایینككودر  دیقتصاو ا جتماعیا ا تغییر دیجاا جهت یبستر انعسو بهمككذهبی 

 اریتأثیرگذ با مذهبی نملا مقصد به تیریاز یسفرهاو  ر یاز ثری دارد.ثنقگ مك نستائیارو ندگیز

 را امكدهایکه ایكن پ کسدیایجاد م میگبانجامعة  یزندگ تیفی( را بر کی)مثبت/مسف یامدهاییپ ،مقصد بر

 داد.قرار  یمورد بررس یو اقتصاد یطیمح ستیز ،یو فرهسگ یدر سه بعد اجتماع توان یم

 نمیا کسگ مذهبی مقاصددر  :یزنكدگ تیكفیک یبكر بعكد اقتصكادمذهبی  ینقگ گردشگر -اگ 

 کسگ سمت به همهاز  بیگ ،تیریاز یسفرها  حتیاجاو ا  ادماووردن همافردر  ورمجاو  ئرزا

ای گونه  ،ادما ئةارا ایبر انئراز زا هگیسه یافتو در انئرزا رشما یگافگا .یابككدمككی قسو دیقتصاا

 مشاغ و  دشومی جاجابه سرمایهاز  دییاز ربسیا حجمدر ون  کهداده  شل را  ر یاز دقتصااز ا

 نجریا مبسا ینا بر تیریاز دقتصاا ینا تمامی .دشككككومی دیجاا مبساون  بر نیاوافر غیرمستقیمو  مستقیم

)سكككككقایی، وورد همافر جتماعیا ملتل   طبقااز  انئرزا ایبررا  متساسب تیریاز تجربة که یابدمی

 مذهبی مقاصددر  ورمجاو  ئرزا میككان کسشی چسین (34ص.  ،0930، جوانبلككت، طباطبككایی، نككودهی

الكق ایجكاد تسكو  معیشكتی و  مثلكا: ؛گكذاردمیگبكان مكیجامعة مثبت/مسفی بر کیفیت زندگی اثراتی 

و امثكاگهم  یاقتصكاد یاهكبلگ ریسا ةتوسع د،یجد یبازارها جادیدرومد، ا جادیا، دیجد یهافرصت

 ،. همچسكینرونكدیبكه شكمار مك یزنكدگتیكفیبكر ک یگردشكگرمثبت اقتصكادی اثرا   زمرۀدر که 

و بر کیفیكت زنكدگی اثكر  کسدایجاد  ییروستااقتصاد  ۀحوزدر  ییهاییمملن است نارسا یگردشگر

نامتعكادل  عیكتوز دگیك  درومكدیشكلاف  جادیا ن،یو زم یینرخ مواد غذا گیافگا :مانسدمسفی بگذارد 

 یاز براك تیكبكودن مشكاغ ، محرومیل(، فصك9 ، ص.0911 ،اردستانی، گكودرزی ،یدی)شه درومد

از  گیبك یوابسكتگپكذیری ناشكی از وسكیب اب،یمسابع کم برفشار  گبان،یم ةجامع یبرا یرفاه یایمگا

صكدور مسكافع و املان  یزندگ یهاسهیهگ گیافگا ،کاگا و ادما  متیق گیافگا ،یاندازه به گردشگر

در ارتبكا  بكا  (.001 ، ص.0931، ی، بوزرجمهری، شایان و ضیاییمودود)یرمحلیتوسط صاحبان غ

 متناز متوگیكان  گروهكیکكه اهمیت است  نلته حائگ ایناثرا  اقتصادی گردشگری مذهبی توجه به 

 ر یاز رکسا را در تیریازغیر بیتاجذ گونههیچو  نستهدا ر یاز به ملتص تسهارا  ر یاز فضایی

 معطكوف توجه تمامی ستا زمال پكس ،نددار مذهبیو  یمعسو ۀنگیگا انئرزا ،مسظر یناز ا .بسدتابرنمی

 ،مقاب  در .شوند فحذ، هستسد تعمیق ینا مانع که هابیتاجذ یگرو د باشدون  تعمیقو  ر یاز به
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 دکر شتال باید ،رمسظ یناز اکاهسكد. می فرو یشگردگر ممفهو بهرا  ر یاز یسدوفر تمامیبرای دیگر 

  مد لطو یگافگا با جگ ینو ا یدو همافر انشگردگرو  انئراز زا دیقتصاا یمسدهبهر کثراحد که

 نبسا انئرزا قعدر وا. نیست پذیرنملاا ر یاز فضایی متن بر هابیتاجذ یگرد ودنفگو ا قامتا

هكا فرواتكه ترین قیمكت بكه ونابا باگك یشگردگر لمحصو که شوندمی بمحسو محض نیاراارید

 یشگردگر/ر یازمفهكوم بسابراین،  (.011، ص. 0930، جوانبلت، طباطبایی، شود)سقایی، نودهیمی

 .  کسداثرا  متفاوتی بر ملان ایجاد و به تبع ون کرده ی ایجاد های متفاوتواند برداشتتمی

 نمیگبكا/ئرزا نمیا جتماعیا کسگ :یزنكدگ تیكفیک یبر بعد اجتماعمذهبی  ینقگ گردشگر -ب

 با تعام  یترمحودر  ورانمجاو  انئردر ون زا که ستا یپیگیر قاب  جتماعیا منسجاا توگیدزبادر 

 پیونددر  ستا ورباو  نیمااز ا برااسته که یسید دمشتر نباز یک با بطهدر را امقوو ا هاوهگر یگرد

 مككهرا در یككغیرمحل هویتزیار  . ندوورمی همافررا  ر یاز فضایی متن توگید ،جتماعیا کسگ با

 انکسشگر و فضایی . بدینگونه متندشكومكی شیگر رچاد وراككمج/رككئزا ناكمی زمر ریگد ومی وركف

 .(33 ، ص.0930 ،ییجوانبلت، طباطبكا ،ینوده ،یی)سقا یابسد می انچسددویكهمیتا ضاكف اعیكجتما

 ۀنحو ی،یرکسگپذ ۀنحو بر توانككدمككی ستارو یکدر  مذهبی انشگردگر شپذیر جتماعیا هیدگااز د

، ص. 0933ی، یگانه، چراغكی، وگكائی)محمد باشد ثرؤم  ییستپذیرز ۀنحوو  ها ننساا متقاب  بطهرا

 یها، سكبک زنكدگرفتار افراد، روابط اانواده ،یارزش یهارا در نظام یراتییتغ مذهبی یگردشگر .(1

 (.099، ص. 0313)متیسكون و وال،  کسكدیایجكاد مك یاجتمكاع یهكاو سازمان یمراسم سست ،یجمع

 جكادیا در ،یگسكترش تبادگكا  فرهسگك ضمن مذهبی حول محور دین، یاز گردشگر یتعاملا  ناش

 ییروسكتا ةجامع یهمبستگ تیتقو، متسو  یهامردم با فرهسگ نیب ب وسعت نظر مردم و احترام متقا

 ثر است. ثم ن در بعد اجتماعیاو در مجمو  در بهبود کیفیت زندگی ساکس

 محیط ر یاز فضایی متن: یزنكدگ تیكفیک یکاگبد-یطیبر بعد محمذهبی  ینقگ گردشگر -ج

 که ستاافكرادی  ورانمجااز  رمسظو هكک ستاپید تعری  همیناز  ستا ورانمجاو  انئرزا نمیا کسگ

 أمینكككت ،یكككسترسد سهی كككت ،هابهذجا تقویتدر  کترمشا باو  ر یاز تن فضاییكككمدر  رحضو با

 سگكككک هكككب انئرزا با مانیزساو  دیمسا عساصردر  رحضوو  انیمیگب  ة ادماكككعرض ،ااتكككیرسز

 وران،اكككمجو  وراناكككمجو  انئرو زا انئرزا وران،مجاو  انئرزا نمیا جتماعیا کسگ .دكككندازپریكككم

. هددمی شل  انیككمیگب انوكتو  اكبههذجا یگافگا طریقاز  را ر یاز فضایی متناز  سیعیو ۀستركگ
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-هندااو تیریازمقصكككد  هككككکدارد  تجلی نملاا یکاگبد یبستردر  ر ایز فضایی متنن، میا یندر ا

مكذهبی در  یگردشكگربسكابراین،  .(33، ص. 0930،ییجوانبلكت، طباطبكا ،ینوده ،یی)سقا دمیشو

، افكگایگ از جمله حمك  و نقك  یرسااتیز یهایگذارهیسرما ةتوسعبهبود کیفیت زندگی از طریق 

حضكور  ،نیهمچسك کسكد.امواردی ایسچسین نقگ ایفكا مكیو  محیطی مردم بومیهای زیستحساسیت

 سكتیز یهكایوگكودگ گیو مسكلن، افكگا نیزمك مكتیق گیتواند باعث افگایممذهبی  گردشگران

 .شودو زباگه  کیتراف گیافگا ،یطیمح

تغییرا  عمیكق در  در ایجادتواند میمذهبی گردشگری  ةتوسعو  رشدبا توجه به ونچه ذکر شد، 

و از ایكن طریكق  های اقتصادی، اجتماعی، فرهسگی و محیطی جوامع مقصكد شكودژگیبسیاری از وی

 .  ثر سازدأکیفیت زندگی جامعه میگبان را مت

 تحقیقهای یافته. 5

 های توصیفییافته. 1. 5

و  هكاگكاههكا، سكلونتجاذبكه یریپكذقیكاز تطب یدر رونكد ییایجغراف یدر هر فضا یگردشگر

متعكدد و  یهكاوجود جاذبكه و( 91 ، ص.0939 ،یمحمدپورجابر) ردیگیانجام م ازیمورد ن لا یتسه

هكای اسكت. مسكابع و جاذبكهثر ثمكشكگر بكر حضكور گرد ژهیو یهاو جاذبه یفرهسگ یلیمتسو  تار

رو  نیكاز ادارد؛  یفراوانك تیگردشگری اهم یتیریو مد گییرهای برنامهبلگ یگردشگری در تمام

 است.  یضرور یهرگونه گردشگر گییربرنامهاول، ة مرحلها در جاذبه ییشساسا
 

 در شهرستان مشهد مقاصد روستایی گردشگر مذهبیهای گردشگری در جاذبه -6جدول 
 0934های تحقیق، یافتهو  0914جوان و قاسمی، مآاذ:   

 های طبیعیجاذبه جاذبه های تاریخی روستا
درآمد حاصل از 

 (توماننذورات)

تعداد گردشگر 
 در سال

 میامی
قبرستان و امامگاده  ةبقع

 تاریلی
 1111111 34111111111 کلاته شاهگاده، چشمهدرۀ 

 11111 011111111 ارتفاعا ، چشمه سرزو قبرستان تاریلی تبادکان

 031111 11111111 - ، قلعه تاریلیامامگاده ةبقع اسلام قلعه

 ده سرخ*

، مصلی و تلت امامگاده ةبقع
امام، قلعه کوچ کمر و قلعه 

 غار، ، معمارینو
 11111 34111111 روداانهامام، چشمة 
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 6ادامه جدول 

 های طبیعیجاذبه جاذبه های تاریخی روستا
درآمد حاصل از 
 نذورات)تومان(

تعداد گردشگر 
 در سال

 *پیوه ژن
، حمام تاریلی، امامگاده ةبقع

 قلعه کهسه
روداانه، باغا  و دره و 

 ارتفاعا 
34111111 1111 

اواجه 
 بادوحسین

 01111 4111111 طبیعت زیبا چسار کهسسال

 01111 1111111 - یلیتارو قلعه قبرستان  وبادبرزش

 رضوان
های رضوان، چسار وسیاب

 کهسسال
 9111 1411111 روداانه و باغا  

 1111 1911111 گردیطبیعت چسار کهسسال وبادهسدل

 4111 9111111 چشمه گراب - وباد*اگسگ امان

 9411 0311111 ساسب برای طبیعت گردیم - *زیار 

 چسارهای کهسسال اندرخ
های ره اندروخ با دیوارهد

 هاو باغروداانه سسگی 
 یسسگ نورد ستیپ

0411111 4111 

 9411 0911111 - - *گونجود علیا

 1111 931111 مساسب برای طبیعت گردی - وباد*قاسم

 

میلیكون نفكر  199رکكه، پكذیرای قریكب بكه بقا  متب 0931در مجمو  در سال  1 بر اساس جدول

-حكال در بكوده اسكت.میلیارد تومكان  34بیگ از ها درومد حاص  از نذورا  ونو اند گردشگر بوده

سكاات راه و زائرسكرا، ) های ملتلك  عمرانكیا  در زمیسكهدرومد حاص  از نذوربلشی از  حاضر

   شود.می سهیهگبقعه  غیره(پارکیسگ و

گذارنكد و یمك ریثأتك یمحل یو شلست گردشگر تیبر موفق ههستسد ک یمساکسان، بازیگران مه

 ینسكب تیكاهم».اسكت یضرورها بر کیفیت زندگی ون یگردشگرنقگ  ۀدربارها نگرش ون یبررس

 یدر مطاگعكا  زیكاد یتوریسكت ینواح یکل تیدر جذاب ینسبت به گردشگر ،ینگرش ساکسان محل

، 0913،  گسكبویی زادهو رمضان یروزجاییزاده ف یقلیعل، یقدم)«گرفته است قرار دییأو ت دیکأمورد ت

-سكخدرصكد پا 3/91 .شكداانوار روسكتایی بررسكی  031حاضر مطاگعة در از این رو  (1-1 .صص

عمكدۀ  ،سال بوده است. همچسین 93گویان اند. میانگین سسی پاسخدرصد مرد بوده 1/10گویان زن و 

 ند. اوموزش رسمی( بودهة پای 3هسمایی )گویان دارای مدرد راپاسخ
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 های استنباطییافته. 2. 5

نقكگ  یبررسكجهكت  ≥Sk & Ku)1.5(0کیفیت زندگی و ابعاد ونسازۀ  با توجه به نرمال بودن 

به کمكک ایكن وزمكون  .شداستفاده  ایتک نمونه یاز وزمون تدر ابتدا  یزندگ تیفگردشگری مذهبی بر کی

  شد.مقایسه  (9عدد نظری )ة گویان با میانارزیابی پاسخمیانگین 

حاضكر  ةمطاگعكدر  :یزنـدگ تیـفیک یبر بعد اقتصـاد یمذهب یگردشگر یاثرگذار یبررس -الف

 یمكورد بررسكگویكه  01بكه کمكک  یدر بعد اقتصاد یزندگ تیفیبر ک یمذهب یگردشگر گذاریاثر

 «هكای محلكیافگایگ قیمت اراضی و ظهور سرمایه» ریمتغ نیانگیتفاو  م مطابق جدولقرار گرفت. 

 .همكان متوسكط اسكت ای( 9نگرش در سطح ) یعدم تفاو  به معسو Sig) ≤1914) باشدیمعسادار نم

کمتكر معسكادار و  یزنكدگ تیفیک یبعد اقتصاد یرهایمتغ یةکل نیانگمیشود بجگ این متغیر ملاحظه می

 یهكافرصت جادینتوانسته در ا یمذهب یگردشگر درواقعاست.  شده یابی( ارز9)عدد  ینظر ةانیماز 

کكار مكازاد بلكگ  یرویكو جكذب ن یكیزا(، در اشكتغال0911 نیانگی)با م ییزنان روستا یبرا یشغل

مسكلن )بكا  نیمأتك ةسكیزمدر  ییروستا یاانوارها ییتوانا گی( و در افگا0931 نیانگی)با م یکشاورز

ارتبكا  پول در  قیتگرو  یمرتبط با گردشگر یهاسهیدر زم یدوگت یگذارهیسرما گی( و ن0911 نیانگیم

د. توگیكد محصكوگا  متسكو  کشكاورزی و شكو واقكعثر ثم( 0911 نیانگیدر روستا )با مبا گردشگری 

 گی، افكگا3944 نیانگیكدامی و ایجاد بازار مساسب برای فروش این محصكوگا  بكه گردشكگران بكا م

، 3949 نیانگیكا مایجاد درومد ملم  برای کشاورزان در بلگ گردشگری بك ةواسطبه  نادرومد ساکس

 ةانكیمکمتكر از  3941 نیانگیكبكا م غیرهصسایع دستی، سااتمان سازی و در شغلی هایافگایگ فرصت

 یرهكایمتغ نیدر بك انیكگواست. در مجمكو  پاسكخ شده یابیتا متوسط ارز  یو در حد ضع ینظر

ه )حمك  و نقك ، اكرد در بلكگ اكدما  یشكغل یهافرصت جادیا ریمتغ یزندگ تیفیک یاقتصاد

( باگكاتر 3914 نیانگیكبعكد )بكا م نیكا یرهكایمتغ ریبه سكا بترا نس( غیرهفروشی، رستوران، اغذیه و 

 اند.کرده یابیارز

                                                 
 . توان توزیع را نرمال در نظر گرفتنفر( می 91حجم نمونه )بیشتر از  . گازم به ذکر است با توجه به0
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 یدر بعد اقتصاد یزندگ تیفیبر ک یدر مورد نقش گردشگر زبانیم ةجامع یابیارز -7جدول 

 0934های تحقیق، یافتهمآاذ: 

 میانگین شاخص

 3نظری=میانة 

 Tآماره 

 سطح

 یمعنادار

 دو دامنه

اختلاف 

 میانگین

اطمینان با  ةفاصل

 5995احتمال 

 حدبالا نیحدپائ

 -1911 -1931 -19101 1911 -3931 3901 زندگی هایهگیسه مینأت برای اانوار توانایی افگایگ

 -1919 -0911 -1911 1911 -00933 3903 محلی ساکسان ارید قدر  افگایگ

 -1993 -1911 -19414 1911 -1939 3919 اانوارهای روستایی مدیدرو مسابع تسو افگایگ 

 -0 -0993 -09011 1911 -09933 0911 مسلن تامین زمیسةدر  اانوارها توانایی افگایگ

 -1949 14.- 133.- 111. -1914 3990 افگایگ رفاه اانوارهای روستایی

 بازار ایجاد و دامی و کشاورزی متسو  محصوگا  توگید

 محصوگا  فروش رایب مساسب
3944 4930- 1911 19111- 1913- 1931- 

 1933 -1903 19141 1949 19133 9914  محلی های سرمای ظهورو  اراضی قیمت افگایگ

 برای ملم  درومد ایجاد طةواس به ناساکس درومد افگایگ

 گردشگری بلگ در کشاورزان
3949 4943- 1911 19119- 1911- 1991- 

 صسعت صسایع بلگ در شغلی هایفرصت افگایگ

 غیره و سازی سااتمان دستی،
3941 1901- 1911 19411- 1911- 1991- 

 و حم ) ادما  بلگ در شغلی هایفرصت افگایگ

 و غیره( اغذیه رستوران، فروشی، ارده نق ،
3914 3914- 1911 19311- 1913- 1911- 

 -0904 -0911 -09331 1911 -01943 0911 زنان برای شغلی هایفرصت ایجاد

 -1911 -0901 -09130 1911 -09941 0931 کشاورزی بلگ مازاد نیروی جذب

 با مرتبط غیرکشاورزی اقتصادی واحدهای تعداد افگایگ

 روستا در گردشگری
3931 1999- 1911 19131- 1913- 1944- 

 بلگ در بومی اانوارهای گذاریسرمایهگ افگای

 گردشگری
3931 3913- 1911 19114- 1931- 1943- 

 -0914 -0994 -09311 1911 -04911 0911 گردشگری یسةزم در دوگتی بلگ گذاری سرمای افگایگ

 ةزمیس در اصوصیبلگ گذاریسرمایه یگافگا

 گردشگری
3910 00933- 1911 19313- 0904- 1919- 
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 قكگنحاضكر  ةمطاگعدر  بررسی اثرگذاری گردشگری مذهبی بر بعد اجتماعی کیفیت زندگی: -ب

قكرار گرفكت.  یمورد بررس ریمتغ 00به کمک  اجتماعیدر بعد  یزندگ تیفیبر ک یمذهب یگردشگر

 «افگایگ حس تعلق ااطر مردم به مح  سكلونت»بین متغیرهای مورد بررسی تفاو  میانگین متغیر 

همكان متوسكط  ایك( 9نگكرش در سكطح ) یعدم تفاو  به معسكو  ≤Sig). 1914(باشد معسادار نمی 

یان بكه جهكت وجكود یافگایگ تعام  و مشكارکت بكین روسكتاجگ متغیرهای ه ابق جدول بمط .است

بكا  تبادل فرهسگی و اطلاعاتی میكان گردشكگران و افكراد محلكیو  9944با میانگین  امامگاده در روستا

کكه  9943با میكانگین  احساس مسئوگیت مردم روستا در قبال گردشگر و گردشگریو  9991میانگین 

در حكد نظكری و میانكة تكر از ینیپكا، سكایر متغیرهكا ( ارزیابی شده است9نظری )عدد  ةمیانباگاتر از 

شكود کكه گردشكگری مكذهبی در روسكتاهای دارای ملاحظه مكی اند.ضعی  تا متوسط ارزیابی شده

 .  کسدپتانسی  نتوانسته در بعد اجتماعی کیفیت زندگی بهبود چسدانی ایجاد 
 

 اجتماعیدر بعد  یزندگ تیفیبر ک یدر مورد نقش گردشگر انزبیم ةجامع یابیارز -8جدول 
 0934های تحقیق، یافتهمآاذ: 

 نیانگیم شاخص

 3نظری= میانة 

t 

سطح 

 معناداری

 دو دامنه

 اختلاف

 میانگین

با  نانیاطم ةفاصل

 5995احتمال 

 حدبالا حدپائین

یان به جهت وجود یافگایگ تعام  و مشارکت بین روستا

 ه در روستاامامگاد
9944 1911 1911 1949 1913 1913 

 -1993 -1911 -1941 1911 -4941 3941 کاهگ فقر

 1941 1903 1991 1911 1911 9991 بومیانسگی و اطلاعاتی میان گردشگران و تبادل فره

 -1941 -1913 -1913 1911 -1919 3931 طبقاتی بین مردم روستا ةفاصلکاهگ 

 -1993 -1911 -1913 1911 -4919 3940 دافگایگ رضایتمسدی از دروم

 -1910 -1911 -1943 1911 -1913 3910 ان جهت اشتغال در روستاجوانۀانگیگافگایگ 

 1911 -1931 -1913 1933 -0911 3930 افگایگ حس تعلق ااطر مردم به مح  سلونت

 1911 1991 19433 1911 1913 9943 م روستا در قبال گردشگراحساس مسئوگیت مرد

 -1933 -1944 -19911 1911 -1911 3910 روستا و رسوم مسحصر به فرد معرفی و تقویت وداب

 -1901 -1941 -19999 1911 -9931 3911 ن در مدیریت روستااافگایگ مشارکت ساکس

 -1931 -1941 -19113 1911 -1913 3943 (غیره)وموزش، بهداشت محیط و ادما  اجتماعی ةتوسع
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حاضكر  ةمطاگعكدر  :محیطی کیفیت زندگی-ردشگری مذهبی بر بعد کالبدیبررسی اثرگذاری گ -ج

. شكد یبررسك ریكمتغ 09به کمک  محیطی-کاگبدیدر بعد  یزندگ تیفیبر ک یمذهب یگردشگرنقگ 

 حضكور از ناشكی محیطكیزیست هایوگودگیهای بین متغیرهای مورد بررسی تفاو  میانگین متغیر

توجه و حساسیت بیشكتر سكاکسان نسكبت بكه زیباسكازی و  ساز در روستاوافگایگ سااتگردشگر، 

همكان متوسكط  ایك( 9نگكرش در سكطح ) یعدم تفاو  به معسو  ≤Sig)1914(باشد نمیمعسادار  فضا

بكا میكانگین « محیط زیست ةمسئلن نسبت به اافگایگ وگاهی و حساسیت ساکس»مطابق جدول  .است

نقك  عمكومی بهیكود حمك  و»متغیرها به ترتیكب ، بین متوسط تا زیاد ارزیابی شده است. سایر 9943

بكا « ن محلكیاسكاکس گیوجود ترافیكک، ازدحكام جمعیكت و کكاهگ وسكا»، 3911با میانگین « روستا

، 3911بكا میكانگین « هكای دوم(گذاری افراد غیربومی )گسترش اانكهافگایگ سرمایه»، 3913میانگین 

«   ارتیاطی )موبای ، تلفن ثابكت، ایسترنكت(بهبود دسترسی به ادما»و « بهبود بافت مسلونی روستا»

ارزیابی شكده  3943با میانگین « یگرایگ باغداران به تغییر کاربری اراضی کشاورز»، 3914با میانگین 

-کاگبكدیشود که گردشگری مذهبی در روستاهای دارای پتانسی  نتوانسته در بعد ملاحظه میاست. 

 .  دکسکیفیت زندگی بهبود چسدانی ایجاد  محیطی
 

 یکالبد-محیطیدر بعد  یزندگ تیفیبر ک یدر مورد نقش گردشگر زبانیم ةجامع یابیارز -9جدول 

 0934های تحقیق، یافتهمآاذ: 

 نیانگیم شاخص

 3= ینظر ةانیم

t 

سطح 

معناداری 

 دو دامنه

 اختلاف

 میانگین

با  نانیاطم ةفاصل

 5995احتمال 

 حدبالا حدپائین

طی ناشی از حضور محیهای زیستوگودگی

 گردشگر
3931 1941- 19101 19119- 1930- 1903 

ن نسبت به اافگایگ وگاهی و حساسیت ساکس

 محیط زیست ةمسئل
9943 1939 1911 19430 1991 1911 

 -1933 -1943 -19113 1911 -1991 3943 کشاورزیگرایگ باغداران به تغییر کاربری اراضی 

 وسایگگ وجود ترافیک، ازدحام جمعیت و کاه

 ن محلیاساکس
3913 3931- 19119 19311- 1911- 1913- 

 



 11                               ...یی روستا یاانوارها یزندگ تیفیبر ک ینقگ گردشگر                                 هفدهمسال 

 

 9ادامه جدول 

 نیانگیم شاخص

 3= ینظر ةانیم

t 

سطح 

معناداری 

 دو دامنه

 اختلاف

 میانگین

با  نانیاطم ةفاصل

 5995احتمال 

 حدبالا حدپائین

اسیسا  زیربسایی أ ةگذاری در زمیسسرمایهافگایگ 

 (و غیره )پارکیسگ، معابر مربو  به گردشگری
3991 1911- 1911 19119- 1911- 1949- 

 -1919 -0904 -19313 1911 -0390 3910 کاهگ سطح زیرکشت محصوگا  کشاورزی

 -1901 -1949 -19911 1911 -9911 3914 بهبود بافت مسلونی روستا

 1939 -1901 19119 1914 19144 9911 در روستا افگایگ ساات و ساز

)موبای ، تلفن  سترسی به ادما  ارتیاطیبهبود د

 ثابت، ایسترنت(
3914 9934- 19110 19911- 1941- 1901- 

 -1914 -1919 -19393 19101 -3913 3911 بهیود حم  و نق  عمومی روستا

افگایگ املانا  و فضاهای تفریحی در روستا 

 (غیره)فضای سبگ و پارد، اردوگاه و 
3901 0190- 1911 19193- 0- 1911- 

توجه و حساسیت بیشتر ساکسان نسبت به 

 زیباسازی فضا
9909 0949 19031 19031 1911- 1933 

 )گسترش غیربومی افراد گذاریسرمایه افگایگ

 م(دو های اانه
3911 9913- 1911 19991- 1940- 1904- 

 

مكون در وز (Sig≤0.05)شود با توجه به سطح معساداری مشاهده می 3گونه که در جدول همان

اقتصكادی و  ابعكاد اجتمكاعیاثكر گردشكگری مكذهبی بكر تفاو  میانگین در مورد ای، تی تک نمونه

نگكرش  یبه معس محیطی-میانگین در بعدکاگبدی تفاو معساداری عدم و  معسادار استکیفیت زندگی 

در بعكد  39/3محیطكی -کاگبكدیبعكد اثر گردشگری بر میانگین . همان متوسط است ای( 9در سطح )

گردشگری مذهبی در مجمكو  بكر کیفیكت  ،همچسیناست.  10/3در بعد اجتماعی  و 13/3تصادی اق

 نیكااثرگذار بوده است.  نظری متوسط تر ازیینپابه طور معساداری  3941 با میانگین زندگی روستائیان

و )رضوان، گونجود علیا، زیكار ( کم گردشگر مذهبی در تعدادی از روستاها  حجمة واسطمهم به 

کسسكده امكری قكانع گبكانیم ةجامعكدر )میامی( وثار سوء حاص  از گردشگری انبوه  ر برای به دگی  د

 یو سكپس اجتمكاع یکاگبد-یطیدر ابعاد مح یزندگ تیفیکاثر گردشگری بر  شودمشاهده می است.
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-یاقتصكاد بكه شكمار مك یاصكل انیكاز حام یمذهب یهاملان»شود می چه گفتهاگر است. بیشتر بوده

، ادر نككواحی روسككتایی مككورد مطاگعككه (19، ص. 0933 ،یو افتلككار یپورطككاهر ،یرحمككان)«رونككد

 داشته باشد.ان در بعد اقتصادی ییثیر مثبتی بر کیفیت زندگی روستاأگردشگری مذهبی نتوانسته ت
 

 ییروستا یخانوارها یزندگ تیفیبر کمذهبی  یاثرات گردشگر -15جدول 

 0934های تحقیق، یافتهاذ: أم

 نیانگیم ردشگری مذهبی برنقش گ

 3= ینظر ةانیم

t 

سطح 
معناداری 
 دو دامنه

 اختلاف
 میانگین

با  نانیاطم ةفاصل
 5995احتمال 

 حدبالا حدپائین

 -19134 -09111 -19310 1911 -01911 39133 کیفیت زندگی در بعد اقتصادی

 -19013 -19934 -19311 1911 -4991 39100 کیفیت زندگی در بعد اجتماعی

 19109 -19011 -19111 19013 -0914 39399 کاگبدی-کیفیت زندگی در بعد محیطی

 -19131 -19119 -19411 1911 -04941 39133 کیفیت زندگی

 

بكه کمكک وزمكون هكا نهكای وکیفیت زنكدگی از نظكر میكانگین رتبكهابعاد مقایسة جدول زیر به 

در سطح اطكای کكوچلتر که  Square-Chi= 289.49 نبا استساد به مقدار وزمو پردازد.می 0فریدمن

تفكاو  معسكاداری بكین میكانگین  33/1به گحاظ وماری با اطمیسكان دار است، باید گفت معسی 10/1از 

بكر کیفیكت زنكدگی در  شود. گردشگری مذهبی به ترتیكبهای ابعاد کیفیت زندگی مشاهده میرتبه

و در نهایكت بعكد اقتصكادی بكا  11/9بعد اجتماعی با  ، 41/9ای رتبه کاگبدی با میانگین-بعد محیطی

-بسابراین، زیار  و گردشگری دیسی در بهبود کیفیت زندگی در بعكد کاگبكدی ثر بوده است.ثم 03/0

 داشته است.ثیر بیشتری أتمحیطی و اجتماعی مساطق روستایی 
 

 س آزمون فریدمنبر اسا انییروستاای کیفیت زندگی معناداری تفاوت میانگین رتبه -11جدول 
 0934های تحقیق، یافتهاذ: أم

 ای فریدمنمیانگین رتبه نقش گردشگری مذهبی بر

 03/0 کیفیت زندگی در بعد اقتصادی

 11/9 کیفیت زندگی در بعد اجتماعی

                                                 
1. Friedman Test 
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 11ادامه جدول 
 ای فریدمنمیانگین رتبه نقش گردشگری مذهبی بر

 41/9 کاگبدی-کیفیت زندگی در بعد محیطی

 31/3 زندگی کیفیت

 13/313 کای دو

 9 درجة وزادی

 111/1 سطح معساداری

 

در روسكتاهای مكورد بررسكی از  میانگین کیفیت زندگیشود که ویا مطرح میسثال در ایسجا این 

گردشگری مذهبی بكر ابعكاد اثر  میانگینمقایسة  جهتشرایط یلسانی براوردار است؟ بدین مسظور 

شكد.  استفاده 0لی  واریانس یک طرفهوزمون تحاز  وستاهای ملتل بین ردر ملتل  کیفیت زندگی 

کیفیكت زنكدگی  میانگیندهد نشان می 11/1و سطح معساداری  F=10.6مقدار وماره وزمون، اساس بر

معسكاداری اسكت. در تفاو  به گحاظ وماری دارای در بین روستاهای مورد بررسی  ونگانة سهابعاد  و

هكا یید و در مقاب  فرض یلسانی ومكاری ونأدر بین روستاهای ملتل  ت واقع فرض تفاو  میانگین

   رد شد.
 

انوارهای مورد بررسی بین مقاصد گردشگری مذهبی میانگین کیفیت زندگی خمقایسة  -12جدول 

 روستایی
 0934های تحقیق، یافتهاذ: أم

 .F Sig میانگین مربعات دیآزادرجة  جمع مربعات واریانس

 134/0 09 193/33 بین گروهی

 011/1 010 309/31 درون گروهی 111/1 109/01

 - 031 340/41 ک 

 

، علكاوه بكر ها در بكین چسكد گكروهو به عبارتی وزمون تفاو  میانگیندر هسگام تحلی  واریانس 

)حبیكب پكور و  به کیفیت این تفاو  نیكگ پكی ببكریمها، گازم است داری تفاو  میانگینوزمون معسی

                                                 
1. ANOVA 
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بودن تعكداد روسكتاهای مكورد به دگیك  باگكا 0بدین مسظور از وزمون توکی(. 419، ص. 3009صفری، 

گكروه  چهكاردر اثر گردشگری مذهبی بر کیفیت زنكدگی  نیانگیم وزمون مطابق. شداستفاده بررسی، 

در میكانگین گكروه(  1)تفكاو  معسكاداری بكین روسكتاها دهد یاند که نشان مشده یبسددستههمگن 

تكا  11/0گروه اول روستاهای قاسكم وبكاد بكا میكانگین  (0 .(Sig ≥ 0/05)وجود دارد یکیفیت زندگ

و  41/3تكا تبادکكان بكا  30/0( گروه دوم روستاهای برزش وباد با میانگین 3 10/3دهسرخ با میانگین 

( گكروه چهكارم شكام  روسكتاهای 1و  13/3تا امان وباد با  04/3( گروه سوم روستاهای پیوه ژن با 9

 باشد.می 19/9تا میامی با  11/3ان با میانگین رضو
 

آزمون تفاوت میانگین اثرات گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی در روستاهای مورد  -13جدول 

 بررسی بر اساس آزمون توکی

 0934های تحقیق، یافتهمآاذ: 

 نام روستا
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

    11/0 اباد قاسم

   30/0 30/0 وباد برزش

   11/3 11/3 وباد هسدل

   00/3 00/3 قلعه اسلام

   03/3 03/3 زیار 

  04/3 04/3 04/3 ژن پیوه

  01/3 01/3 01/3 علیا گونجود

  39/3 39/3 39/3 اباد حسین اواجه

  91/3 91/3 91/3 اندرخ

 11/3 11/3 11/3 11/3 رضوان

 10/3 10/3 10/3 10/3 دهسرخ

 41/3 41/3 41/3  تبادکان

 13/3 13/3   وباد امان

 19/9    میامی

 131/1 143/1 144/1 114/1 سطح معساداری

                                                 
1. Tukey HSD 
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در ابعكاد  یزنكدگ تیكفیکشكود، میكانگین مشكاهده مكی 9و نمودار  01گونه که در جدول همان

روسكتاهای مكورد کلیكة در اما ، متفاو  است یتوجهطور قاب به یمورد بررس یدر روستاهاملتل  

از سكایر ابعكاد  محیطی باگاتر-بعد کاگبدیدر و  ینیمیانگین کیفیت زندگی در بعد اقتصادی پابررسی 

 -1تبادکكان،  -9امكان وبكاد  -3، میامی -0باگاترین میانگین کیفیت زندگی به ترتیب مربو  به است. 

 هسكدل وبكاد -01اسكلام قلعكه  -3پیوه ژن  -1اواجه حسین وباد  -1اندرخ  -1، رضوان -4دهسرخ 

 گونجود علیا است. -01زیار   -09قاسم وباد  -03برزش وباد  -00

 

 میانگین کیفیت زندگی و ابعاد آن در هر یک از روستاهای مورد بررسی -14 جدول

 0934های تحقیق، یافتهاذ: أم

 روستا
 یزندگ تیفیک یکالبد-یطیبعد مح یبعد اجتماع یبعد اقتصاد

 رتبه میانگین رتبه میانگین رتبه میانگین رتبه میانگین

 3 3913 3 9931 3 9911 3 3994 امان وباد

 1 3991 1 3910 1 3911 4 0931 اندرخ

 00 0930 01 3913 01 3901 01 0911 برزش وباد

 1 3904 3 3941 3 3991 1 0911 پیوه ژن

 9 3941 4 3911 9 3931 9 3931 تبادکان

 1 3939 9 9911 1 3914 00 0911 اواجه حسین اباد

 1 3910 1 3911 4 3943 1 3901 دهسرخ

 4 3911 1 9911 1 3941 1 0911 رضوان

 03 0911 00 3911 09 0911 03 0911 قاسم وباد

 0 9911 0 9991 0 9931 0 3911 میامی

 01 3911 1 3911 1 3913 3 0941 هسدل وباد

 09 0911 09 0933 00 0931 09 0934 زیار 

 01 0911 01 0914 03 0913 01 0930 گونجود علیا

 3 3900 03 0931 01 0911 1 0911 اسلام قلعه
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 و ابعاد آن کیفیت زندگیسازة نقش گردشگری بر  رادار -3شکل 

 0934های تحقیق، یافتهاذ: أم

 

دارد.  یبسكتگ یاریحضور گردشكگران بكه عوامك  بسك از گبانیم ةجامع یپذیرریتأثبدیهی است 

. هر چه تعكداد رودیم به شمار سهییک امر مهم در این زم شوندیکه وارد جامعه م یتعداد گردشگران

 یرگكذاریتأث توانكدیهكا مكحضكور ون یباشكد، گسكتردگ شتریب شوندیکه وارد مقصد م یگردشگران

دار با شكد  مستقیم و معسیرابطة وجود ۀ دهسدضریب همبستگی پیرسون نشان .باشد داشته یشتریب

در روستاهای مورد بررسی است. ایكن و تعداد گردشگران  یزندگ تیفیک نیب 1943متوسط به میگان 

رابطه بین بعد اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی و تعداد گردشگران نیكگ برقكرار اسكت. بكه عسكوان 

نسبت بكه رغم انگوای نسبی جغرافیایی ، علیمثال روستای میامی با پذیرش بیشترین گردشگر مذهبی

   در همه ابعاد براوردار است. سطح باگاتر کیفیت زندگی ازسایر روستاهای مورد بررسی 



 19                               ...یی روستا یاانوارها یزندگ تیفیبر ک ینقگ گردشگر                                 هفدهمسال 

 

نتایج آزمون همبستگی پیرسون در مورد وجود رابطه بین کیفیت زندگی و تعداد گردشگر  -15جدول 

 بقاع مذهبی و حجم نذورات
 0934های تحقیق، یافتهاذ: أم

 متغیر
 کالبدی-بعد محیطی بعد اجتماعی بعد اقتصادی کیفیت زندگی

 .Sig ضریب .Sig ضریب .Sig ضریب .Sig ضریب

 113/1 403/1 111/1 491/1 101/1 139/1 131/1 430/1 تعداد گردشگر مذهبی

 143/1 401/1 111/1 411/1 101/1 101/1 131/1 411/1 حجم نذورا 

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

 گیرینتیجه. 6

 نیدر تلكو یجهان امكروز و از مباحكث اساسك یروگیمسائ  پ نیتراز مهم یلی یندگز تیفیک

 صلیا فهدرا  ندگیز کیفیت دوككبهب انرككنظاحبككص .شودیمحسوب م یاجتماع یگذاراستیس

 ملی ،محلی حطوككسدر  توسعه دمشتر مقصدوورده و ون را بحسا هككبها استیها و سهكبرنام متما

 کیفیت بر که دبو هدااو ملیاعو بهتردرد  بر متلی بشر ۀیسدو ،اسكاس نیابر .دكسندایكم گمللیابینو 

پیشكیسة طكور کكه در همكان(. 3، ص. 0939 ،یو راسكت یمكانی)بر تسدككهس ارذكتأثیرگ ناكنسا ندگیز

 یمحلك سكاکسانی زندگ تیفیتواند در بهبود کیم یگردشگر ةاشاره شد، توسع ینظر یمبانتحقیق و 

داد گردشگری مذهبی نتوانسته در بهبود کیفیكت زنكدگی  نشان حاضر تحقیق نتایجاما  ،کسد فاینقگ ا

 جكادیا»توجهی داشته باشد. در بین متغیرهای مكورد بررسكی ثیر دراورأت یدر بعد اقتصادیان یروستا

بكا  «غیكره.نقك ، اكرده فروشكی، رسكتوران، اغذیكه و در بلگ ادما  )حم  و یشغل هایفرصت

 یکه در بكاب اثكرا  اقتصكاد ینلته ا شده است. یابیارزباگاتر  رهایمتغ ریبت به سانس 3914 نیانگیم

بكا حضكور  یگردشگران مكذهب ۀعمدنذورا  است.  ةمقوگکمتر بدان توجه شده،  ی مذهبیگردشگر

امكا نكذورا  توسكط  کسسكد،به بقعه تقدیم مكیوجه نقد، طلا و امثاگهم را با عسوان نذر  یمبلغ بقا در 

 بكه همكین دگیك  ؛دشو یبقعه م یعمران ا یاز ون صرف عمل یروستا اارج و فقط درصداز  یمتوگ

 نشت اقتصادی از مقاصد گردشگری مذهبی روستایی باگا است. 

در  .کسكد جكادیا یبهبود چسكداننیگ  یدر بعد اجتماع یزندگ تیفیبر ک نتوانسته یمذهب یگردشگر

یان بكه جهكت وجكود امكامگاده در یت بین روستاافگایگ تعام  و مشارک»بین متغیرهای مورد بررسی 

گردشكگری مكذهبی نتوانسكته بكر بهبكود  ،همچسیناست.  باگاتر ارزیابی شده 9944 نیانگیبا م «روستا
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. در بكین متغیرهكای کسكدیان بهبود چسدانی ایجاد یمحیطی کیفیت زندگی روستا-کاگبدی هایشااص

بكا « زیسكتمحكیط ةمسكئلن نسكبت بكه اساکس ساسیتافگایگ وگاهی و ح»در این بعد مورد بررسی 

بكر مكذهبی  یگردشكگر نیانگیكمدر مجمو   است. اتر از سایر متغیرها ارزیابی شدهباگ 9943 نیانگیم

اسكت.  3939 یطكیمح ی، در بعكد کاگبكد3910 ی، در بعكد اجتمكاع3913 ی کیفیت زندگیبعد اقتصاد

در حد کكم تكا  3941 نیانگیبا م انییروستا یزندگ تیفیدر مجمو  بر ک یمذهب یگردشگر ،همچسین

از  یدر تعكداد مكذهبی گردشكگرسكاگیانه  کكم حجكم ةواسطمهم به  نیمتوسط اثرگذار بوده است. ا

( و در نفكر گردشكگر 9411بكا  ار یكز ،9411با  ایگونجود عل ، 9111با میانگین  ان)رضو روستاها

 ةجامعك( در یامیكممانسكد ) رانحضكور حجكم باگكایی از گردشكگوثار سوء حاصله از    یبه دگ یبرا

باشكد،  شكتریب شكوندیکكه وارد مقصكد مك یهر چه تعكداد گردشكگران کسسده است.امری قانع گبانیم

-ضریب همبستگی پیرسكون نشكان .باشد داشته یشتریب یرگذاریتأث تواندیها محضور ون یگستردگ

و تعكداد  یزنكدگ تیكفیک نیبك 1943دار با شد  متوسط به میگان مستقیم و معسیرابطة وجود ۀ دهسد

در روستاهای مورد بررسی است. این رابطه بین بعد اقتصادی و اجتماعی کیفیت زنكدگی گردشگران 

روستای میكامی بكا پكذیرش بیشكترین گردشكگر  ،و تعداد گردشگران نیگ برقرار است. به عسوان مثال

از سكطح باگكاتر بررسكی نسبت به سكایر روسكتاهای مكورد ، علیرغم انگوای نسبی جغرافیایی مذهبی

نتایج پژوهگ بیانگر نقگ ضعی  گردشكگری مكذهبی  در همه ابعاد براوردار است. کیفیت زندگی

و  سكپهوند ،یبكدر، یرضكوان یهكاافتهیبا یان می باشد. نتایج تحقیق یدر بهبود کیفیت زندگی روستا

زاده  یقلككیعل، یدمقكك (،0933)، اراسككانی و امككام قلككییگیككرونانیككاکبر (،0930 ) یگیككرون انیككاکبر

کیفیكت گردشكگری مكذهبی در توسكعة از این حیث کكه (، 0913)ییگسبو زادهرمضانی و روزجاییف

ثیرپكذیری را رد نلكرده أ. نتایج ایكن مطاگعكه تدارد حدی تساقض تا است،ثر بودهثیان میزندگی روستا

عكا  باشكد کكه در مطاگیین دگی  مه ااین امر ب است. ین ارزیابی شدهیثیرپذیری پاأد  تاما ش، است

که در این مطاگعه گردشگری مذهبی مورد توجكه حاگیدر ؛مذکور گردشگری به طور عام مدنظر بوده

و تسهكا  شكده درومد از روستا اكارج ، ایناگرچه درومد حاص  از نذورا  بقا  نسبتا باگا است است.

 شود. بلشی از ون صرف امور ملتل  عمرانی اود بقعه می

 نیهكا، تكدوملكان یبسكدهكا، رتبكهاسكتیس یابیكتوانكد بكه ارزیم یزندگ تیفیا  کمطاگع جینتا

مسكائ   یبسكدتیكکمک کسد و درد اوگو ییروستاگردشگری  یگیرو برنامه تیریمد یهایاستراتژ
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-افتكهی نیسكازد. همچسك  یرا تسه یزندگ تیفیک یبه مسظور ارتقا رانیو مد گانیربرنامه یاجتما  برا

 یهكااسكتیس یو طراحك یقبلك یاسكیس یهایاستراتژ یبازشساس یتواند برایم یزندگ تیفیک یها

، متلكان، مسصكوریان و یبكه نقك  از رضكوان 031، ص. 3111، 0)گكی استفاده شكود سدهیو یگیربرنامه

 .(13ص.  ،0913 ،ستاری

-به نظر مكیاستساد به نتایج حاص  از پژوهگ درنظرگرفتن مباحث مطرح در مبانی نظری و با با 

ضكمن پكذیرش  ،ناسكاکسثیر گردشگری مذهبی بكر بهبكود کیفیكت زنكدگی أرسد به مسظور افگایگ ت

در مقاصكد مكد  و اقكدام در کوتكاهد، صكرف «مقصد زیكارتی»به جای « گردشگری مذهبی»مفهوم 

 -3هكای ثانویكه جاذبكهو تقویكت ایجكاد  -0ضروری است: گردشگری مذهبی در نواحی روستایی 

 . بكدیهی اسكت از ایكن طریكق ضكمنملانا  و ادما  مورد نیاز گردشكگرانکمی و کیفی اتوسعة 

حال حاضر متوسط ماندگاری گردشگران در مقاصد مكذهبی مكورد ر)دافگایگ ماندگاری گردشگران 

و درومكد  گرفكت اواهكدهای شكغلی متسكو  غیرکشكاورزی شكل  فرصتساعت است(  1بررسی 

تقیم و غیرمسكتقیم بكه اقتصكاد روسكتا تگریكق به طكور مسك حضور بیشتر گردشگربیشتری از طریق 

 در ابعكاد ملتلك شكاهد بهبكود کیفیكت زنكدگی اانوارها اقتصادی وضعیت اواهد شد و با بهبود 

توانسكته ن مكذهبی یگردشكگر ةتوسكع سلهیبر ا یپژوهگ مبس جیبا توجه به نتا ،اواهیم بود. همچسین

قكوی با نگكاه در درازمد  شود یم شسهادیپ، باشدداشته  ناساکس یزندگ تیفیبر بهبود ک ینقگ مثثر

شكهر مشكهد قكرار کلكان یاین نواحی را در مدار زیارت حیصح یگیرمساطق و با برنامه نیبه ا یتیریمد

عسكوان قطكب گردشكگری مكذهبی در گردشگری زیار  را در سطح شهرستان مشهد بهشبلة و  داد

 کشور شل  داد.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Lee 
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 نامهکتاب

1. http://touristy.blogfa.com 

 یاثكرا  گردشكگر ی(، بررسك0939). م ،یو مودودم.،  ،یستگلدیا .،خ ،یبوذرجمهر.، م ،یشلوهاجگاء .3

-034(، 91) 01 ،ییایكجغراف ی: شكهر بسكدرترکمن، فضكایمطاگعات ةنمون گبانیم ةجامع یزندگ تیفیبر ک

010. 

و  یمكذهب یگ گردشكگرنق یقیتطب  ی(، تحل0933). ل ،یقلو امام.ا.، م ،یاراسان.ر.، س ،یگیرونانیاکبر .9

مورد: امكامگاده داوود و رنكدان شهرسكتان تهكران،  ییساکسان روستا یزندگ تیفیدر بهبود ک یگردعتیطب

 .014-041(، 1) 3 ،یگردشگر ةو توسع یگیبرنامه ر

بررسكی تكاثیر عوامك  کاگبكدی شكهری بكر  (،0934. )و ،پكوروفاق . ود ،ملایی .،ف ،اداکرمیح.، ، ویتی .1

 .19-43(، 39) 1، مطاگعا  شهر ایرانی اسلامی، شهر شیراز(:موردی ةگردشگری مذهبی)مطاگعةتوسع

 AHPو  زیفا AHP یهاروش قتد انمیگ تطبیقی سیربر(، 0939) ،.ه ،ی، راسكككككت.ف ،یمكككككانیبر .4

 نشهرستا نمهبا نهستا: دردیمو ۀمطاگع)کیفیت  بر مثثر یها ندگیز یبسدشااص ۀتبر ایبر کالسیک

 .01-0(، 91) 03، و توسعه ایجغراف ةنامفص (، نیلشهر

 -ییروسكتا یدر نواح یزندگ تیفیک یابی(، ارز0931ا. ) ،ی .، فتاح ،یافتلار نیم.، رکن اگد ،یپورطاهر .1

هكای )پژوهگ های جغرافیای انسانیپژوهگ ةمجل (.استان گرستان ی: دهستان ااوه شماگیمورد ةمطاگع)
 .09-90،  (11) 19،  جغرافیایی(

 یزنكدگ تیكفیبكر ک یاثكرا  گردشكگر نیكیو تب ی(، واکاو0934) .س ،یفردوسا.، گسدملار، ، .م ،یجلاگ .1

 .010-011(، صص 31) 1، فضا ییایجغراف گیوما ةمجل. کرمان(-: شهربابکیموردة )مطاگع

 سبگوار: وژند. مشهد،گردشگری روستایی بلگ احمدوباد  (،0914) م.قاسمی،  ج.، جوان، .1

شكهروندان  یزندگ تیفیک تیوضع یچگونگ .(0911) .ا ،یوملان یو جهرم خ.، ،یرزائیم ا.م.، ،یرچیحر .3

 .13-001(، 1) 3 ،یپژوهگ اجتماع .سیپرد دیشهر جد

 داریكپا ةدر توسكع یمكذهب یاثرا  گردشگر  ی(، تحل0934) .م ،یو چراغ، .ب گانه،ییمحمد م.، حسام، .01

 ةنامكفصك . شهرسكتان ومك ( -)مورد پژوهگ: مسطقكه نمارسكتاقگبانیم ةجامع دگاهیاز د ییروستا ینواح

 .010-0001(، صص 30) 1 ،یگردشگر یفضا

(، بررسی تطبیقی کیفیكت زنكدگی در شكهرهای گردشكگری و 0939) ف. ،ییسای .، م ،یشاهلوه اواجه .00

-11، (01) 9، گردشكگری ةتوسعریگی و برنامه ةمجل. موردی: شاندیگ و چساران( ةغیرگردشگری )مطاگع

13. 

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=88828
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=296479
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=296480
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=122830
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هكای دوم (، گردشگری اانكه0930) .ر.س ،یگیرون انیو اکبر، .سپهوند، ف س. .، ،یبدر م.ر.، ،یرضوان .03

موردی: بلكگ رودبكار قصكران، شهرسكتان  ةو اثرا  ون بر بهبود کیفیت زندگی ساکسان روستایی )مطاگع

 .39-11(، 09) 1 ،یامسطقه-یشهر یهامطاگعا  و پژوهگ .شمیرانا (

هكا و شكااص هكا، مكدل م،یمفاه ی: بررسیزندگ تیفیسسجگ ک(، 0911) ح. ان،یمسصور م.ر.، ،یرضوان .09

 .31ك 0(، صص9) 00، روستا و توسعه ةنامفص . ییروستا ینواح یبرا یشسهادیمدل پ یارائه

 یهكاشكااص(، توسكعه و سكسجگ 0913) .ح.م ،یسكتار ح.، و ان،یمسصكورر  .ا.،متلان،  م.ر، ،یرضوان .01

 ،ایو مسطقكه یشكهر هكایمطاگعكا  و پكژوهگ ةنامفص  (.: شهر نوروبادیمورد ةمطاگع ی )زندگ تیفیک

(3 ،)001-11. 

 ةهكای توسكعسازی شكااص(، فرویسد بومی0913)، م. پورطاهری، د.، و ، مهدوی .اگدین افتلاری، رکن .04

 .10-0(:1)0، های روستاییپژوهگ .پایدار گردشگری روستایی در ایران

 اوقاف فجر شهرستان مشهد، واحد ومار و اطلاعا . ۀادار ه،یریو امور ا اوقافسازمان  .01

 (.0911مرداد  31)وارین بازنگری  (، ملتوب. تارنمای شلصی0911سقایی، م. ) .01

) (،  ضار مماا ر یاز فضایی (. متن0934) ، م.ب.طباطباییو  ،.جوانبلت قهفرای، ز ،.نودهی، فم.، سقایی،  .01

 .11-011(، 1-9) 1، مجلة مطاگعا  اجتماعی ایران

گردشگری مقاگا   یزندگ تیفیهای مطاگعا  کافتهیو  یشساسبر روش یلی(، فراتحل0934) .س عا،یشف .03

 .14-99(، 3) 1 دانشگاه علم و فرهسگ، یگردشگر ۀدانشلد یتلصص یعلم ةنامفص  ی.سیو انگل یفارس

بررسی تاثیرا  توریسم در برنامه ریگی (، 0911م.م. ) ،گودرزی سروش ، ز.، واردستانی م.ش.، ،شهیدی .31

 .009-33(، 11) 10، پژوهشهای جغرافیای انسانی )پژوهگ های جغرافیایی( ، نواحی روستایی

توسعه صسعت  را یبر تاث دیبا تاک یزندگ تیفیدر بهبود کعوام  موثر  ی(، مدگساز0931). زاده، اخیش .30

 .40-14(، 0) 1 ران،یا ی: شهر تهران(، مجله مطاگعا  توسعه اجتماعی)مطاگعه موردیگردشگر

فرهسگی -(، موگفه های اجتماعی0930عظیمی هاشمی، مژگان، شریعتی مگیسانی، سعید و کاری، فائگه اعظم ) .33

 .090-041(، 1و  9) 1، مجله مطاگعا  اجتماعی ایران، ه: شهر مشهدشهر زیارتی پایدار، مورد مطاگع

 یاجتماع یةو سرما یزندگ تیفیبر ک یگردشگری مذهب ری(، تأث0931)ی.م.  ،یو قاسم.، ج ،یگیبیعل .39

 9 ،یگردشگر یمطاگعا  اجتماع. شهرستان دهلران( ؛یموردی: روستای برد ة)مطاگع ییروستا یاانوارها

 .11-001(، صص 1)

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/234599/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%b3%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/163375/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2_%d9%86%d9%88%d8%af%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/163375/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b2_%d9%86%d9%88%d8%af%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/236985/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87_%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%aa_%d9%82%d9%87%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/236985/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87_%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%aa_%d9%82%d9%87%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/313951/%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1_%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c
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میگبان به اثرا  محیطی و  ة(، نگرش جامع0911) ، ح.فرجی سبلبار و. .، بدری، س.، ن ،ییروزجایف یقلیلع .31

، روستا و توسعه .موردی بلگ مرکگی شهرستان نوشهر ةاقتصادی گردشگری در نواحی روستایی: مطاگع

01(0:)0-33. 

 ی:مورد ةسی)مقای زندگ تیفیت و کصسع نیب ةرابط یبررس. (0931) .  ،یمیکرح.، و  ،ییرزایمغ.،  ،یغفار .34

 .31ك0(، 0)9،ییروستا ةتوسع .شهرستان قروه( ییمساطق روستا

با  ییروستا ینواح ةدر توسع یاجتماع یةاثرا  سرما یابیارز (،0930). م ،غیچراس.  ،یعبدگ ،.ح ،یفراهان .31

 یك پژوهش یعلم ةنامفص . شهرستان اراد( قانی: دهستان مشهد، میمورد ة)مطاگعی زندگ تیفیبر ک دیتأک
 .11ك 11(، 1)3 ،ایمسطقه یگیربرنامه

 یگردشككگر(، تحلی  کارکردی 0939، س.ا. )رمحمدتبككاریو می، ن.، وسككفی ،گلوگاه،  .ا. ككانیروزجائفی .31

(، 1) 9 ،یگردشگر ةو توسككع یگیربرنامه ةمجل. موجود( قككا یاز تحق یلی)فراتحل ككرانیدر ا یمذهبكك

014-019. 

 گیهما نیمجموعه مقاگا  اوگ. شهرستان مشهد یمذهب یگردشگر ةبر توسع یلی(، تحل0931) .م ،یمقاس .31

، جلد سوم: مشهد، 0931وستان قدس رضوی، مهر ماه  .ار یفرهسگ ز ةو توسع یسید یگردشگر یاگمللنیب

11-41. 

در  ینقگ گردشگر ی(، بررس0913) .م ،ییزاده گسبوو رمضان، .ن ،یروزجاییزاده ف یقلیعل ، م ،یقدم .33

مطاگعا   ةمجل. مورد مطاگعه: دهستان کلاروباد، شهرستان تسلابن( ة)نمون مقصد یزندگ تیفیک را ییتغ

 .010-043(، 9) 1 ران،یا یاجتماع

 یهابر شااص دیشهروندان با تأک یزندگ تیفیبر ک ینقگ گردشگر  ی(، تحل0939) .م ،یمحمدپورجابر .91

 . 94-14(، 0) 0 ،یشهر یگردشگر یةنشر .(رانا یشهرستان شم: شهر فشم، یمورد ة)مطاگعی ذهس

روستایی، با تاکید بر  ة(، نقگ گردشگری مذهبی در توسع0933) .و وگائی، م.، چراغی، م.، یگانه، بمحمدی .90

 یکاربرد قا یتحق(. روستای قپچاق شهرستان میاندووب: مطاگعه موردی) اجتماعی ةکیفیت زندگی و سرمای

 .1-34(، 91) 09 ،ییایعلوم جغراف

 استان اراسان رضوی، شهرستان مشهد.نفوس و مسلن،  یسرشمار یعموم جینتا(، 0934مرکگ ومار ایران ) .93

 زاده. یانتشارا  مسش: تهران .یجهانگرد(، 0911) .زاده، ریمسش .99

 و یدر تحوّگا  اقتصاد ی(، نقگ گردشگر0931) .م ،ییایو ض.، ح ان،یشا.، خ ،یبوزرجمهر.، م ،یمودود .91

 .0-31(، 3)09 ،یا هیو توسعه ناح ایجغراف ة، مجلهدف استان گلستان یروستاها یاجتماع
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