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 چکيده

 بدا هددف، ین. ااست ییدر مناطق روستا یگردشگری مذهب زمینة در کارآفرینانه هایفعالیت شناسایی حاضر، تحقیق هدف :هدف

 و منداب  ازمحافظدت  همچنین، واستمرار آن  ،(سود آموزش، سالمتی، اشتغال،) مردم مقابل در ترکیبی هایؤولیتقبول اصول مس

  .است همراه مناسب، گردشگری کارآفرینی برای الزامی ضرورتی انعنو به آن پیرامونی محیط

 و ایخاندهاطالعات به صورت کتدا  یاست. روش گردآور تحلیلی -توصیفی صورت به تحقیق روشو  یکاربرد تحقیق، نوع :روش

 و معیار انحراف فراوانی، املش) توصیفی آمار صورت به هم اطالعات تحلیلوتجزیه روش و( مشاهده و مصاحبه نامه،)پرسش میدانی

 ( صورت گرفته است. یدمنو آزمون فر یتک نمونه، آزمون توک t آمارة بستگی،هم یب)ضر استنباطی و( میانگین

 هاییدهمورد مطالعه باعث بروز و خلق ا منطقة در یمذهب گردشگریموجود  هایزمینه دهد،می نشان تحقیق هاییافته : هایافته

 تدربدیش أثیراتتد ینالبته ا است؛ داشته أثیراتیتنها در بعد اشتغال ت مهاجرت، و درآمد اشتغال، ابعاد بین در اامّ شده؛ن کارآفرینانه

 .است بوده هستند، ساکن یرانحاج س ی)ع( روستا یمابراهابنزاده محمدامام یککه در نزد یو خانوارها یربومیغ ساکنان برای

 .پیرامونی روستاهای درگردشگری  ینیکارآفر ةراهبرد توسع :راهبردها /محدودیت

 هدایفعالیدت توسدعة بدرای هدافرصدت یجدادجهدت ا یددجد یرهایمس خلقدر آموزش و  ینهاد هایحمایت :عملی راهکارهای

 بدا مدرتبط خددماتی و تولیددی هایفعالیت انجام جهت مردم کافی مهارت و دانش میزان ارتقای با مذهبی گردشگری کارآفرینانة

 از اسدتقبال و پدذیرش فرهند  بداالبردن و گردشگران برای مسافری و کاالیی نقلوحمل مناسب هایزیرساخت ایجاد دشگری،گر

  گردشگران.

مدورد مطالعده و  منطقدة در مدذهبیگردشگری  زمینة در کارآفرینانه هایایده خلق در موجود موان  شدنآشکار :ارزش و اصالت

 .نظر مورد ةمحدود در مذهبیاز گردشگری  یناش روستایی، هایگاهسکونت مهاجرت و درآمد ل،اشتغا در گذارعوامل اثر یبررس

 .یرانس یحاج یروستا ابراهیم،ابنمحمّد زادهامام یی،روستا کارآفرینی ی،گردشگری مذهب :هاکليدواژه
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 . بيان مسأله1. 1
 رشددد محددرّ  رویکردهددای کارآمدددترین از یکددی گردشددگری

 یا بودنمحصولیتک دلیل به که است کشورهایی برای اقتصادی

-آسدیب و تحدرّ بدی اقتصادی دارای انرژی، مناب  محدودبودن

. ص ،1379 ،ی؛ رضددوان15. ص ،1387 مددؤمنی،) دهسددتن پددذیر

یلیدارد دالر درآمدد از ایدن م 850 ،میالدی 2008(. در سال 18

اشدتغال جهدان هدم  درصد از کدلّ 8.4صنعت به دست آمده و 

 ،1یجهدان تجدارت سدازمان) اسدت بدوده گردشدگریمربوط بده 

 مدذهبی گردشدگری ،گردشدگری تقسیمات در (.7. ص، 2008

 فرهنگدی، گردشگری یعنی ؛گردشگری اصلی ةشاخ پنج از یکی

 و مدذهبی ریگردشدگ تجداری، گردشدگری طبیعی، گردشگری

 گردشدگری صدنعت در مهمّی جایگاه و است ورزشی گردشگری

 رشدد خداطر بده دهدکدهمدی نشان جدید تحقیقات. دارد جهان

 افدزایش گدردی،جهدان تقاضدای افدزایش و دنیا جمعیت مداوم

 بیندی،پدیش غیرقابدل صدورت به هازیارت حجم در گیریچشم

 دشدگریگر در ،(9. ص، 1385 زاده، منشدی) اسدت آمدده پدید

-نمدی آن مدان  نیز هواوآ  بدی ای اقلیمی هایدشواری مذهبی

 ،2تیآج) رسدمی دینی فرهن  خود قدمت به آن قدمت و شود

 سبب به مختلف، هایگونه و اجزا ةهم با امروزه(. 5. ص، 2004

 مدتن در اسدت توانسدته آن، کدارکردی و ساختاری هایویژگی

 آن، نفدو  ةحدوز کده طدوری بده گیرد؛ جای جهانی گردشگری

(. 4. ص، 2004 ،3. )سدانتو سدتا گرفتده فدرا را جهان سراسر

 گردشدگری جهدانگردی، و سدفر جهانی سازمان برآورد براسا 

 خود به را جهان گردشگری هایجریان کلّ از درصد 26 مذهبی

 بده نگداهی اگدر(. 30. ص ،2007 ،4سپیآ) است داده اختصاص

 داشدته مدذهبی هدایگدردش و سدفرها ةزمین در گذشته تاریخ

 یونانیدان مقدّ  مراسم چون مذهبی؛ هایگردشگری به باشیم،

 و فراعنه از دیدار برای مصریان سفرهای آپلون، معبد در باستان

 معبددد بدده باسددتان ایرانیددان ،(205ص.  ،1380 دورانددت،) رهیددغ

 و( 232. ص، 1369 ،5سدن کریستین) رهیغ و کنگاور در آناهیتا

 ایدن رواج و قدمت ای،گونه به هریک که یمخورمی بر آن نظایر

. دهنددمدی نشدان مختلدف ملدل میان در را گردشگری از شکل

 لحاظ به ایران که باورند این بر گردشگری صنعتنظران صاحب

 کشدورهای میدان در ایدران خداصّ مدذهبی -فرهنگدی موقعیت

 بدا. دارد بسدیاری ةتوسدع و رشد جای مذهبی گردشگری دیگر،

 919 و هدزار 8 وجدود با ایران در مذهبی دشگریگر وجود، این

 متمرکز و تخصّصی دهیسامان فاقد هنوز مقدّ ، مذهبی مکان

 چدون مهمّدی شدهرهای در حتّی ساماننابه وضعیت این و بوده

 ایدن از کده است حالی در این. شودمی مشاهده نیز قم و مشهد

 در شددهثبدت آثدار ةزمدر در اثدر 319 و هزار 4 کمدست تعداد،

 ةجا بد داشدتن بدر عدالوه و دارندد قرار نیز ملّی میراث فهرست

 عدر ) هسدتند هدم تاریخی -فرهنگی هایجا به دارای زیارتى،

 یهداانیدبن بده هتوجّد ان،یدم نیدا در(. 45. ص ،1387 خدری،

 بدا توانددیمد ،یمدذهب گردشدگریدر بحث گسترش  ینیکارآفر

در بهبود  یرمؤثّ نقش درآمد، و اشتغال د،یجد یهافرصت خلق

 داشدته آن یهاجنبه یروستاها در تمام ةتوسع و یوض  اقتصاد

 و انییروسدتا ینیکدارآفر زانیدسدنجش م منظدر، نیا از و باشد

 ةتوسددع ندددیفرآ در ینیکددارآفر تیددتقو و توسددعه یبددرا تددالش

 تیداز اهم ن،آ یدةاول یهدانهیزم کردنفراهم قیاز طر ییروستا

 از اسدتفادهبررسی  پژوهش، این از هدفبرخوردار است.  یاژهیو

 روستایی مناطق در مذهبی گردشگریگسترش  از حاصل اثرات

سدکونت آن در ییروسدتا ینیکارآفر یهاخلق فرصت ةزمین در

 ةتوسدع یاشتغال و درآمدد بدرا جادیا ،روند نیا ةادام در و هاگاه

بده  یگدویپاسدخ دنبدال بده العده،مدورد مط ةمنطق در روستایی

 :تاسزیر  ؤاالتس

 یهدادهیدا خلدقمذهبی موجب  گردشگری گسترش آیا -1

 است؟ شده پیرامونی روستاهای نواحی در ،ینیبکر کارآفر

 موجدب مدذهبی گردشدگری ینیکدارآفر یهاتیفعال آیا -2

 -روسدتا هدایمهداجرت کداهشو  پایدار اشتغال درآمد، افزایش

 مورد مطالعه شده است؟ ةمنطق در شهری

 قيتحق ۀنيشيپ. 2. 1
 مختلفدی اهدداف پژوهشدی پیشینة بازنگری نیومن، نظر از

 حدوزة یدک در چدهآن تلخدیص و تلفیق هاآن از یکی که دارد

 بده منجدر بدازنگری حقیقت، در .است شود،می یافت مطالعاتی

. ص ،446 ،6نیدومن) شدودمدی مختلدف نتایج ترکیب و آمیزش

 در شددهانجدام مطالعدات از ایپیشدینه زیدر، جدول در(. 2000

 (.1 جدول) است شده  کر مذهبی گردشگری یطةح
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 مذهبی گردشگری با مرتبط شدۀانجام تحقيقات مشخّصات -1 جدول

 1394 دستر ، در مناب  از استفاده با نگارندگان: مأخذ

 هاافتهی مطالعه مورد موضوع محقّق نام

 یصراف و یمؤمن

(1387) 

 و فرهنگی -مذهبی گردشگری کارکرد و ساختار

 مشهد شهرکالن در پارچهیک دیریتم ضرورت

 افزایش اشتغال، ایجاد مردمی، وخیرخواهانة داوطلبانه مشارکت باعث مذهبی گرگردش ورود

 گسستگی و غیررسمی اسکان به منجر همچنین، مذهبی گردشگری .شودمی مشهد در درآمد

 .شودمی شهری مدیریت

 و یموسو ،ییتقوا

 (1389) مرغیب یغالم

 گردشگری سعةتو بر تحلیلی

 ممسنی نورآباد شهرستان: موردی مطالعة مذهبی،

 توسعة و مذهبی گرگردش جذ  برای را مساعدی زمینة مذهبی، هایمکان و هازادهامام وجود

 رف  و هازیرساخت توسعة به منجر که آوردمی فراهم گردشگری با مرتبط هایفعالیت

 .شودمی ممسنی شهرستان مشکالت

 متینع و نهاوندی

(1389) 

 گردشگری هایفرصت و تهدیدها

 ایران در زیارت

 ادغام و مسلمانان کنار در یهودیان و مسیحیان جذ  امکان فرهنگی، تعامالت گسترش

 مخالفت همسایه، رقیب کشورهای وجود و هافرصت جمله از مذهبی و تفریحی گردشگری

 از جهانی سطح در ایرسانه اتتبلیغ عدم و محلّی فرهنگی نابودی از تر  برای محلّی مردم

 .است ایران در زیارت گردشگری تهدیدهای جمله

 توحیدلو و بروجنی

(1390) 

 گردشگری اثربخش مدیریت الگوی

 مشهد مذهبی مقصد :مطالعه مورد

 محیط فناوری، اقتصاد، مثل هاییشاخص در مشهد گردشگری موجود و مطلو  وضعیت

 تجربه، /خدمت کیفیت فرهنگی، -اجتماعی حیطم قانونی، و سیاسی محیط اکولوژیکی،

 است متفاوت بازاریابی

 و زاده ابراهیم

 )1390( راد کاظمی

 توسعة استراتژیک ریزیبرنامه

 گردشگری بر تأکید با گردشگری،

 قم شهر :موردی مطالعة مذهبی،

 

 تقویت همچنین، و سبز فضاهای و (بازی شهر و پار ) تفریحی و سرگرمی فضاهای تقویت

 برای سال، طول تمام در مذهبی، گردشگری مکمّل عنصر عنوان به طبیعی هایجا به

 و عملی شهر در گردشگران اقامت مدّت افزایش و شهر گردشگری شدنفصلی از جلوگیری

 شود پایدار درآمد و اشتغال ایجاد باعث

 و یاستعالج

 )1391( تین خوش

 الگوهای ارائة و گردشگری هایمندیتوان شناخت

 ری: شهر موردی مطالعة گردشگری، توسعة بهینة

 پیوندهای استحکام ملّی، بستگیهم و هویت ایجاد شهر، اقتصادی و اجتماعی -کالبدی توسعة

 جمله از جهانی صلح برقراری و زندگی کیفیت شهر، هایزیرساخت ارتقای جوام ، اجتماعی

 .است مذهبی گردشگری هایمندیتوان

 ،یهاشم یمیعظ

 یکار اعظم و یعتیشر

)1391( 

 شهر فرهنگی -اجتماعی هایمؤلّفه

 مشهد شهر :مطالعه مورد پایدار زیارتی

 آموزش، ایمنی، امنیت، شامل که مطلو  زیارتی شهر فرهنگی -اجتماعی هایشاخص

 فرهنگی سرمایة و تفریحی و فرهنگی فضاهای مذهبی، فضاهای دینی، هویت میزبانی، فرهن 

 .است مشهد شهر در

 کاشانی جتهدنژادا

 )1391( قوامی و

 تجربة در سیّاح زائر دوگانة

 :مطالعه مورد نسل، سه زیستة

 بهشتی شهید دانشگاه کارکنان

 اوّل هاینسل با مقایسه در زیارت مقولة به گویانپاسخ سوّم نسل گرایش در محسو  کاهشی

 سیاحت میان هومیمف تمایزی گویانپاسخ های هنیت در همچنین،. است شده حاصل دوّم و

 .دارد وجود کشور از خارج مذهبی اماکن زیارت و

 و طاهری پور رحمانی،

 افتخاری الدین رکن

(1392 ( 

 در مذهبی گردشگری توسعة راهبردی ریزیبرنامه

 هایمکان دارای روستاهای: مورد روستایی مناطق

 هجیج و نجار تخت، اورامان مذهبی

 افزایش اقتصادی، و اجتماعی ارتباطات تشدید کالبدی، و اجتماعی اقتصادی، تغییرات بروز

 محیطیزیست هایآلودگی کنار در اجتماعی تنش کاهش اجتماعی، امنیت احسا 

 

  تحقيق یشناسروش. 2
 یدتکداربردی و از نظدر ماه ،ر هددفظدحاضدر از ن پژوهش

 تدأثیر شناخت در سعی پژوهش این. باشدیم یلیتحل -یفیتوص

 مدورد منطقة کارآفرینانة هایایده بر بتنیم مذهبی، گردشگری

 کددارآفرینی اثددرات بررسددی بدده راسددتا، همددین در. دارد مطالعدده

درآمدد و مهداجرت  اشدتغال، مؤلفدة سده بدر مذهبی گردشگری

  .است شدهپرداخته 

 تحقيق جغرافيایی قلمرو .1. 2
 مسدتقر روسدتاهای کلیة شامل حاضر، تحقیق آماری جامعة

 زمدان بده توجّده بدا. است ابراهیممحمدابن هزادامام پیرامون در

 سدیران، حداجی روستای ابراهیم،محمّدابن زادهامام به دسترسی

 باشدند، زادهامدام کیلدومتری 10 فاصدلة در که روستاهایی کلیة

 دارای روسدتاها ایدن. دهنددمی تشکیل را تحقیق آماری جامعة

 پشدتلو قره دهستان. باشندمی خانوار 669 و جمعیت نفر 2654

 یشهرستان زنجان که در قسمت شدمال یدر بخش مرکز نییپا

 با جنو  ن،ییشهرستان زنجان قرار دارد و از غر  با زنجانرود پا

 لیداردب بدا شدمال و چدورزق دهسدتان بدا شرق باال، پشتلو قره

درجده  15/37 نیبد ییای. از نظر مختصات جغرافهست هیهمسا

. وسدعت دارد رقدرا یدرجده عدرش شدمال 15/48و  یطول شرق

یم متر 1149 ایدر سطح از ارتفاع و هکتار 63206برابر  منطقه
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دهسدتان قدره  تیدجمع ران،یمرکز آمار ا ی. بنابر سرشمارباشد

خانوار( بوده است  669نفر ) 2654 ،1390سال  در نییپشتلو پا

. اسدت روسدتا 22 نییدهستان قره پشتلو پدا یتعداد روستاها و

 و فدراوانهدای بدا دارابدودن قابلیدت نییپدا پشدتلو قره دهستان

و  طبیعدی هدایجا به جمله از متنوع؛ جغرافیای اندازهایچشم

 مناسدبی بالفعدل و بدالقوّه هدایتوان دارای روستایی، هایجا به

. باشدمی روستایی گریگردش جمله از گرانگردش جذ  برای

 و پدرآ  رودهدای و هاچشمه نخورده،دست و بکر طبیعت وجود

 بده آن گردشدگری انددازهایچشدم از مدذهبی و تاریخی ناماک

 زادهامدام ناحیده، ایدن مهدم بسدیار هایجا به از. آیندمی شمار

 318 تیدجمع با رانیس یحاج یروستا در)ع(  میابراهمحمدبن

 سدوی بده را بسدیاری منددانعالقه که باشدیخانوار م 87نفر با 

 آن از مدردم عمدوم که است یاپیپ سالیان و کندمی جذ  خود

 ایدن بده تفدریح و زیدارت جهدت نیدز زیادی مسافران و استفاده

بدا  رانیحاج س یروستا ةفاصل ن،یهمچن. کنندمی سفر محدوده

 . است لومتریک 65زنجان 

 
 مورد مطالعه ۀمحدود ۀنقش -1 شکل

 1394 ،یبردارنقشه سازمان: مأخذ

 
 رانيس یحاج یروستا -2 شکل
 1394 گارندگان،ن یدانیم برداشت: مأخذ

 اطالعات آوریجمع روش. 2. 2
 ماننددد هدداییروش از اطالعددات و هدداداده آوریجمدد  بددرای 

 الزم نموندة تعدداد. اسدت شدده اسدتفاده نامهپرسش و مشاهده

 . شد تعیین خانوار 200 نامه،پرسش پرکردن جهت

 ابزار و هاتکنيک. 3. 2
 ابعداد در مدذهبی گردشدگری اثدرات تحلیلوتجزیه برای   

 یفیبا استفاده از آمار توص مهاجرت و درآمد اشتغال، کارآفرینی،
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 آزمدون بسدتگی،هدم ضریب ای،تک نمونه  tآمارةو استنباطی )

 است شده پرداخته( فریدمن آزمون و توکی

 روایی و پایایی و هاداده تحليل. 4. 2
 اثرات سؤاالت از گروه چهار شامل که شدهمطرح سؤاالت    

 بعدد، مرحلدة در و کدارآفرینی ابعداد: شدامل مذهبی ریگردشگ

 مدورد منطقدة در درآمدد مهداجرت، اشدتغال، هایمؤلّفه بررسی

 ابعداد و مسدتقل شداخص عنوان به گردشگری که است مطالعه

 در وابسته متغیّر عنوان به دیگر شاخص سه همراه به کارآفرینی

 دشدگریگر اثدرات تحلیلوکه برای تجزیه است شده گرفته نظر

 بدا و مهداجرت و درآمدد اشدتغال، کدارآفرینی، ابعداد در مذهبی

هدم ضدریب ای،تدک نمونده  tآمدارة) استنباطی آمار از استفاده

 .است شده پرداخته( فریدمن آزمون و توکی آزمون بستگی،

 مدورد هدایشداخص اعتبدار افدزایش منظدور به همچنین،

 دینچند وسدیلة بده هداشداخص همة پژوهش، این در استفاده

 ابدزار پایدایی بررسدی جهدت وشدد  داوری حوزه این متخصّص

 کده شدد مشدخص کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با سنجش

 . است 86/0با برابر پژوهش ابزار پایایی میزان

 روستایی کارآفرینی در مذهبی گردشگری اثرات بررسی مورد هایمعرّف -2 جدول
 1394 دستر ، در مناب  از استفاده با نگارندگان: مأخذ

 استفاده مورد  مناب  هامعرّف ابعاد

 فردی

 وجود -اقتصادی کارهای انجام جهت شخصی خالقیت میزان -نوین هایفناوری کارگیریبه جهت مندیعالقه میزان

 ایجاد تجربة نبود -کارآفرینی روحیة وجود -کارآفرینی ایدة بروز امکان میزان -تولیدی و خدماتی واحدهای در کاری تجربة

 میزان -شغلی نوین هایایده از استقبال -گروهی کار انجام جهت دوستان و آشنایان به اعتماد میزان -جدید کار و کسب

 شخصی تجار  انتقال -روستا مردم میان کاریهم میزان -جدید شغل برای پذیریریسک میزان -پذیریمسؤولیت

 میزان -اینترنت و کامپیوتر با آشنایی میزان -جدید کار ایجاد جهت مندیعالقه میزان -کارآفرینی زمینة در روستاییان

 مذهبی گردشگری خدماتی هایفعالیت اندازیراه قوانین با افراد کافی آشنایی

 105. ص ،1387 ثقفی، و جهانگیری

 56. ص ،1387 رضوانی،

 129. ص ،1389 خور، گنجه و آقاجانی

 اقتصادی

 خدمات ارائة برای روستا در مناسب کاری هایفرصت وجود -گردشگری با رابطه در کار ازارب جدید نیازهای با آشنایی میزان

 نرخ نظر از مناسب مالی اعتبارات میزان -مالی اعتبارات به دسترسی امکان –شغلی پیشرفت جهت انگیزه وجود -گردشگری

 -مناسب فنی خدمات به دسترسی -مذهبی گردشگری با مرتبط خدماتی -تولیدی هایفعالیت اندازیراه برای سود

 در گردشگری خدماتی هایفعالیت سودآوری میزان -ایسرمایه اعتبارات دریافت امکان -روستایی فقر میزان باالبودن

 کارآفرینی جهت الزم مالی سرمایة میزان -روستا

 ؛32. ص ،1389 سجاسی، و افتخاری الدینرکن

 و قشالق ایمنی رضوانی خانی، دادور

 و خانی غنیان، ؛227 ص ،1390 ری،بو رجمه

 114. ص ،1390 بقایی،

 و اجتماعی

 فرهنگی

 جهت مردم کافی مهارت و دانش میزان -روستاییان سواد سطح میزان -کارآفرینی نو هایایده از هابانک مدیران استقبال

 -مردم نزد در گردشگران از استقبال و پذیرش فرهن  وجود -گردشگری با مرتبط خدماتی و تولیدی هایفعایت انجام

 صورت به گردشگری هایفعالیت توسعة روحیة وجود -گردشگران حضور هنگام به روستا محیط در خاص تنش فقدان

 میزان -کارآفرینی بسترهای ایجاد جهت روستا اسالمی شورای و دهیاری کارای و مؤثّر فعالیت میزان -مردم نزد خودجوش

 با مرتبط کاروکسب مختلف هایحوزه در هااتحادیه و هاتشکل وجود -کارآفرینی ةزمین در آموزش جهت مروّجان حضور

 میزان -روستا جوانان میان مکانی تعلّق احسا  میزان -روستا مردم با اسالمی شورای میان کاریهم -غیره و گردشگری

 گروهی کار روحیة

 ، زاده کریم و یدالهی لنگرودی ،سبکبار یفرج

 ،1390بقایی، و خانی ان،غنی ؛26. ص ،1390

 115. ص

 و زیرساختی

 نهادی

 خدماتی هایزیرساخت وجود -گردشگران به اقامتی خدمات ارائة ایجاد برای روستا در مناسب عمومی هایزیرساخت وجود

 یهازیرساخت وجود -گردشگران و کاالیی نقلوحمل هایزیرساخت وجود –ماهر انسانی نیروی وجود -(ICT دفاتر) نوین

 -گاهزیارت پیرامون روستاهای در خدمات و مناب  مناسب توزی  -محلّی دستی صنای  ایجاد برای روستا در مناسب عمومی

 در مناسب فیزیکی هایزیرساخت وضعیت -مذهبی گردشگری هایفعالیت توسعة از غیردولتی و دولتی هایارگان حمایت

 روستا

 رکن ؛115. ص ،1390بقایی، و خانی غنیان،

 8. ص ،1387قیداری، سجاسی و افتخاری لدینا

 نظری مبانی. 3

  گردشگری. 1. 3
 انسدانی جوامد  در دیربداز از کده است کهنی ةپدید گردشگری

 بده تداریخی مختلدف مراحدل طدی تددریجبده و است داشته وجود

 رسدیده خدود کندونی صدنعتی و اجتمداعی اقتصادی، فنی، موضوع

 کده)داخلی گردشدگری ژهویدبده گردشدگری صدنعت امروزه،. است

 خاصدی جایگداه( شدودمی محسو  آن از بخشی داخلی گردشگری

 و ارتقدا در مدؤثّری و فعّدال نقدش و است داشته کشورها اقتصاد در

 توسدعه حدال در یکشدورها فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ساختار

 بده توجده کنونی، شرایط در ،(2. ص ،1383 مهدوی،) کندمی بازی

 کمدک توانددمدی روسدتایی گردشدگری گسدترش و توسعه رویکرد

 زایدیاشدتغال مانند اقتصادی؛ رشد و پایداری بخشی،تنوع به زیادی

 نقدش روسدتایی، فرهن  و زیست محیط از حمایت درآمد، ایجاد و

 افتخداری نیالدد رکن) باشد داشته روستا حفظ و توسعه در اساسی

 تدوانمدی روستاییگردشگری  ةزمین در(. 33. ص، 1381 قادری، و

 بسدیاری برای جدید هایفرصت آوردنکه از یک سو با فراهم گفت

حیدات  روسدتایی، جوام  به که است ایوسیله عنوان به روستاها از
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سدکونت ایدن و شدودمیاین نواحی  ةتوسع موجب و دهددوباره می

آن  ةتوسعه بددون برنامد ،و از سوی دیگر داردمی نگه پایدار را هاگاه

 هدایگداهسدکونت در محیطدیزیسدت و اجتماعی یهاسبب آسیب

یمد نشدان هدای(. بررس56. ص، 1384)رضوانی،  شودمی روستایی

 جینتا موجب تواندیم ییروستا ینواح درگسترش گردشگری  دهد،

 ،7یم)کد ،(2011 ،)عارف زندگی کیفیت افزایشمانند  ؛یمثبت آثار و

 افددزایش (2011 ،8)شددارون روسددتاییان مشددارکت افددزایش( 2002

 پایدداری (2005 ،01بنجامین) ،(2007 ،9ویلیامز) افراد روان سالمت

فعالیدت گسدترش مقابدل، در و باشد (2011 ،11بوجایان) اقتصادی

ارزش ریختگدیدرهدم موجب تواندمی برنامه بدون گردشگری های

 گردشدگری از هددف که داشت توجه باید بنابراین،. شود بومی های

مهدم بلکده نیسدت؛ شهریشبه به روستایی فضای تبدیل روستایی،

 یهداارزش و یطدیمح یانددازهاچشدم از حفاظت آن، اصول ترین

 نیدا از. باشددیمد ییروسدتا یهداگداهسکونت یاقتصاد -یاجتماع

 سدالمت بده تنهدا نه ییروستا گردشگری رونق و یریگشکل منظر،

 یبدرا الزم یهابلکه به ساخت ؛یعیطب گوناگون یهاجا به و طیمح

 ،یدیدارد )سددع یبسددتگ  زیددن تیددفعال نیددا متناسددب یکارکردهددا

 توانددیمد گردشدگری تیفعال(. 7. ص، 1391 ،یو خداد یمحمود

 یراسدتا در اسدت ممکدن اامّد آورد؛ فدراهم را یاقتصدادبستر رشد 

 سدت،یز طیمحد بیدتخر لیقب از یجدّ یهایدشوار دار،یپا ةتوسع

به همراه داشته باشد و  رهیغو  هیناح یفرهن  بوم یهاارزش رییتغ

 حداد ینحدو بده ییروسدتا گردشدگری انواع با ارتباط در ألهمس نیا

به نقدل از  2011 ،14و سرمنتو  13کمپ جین ،12ا ی)مات است مطرح

 تدرینمهم از یکی میان، این در (.1392 مقد ، یسلطانو  یدیسع

 ییروسدتا یندواح یاقتصداد توسعة در تواندمی که گردشگری انواع

 مسدتندات و مددار . باشددمی مذهبی گردشگری شود، واق  ؤثّرم

 و آثار سایر و مصر و النهرینبین عظیم هایتمدن از موجود تاریخی

 ةدهندنشدان دیربداز از تاریخ، از پیش روزگاران از ماندهجایبر نیقرا

تدوده کده طدوری بده است؛ هاانسان از نفر هزاران مذهبی سفرهای

 فدرای  انجدام منظدور بده قبدل سال هزاران از انسانی متراکم های

دورو سدفرهای راهدی و کردنددمی هموار خود بر را رنجی هر دینی،

 باورهدا در ریشه مذهبی گردشگری و زیارت واق ، در. شدندمی دراز

 ایدن در(. 14. ص ،1387 مدؤمنی،) دارد مذهبی -دینی اعتقادات، و

گداهزیدارت و مقدد  امداکن زیارت اصلی، ةانگیز گردشگری از نوع

 اقامدت مددّت طدول در آن، امکانات نوع و هاگاهاقامت بر که هاست

 اصدلی ةانگیدز در چنددانی نقدش خانوار درآمد ولی گذارد؛می تأثیر

 و زیدارت (.11. ص، 1380 قاسدمی،) نددارد امداکن ایدن از زیارت

 مدذهبی -دیندی اعتقدادات و باورها در ریشه که مذهبی گردشگری

 اوقدات و زمدان بده وابستگی از فراتر خود تخصّصی مفهوم به دارد،

 ایجاد مسافرت، گیریشکل در انسانی جغرافیای مهم عامل فراغت،

 بیمدرغ، غالمی و موسوی تقوایی،) است فرهنگی اندازچشم و تمرکز

کسددب  یدر راسددتا امددروزه مددذهبی گردشددگری (.37. ص ،1389

جدده مددورد تو ی،فرهنگدد یددراثجهددت حفددظ م ین،درآمددد و همچندد

 عوامدل محقّقدان، دیددگاه ازمختلف قدرار گرفتده اسدت.  یکشورها

 از کده است مؤثّر مردم توسط مذهبی گردشگری انجام در مختلفی

 کدرد اشداره معندوی تجربدة کسدب بده تدوانمدی هداآن ترینمهم

 در واقدد ، در. (12. ص، 2006 ،16اولسددن ؛45. ص، 2009 ،15لی)شددارپ

 فعالیدت اصدلی هددف عندوان به دینی باورهای مذهبی، گردشگری

 (13. ص، 2007 ،71)ژان  دشومی شناخته گردشگری

  گردشگری کارآفرینی. 2. 3
 در توانددمی مذهبیگردشگری  توسعة داخلی، بعد در بنابراین،

 کارآفرینانده، بکر هایفرصت خلق موجب ای،منطقه توسعة راستای

 اثیددردرآمددد و حقددظ م یشافدزا ملّددی، بعددد در و اشددتغال افدزایش

 یی،در مناطق روسدتا وجود، این بارا به دنبال داشته باشد.  یفرهنگ

 هداییدتفعال روحیة داشتن کوشا، و نوآور اق،به رغم وجود افراد خلّ

 هاییتمواندد  و محدددود یددراز اسددت؛ نشددده نهادیندده کددارآفرینی

 عددم و ندو هداییددها یرشپدذ در ناپدذیریانعطافمانند:  یگوناگون

 و پیشددنهادها وجددود روسددتایی، سدداکنان مددالی تددأمین و تشددویق

 و هاایدده بده سدری  پاسدخ عدم نشده،طراحی و برنامهبی هایطرح

 دورنمدای فقددان پیشدنهادها، سیستم فقدان و جدید پیشنهادهای

 بده دسترسدی عددم نارضدایتی، و تدنش وجدود نوآوری، از مشتر 

 حمایدت فرهند  فقدان مکانیکی، ساختار شفاف، و موثق اطالعات

 نبددود ارتبدداطی، و ایشددبکه هایفرصددت کدداهش کددارآفرینی، زا

 یدروند هاییگسسدتگ ی،ندوآور کنندةتسدری  صدنعتی هایخوشه

استفاده از داندش، منداب   یاز چگونگ یناآگاه یی،روستا ةجامع یانم

 مدورد در ویدژهبده یدد،جد یطورود به مح یموجود برا یهاو شبکه

 روسدتایی، هایگاهکونتس در گردشگری کارآفرینی نوین بسترهای

 بددین در کددارآفرین افددراد تعددداد بددودنانددد  سددبب همدده و همدده

 (.55. ص، 1390 کاران،و هم سبکبار ی)فرج است شده روستاییان

 روستایی گردشگری کارآفرینی. 3. 3
 هدایفعالیت بده دادنشدکل بدرای روستایی جوام  نگاه، این با

 نیداز هدافعالیت ایدن رشد یا خلق وگردشگری  زمینة در کارآفرینانه

 تدأمین بدرای راالزم  آمدادگیجوامد   ینا تربیش دارند، حمایت به

 در. ندارندددو اطالعددات  یفنداور یه،مانندد سددرما ضددروری؛ نیازهدای

 مددل یدک توسدعه، در روسدتایی جوامد  بده کمدک بدرای نتیجه،

 متغیّرهدای شناخت نیازمند خود که است الزم کارآفرینی اینظریه
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 یراهبردهدا ینتدرمهم رو، ایدن از. هاسدتآن یدانم رابطة و وابسته

 و محددیط ایجدداد: از اندددعبارت یمحلّدد ینیکددارآفر کنندددةیتتقو

 ینددةزم یجددادا ،(سددازییت)ظرف کددارآفرینی از پددیش هایزمیندده

 طریددق از رشددد بدده بخشددیشدّت و( مندسددازی)تددوان یخودبدداور

. ص، 1389 قیداری، سجاسیو  افتخاری ینالد رکن) بخشیتحرّ 

5 .) 

 

 
 کارآفرین محيط یک عنوان به روستایی زندگی اصلی هاییژگیو -3 شکل

 3. ص، 1391 فیروزی، و معصوم قدیری آستانه، دربان: مأخذ

 ینظم تواندیم روستاییگردشگری  ینیاسا ، کارآفر ینبرا    

جنبده  ینکند کده از چندد بینییشپ ییمناطق روستا یرا برا یننو

 در کدداری هددایگروه و افددراد کدهیناسددت: نخسددت ا یدتهما یدارا

 و داشدت خواهند خود کار بر تریبیش کنترل توانایی روستا محیط

 بده نیداز جملده از خدود، نیازهای رف  جهت در آن از استفاده برای

 آورد؛، خواهندد دسدت به ترییشب یهاسالم، فرصت توسعة و رشد

که بدا اهدداف  یامور زمینة در نهات نه هاگروه و افراد کار کهاین مدوّ

بلکده موجدب  گیدرد؛یمدورد اسدتفاده قدرار نم ،اسدت یگاندهب هاآن

 یطبدا محد کدهاین منخواهد شدد و سدوّ یزن یگراند یاناستثمار و ز

و  یعدیطب یطکدار بدا محد ترتیدب، ه یدنسازگارتر است و ب یستز

 نخواهدد تخریدب را طبیعدت و ودهماهن  خواهد بد یانسان یستز

 رو، نیدا از(. 47 ، ص،1381 قدادری،و  افتخداری ینالدد رکن)کرد 

 و ریدزیبرنامده هدایبخش تمامی در گردشگری هایجا به و مناب 

 از اسدتفاده امّدا ؛اسدت یافتده فراواندی اهمیدت گردشگری مدیریتی

 ةتوسددع مناسددب بسددتر کددردنفراهم بددا جددز گردشددگری مواهددب

 ةمرحلد در هاجا به شناسایی ،نیبنابرا. نیست پذیرامکان گردشگری

 نیهمچند بعددی، مراحدل در هداآن ةتوسع برای ریزیبرنامه و اول

 امدری ،نانهیکارآفر دیجد یهافرصت از استفاده و بکر یهاهدیا خلق

 بهتدرین بده رسدیدن بدرای ،حدال عین در. رسدمی نظر به ضروری

 هددای،بخددش در الزم کدداریهم گردشددگری، امددر در هددااسددتراتژی

 و بازاریدابی انسدانی، منداب  محصول، ةسعتو رسانی،العاط تحقیقات،

 شداهنده،) اسدت ضدروری و الزم همدواره قدوانین، اجرای بر نظارت

 (.315 .ص ،1387 ضوانی،؛ ر47 .ص ،1380

 تحقيق هاییافته. 4

 ینیکارآفر ابعاد. 1. 4
 کدارآفرینی فضدای تحلیدل از حاصدل عدددی میدانگین تحلیل

 در ابراهیم،محمددابن زادهامدام رامدونیپی روسدتایی هایگاهسکونت

 براسدا . باشددمی ابعداد ایدن بودنپدایین مبیّن نیز چهارگانه ابعاد

 5 تدا1 بین که موجود طیفی دامنة احتسا  با اینمونه تک tآزمون

 تمدامی بدرای میدزان ایدن است، نوسان در لیکرت طیف براسا  و

 در تفداوت ایدن. اسدت شدده ارزیابی 4 مطلو  شرایط از ترکم ابعاد

 نیدز عددی مطلوبیت از هاآن تفاوت و است معنادار 01/0 آلفا سطح

 ( 3 جدول) است شده برآورد و ارزیابی منفی شکل به
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 زادهامام پيرامونی روستایی هایگاهسکونت کارآفرینی فضای ابعاد تحليل -3 جدول

 1394 تحقیق، هاییافته: مأخذ

 اشتغال ۀمؤلّف. 2. 4

 بدر مدذهبی گردشدگری ینیکدارآفر اثرات ارزیابی منظور به

مددورد بررسددی در بعددد اشددتغال از دیدددگاه  هایشدداخص بهبددود

 ایتدک نمونده tخانوارهای روسدتایی مدورد مطالعده، از آزمدون 

 تبیدین جهدت نظر مورد هایشاخص تحلیلاده شده است. استف

 در اشدتغال هایشداخص بهبدود بدرمدذهبی  گردشدگری اثرات

 ای،نمونده تدک t آزمدون براسدا  مطالعده، مورد آماری جامعة

 ابعدداد بددرمددذهبی  گردشددگری تأثیرگددذاری عدددم دهندةنشددان

 دامندة احتسدا  بدا. باشدمی( 4)جدول مورد نظر در  هایمؤلّفه

 در لیکدرت طیدف براسا  و 5 تا 1 بین که بررسی مورد فیطی

 مدورد شداخص 10 میدان از دهدد،می نشان نتایج است، نوسان

اشدتغال بدرای  هایفرصت گسترش هایشاخص از غیر بررسی،

 ةن غیربومی و گسترش اشتغال در بخدش سداختمان بقیداساکن

 رد تفداوت ایدن. اندشدده ارزیابی متوسط حدّ از ترکم هاشاخص

 عدددی مطلوبیت از هامؤلّفه تفاوت و معنادار درصد 05/0 سطح

 .منفی است شکل به آزمون، مورد

 مطلوب براساس تفاوت از حدّ مطالعه مورد روستای خانوارهای اشتغال بر مذهبی ریگگردش کارآفرینیتأثيرات  -4 جدول

 1394 تحقیق، هاییافته: مأخذ
 3=  آزمون مورد ظرفیت عددی مطلوبیت                                      ایتک نمونه t آزمون

 مولفه
 آزمون آماره

T 

 درجه

 آزادی
 معناداری

 تفاوت

 میانگین

 درصد 95 اطمینان فاصله

 باال حد پائین حد

 -54/0 -88/0 -710/0 000/0 199 -8.292 های شغلی برای ساکنانفرصت

 -02/0 -36/0 -190/0 030/0 199 -2.207 اشتغال برای جوانان هایفرصت

 -1.04 -1.34 -1.190 000/0 199 -15.630 اشتغال برای زنان هایفرصت

 0./46 0./10 0./280 002/0 199 3.112 ن غیربومیااشتغال برای ساکن هایفرصت

 0./94 0./66 0./800 000/0 199 11.038 گردشگران برای بومی و محلّی تولیداتاشتغال در بخش 

 .09 -31/0 -110/0 0./276 199 -1.096 گردشگری خدمات ارائة هایشرکت تأسیس هایفرصت

 -82/0 -1.18 -1.000 000/0 199 -11.266 محّلی تولیدات فروش جهت بازار و تقاضا وجود

 -17/0 -53/0 -350/0 000/0 199 -3.783 هاسازه کردناداره و ایجاد برای محلّی نیروهای جذ 

 -78/0 -1.12 -950/0 000/0 199 -10.933 شدنشاغل در جوانان و زنان ةانگیز باالرفتن

 -53/0 -83/0 -680/0 000/0 199 -9.228 بیکاری معضل رف 

 درآمد ۀفلّؤم. 3 .4
 کارآفرینی اثرات تبیین جهت نظر مورد هایشاخص تحلیل

 آماری جامعة در درآمد هایشاخص بهبود برمذهبی  گردشگری

 عددم دهندةنشدان اینمونده تک t آزمون راسا ب مطالعه، مورد

 در نظدر مدورد هایمؤلّفده بدرمدذهبی  گردشدگری تأثیرگذاری

 کده بررسدی مدورد طیفی دامنة احتسا  با. باشدمی( 5)جدول 

 نشدان نتایج است، نوسان در لیکرت طیف براسا  و 5 تا 1 بین

 ترکم هاشاخص تمامی بررسی، مورد شاخص 7 میان از دهد،می

 درصد 05/0 سطح در تفاوت این. اندشده ارزیابی متوسط حدّ زا

 بده آزمدون، مدورد عددی مطلوبیت از هامؤلّفه تفاوت و معنادار،

 .باشدمی منفی شکل

 

 4=  آزمون مورد عددی مطلوبيت            اینمونه تک t آزمون

 میانگین تفاوت معناداری Tآزمون آمارة میانگین هامؤلّفه
 درصد 95 اطمینان فاصلة

 باال حد پایین حد

 -.1768 -.3685 -.27128 000/0 -5.663 3.72 فردی

 -1.4888 -1.7452 -1.61702 000/0 -24.886 2.38 اقتصادی

 -.6290 -.8391 -.73404 000/0 -13.784 3.26 اجتماعی

 -.9941 -1.2187 -1.10638 000/0 -19.440 2.89 زیرساختی
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 مطلوب حد از تفاوت براساس مطالعه مورد روستای درآمد خانوارهای بر مذهبی گردشگری ینیتأثيرات کارآفر -5 جدول
 1394 تحقیق، هاییافته: مأخذ

 3=  آزمون مورد ظرفیت عددی مطلوبیت                         ایتک نمونه t آزمون

 آزمون آمارة مؤلّفه
T 

 درجة
 آزادی

 معناداری
 تفاوت
 میانگین

 درصد 95 اطمینان فاصلة
 باال حد پائین حد

 -1.49 -1.77 -1.630 000/0 199 -22.641 عامل اصلی شکاف و اختالف درآمد خدمات گردشگری
 1.34 0./94 1.140 000/0 199 11.341 نابرای گروه اندکی از ساکن دسود زیا

 -.04 -42/0 -230/0 016/0 199 -2.444 از خدمات گردشگری ساکنان درآمد سطح افزایش

 -1.56 -1.80 -1.680 000/0 199 -28.769 گردشگری هایسازه یجادا یبرا اراضی و مسکن قیمت افزایش

 -1.42 -1.68 -1.550 000/0 199 -24.159 گردشگری خدمات و تولیداتاز محل  درآمد افزایش

 -65/0 -1.13 -890/0 000/0 199 -7.490 کشاورزی درآمدهای به وابستگی کاهش

 -38/0 -80/0 -590/0 000/0 199 -5.697 ساکنان درآمدهای تنوع

 مهاجرت ۀفلّؤم. 4 .4
 کدارآفرینی اثدرات تبیدین هدتج نظدر مدورد هایشداخص تحلیل

 مدورد خانوارهدای میدان در مهداجرت وضدعیت بدر مذهبی گردشگری

 تأثیرگدذاری عددم دهندةنشدان ای،نمونه تک t آزمون براسا  مطالعه،

 دامندة احتسدا  بدا. باشدمی نظر مورد هایمؤلّفه بر مذهبی گردشگری

 سداننو در لیکدرت طیدف براسا  و 5 تا 1 بین که بررسی مورد طیفی

 تمدامی بررسدی، مدورد شداخص 7 میدان از دهد،می نشان نتایج است،

 سدطح در تفداوت ایدن. انددشده ارزیابی متوسط حدّ از ترکم هاشاخص

 به آزمون، مورد عددی مطلوبیت از هامؤلّفه تفاوت و معنادار درصد 05/0

 (.6جدول )است  منفی شکل

 مطلوب براساس تفاوت از حدّ مطالعه مورد روستای مهاجرتخانوارهای بر مذهبی گردشگری کارآفرینیتأثيرات  -6 جدول
 1394 تحقیق، هاییافته: مأخذ

 3=  آزمون مورد ظرفیت عددی مطلوبیت                                     ایتک نمونه t آزمون                                

 آزمون آمارة مؤلّفه
T 

 درجة
 آزادی

 معناداری
 وتتفا

 میانگین
 درصد 95 اطمینان فاصلة
 باال حد پایین حد

 -1.28 -1.52 -1.400 000/0 199 -22.362 روستاشهری هایمهاجرت کاهش
 -1.20 -1.46 -1.330 000/0 199 -19.988 یانبه روستای خاطر تعلّق افزایش
 -1.07 -1.31 -1.190 000/0 199 -19.082 ماندگاری در بین مردم انگیزة باالرفتن

 -75/0 -1.01 -880/0 000/0 199 -13.662 جوانان جهت سکونت انگیزة باالرفتن

 -92/0 -1.16 -1.040 000/0 199 -17.812 جمعیت کاهش روند شدنمعکو 

 -43/0 -71/0 -570/0 000/0 199 -8.271 کردهتحصیل افراد مهاجرت از جلوگیری

 -1.25 -1.43 -1.340 000/0 199 -30.489 بناییمهاجرت با ایجاد امکانات و خدمات زیر کاهش

 بررسدی، مدورد ابعداد بسدتگیهم مداتریسو بررسی  تحلیل

 ابعداد بدر مدذهبی گردشدگری کدارآفرینی اثدرات تحلیدل جهت

 مطالعده مدورد خانوارهدای در سدطح مهاجرت و درآمد اشتغال،

معناداری میان ابعاد مدورد بررسدی وجدود  رابطة دهد،می نشان

 نشدان پیرسون بستگیهم ضریب از آمدهدستبه هایافتهدارد. ی

 افدزایش بررسی، مورد ابعاد از کدام هر اثرات افزایشبا  دهد،می

 گفدت تدوانمدی بنابراین، دارد، وجود دیگر بعد دو در معناداری

 دیگرمعناداری میان ابعاد اشتغال، درآمد و مهاجرت با یک رابطة

 افدزایش ابعداد، این از کدام هر اثرگذاری افزایش و داشته وجود

 (.7را در دیگر ابعاد به همراه دارد )جدول  اثرگذاری

 پيرسون بستگیرهای مورد بررسی براساس ضریب همبين متغيّ ۀرابط -7جدول 
 1394 تحقیق، هاییافته: مأخذ

 مهاجرت درآمد اشتغال متغيّرها

 اشتغال

 **586/0 **248/0 1 بستگیضریب هم

 000/0 000/0  داریدرجه معنی

 200 200 200 تعداد

 درآمد

 **260/0 1 **248/0 بستگیضریب هم

 000/0  000/0 داریمعنی ةدرج

 200 200 200 تعداد

 مهاجرت

 1 **260/0 **586/0 بستگیضریب هم

  000/0 000/0 داریمعنی ةدرج

 200 200 200 تعداد
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 ابعدداد در یمددذهب گردشددگریمیددان اثربخشددی  رابطددة بررسددی

 از اسدتفاده با دهندگان،پاسخ شغل و مهاجرت و درآمد اشتغال،

 بخشدیمعنداداری میدان اثر رابطدة دهدد،می نشان توکی آزمون

بده طدوری  دارد؛ وجود آزاد بخش شاغالن و مذهبی گردشگری

 مثبتی اثرات آزاد بخش در شاغل افراد بر مذهبی گردشگری که

. اسدت داشدته همدراه بده هاجرتم و درآمد و اشتغال ابعاد در را

افدراد شداغل در بخدش آزاد را  تدربیش دهد،می نشان هابررسی

 افدراد و مطالعده مدورد روسدتایی ندواحی به کردهمهاجرتافراد 

از طرفددی بددا ورود  ،. بنددابرایندهندددمددی تشددکیل مغددازه دارای

 دیگددر، طرفددی از و دارانمغددازه کاروکسددب رونددق و گردشددگران

 بهبدود باعدث مسدکن بخش به مربوط سازهایوگسترش ساخت

 میدان در مهداجرت بده تمایل کاهش و درآمدی شغلی، وضعیت

 ،8 جدداول)  مورد مطالعه شده است محدودة در غیربومی افراد

 (.10 و9

 (توکی)آزمون  اشتغال بعد در دهندگانپاسخ شغل و مذهبی گردشگری کارآفرینیميان اثربخشی  ۀرابط -8 جدول
 1394 تحقیق، هایتهیاف: مأخذ

 F باال حد پایين حدّ معناداری استاندارد خطای ميانگين تفاوت هاگروه

  4768. 4468.- 1.000 16771. 01500. کشاورز

 

4.680 

 

 0212. 5126.- 087. 09694. 24571.- دولتی

 2.05 73. 003. 325. 1.658* آزاد

 2495. 3917.- 973. 11645. 07111.- سایر

 درصد پنج سطح در: معناداری*                            
  

 (توکی)آزمون  درآمد بعد در دهندگانپاسخ شغل و مذهبی گردشگری کارآفرینی بخشیميان اثر ۀرابط -9 جدول

 1394 تحقیق، هاییافته: مأخذ

 F باال حد پایين حدّ معناداری استاندارد خطای ميانگين تفاوت هاگروه

  0434. 2997.- 243. 06231. 12814.- کشاورز

 

4.354 
 6038. 0506.- 141. 11883. 27662. دولتی

 2.13 69. 004. 284. *1.432 آزاد

 1392. 2390.- 950. 06869. 04991.- سایر

  درصد پنج سطح در: معناداری*                           

 

 (توکی)آزمون  مهاجرت بعد در دهندگانپاسخ شغل و مذهبی گردشگری ینیميان اثربخشی کارآفر ۀرابط -10 جدول
 1394 تحقیق، هاییافته: مأخذ

 F باال حد پایين حدّ معناداری استاندارد خطای ميانگين تفاوت هاگروه

  2567. 3985.- 976. 11898. 07087.- کشاورز

 

6.216 
 0625. 5319.- 194. 10792. 23470.- دولتی

 1.32 3.03 001. 402. *2.040 آزاد

 1390. 6480.- 388. 14291. 25455.- سایر

 درصد پنج سطح در: معناداری*                      

 مدورد ابعاد درمذهبی  گردشگری کارآفرینی تأثیرات بررسی

 آزمدون براسدا درآمد و ایجاد اشدتغال پایددار  افزایش بررسی

مدد و درآ افدزایش ابعداد میانگین بین که دهدمی نشان فریدمن،

 وجدود معناداری تفاوت 01/0 آلفا سطح درایجاد اشتغال پایدار 

 اشدتغال به مربوط ایرتبه میانگین ترینبیش بین، این در. دارد

 درآمدد افدزایش به آن ترینکم و 1.47 ایرتبه میانگین با پایدار

 ایرتبده میانگین بررسی. است یافته اختصاص 1.25 میانگین با

درآمدد و ایجداد  افدزایش هایمؤلّفده لیدلتح از حاصل هایداده

 گردشددگری تددأثیرات بودنپددایین دهنده،نشددانپایدددار  اشددتغال

درآمد و ایجاد اشتغال پایدار برای خانوارهای  افزایش درمذهبی 

 (.11 جدول) است متوسط حد از ترکم میزان بهروستایی و 
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 فریدمن آزمون آمارۀ براساس نمونه پایدارخانوارهای اشتغال ایجاد و درآمد افزایش ابعاد ایرتبه ميانگين تفاوت معناداری -11 جدول
 1394 تحقیق، هاییافته: مأخذ

 ای فریدمنمیانگین رتبه میانگین عددی تعداد هافهلّؤم

 1.47 2.58 200 پایدار اشتغال

 1.25 2.22 200 درآمد

 52.54 کای دو

 1 آزادی ةدرج

 000/0 سطح معناداری

 مدورد ابعاد درمذهبی  گردشگری کارآفرینی أثیراتت بررسی

 هدایمهاجرت کداهش و مکدانی قتعلّد احسدا  افزایش بررسی

 میدانگین بدین دهد،می نشان فریدمن، آزمون براسا روستایی 

 در روستایی هایمهاجرت کاهش و مکانی قتعلّ احسا  افزایش

 بدین، ایدن در. دارد وجدود معنداداری تفداوت 01/0 آلفدا سطح

 هدایمهداجرت کداهش بده مربدوط ایرتبده میانگین ترینشبی

 بدده مربددوط آن تددرینکم و1.69 ایرتبدده میددانگین بددا روسددتایی

 یافتده اختصداص 1.47 میانگین بامکانی  قتعلّ احسا  افزایش

-مؤلّفه تحلیل از حاصل هایداده ایرتبه میانگین بررسی. است

 ایهدمهداجرت کداهش و مکدانی قتعلّد احسدا  افدزایش های

 گردشگری کارآفرینی تأثیرات بودنپایین دهندةنشان ،روستایی

 هدایمهاجرت کاهش و مکانی قتعلّ احسا  افزایش درمذهبی 

 متوسدط حددّ از تدرکم میزان بهروستایی خانوارهای روستایی و 

 . است

خانوارهای نمونه  روستایی یهامهاجرت کاهش و مکانی تعلّق احساس افزایشای معناداری تفاوت ميانگين رتبه -12 جدول

 منآزمون فرید ۀاساس آماربر
 1394 تحقیق، هاییافته: مأخذ

 تعداد هافهلّؤم
میانگین 

 عددی
 ای فریدمنمیانگین رتبه

 1.47 1.71 200 مکانی قتعلّ  احسا  افزایش

 1.69 1.96 200 روستایی هایمهاجرت کاهش

 37.247 کای دو

 1 آزادی ةدرج

 000/0 سطح معناداری

 یريگجهينت و بحث. 5
 مذهبی گردشگری توسعة اثرات بررسی به حاضر تحقیق در

 مرحلة در و کارآفرینانه نوین هایفرصت و بکر هایایده خلق در

 در مهداجرت وضعیت و اشتغال و درآمد افزایش بر آن اثرات بعد

-مدی نشدان تحقیق این هاییافته. شد پرداخته روستایی نواحی

 مدورد ةدر منطقد مذهبی گردشگریموجود  هایزمینه هک دهد

 بایددو  نشدده کارآفرینانده هایایدده خلدق و بدروز باعث مطالعه

 خلددق و آمددوزش در نهددادی هددایحمایت: چددونهم یاقدددامات

 هدایفعالیت توسدعة بدرای هافرصت ایجاد جهت جدید مسیرهای

 کدافی مهدارت و دانش میزان ارتقای با مذهبی گردشگری کارآفرینانة

 ،گردشگری با مرتبط خدماتی و تولیدی هایفعالیت انجام جهت مردم

 بدرای مسدافری و کداالیی نقدلوحمل مناسدب هایزیرسداخت ایجاد

 را گردشدگران از اسدتقبال و پدذیرش فرهند  باالبردن و گردشگران

ابعاد اشتغال، درآمدد و مهداجرت تنهدا در  ینب در اامّ کرد؛ اعمال

 تدربیش أثیراتتد یدنالبتده ا است؛ تهداش أثیراتیت ،بعد اشتغال

زاده امدام یدککده در نزد خانوارهدایی و غیربدومی ساکنان برای

بدوده  ،ساکن هسدتند یرانحاج س ی)ع( روستا یمابراهمحمدابن

 به نسبت ساکنان دهدمی نشان درآمد شاخص هایمؤلّفه.  است

 مثبتدی دیدگاه گردشگری هایفعالیت واسطة به درآمد وضعیت

 شدده گفتده کده درآمد هایمؤلّفه از شاخص یک به تنها ،ندارند

 از اندددکی گددروه بددرای را زیددادی سددود گردشددگری کددارآفرینی

 مهداجرت، شداخص در و اسدت کدرده ایجداد روستا این ساکنان

 در گردشدگری گسدترش کده انددبیان کرده گویانپاسخ اکثریت

 قابدل تدأثیر متغیّرهدا سایر و شهری روستا هایمهاجرت کاهش

 .است نداشته توجهی

 نشدان را متفاوتی اثرات نیز تحقیقات سایر نتایج مقایسة    

 تحقیدق در( 1393) ابراهیمی و که ایزد صورت به این دهد؛می

 گردشدگری کارآفرینی اقتصادی و اجتماعی آثار بررسی به خود

 کده یافتندد دسدت نتدایج ایدن به و پرداخته روستایی توسعة بر

 بهبدود در معنداداری و مثبدت تدأثیرات موجب گردشگران ورود
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 دف  بهبود عمومی، بهداشتی امکانات توسعة و روستاییان درآمد

و  روسدتاها معدابر و هاگاهسدکونت توسدعة زباله، دف  و فاضال 

 ناهنجداری منفدی اثدرات موجدب همچندین، اسدت. شدده غیره

 بدا( 1387)ی صدراف و یمنؤمد .اسدت شده نیز اجتماعی و زیستی

 ضدرورت و فرهنگدی -مدذهبی گردشدگری کارکرد و تارساخ بررسی

 انددیافته دسدت نتیجه این به مشهد شهرکالن در پارچهیک مدیریت

 و خیرخواهاندة داوطلبانده مشارکت باعث مذهبی گرگردش ورود که

 گردشگری و شودمی مشهد در درآمد افزایش اشتغال، ایجاد مردمی،

 مددیریت گسسدتگی و غیررسمی اسکان به منجر همچنین، مذهبی

 توسددعة تحلیدل بددا (1389) انکددارهم و ییتقددوا. شدودمی شدهری

 این به ممسنی، نورآباد شهرستان موردی: مطالعة مذهبی، گردشگری

 زمیندة مدذهبی، هدایمکان و هداامامزاده وجود: که اندرسیده نتیجه

 مرتبط هایفعالیت توسعة و مذهبی گرگردش جذ  برای را مساعدی

 رفد  و هازیرسداخت توسعة به منجر که آوردمی فراهم گردشگری با

 بدا )1392همکاران ) و رحمانی. شودمی ممسنی شهرستان مشکالت

 منداطق در مدذهبی گردشدگری توسدعة راهبردی ریزیبرنامه بررسی

 اورامدان مذهبی هایمکان دارای روستاهای موردی مطالعة روستایی

 گسدترش کده انددفتهیا دسدت نتدایج ایدن بده هجدیج، و نجار تخت،

 و اجتمداعی اقتصدادی، تغییدرات بدروز موجب گردشگری کارآفرینی

 احسدا  افدزایش اقتصدادی، و اجتمداعی ارتباطات تشدید کالبدی،

 هدایآلودگی کندار در اجتمداعی تدنش کداهش اجتمداعی، امنیدت
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Extended Abstract  
1. INTRODUCTION 

Tourism is one of the most efficient processes used 

to encourage economic growth in countries that 

due to producing single product or limited energy 

sources have motionless and vulnerable economic 

system. In other words, tourism in modern terms is 

considered a phenomenon which is an inseparable 

part of today’s industrial society and is an 

important “ring” in the chain of recycling in the 

society. Therefore, entrepreneurial activities of 

religious tourism in rural settlements, fundamental 

acceptance of synthetic responsibilities against 

people (occupation, hygiene, education, human 

rights, benefits, continuity of financial and 

economical incomes as well as conservation of 

resources and environment) are considered as 

undeniable necessities for a good entrepreneurship 

by companies and organizations, and a great switch 

is being undertaken from maximization of value 

for stock-holders to maximization of value 

beneficiaries.  The objective of the current research 

is to study the beneficial effects of religious 

tourism entrepreneurship in rural areas and their 

possible effects on economic growth along with 

rural development in the rural areas. 

1- Does increasing tourism have a positive effect 

on entrepreneurship space in rural areas?  

2- Does increasing tourism have a positive effect 

on occupation income and decreasing 

emigration from villages to cities in the case 

study rural area? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

In terms of rural tourism, we can state that, on one 

hand, preparing new opportunities for most of 

villages brings livelihood, and that on the other 

hand, uncontrolled development of those areas 

leads to social and ecological damages in rural 

accommodation. The surveys reveal that the 

development of tourism in rural areas can have 

positive effects such as life quality, increasing rural 

population's cooperation, increasing mental health 

of the rural population and economic stability. One 

of the most important types of tourism that can 

have good effects in the development of rural areas 

is supposed to be religious tourism. The evidences 

left from great civilizations of the Middle East and 

ancient Egypt and etc., and also the evidences 

remained before history reveal that from very long 

time ago a lot of people set off for religious travels, 

in a way that huge mass of pilgrimages had 

accepted any kind of danger in order to do their 

religious duties and even had started very long 

travels in order to do so. In fact, religious wandering 

and tourism has a deep “root” in religious beliefs 

and credence’s of people. Hence, entrepreneurial 

activities of religious tourism in rural settlements, 

fundamentals acceptance of synthetic responsibilities 

against people (occupation, hygiene, education, 

human rights, benefits, continuity of financial and 

economical incomes, and also conservation of 

resources and environment) is considered as an 

undeniable necessity for a good entrepreneurship by 

companies and organizations, and a great switch is 

being undertaken from maximization of value for 

stock-holders to maximization of value beneficiaries. 

3.METHODOLOGY 

This study is an applied research and in the present 

study explanation of religious tourism and its 

effects on rural development has been studied. This 

study is a practical one and the descriptive-

analytical methodology has been used, the data 

were collected through field and library data 

collection methods (questionnaire, questioning and 

observation) and the descriptive statistic methodology 

(e.g., calculation of frequency, variance, and the mean 

value) and deductive methodology (e.g., the 

correlation coefficient, the single sample T 

parameter, the Tokay test and the Freedman test) 

were used to analyze the data. 

4. DISCUSSION  

The importance of this study lies in emergence of 

obstacles to the creation of entrepreneurial ideas in 
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the field of religious tourism and investigation 

affecting factors on employment, income and 

migration in rural settlements. 

5. CONCLUSION 
The results of the present study indicate that 

religious tourism had not effect on the creation of 

entrepreneurial ideas; however, among different 

component of occupation, income and immigration, 

occupation was the only aspect influenced by 

religious however apparently non-native settlers 

and the households settled in vicinity of the holey 

shrine of Imamzde Hajiseirn were influenced more 

than the others. 

Key words: Religious tourism, rural entrepreneurship, 

the holey shrine of Imamzade Mohammad-Ibn-

Ibrahim, Haji Siran village. 
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