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 های روستایی از دیدگاه روستاییان سکونتگاه رات حضور گردشگران مذهبی بر توسعةبررسی اث

 شهرستان خوشاب( موردی: روستای نوده انقالب ـ )مطالعة

 2یآزیتا رجب – 1زهرا عنابستانی

 ایران ،تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، ریزی شهریدانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه -3
 ایران ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران،جغرافیا و برنامهاستادیار  -2
 

 26/30/3333تاریخ تصویب:          433-273صص      30/60/3333تاریخ دریافت: 

  چکیده
اند. امروزه، گردشگری های انسانی داشتهو رونق سکونتگاهدر استقرار  ایهای دور، باورهای مذهبی نقش عمدهاز گذشته هدف:

در این مقاله تالش شد تا تأثیر حضور مذهبی درراستای کسب درآمد و نیز حفظ میراث فرهنگی موردتوجه قرار گرفته است. 

 های روستایی، از دیدگاه روستاییان بررسی گردد.گردشگران مذهبی بر توسعة سکونتگاه

 اطالعات، گردآوری روش تحلیلی است. -در این مطالعه، روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش،  توصیفی روش:

و استنباطی )آزمون تی  معیار( انحراف توصیفی )میانگین، آمار صورتبه اطالعات، تحلیلوتجزیه است و روش میدانی و ایکتابخانه

 ،3330 سال سرشماری طبق است که روستای نوده انقالب خانوارهای شامل آماری تحقیق باشد. جامعة( میفریدمنای و نمونهتک

 .آمد دستبه خانوار 364 الزم نمونة تعداد ران،کوک فرمول و طبق است جمعیت نفر 3563 و خانوار 3040 این روستا دارای

های روستایی، در حوزة اجتماعی در روستای موردمطالعه، حضور گردشگران مذهبی بیشترین تأثیر را بر توسعة سکونتگاه ها:یافته

، ازنظر 25/3ارة براین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که این شاخص با آمداشته است. عالوه 5/3و فرهنگی، با میانگین 

 روستاییان، باالترین اولویت را دارا است.

 شود.های پژوهش حاضر محسوب مییابی به اطالعات تعداد گردشگران مذهبی از چالشدست ها/ راهبردها:محدودیت

دارک فضای موردنیاز های گردشگری امامزاده ابراهیم )ع(، تها، راهکارهایی چون تبلیغات جاذبهبا توجه یافتهراهکارهای عملی: 

رسان در حوزة های خدماتبرای پارکینگ و اقامت، رعایت حریم بنای مذهبی ازطریق دیوارة فضای سبز، هماهنگی بین سازمان

 پیشنهاد شده است.ه و غیر گردشگری 

های توسعة زمینه توان با شناسایی آثار گردشگری مذهبی،پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که می اصالت و ارزش:

 نواحی روستایی را فراهم نمود.

 .گردشگری مذهبی، توسعة روستایی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی، روستای نوده انقالب ها:کلیدواژه
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

عنووان ابوزاری بورای توسوعة صنعت گردشگری، در درجة اول، به

های شغلی ایجواد ارجی و فرصتتوجهی از ارز خاقتصادی، سود قابل

و موجووب افووزایش  (37، ص. 2033، 3)کوواال و میخوووری کنوودمووی

، 3330نیوت بیواتی ، استعالجی و خووش)گردد مدهای ملی میدرآ

 با تا ندهست تالش در کشورهای مختلفاست که  رو(؛ ازاین330ص.

 دارای مناطق در گردشگری هایجاذبه ارزشمندنمودن و مهیاسازی

 صونعت این مثبت ابعاد از مندیمندی و بهرهفرصت رضایت پتانسیل،

بوا توجوه بوه  ،بنوابراین (؛2003، 2سازند )روزنتوروب و جوو فراهم را

 منواطق توسوعة برای ابزاری تواندمی اهمیت گردشگری، این صنعت

 صونعت ایون زیورا، باشود؛( گردشگری خاص هایجاذبه با) روستایی

 موردم اقتصوادی وضوعیت دیود،ج مالی منبع یک عنوانبه تواندمی

 باشود فقور زدودن درجهوت منبعی عنوانبه وبخشد  بهبود را محلی

 (. 72، ص. 2005، 3ز)بریدنهان و ویکن

ثر در اسوتقرار مثابة یکی از عوامل مؤی دور، مذهب بههااز گذشته

اسوت. انسوان از های انسوانی مطورب بوودهجمعیت و رونق سکونتگاه

مین اسوت و بورای توأ دانسوتهی را مقدس میهایابتدای تاریخ، مکان

خوود و تورس از بالیوای های روحی، روانی و موادی نیازها و خواسته

اند، بوه زیوارت و دهکرطبیعی و غیرطبیعی که زندگی او را تهدید می

 ص. ،3330، )محالتویاسوت  رفتوههای مقدس مویدیدن آن مکان

ک معبد در مکوانی که یهستند زمانی ای از محققان معتقد. عده(32

سیسوات و تأ نهادفزونی میتدریج جمعیت آن روبههب ،شدساخته می

کوارکرد  ،نیز روستاهای سوابقآمد و وجود میهشهری و تقسیم کار ب

 . طرفداران نظریة(357 ، ص.3337)شکویی،   کردندشهری پیدا می

عوامل مذهبی در  که ندهست ها، معتقدمذهبی در پیدایش سکونتگاه

های مختلف اجتمواعی و نیوز تمرکوز جمعیوت و پیوستن گروههمهب

شوده نشوان مطالعات انجوام. اندها بسیار مؤثر بودهپیدایش سکونتگاه

، بسیاری از شهرهای اسوالمی عنوان مبدأدهد که نقش مذهب بهمی

ای در ها، نقش عمدهو نظیر سایر عوامل ایجاد شهر انکار استغیرقابل

یووزدی و       )پوواپلی نمایوودایفووا موویوسووعة آن و تشهرنشووینی ایجوواد 

               گردشوووگری موووذهبی. (353 ، ص.3332سوووناجردی، رجبوووی

 و متنووع بوزر  صونعت هوایمجموعهزیر تریناز مهم یکی عنوانبه

ای در رشود اقتصوادی کشوورها از جایگواه ویوژه ،گردشگری جهانی 

ن لحووواج وجوووود امووواکبوووه . ایوووران اسوووالمیبرخووووردار اسوووت

پایودار  زایوی و توسوعةصنعت، اشتغال این توجه به زیارتی، و مذهبی

هوای خودمات وزارت تعواون، )دفتر تعاونی کنددنبال می اقتصادی را

-یقه و همت سوتودنی ایرانیوان در بوه(. ذوق، سل6-3 ، صص.3332

در سواخت و  ،معمواری اسوالمی هنور و کارگیری طرب های زیبوای

های مهم مذهبی و و مساجد تاریخی شهرترمیم بناهای بقاع متبرکه 

های این نوع معماری اصیل به قواعد شهرسوازی تسری کاربرد سبک

جود این نوع گردشگری در ایران های مو، از دیگر ظرفیتسایر شهرها

فور، انود )شایسوتهگام با شهرنشینی توسعه پیدا کردهباشد که هممی

اماکن آرامگاهی، از تبرکه و بقاع م»بنابراین،  (؛67-63، صص. 3333

ر سوبک شناسوی و ... دهای گونواگون اجتمواعی، هنوری، روانجنبه

« دانوشوتهایرانوی نقوش اساسوی دا زندگی اسالمی و فرهنگ جامعة

      شناسووان، عقیوودة اغلووب روانبووه(.  374، ص. 3332)سوولطانرور، 

ی، سالمت جسمی اعضای جامعوه را بوا نیازهای روح  به نکردنتوجه

 ،کند که تقویت ابعاد مثبت معنوی در نهاد آدمویواجه میخطراتی م

گووی حد زیوادی پاسوختواند تامی، سفر به اماکن مذهبی و زیارت با

هوا، مراکوز موذهبی )اموامزادهوجوود این نیازهای مهم انسانی باشد. 

کوه در  انودبوودهاز چنان اعتبواری برخوردار ..(. ها، کلیساها وزیارتگاه

بعودی  ةتأسوی  اولیوه یوا توسوع ةدالیول عموداز  ،بسیاری از موارد

-پاسوخو یکی از عناصر کلیدی بورای  آمدندشمار میبه هاسکونتگاه

، 5)هاب ندشوها محسوب میی به نیازهای معنوی و روحی انسانگوی

3336 .) 

و در هیچ کشووری  هزار زیارتگاه وجود دارد 30حدوده  ،در ایران

ارد عة متبرکه و بنای مذهبی وجود نوددر دنیا این تعداد امامزاده و بق

ایران یکوی از کشوورهایی  ،دلیلهمین(.  به45، ص. 3336)فراهانی، 

اسوت؛ بنوابراین،  است که ظرفیوت جوذب گردشوگر موذهبی را دارا

م و نشان صدها و هزارها که همه جا هستند و نابر اینها عالوهامامزاده

اوانی در هور مکوان دی فرروند، آثار معنوی و غیرمامی رشماآبادی به

تحوالت اقتصوادی،  ند منشأتوانگذارند که میای میجغعرافیایی برج

       . (332، ص. 3373اجتمووواعی و فرهنگوووی شووووند )اتینگهووواوزن، 

)ع( در  عباس بون علویبن ، وجود بقعة متبرکة ابراهیم حاضردرحال

ان گرتا سواالنه گردشواست )ارباب( سبب شده  روستای نوده انقالب

   زیادی با هدف زیارت این بقعة متبرکه به روسوتای یادشوده بیاینود؛

هزار نفر از ایون مکوان  30بیش از  ،3333که در نوروز سال نحویبه

(. در کنوار ایون، برگوزاری 3333اند )کریمیوان، زیارتی بازدید نموده

چوخوه در گوود کشوتی ایون روسوتا، سوبب  مراسم کشتی با ساالنة

سوال در ایون یادی در روز سیزدهم فوروردین هرحضور گردشگران ز

دشتی در روسوتای  نوعاین، وجود پناهگاه از برگردد. عالوهروستا می

ن، نشان از قدمت خوارزمشاهیا وده با قدمت تخمینی مربوط به دورةن

بنابراین، سوؤال اصولی  های مختلف دارد؛ادانی آن در دورهآبروستا و 
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ن مذهبی چه اثراتی بر توسوعة تحقیق این است که حضور گردشگرا

 روستای نوده انقالب )ارباب( داشته است؟  

  . پیشینة نظری تحقیق2. 1 
سوی گردشوگری و زمینوة برردر ،در سطح روستاهای کشوور موا

تحقیقات متعوددی صوورت پذیرفتوه  ،روستایی تأثیرات آن بر جامعة

أثیر مقولة گردشگری مذهبی و ت بهکمتر ها، در این پژوهش اما ؛است

در اداموه، ست کوه ستایی اشاره شده اهای رودر سطح سکونتگاه ،آن

 شود. دربارة این تحقیقات توضیح داده می

هستند کوه درصوورت  ( معتقد3333و غالمی ) ،تقوایی، موسوی

 در ریزی صحیح، بقواع موجووداصالب شیوة مدیریت و داشتن برنامه

و موذهبی  جذب گردشوگران هرستان ممسنی قابلیت مهمی برایش

 (،3337نظور موؤمنی و صورافی )رفع بخشی از مسائل آن دارند. بوه

از اثوورات مثبووت اقتصووادی، اجتموواعی و  منوودی مشووهدکنووار بهرهدر

های ناپایوداری بوه گرفتواری ،فرهنگی –فرهنگی گردشگری مذهبی

جملوه ، ازفرهنگیماعی و محیطی، اجتمختلف این شهر ازنظر زیست

و  ،رادزاده، کواظمیابوراهیم توجوه نموود.اسکان غیررسمی نیز بایود 

ریزی اسوتراتژیک، رایند برنامهکارگیری فه( با ب3330) ثانیاسکندری

نیوز ها و کارکردهای گردشگری شهر قوم و توانمندی بر بررسیعالوه

راهکارهای کاربردی بورای توسوعة  این کارکردها، به ارائةبرای توسعة 

. بدری اندهبی این شهر پرداختهکید بر گردشگری مذگردشگری با تأ

گردشوگران عمودة  اند که هزینةاین نتیجه رسید( به3333و طیبی )

و کمتورین هزینوه را  شودهر مشهد، مربوط به خرید از بازار میدر ش

و یوسفی  تهرانی. شریفیکنندمین محل اقامت خود صرف میبرای تأ

 گران درگردشو فعالیوت ماهیوت لحواجبوه ( نشان دادند که3333)

 گردشوگری و ،کامول طووربه روستایی و مذهبی گردشگری مقصد،

مسوتقیم  ارتبواط ازطریوق گردشوگران کوهصوورتیدر شوناختیبوم

 زنودگی غیرمسوتقیم )ازطریوق شوواهد یامحلی(  مردم با )رویارویی

 تحقیوق یوا و شوناخت بوه خود مسؤوالنة سفر محلی( درکنار مردم

 گردشگری از ایگونه توانندمی ،برردازند محلی مردم درمورد فرهنگ

الودین افتخواری و رکن ،رحمانی، پورطواهری .شوند قلمداد فرهنگی

حضوور گردشوگران موذهبی پیامودهای ند که هست ( معتقد3332)

شترین تأثیر بر ابعواد اجتمواعی اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را با بی

( بر 3332لی )قو امام ،راسانیرونیزی، خاکبریانهمراه داشته است. به

 ،گردیطبیعت   گردشگری مذهبی در مقایسه بااین باور هستند که 

ایفوا  روستایی ثرتری در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلیؤم نقش

 کننود( بیوان می3332و والیی ) ،اغییگانه، چرمحمدی نموده است.

ت گردشگری مذهبی تنها در بعد کالبدی بهبوود وضوعیت کیفیو که

تأثیراتی را برجای گذاشته  ،مطالعهای روستاهای موردزندگی خانواره

  .است

اره نمود که بوا ها اشتوان به تعدادی از آناز منابع خارجی نیز می

، در دنیای اسالمباشند؛ ازجمله اینکه شباهت میتحقیق حاضر دارای

هوای تگواههای مقدس شامل زیارمکان پیدایشپتانسیل زیادی برای 

، 4ویلیوامزدارد)مکوجوود ...  هوا، مسواجد وزادهفرهنگی و ملی، اموام

زیوارتی، جریوان حرکوت  (. کلید درک گردشوگری323، ص. 2002

ای از (. پواره323، ص. 3333، 6بورون)اِ زموین اسوتمردم در پهنوة 

، سازی تجربیات گردشگر زیارتیهستند که پیش اندیشمندان معتقد

و با تر ما مصرانه قدرچه  شود و هردادن هنر سفر میمنجر به ازدست

کنیم، این چیز زائد  خودآگاهی بیشتر بر روی توسعة تجربة خود کار

ری زیارتی، نمایشی از رشد و توسعة اماکن شود. گردشگفراگیرتر می

، راهوی بورای و همچنوین هوا، مسواجد و غیورهزیارتی مانند امامزاده

ئل شهری است که نوعأ منجر به حل بسیاری از مسا توسعة یکرارچة

، ص. 3333، 7)فریدلند و هچت گرددو مشکالت مدیریت شهری می

واسطة دیدار ، بهترین تأثیر گردشگری زیارتی(. نخستین و مسلم333

 بازدیدکنندگان با نهادهای مذهبی اسوت از محوطة مذهبی و ارتباط

(. 373، ص. 2002، مووریبه نقل از:  360، ص. 2032، 3ویجایاناند)

و  زدید شوده اسوتبا های مذهبیرخی از محوطهب، از هاطول قرندر

از سووی بازدیدکننودگان اثراتوی ، زمانی طوالنی در آنجا درطی دورة

        ناگهوان کشوف هوای مقودس بوهایجاد شده است؛ اما گاهی محوطه

       تغییورات مهویج ناگهوانی بورای سواکنان بوومی  شوند و موجوبمی

 ای استووین چنین نمونهگهرزه -ند؛ مدجوگورجی در بوسنیشومی

 30عوارف کسویک و ،(. اگرسی، بوایرام، کوارا35، ص. 2003، 3)شیند

پتانسوویلی  ؛گردشووگری مووذهبی»ای بووا عنوووان ( در مطالعووه2032)

به اثرات منفی گردشگری انبوه و لوزوم توجوه بوه  «مغفول در ترکیه

انواع گردشگری جایگزین همچون اکوتوریسم، گردشگری روسوتایی، 

شگری موذهبی اشواره درمانی، گردشگری فرهنگی و گرد گردشگری

های سفرهای مذهبی و زیارتی امروزی این، به تفاوتبراند. عالوهکرده

نیاز گردشگران مذهبی به امکانوات و خودمات  ،با گذشته و همچنین

ر انود. موروری گوذرا بوتفریحی متفاوت با گذشوته پرداختوه رفاهی و

دهنودة تأثیرگوذاری نشوان ،شدههای داخلی و خارجی انجامپژوهش

 است.های روستایی تگاهنوگردشگری مذهبی بر سک

  شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 27درجه و  36 یجغرافیای عرض با روستای نوده انقالب )ارباب( 

 30و   دقیقوه 33درجوه و  47ی جغرافیای طول و ،ثانیه 30و   دقیقه

و  در دشوت جووین  ،دریا سطح از متر 3332 سطمتو ارتفاع و ،ثانیه
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 شهر غرب کیلومتری 54 فاصلة در و شمالی ارتفاعات جغتای دامنة

کیلومتری شومال غورب  40)مرکز شهرستان خوشاب( و  آبادسلطان

 در قرارگورفتن دلیولبوهایون روسوتا  .است گرفته قرار شهر سبزوار

 وهووایآب از برخوورداری وجغتوای  ارتفاعوات شومالی هوایدامنه

های دور جواذب از گذشوته وسویع هوایبوا  و فوراوان آب معتودل،

 سوال در (.3333جمعیت بوده است )استانداری خراسوان رضووی، 

 نزدیوک بور جمعیتوی دارای )اربواب(نوده انقالب ، روستای 3330

 تقسویمات اسوت. ازلحواج خانوار بووده 3040 در قالب ،نفر 3563

ب  از بخش مرکوزی شهرسوتان از توابع دهستان ط کشور، سیاسی

وسویلة به اکنونهم نیز مدیریتی لحاجبه و رودمی شماربه خوشاب

 (.3333آمار ایران،  د )مرکزشومی اداره دهیاری
 

 مطالعهموقعیت منطقة مورد -1شکل 

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 آثار از. گرددمیازب قبل سال هزاران به روستا این تاریخی سابقة 

شاهزاده ابراهیم بن عباس بون  زیارتگاه ،مطالعهمحدودة مورد اریخیت

نیسوت.  معلووم دقیوقطوور به بنای آن  تاریخ که باشدمی علی )ع( 

دلیول تاریخی دورة صفویه است کوه بوه هایهابنیاز بنای قبلی بقعه 

مسؤولین وقت  از ارزش تاریخی بنا، با تموام تزئینوات نداشتن آگاهی

 ، بنوای آن تخریوببخشویدلیل استحکامکاری و بهشیکاکاری، نهآی

. ایون بنوا ری، سنگ و سیمان تجدید بنا گردیدگشد و با مصالح آجر

پوذیرای  اسوت و هور روزدر شمال غرب روستای نوده انقوالب واقوع 

مسوافت از راه  بیت )ع( است که بوا طویخیل مشتاقان و زائران اهل

د شوونملکووتی مشورف می تبرک به ایون بارگواه دور و نزدیک برای

 (.335، ص. 3336ثانی، زادهدوست و عبداهلل)ابراهیمی

 

 

 
امامزاده ابراهیم بن عباس )ع( در  آستانة متبرکة -2شکل 

 روستای نوده انقالب

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

   . روش تحقیق2. 2
 ، کواربردی و ازحیوثنظور هودفدر این مطالعه، روش تحقیق از

تحلیلوی اسوت. بخشوی از  -توصویفی ،و  بخشی از آن تجربی ،روش

طریق مطالعوات میودانی و بوا ابوزار پرسشونامه و های تحقیق، ازداده

 -مانند چارچوب نظوری ازینموردهای مصاحبه و بخشی دیگر از داده

طریوق روش ، ازهامفهومی پوژوهش، اسوناد و مودارک و سرشوماری

 شوامل تحقیوق آمواری جامعوة دسوت آموده اسوت.های بوکتابخانه

 سوال سرشوماری طبوق باشود.نوده انقالب موی روستای خانوارهای

 است که جمعیت نفر 3563 و خانوار 3040 دارای روستا این، 3330

 .دسوت آمودهبو خوانوار 165 الزم نمونة تعداد ،کوکران فرمول طبق

        سواده تصوادفی صوورتبوه روسوتا، هور سوطح در خانوارها انتخاب

 شوده رعایوت خانوارها انتخاب منظوربرابر به فرصت اصل تا باشدمی

 ایمطلوب، پرسشونامه نتایج به یابیدست برای و اساسبراین؛ باشد

 بررسی پیامودهای گردشوگری موذهبی بور وضوعیت زنودگی برای

شاخص  5در ، مربوط معرف 34 در ،روستای موردمطالعه خانوارهای

محیطوی زیسوتفضوایی و  -کالبودی فرهنگی، -اقتصادی، اجتماعی

 از اسوتفاده تحقیق با پرسشنامة پایایی سطح (.3 جدول) شد تدوین

 ضوریبمیوزان  بیوانگر که آمد دستهب632/0 ،کرونباخ آلفای روش

 با استفاده از ،اطالعات وتحلیلتجزیه روش .دباشمی باال اعتماد نسبتاً

        )آزموون توی  اسوتنباطی و معیوار( انحوراف توصیفی )میوانگین، آمار

با توجه به سؤاالت تحقیوق،  .است انجام شده ای و فریدمن(نمونهتک

رسد حضور گردشوگران موذهبی نظر میبه شود:ارائه می این فرضیه 

فرهنگی در روستای نوده انقالب  -ترین تأثیر را در ابعاد اجتماعیبیش

 جای گذاشته است.بر
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ی اثرگذاری گردشگری مذهب هایمتغیرها و شاخص -1 جدول

 های روستاییسکونتگاه بر توسعة

 3333 ،های پژوهشخذ: یافتهمأ

 هاگویه شاخص
آلفای 

 کرونباخ

 اقتصادی

آمود کاهش بیکاری، باالرفتن میزان در

مردم، بواالرفتن قیموت محلوی زموین، 

ب نیووروی مووازاد کشوواورزی در جووذ

هووای موورتبط بووا گردشووگری، فعالیووت

شکوفاسووازی بخووش صوونایع دسووتی، 

ر گردشوووگران، ودن حضووووبوووفصووولی

اورزان و روسوتاییان، کشوخطرناپذیری 

هوووای مووودیریتی در فقووودان مهوووارت

  .کشاورزان

765/0 

 -اجتماعی

 فرهنگی

تغییر الگوی مصرف، کواهش مهواجرت 

از روستا، افزایش میزان رضوایت موردم 

از گردشگران، رسیدگی به گردشوگران 

ی بووین در روسووتا، گسووترش ناهنجووار

خوواطر، جوانووان روسووتا، افووزایش تعلووق

زایش تغییوور نوووع آداب و رسوووم، افوو

مشارکت مردم روستا در تهیه و اجرای 

 نبوود مطابقوتطرب های گردشوگری، 

روسوتاییان، بین گردشگران و فرهنگی 

 .بهبود سطح آموزش و بهداشت

432/0 

 فضایی -کالبدی

بوودن افزایش عبوور و مورور، نامناسوب

           پووووذیرایی، تسووووهیالت اقووووامتی و

 نداشتن و کمبود وسایل نقلیةدسترسی

همگانی، مشکالت دسترسی به خدمات 

راهنمایوان بهداشتی و درمانی، کمبوود 

نداشوتن دسترسویتوریستی، کمبود یا 

رسانی به وسایل ارتباطی، کمبود اطالع

 .و تبلیغات مناسب

442/0 

 محیطیزیست

افزایش گرد وغبار، ترافیوک جواده ای، 

خریب آلودگی صوتی، آلودکی بصری، ت

پوشش گیواهی، افوزایش زبالوه و موواد 

د، کمیووت و کیفییووت منووابع آب ئووزا

سطحی، تمیزی کوچه ها و معابر زیبوا 

 سازی، دفع بهداشتی زباله و ....

33/0 

   . مبانی نظری تحقیق3
 گردشگری  و گردشگری روستایی. 1. 3

 روند در معلولی و علت ،دود و همچنین بدون صنعتی، گردشگری

( که بخوش 3، ص. 2003، 33است )موفورث و مندمونتشدن جهانی

 تورین صونایع جهوان محسووب اقتصاد جهانی و یکی از بزر  عمدة

 (.20-23، صوص. 3333، 32)سوازمان جهوانی گردشوگری شوودمی

 هوایویژگوی دارای و پویا صنعتی عنوانبه گردشگری صنعت امروزه

 تولیودی و یهای اقتصادتفعالی از مهمی بخش فرد،بهمنحصر و بارز

 اسوت داده اختصاص خودبه را توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهای

عنوان ( و به33، ص. 2007، 33)سازمان جهانی گردشگری ملل متحد

)فونت و  رفته است کاربه ،در این کشورها اقتصادی رشد کلیدی برای

 در صوونعت ایوون کووه توسووعةطوووری(؛ بووه73، ص. 3333، 35عجووم

 در ناهمواهنگی کواهش و درآمدها عتنو موجب ،پیشرفته کشورهای

 ارز تولید صادرات، برای فرصتی ،توسعهدرحال کشورهای در اقتصاد و

(. 547، ص. 3335، 34)هال و اسوتفان آیدمی شماربه اشتغال ایجاد و

 ارزش درآمودزایی، هوایراه از عنووان یکوی، گردشگری بوههمچنین

 و اقتصوادی توسوعة در قودریهب دیگر،عبارتبه دارد. بسیاری افزودة

 صادرات» مثابةبه از آن که کارشناسان دارد تاهمی کشورها اجتماعی

 یوواد  ( و گووذرگاهی بوورای توسووعه3، ص. 3373)رضوووانی،  «نووامرئی

  دسووتاوردهای جملووه(. از33ص. ، 2003نژاد، )خسووروی انوودکوورده

                     بوووه تووووانموووی ،هموووراه داردای کوووه گردشوووگری بوووهعموووده

 هوایزیرسواخت توسوعة (،2، ص. 2003، 36)هولجوواک زاییاشتغال

(، تحوورک اقتصووادهای 55، ص. 3336، 37ای )اسوولز و کاسووتامنطقووه

، 33ای اشواره کورد )لیوو و والهوای توسوعهبحرانی و تقویت فعالیوت

 (. 360، ص. 2006

های مختلف ها و گونهگردشگری روستایی عبارت است از فعالیت

، کوه هواهای مختلوف روسوتایی و پیراموون آندر محیطگردشگری 

آثار مثبت و منفی برای محیط انسوانی و طبیعوی روسوتا  دربردارندة

  (. امروزه گردشگری روستایی،33 ، ص.3330فرد، صالحی) باشدمی

 جواموع پایودار توسوعة هودف گردشگری، با از نوین عنوان شکلیبه

 و اقتصوادی توسوعة برای زاریاب مثابةبهو  روستایی نواحی در محلی

 روستایی ارتقا مناطق در ،مدرن مشاغل ینترمهم از یکی و اجتماعی

 ، ص.3333دین افتخاری، مهدوی، و پورطواهری، الرکن) تاس یافته

 بوه ،آن در کوه روستایی پایدار توسعة مفهوم به توجه با ،روایناز (؛5

 تأکید طبیعی ستماکوسی رفاه و او زندگی بهبود کیفیت و انسان رفاه

 و کوه موردم 33روسوتایی گردشوگری پایودار توسوعة در است، شده

  داده قورار موردبحوث برابری اهمیت با و با هم را طبیعی اکوسیستم

 و رفاه و آمد خواهند حساببه اکوسیستم از مکملی جزو مردماست، 

 توانیم، رتیبتیناهب باشد؛می آسایش دیگری به منوط یکی آسایش

 بور کوه اسوت فرایندی روستایی، گردشگری پایدار توسعة هک گفت

 تولیوداتعرضة  زنجیرة بهبود محلی، اجتماع توسعة نیازهای تأمین

 ظرفیت با متناسب توسعة محلی، هایحرفه و صنایع تشویق محلی،
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 گردشوگری درآمود ثبات افزایش و محل اجتماعی و محیطییستز

، ص. 3330و پورطواهری،  مهدوی، ،الدین افتخاریرکن) ددار تأکید

3.) 

 گردشگری مذهبی .2 .3
 مذهبی -دینی اعتقادات و باورها در ریشه که مذهبی گردشگری

 اوقوات و زموان به وابستگی از فراتر ،تخصصی خود مفهوم در  دارد،

 مسافرت، گیریشکل در انسانی جغرافیای مهم عاملفراغت است و 

 همکواران، و )تقووایی دباشوموی فرهنگوی اندازچشم و تمرکز ایجاد

 انجوام در مختلفوی عوامول ،محققوان دیودگاه (. از37، ص. 3333

 هواآن ترینمهم از که باشدمی ثرمؤ مردم توسط مذهبی گردشگری

، ص. 2006، 20لسونکورد )اُ اشواره معنوویتجربة  کسب به توانمی

 گردشوگری در ،(. درواقوع54، ص. 2003، 23شارپلی و دبوروا ؛322

 گردشوگری فعالیوت اصولی هودف عنوانبه دینی هایباور مذهبی،

(. گردشوگری 32، ص. 2007، و همکاران 22ژانگ) دنشومی شناخته

م فرایض دینی و مذهبی مذهبی، شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجا

(. سووفر زیووارتی از قلموورو 34، ص. 3337چیانووه، اسووت )حیوودری

هوایی کوه انسفر بوه مکوشامل رود و حتی فراتر می« بودنمذهبی»

دیده های ملی هستند و نیز شامل اماکن حادثهزشها و ارآلنماد ایده

(. در 235، ص. 3333هاشوومی و رضوووانی، )عظیمووی شووودمووی

اصولی  یکی از پونج شواخةمذهبی  گردشگری، گردشگریتقسیمات

گردشووگری فرهنگووی، گردشووگری طبیعووی،  ،یعنووی ؛گردشووگری

گردشوگری موذهبی اسوت  ورزشی وگردشگری تجاری، گردشگری 

 (. 74ص. ، 3330زاده، )منشی

 میوراث گردشوگری اشکال ترینرایج از یکی گردشگری مذهبی

، 23)تیمووثی و نیاپانوه توسوعه اسوتدرحوال کشورهای در ،فرهنگی

امواکن موذهبی  و بنابر اطالعوات تفصویلی آمارناموة (3ص.  ،2003

 7333 ،یون تعودادکه از ا زیارتگاه وجود دارد 3537، کشور، در ایران

، 3337، خسوروییی قرار دارند )محمدی و زیارتگاه در مناطق روستا

 سوفرهای به تنها مذهبی گردشگری که است ذکر (. شایان36ص. 

 مانند مقدس اماکن به سفرگردشگران بلکه ؛شودنمی اطالق زیارتی

بازدیود  )ماننود زیوارت هودف بودون حتوی مسوجدها و کلیسواها

 موذهبی گردشوگری از ایمساجد( گونوه از غیرمسلمان گردشگران

 دسوته سوه در موذهبی هوای گردشوگریانگیزه .شودمی محسوب

 :از نداعبارت که دنشومی خالصه

 زیارت؛ .3

 مذهبی؛ هنر و معماری از بازدید. 2

، 25)راج و مورپث مذهبی مراسم و هاشخصیت با آشنایی و ارتباط. 3

 (.33، ص. 2007

 هبی در مناطق روستاییآثار گردشگری مذ .3. 3
ای از توووان گردشووگری مووذهبی را گونووهمی ،در تعریفووی کلووی

های مذهبی ن در آن دارای انگیزهکنندگاگردشگری دانست که شرکت

هوای ها( هستند که از مکانصورت ترکیب با سایر انگیزهاً یا به)منحصر

بازدیود  ها و ماننود آنها، امامزادهمقدس مانند کلیساها، مساجد، مقبره

اساس منوابع موجوود، زیوارت بوه (. بر52، ص. 2005، 24یر)م کنندمی

یوا روسوتا منجور ، اعم از شهر آثار متفاوتی در محل مقصدگیری شکل

یارت شوکلی از گردشوگری و نووعی پویوایی و حرکوت ز ،شود؛ زیرامی

پدیوودة در ادبیووات توسووعه، کووه آیوود. درحووالیشوومار میجمعیووت بووه

و اشوکال ، آثوار است ی را به خود معطوف داشتهگردشگری توجه زیاد

، 26کرینور-)کولین توجه قرار گرفته استگردشگری مذهبی کمتر مورد

طریووق تعوودد (. گردشووگری مووذهبی قووادر اسووت از345، ص. 2030

 ص. ،3333، 27و نوالن )نوالن گذاردبزیست تأثیر ، بر محیطگردشگران

فرهنگوی و سیاسوی  تواند بوا توسوعة مبوادالت تجواری،( و نیز می70

(. 44، ص. 3333، 23)بوواربر موجووب پویووایی جمعیووت منطقووه شووود

گردشگری مذهبی قادر است فرایندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگوی، 

 ،دلیولهمینتأثیر قرار دهد و بهاقتصادی و حتی سالمت مردم را تحت

 منودجغرافیدانان به مطالعة نتایج آن بور رفتوار مکوانی و فضوایی عالقه

تورین توان گردشوگری موذهبی را یکوی از مهممبنا، مید؛ براینهستن

هوای اقتصوادی دالیل تغییرات مکانی دانست کوه قوادر اسوت فعالیت

، ص. 2002، 23ک)ووکنیو منطقه را دستخوش تغییرات اساسوی کنود

 آسوانیبوه هادر سوکونتگاه مذهبی گردشگری تأثیرات ،نهایت(. در60

-بوه توریسوم آثوار از مختلفی هایندیبطبقه، امروزه .است یتؤرقابل

 اقتصوادی، بعود چهوار در هوا،آن ترینرایج از یکی که خوردمی چشم

 .است موردتوجه محیطیزیست و، کالبدی فرهنگی -اجتماعی

  های تحقیق. یافته4
 گویانهای فردی پاسخویژگی. 1. 4

گوو، نفر پاسوخ 364از مجموع که دهد های توصیفی نشان مییافته

بررسوی وضوعیت سون دهند. را زنان تشکیل می %4/43مرد و  4/53%

 33-50( در گوروه سونی %56ها )دهد که بیشترین آنمیها نشان آن

سوال اسوت.  32/37گویوان، کل پاسخسال قرار دارند و میانگین سنی 

 دیورلم % 40راهنمایی،  %22ی، ابتدای %32اج وضعیت تحصیالت، لحاز

کارشناسی و باالتر است )جدول  گویانخپاساز  %36و سطح تحصیالت 

2:)   
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 های توصیفی دهیارانویژگی -2 جدول

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته
 درصد تعداد ویژگی

 جنس
 4/53 30 مرد

 4/43 34 زن

 تحصیالت

 32 20 ابتدایی

 22 36 راهنمایی

 40 33 دیرلم

 36 26 کارشناسی و باالتر

 سن

 20 33 سال 30کمتر از

 56 76 50تا  33ین ب

 22 36 40تا  53بین 

 32 20 سال 40بیش از 

 مطالعه. روند تحوالت جمعیت روستای مورد2 .4
وامول موؤثر از ع ،میزان و حجم جمعیت در یک سکونتگاه انسانی

، درصوورت وجوود حجوم زیورا رود؛شمار مویدر پایداری روستاها به

هوای یش فعالیتتوجوه در یوک روسوتا، امکوان پیوداجمعیت قابول

گردد. ... فراهم می رفاهی و صادی متنوع، جذب امکانات خدماتی،اقت

کوه  هستیم شاهد ،نوده انقالبدر بررسی تحوالت جمعیتی روستای 

نفور در سوال  3563به  ،3354نفر در سال  2062 جمعیت روستا از

ای از رشد سوالیانه ،سال گذشته 54که در طول است رسیده  3330

  .(3)جدول  در سال برخوردار بوده است %3/3 معادل

توا  3354هوای بررسی وضعیت رشود جمعیوت روسوتا در سوال

عوه توا مطالهد که نرخ رشد جمعیت روستای مورددنشان می 3330

از یوک  ،هوای سرشوماری رسومیدر طوی دوره 3344 -3364 دهة

، مربوط به دو ثبات نسبی برخوردار بوده است. باالترین رقم نرخ رشد

اسوت و در نویم  %3/3با عدد  3344 -3364و  3354 -3344 دورة

رسویده   % -3/2 ،یعنی ؛ترین رقم خود، به پایین3334 -3330دهة 

 ،مطالعه در چند سال اخیر. بخش از مهاجرفرستی روستای مورداست

ر آن مربووط بوه نبوود ها و بخوش دیگومربوط به وقووع خشکسوالی

 .باشدل در روستا میهای اشتغامدزایی و فرصتهای درآزمینه

بررسی روند تحوالت جمعیتی و رشد ساالنه آن در  -3جدول 

 مورد مطالعهروستای 

 3330تا  3354، مرکز آمار ایرانمأخذ: 

 شرح
سال 

1341 

سال 

1311 

سال 

1331 

سال 

1331 

سال 

1351 

سال 

1309 

 جمعیت

 )نفر(
2062 2332 3335 3333 3337 3563 

 -3/2 2/0 -2/0 3/3 2/3 درصد رشد ساالنه

گردشگری مذهبی بر توسعة  بررسی آثار اقتصادی. 3 .4

 روستاها
با توجه به ضرورت بررسی اثر اقتصادی گردشگری  ،در این بخش

شاخص کاهش بیکاری، افوزایش  3مذهبی در روستای نوده انقالب، 

ب نیروی مازاد کشواورزی در ها، جذدرآمد روستاییان، افزایش قیمت

، ازسوووی روسووتاییان ط بووا گردشووگری و غیوورههووای موورتبفعالیووت

ها  . نتایج تحقیق پ  از تکمیل پرسشونامهاندموردارزیابی قرار گرفته

رفتن ، شواخص بواالمجمووعدهود کوه درهوا نشوان میو تحلیل آن

، بیشوترین و شواخص 30/5های محلی در روستا با میوانگین قیمت

ترین توأثیر را ، کم7/3با ضریب خطرناپذیری روستاییان و کشاورزان 

بی در روسوتا بنابراین، حضور گردشگری موذه برجای گذاشته است؛

بردن درآمود روسوتاییان و کواهش بیکواری در توانسته است در بواال

 (:5نوده انقالب تاحدودی موفق عمل نماید )جدول  روستای
 ضریب اهمیت پیامدهای اقتصادی گردشگری مذهبی از دیدگاه روستاییان -4جدول 

 3333های پژوهش، یافتهمأخذ: 

 میانگین شاخص
انحراف 

 استاندارد
 اولویت میزان اهمیت درصد

 4 متوسط 55/3 37/3 33/2 کاهش بیکاری

 5 متوسط 37/33 35/3 43/2 باالرفتن در آمد مردم

 3 خیلی زیاد  63/33 73/0 30/5 باالرفتن قیمت اراضی روستا

بط با های مرتب نیروی مازاد کشاورزی در فعالیتجذ

 گردشگری
 7 متوسط 03/3 33/3 30/2

 6 متوسط 33/3 06/3 32/2 سازی بخش صنایع دستیشکوفا

 2 خیلی زیاد  54/33 32/0 26/5 بودن حضور گردشگرانفصلی

 3 کم 36/7 07/3 70/3 کشاورزان و روستاییان خطرناپذیری

 3 زیاد 63/36 36/0 35/3 های مدیریتی در کشاورزان فقدان مهارت

 3 متوسط 05/25 62/0 33/2 لک
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ج

گردشگری مذهبی  فرهنگی -بررسی آثار اجتماعی .4. 4

 در توسعة روستاها
- اجتمواعی هوایبا توجه بوه ضورورت بررسوی اثر ،در این بخش

 30های روسوتایی، سوکونتگاه فرهنگی گردشگری مذهبی در توسعة

شاخص تغییر الگوی مصورف، کواهش مهواجرت، میوزان رضوایت از 

ران در روسوتا، گسوترش ناهنجواری دشگران، رسیدگی به گردشگگر

تا، افزایش تعلق مکانی و غیره، ازسوی روسوتاییان بین جوانان روسدر

 ،هاها و تحلیل آنپ  از تکمیل پرسشنامه. اندگرفتهارزیابی قرار مورد

شواخص رسویدگی بوه  ،مجمووعدهد کوه درنشان میتحقیق  نتایج

و شاخص تغییر تأثیر بیشترین  ،62/5ب گردشگران در روستا با ضری

، 4/3آداب و رسوم روستاییان در اثر تعامل با گردشوگران بوا ضوریب 

وجوود دلیول بوه بنوابراین، کمترین تأثیر را برجوای گذاشوته اسوت؛

روستا، این پدیوده توانسوته اسوت تاحودودی گردشگری مذهبی در 

ری و هوای گردشوگساز افزایش مشوارکت روسوتاییان در طربزمینه

  (:4مهاجرت روستاییان گردد )جدول  کاهش

 فرهنگی گردشگری مذهبی از دیدگاه روستاییان -ضریب اهمیت پیامدهای اجتماعی -1 جدول

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

 میانگین شاخص
انحراف 
 استاندارد

 درصد
میزان 
 اهمیت

 اولویت

 3 متوسط 33/6 32/3 35/2 تغییر الگوی مصرف

 3 خیلی زیاد 03/33 70/0 52/5 ت در روستاکاهش مهاجر

 5 خیلی زیاد  37/32 63/0 50/5 افزایش میزان رضایت مردم از گردشگران

 3 خیلی زیاد 62/33 60/0 62/5 رسیدگی به گردشگران در روستا

 3 کم 66/4 32/3 32/3 بین جوانان روستادرگسترش ناهنجاری 

 4 دزیا  33/33 32/3 36/3 افزایش تعلق مکانی

 30 کم 52/5 67/0 40/3 تغییر نوع آداب و رسوم

 2 خیلی زیاد  23/33 63/0 53/5 های گردشگریزایش مشارکت مردم روستا در تهیه و اجرای طرحاف

 7 متوسط 73/3 24/3 33/2 روستاییان بین گردشگران وفرهنگی  نبودمطابقت

 6 زیاد 46/30 33/3 43/3 بهبود سطح آموزش و بهداشت

 3 زیاد 25/23 37/0 33/3 کل

گردشگری مذهبی بر  فضایی -بررسی آثار کالبدی. 1 .4

 توسعة روستاها
فضوایی  -وجه به ضرورت بررسوی اثور کالبودیبا ت ،در این بخش

ش عبوور شاخص افزای 7گردشگری مذهبی در روستای نوده انقالب، 

  دن تسووهیالت اقووامتی و پووذیرایی، بوووو موورور در روسووتا، نامناسووب

نقول عموومی، مشوکالت ونداشتن و کمبود وسوایل حمولترسیدس

، ازسووی روسوتاییان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و غیره

نتوایج  ،هواو تحلیول آنها  . پ  از تکمیل پرسشنامهاندارزیابی شده

شواخص کمبوود راهنمایوان  ،مجمووعدهود کوه درنشان میتحقیق 

تأثیر و شاخص کمبود رین بیشت ،43/5با ضریب  ،توریستی در روستا

، کمترین تأثیر 33/3با ضریب  ،به وسایل ارتباطی نداشتندسترسییا 

  (:6را برجای گذاشته است )جدول 

 فضایی گردشگری مذهبی از دیدگاه روستاییان -لبدیضریب اهمیت پیامدهای کا -3 جدول

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

 میانگین شاخص
انحراف 
 استاندارد

 درصد
میزان 
 اهمیت

 اولویت

 5 متوسط 33/32 33/3 73/2 افزایش عبور و مرور

 6 متوسط 25/33 23/3 52/2 بودن تسهیالت اقامتی وپذیرایینامناسب

 3 متوسط 33/33 57/3 35/2 همگانی سایل نقلیةو کمبود و نداشتندسترسی

 4 متوسط 73/33 55/3 42/2 مشکالت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

 3 خیلی زیاد 23/23 34/0 43/5 کمبود راهنمایان توریستی در محل

 7 کم 20/3 53/3 33/3 به وسایل ارتباطی نداشتندسترسی کمبود یا

 2 خیلی زیاد 53/20 04/3 50/5 رسانی و تبلیغات مناسبکمبود اطالع

 2 زیاد 63/24 64/0 07/3 کل
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ی در گردشگری مذهب محیطیبررسی آثار زیست. 3 .4

 توسعة روستاها
محیطوی توجه به ضرورت بررسی اثورات زیسوت با ،در این بخش

شواخص افوزایش  7نووده انقوالب،  گردشگری موذهبی در روسوتای

یش ای، افزایش آلودگی صووتی، افوزاغبار، افزایش ترافیک جادهگردو

. اندزباله و مواد زائد و غیره، ازسوی روستاییان موردارزیابی قرار گرفته

تحقیوق نشوان  نتوایجهوا، ها و تحلیول آناز تکمیل پرسشونامهپ  

افوزایش زبالوه و موواد زائود در اثور حضوور  ،مجمووعدهد کوه درمی

بیشترین و شاخص تغییر کمیت  ،43/3با ضریب  ،گردشگری مذهبی

، کمترین تأثیر را برجای گذاشته 43/2با ضریب  ،و کیفیت منابع آب

  (:7است )جدول 

 محیطی گردشگری مذهبی از دیدگاه روستاییانمیت پیامدهای زیستضریب اه -3 جدول

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

 میانگین شاخص
انحراف 

 استاندارد
 درصد

میزان 

 اهمیت
 اولویت

 8 متوسط 10/9 10/0 23/3 وغبارافزایش گرد

 9 متوسط 00/8 99/1 01/3 ای ترافیک جاده

 1 متوسط 00/01 08/0 18/3 آلودگی صوتی

 2 متوسط 23/01 20/0 01/3 آلودکی بصری

 0 متوسط 02/00 32/0 90/3 تخریب پوشش گیاهی

 0 زیاد 92/02 00/0 28/2 زائدافزایش زباله و مواد 

 0 متوسط 12/01 20/0 28/3 کمیت و کیفیت منابع آب سطحی

 0 زیاد 92/02 09/0 28/2 سازیها، معابر و زیباتمیزی کوچه

 2 زیاد 02/03 21/0 03/2 و ...دفع بهداشتی زباله 

 0 متوسط 02/32 01/1 82/3 کل

ســی اثــرات  گردشــگری مــذهبی در توســعة برر .3 .4

 های روستاییسکونتگاه
در روسوتای نووده در این بخش، اثرات حضور گردشگران مذهبی 

فرهنگووی،  - انقووالب )اربوواب(، در چهووار بعوود اقتصووادی، اجتموواعی

 ی، ازسوی روسوتاییان ارزیوابی شودهمحیطزیستفضایی و  -کالبدی

ای در مقایسوة نمونوهتوک Tاستفاده از آزمون  ،است. در این قسمت

کوه درمجمووع،  دهودنشوان می  3نظوری  میانگین متغیرها با میانة

مووورد پیاموودهای اجتموواعی و موردمطالعووه، در هایبووین شوواخصدر

           04/0در سووطح معنوواداری کمتوور  ،فرهنگووی گردشووگری مووذهبی

(Sig<0/05=  )،  اختالف معناداری بین نمونة موردمطالعوه و

  داشته است.وجود مطالعه میانة نظری در روستای مورد

 های روستایی سکونتگاه ی مذهبی بر توسعةبررسی اثرات گردشگر -5 جدول

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

 سطح معناداری درجه آزادی tمقدار  اثرات
Sig. (2-tailed) 

میانگین 

 اختالفات

95% Confidence Interval 

 حدباال حد پایین

 063/0 -233/0 -334/0 322/0 365 333/0 کل ابعاد

 263/0 -333/0 725/0 202/0 365 -233/3 اقتصادی

 534/0 235/0 330/0 523/0 365 737/0 فضایی -کالبدی

 -اجتماعی

  فرهنگی
555/7 365 003/0 353/0- 364/0- 067/0 

 340/0 -040/0 403/0 372/0 365 -335/3 محیطیزیست

کودام از پیامودهای نموودن وضویعت اثرگوذاری هربرای مشخص

اسواس آزموون هوا بربودن دادهلگردشگری مذهبی، ابتدا آزمون نرما

و مشوخص گردیود کوه سوطح شود کولموگروف و اسمیرنوف انجام 

و  است 04/0، کمتر از یبررسعناداری آزمون در چهار شاخص موردم
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ن، بورای بنوابرای رسود؛اثبات نمیها بهبودن داده، فرض نرمالبنابراین

پیامودهای گردشوگری  هوای چهارگانوةبندی اثرگذاری شاخصرتبه

از آزمووون ناپارامتریووک فریوودمن  ،مطالعووههبی در روسووتای موردمووذ

کوه ( 522/27اسکوئر )د. با استناد به مقدار آزمون کایاستفاده گردی

        معنوادار اسوت، بایود گفوت کوه 03/0تر از در سطح خطای کوچک

ارزیوابی روسوتاییان از اثرگوذاری ، %33بوا اطمینوان  ،لحاج آماریبه

ای چهارگانه متفاوت است )جودول هدر شاخص ،گردشگری مذهبی

3:) 

بررسی میزان اثرگذاری پیامدهای گردشگری  -0جدول 

 مذهبی از دیدگاه روستاییان 

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

 میانگین تعداد شرح
انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه

 69/1 1380/1 882/3 010 اقتصادی

 21/3 1289/1 100/2 010 فضایی -کالبدی 

 30/2 2012/1 291/2 010  فرهنگی -اجتماعی

 30/3 0110/1 820/3 010 محیطیزیست
  

 هووای چهارگانووة( ، بووین شوواخص3)های جوودول یافتووه برپایووة

هوای مطالعه، شاخصای گردشگری مذهبی در روستای موردپیامده

و  25/3ترتیوب بوا آموارة ، بوهفضایی -کالبدیفرهنگی و  -اجتماعی

حیطوی ماقتصادی و زیست هایخصبیشترین اثرگذاری و شا ،46/2

های ، کمترین اثرگذاری را بر توسعة سوکونتگاه25/2و  36/3با آمارة 

مذهبی ورودی  که حجم گردشگراناند. با توجه به اینروستایی داشته

در درازمودت خوود را  و آثوار اقتصوادی معمووالً به روستا زیاد نیست

کنندة وضوع موجوود در ند، تحلیل آماری ذکرشده تأییددهنشان می

 وستا در حوزة گردشگری مذهبی است.ر

 گیری. بحث و نتیجه1
 دارای جهوان کشوورهای اقتصواد در گردشوگری صنعت ،امروزه

 خودروسوازی، و نفت صنایع از که پ طوریبه است؛ مهمی جایگاه

بورای  مهموی فعالیوت واست  جدید هزارة درآمدزای صنعت سومین

          .شوودموی محسووب کشوورها در پایودار توسوعة و درآمود کسوب

 23 که کشورمان در خصوصهب های روستایی،سکونتگاه میان،دراین

 ازقبیل و مشکالتی مسائل با اند،داده جا خود در را جمعیتاز  درصد

         سوطح و اشوتغال سوطح بوودنپوایین فقر، روستایی، هایمهاجرت

 و رفواهی زیربناهوای کمبود یا فقدان کشاورزی، در بخش وریبهره

 کوه اسوت درحوالی این اند.مواجه درآمد کمبود و بیکاری خدماتی،

 لحواجبوه ،کشوور در روسوتایی هوایسکونتگاه از توجهیقابل تعداد

 در خصوصبه و گردشگر جذب مهم عناصر داشتن و موقعیت مکانی

 توسوعة برای مناسبی هایدارای زمینه ،مذهبی گردشگری با ارتباط

 .باشندمی گردشگری هایفعالیت

کند های تحقیق ما را به این نکته راهنمایی میبندی از یافتهجمع

رهنگی روسوتاییان توأثیر ف اجتماعی و گردشگری مذهبی بر ابعادکه 

 همکوواران و  بنووابراین، بووا نتووایج تحقیقووات رحمووانی داشووته اسووت؛

یگانووه و ( و محموودی3332) رونیووزی و همکووارانبریووان(، اک3332)

 به تأثیر گردشوگری موذهبی در ابعواد(  که معتقد 3332) همکاران

نی خووافرهنگی در ایوران هسوتند، هم -ماعیفضایی و اجت -کالبدی

( را 3333و یوسوفی ) تهرانوییهای قبلی شریفیافته ،دارد. همچنین

طور مسوتقیم بوه شوناخت به ، گردشگری مذهبی که معتقد هستند

 نماید. پردازد، تأیید میفرهنگ مردم محلی می

برای پاسخ بوه ایون که  دهدیمهای پژوهش نشان یافته ،پایاندر

بوور توسووعة را گردشووگران مووذهبی چووه اثراتووی سووؤال کووه حضووور 

اصل ی حهادادهبر پایة  ،اشته استجای گذبرهای روستایی سکونتگاه

بین متغیرهای آثار گردشگری مذهبی، از نظرسنجی از روستاییان، در

 5/3فرهنگی با میوانگین بیشترین ضریب اهمیت به آثار اجتماعی و 

ر ای نیوز اخوتالف نظونمونهتک Tیابد، و برپایة آزمون اختصاص می

ن شواخص وجوود ( در ایو3نظری ) داری بین نظر نمونه و میانةمعنا

کودام از چهوارگروه هوا در هیچداده بودندارد. با توجه به اینکه نرمال

ریوک فریودمن مشوخص اثبات نگردید، با اسوتفاده از آزموون ناپارامت

فرهنگوی دربوین  -اجتمواعی ، شواخصنظر روسوتاییانگردید که از

 25/3 ، بوا آموارةدشوگری موذهبیهای دیگور پیامودهای گرشاخص

خود اختصواص داده اسوت؛ بنوابراین، میوزان بیشترین میانگین را به

ی روسوتایی در اولویوت اول قورار هاسکونتگاه اثرگذاری آن بر توسعة

  گردد.رد و درنتیجه، فرضیة تحقیق تأیید میگیمی

 پوژوهش و نتوایج های انجام شده در طی انجامه بررسیبا توجه ب

 شود:ه میآمده، پیشنهادهای زیر ارائتدسبه

 در خوالی هوایزموین و مخروبوه هوایپهنه از گیریبهره امکان 

 و خودمات کمبوود جبوران بورای زاده ابوراهیم )ع(اطراف اموام

زائران و گردشگران موذهبی وجوود داشوته  موردنیاز هایکاربری

 باشد؛

 امامزاده  ای آیندةمحدودة توسعه در استقرار به مجاز هایکاربری

-کاربری ای ومحله و خرد تجاری هایفعالیت عمدتاً، ابراهیم )ع(

 باشند؛ گردشگری مذهبی با مرتبط های

 و منفورد عناصور و هامحودوده دقیوق دهیآدرس و خواناکردن 

بافت تاریخی اطوراف اموامزاده  محدودة در گردشگری مسیرهای

 گردشگران لحاج شود؛ به مناسب رسانیاطالع برای
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 همگن با بافت تاریخیباید )ع( ابراهیم امامزاده  ةتوسع هایطرب 

 ند؛باش روستای نوده انقالب

 هوای توسوعة ی طورباجورا و اداره در مردموی مشوارکت جلوب

 امامزاده وجود داشته باشد؛

  ده ابوراهیم های گردشگری مذهبی و تاریخی اموامزاجاذبهدربارة

 تبلیغ شود؛ها، جراید، فضای مجازی و غیره نه)ع( در رسا

  با توجه به اینکه هور روز تعوداد زیوادی از گردشوگران داخلوی و

بقعوة اموامزاده ابوراهیم )ع( بازدیود           خارجی و تورهای علموی از

متناسوب بوا  ،ها، در روند توسعة آن به افزایش پارکینگکنندمی

 گردد؛ نیاز گردشگران توجه

 و  فیزیکوی روسوتا با توجه به قرارگیری اموامزاده در درون بافوت

گوردد کوه بوا گسوترش گسترش آلودگی صوتی، پیشونهاد موی

، عنوان حریم پیرامون اموامزادههای سبز )فضاهای سبز( بههدیوار

   های صوتی و هوا جلوگیری شود؛به میزان زیادی از آلودگی

  با توجه به ایجاد ظرفیوت زیواد گردشوگری در آینوده در سوطح

، رسوان در حووزة گردشوگریاتهای خودمبین سازمانمنطقه، 

 هماهنگی شود. 
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Abstract: 

Purpose: Religious beliefs of the distant past, had a major role in the establishment and 

development of human settlements. In order to earn religious tourism and the preservation of 

cultural heritage is taken into consideration. This paper attempts to influence of presence of 

religious tourists on the development of rural settlements must be examined from the perspective 

of the villagers.  

Methodology: Research methods in this study, the target application and the method is 

analytical. The research community, including the f households of the Novdeh-e-Enghelab 

Village, shoots the census of 2011, with 1050 households and 3469 people are, Cochran formula 

required sample size was 165 households.  

Finding: Presence of religious tourists in rural areas in the field of social and cultural were most 

affected by the development of rural settlement has left out 3.4. In addition, Friedman test 

statistic shows that this index is 3.24 for the villager's highest priority. 

Research limitation: One of the main challenges in this study is to access the information of 

religious tourists. 

Practical implications: Based on the findings, suggestions and advertising tourist attractions 

include Shrine of Ibrahim (AS), the provision of space for parking and accommodations, in 

compliance with the Privacy religious monument wall of green space, coordination of services in 

the field of tourism organizations, etc. have been proposed. 

Original/value: This study is important in the sense that possible to detect traces of religious 

tourism, rural development fields provided. 

Key words: Religious tourism, rural development, social and cultural consequences, Novdeh-e-

Enghelab Village. 
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