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  7، پياپي3، شماره2، دوره1398 زمستانجغرافيا و روابط انساني، 

  

اقتصادي سكونتگاه هاي روستايي (مورد مطالعه:  نقش گردشگري مذهبي در توسعهبررسي 

 جلفا)روستاي نوجه مهر شهرستان  امام زاده سيد محمد

  3قادرزاده ئاشتي، 2فرشاد لقمان، *1پرست دين ساجده

  .اردبيل محقق دانشگاه روستايي ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي آموخته دانش-1

  .تهران دانشگاه گردشگري ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي دانشجوي-2

 . مهاباد دانشگاه شهري ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي آموخته دانش-3

  1398/09/20:پذيرش تاريخ 1398/09/10                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده:  

امروزه صنعت گردشگري در اقتصاد كشورها جايگاه مهمي دارد. در اين ميان سكونتگاه هاي روستايي با مسائلي مانند 

هاي روستايي در پايين بودن سطح  درآمد، فقر فزآينده و ... مواجه اند. تعدادي از سكونت گاههاي روستاييان، مهاجرت

كشور به لحاظ موقعيت مكاني و داشتن جذب گردشگر بخصوص گردشگري مذهبي داراي زمينه مناسبي براي توسعه 

اقتصادي سكونتگاه  وسعهنقش گردشگري مذهبي در تبررسي هاي گردشگري مي باشد. هدف از پژوهش حاضر فعاليت

تحليلي كه با استفاده  –تحقيق از نوع توصيفيروستاي نوجه مهر شهرستان جلفا است. اين هاي روستايي مطالعه موردي 

جامعه آماري در اين پژوهش، شامل روستاييان ساكن در منطقه روستايي . اي استفاده شده استاز روش پيمايشي و كتابخانه

خانوار است. در جامعه  157نفر جمعيت و   55، داراي  1395ا است بر اساس سرشماري سال نوجه مهر شهرستان جلف

انتخاب  221براي دقت بيشتر حجم نمونه  22/220آماري مورد مطالعه از فرمول كوكران استفاده و حجم نمونه برابر با 

- هاي مختلف پرسشمقدار آلفا براي قسمتشد. براي تعيين پايايي كمي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ، استفاده شد. 

هاي هاي ذكر شده از آزمونمحاسبه شد. به منظور به دست آوردن ديدگاه ساكنان در خصوص مولفه 83/0تا  70/0نامه 

هاي پژوهش نشان داد كه رابطه اي استفاده شد. نتايج يافتهتك نمونه  Tها و واريانس و آزمونآماري ميانگين پاسخ

هاي اقتصادي پژوهش وجود دارد. بيشترين بررسي نقش گردشگري مذهبي در بين گردشگري مذهبي و مولفهمعناداري 

) بيشترين تأثير و مولفه اشتغال 74/22توسعه اقتصادي منطقه روستايي به اين ترتيب است مولفه سرمايه گذاري با ميانگين (

گر مطلوب اي نشاننمونهتك tنتايج حاصل از آزمون ته است. ) كمترين تأثير را از گردشگري مذهبي داش56/8با ميانگين (

  بودن و تأثيرگذاري مثبت گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي مناطق روستايي بوده است.

  روستاي نوجه مهر، امامزاده سيد محمد.گردشگري مذهبي، توسعه، توسعه اقتصادي،  كليد واژگان:   
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  مقدمه و بيان مسئله:  

راه براي تفريح و فرار از روزمرگي نيست، بلكه با استفاده از برنامه ريزي راهبردي صنعت گردشگري تنها يك 

توان اقتصاد كشورها را توسعه بخشيد(شريفي تهراني و يوسفي، و رعايت اصول توسعه پايدار در گردشگري مي

جوامع گوناگون دارد ). امروزه گردشگري، در حكم صنعتي پويا، تأثير مهمي در نيل به توسعه پايدار در 17:1392

)Kol et al,2012  ; (Kastenhoiz et al 2012:212 توان عنوان كرد كه گردشگري بخش مهمي از و مي

به طوري كه با  Stasiukynasmet al.2013:929)هاي اجتماعي و اقتصادي توسعه كشورها است(سياست

اقتصادي، نه تنها در نقش موتور محرك رشد عمل هاي توجه با آثار بي شمار و ارتباط پيچيده آن با ساير بخش

)به 65:1396هاي اشتغال و درآمد نيز مطرح است(محمدزاده و همكاران،كند بلكه به عنوان ايجاد كننده فرصتمي

ها براي بازسازي و توسعه مناطق روستايي است(نظريان همين دليل صنعت گردشگري يكي از كارآمد ترين رويكرد

هاي جامعه گيري تا به امروز، به تدريج در تمام بخش). صنعت گردشگري از بدو شكل138:1394و همكاران، 

اي كه ارتباط صنعت گردشگري با جامعه و ابعاد مختلف فرهنگ بشري، سبب انساني رسوخ كرده است، به گونه

است(ذال و همكاران، ها ها در اين صنعت شده كه گردشگري مذهبي، يكي از اين گرايشظهور و بروز انواع گرايش

هاي گردشگري مذهبي در ايران مورد توجه ). در سال هاي اخير توجه به توسعه روستايي از طريق جاذبه2:1395

هاي فرهنگي و مذهبي هاي گردشگري روستايي در ايران فراوان هستند، يكي از آن ها جاذبهقرار گرفته است. جاذبه

فرهنگي و  –هاست، تجريبات جهاني نشان مي دهد، مراسم مذهبيجد و مقبرهگاه ها، مساها، زيارتنظير، امامزاده

ها كه در باورها و اعتقادات مردم جامعه ريشه دارد، از جريان هايي هستند كه جاذبه ايجاد يا اعتقاد به زيارتگاه

ترين ابعاد مرتبط  ). لذا از آن جايي كه هزينه كرد گردشگران يكي از مهم48:1392نمايد (رحماني و همكاران،مي

). بنابراين تحليل و بررسي انواع مختلف گردشگري 163:1391با اقتصاد گردشگري مربوط مي شود(بدري و طيبي، 

ازجمله گردشگري مذهبي و مطالعه اثرات اقتصادي آن بر توسعه جوامع روستايي از جايگاه خيلي مهمي برخوردار 

توان خاطرنشان كرد كه در دنياي امروز توسعه گردشگري يكي از است. و حال با توجه به موضوع اين مقاله مي

ها براي روند پيشرفت اقتصادي جامعه خود بايد به آن توجه بسيار زيادي داشته مهم ترين عواملي است كه دولت

 باشند. كشور ايران نيز از تمدني ديرينه بهره مند است و با داشتن جازبه هاي مختلف گردشگري همواره يكي از

مقاصد مطرح گردشگران (چه خارجي و چه داخلي) بوده است كه با حمايت و سرمايه گذاري براي توسعه آن 

توان از اقتصاد متكي به صنعت تك محصولي نفت رها شد مشروط بر ان كه بيش از گذشته به اين موضوع  مي

ن فراهم شود.اين درحالي است كه هاي آهاي الزم تامين و زمينه استفاده از همه ظرفيتتوجه شود و زير ساخت
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هاي موجود هاي باال در بيشتر نقاط كشور براي توسعه صنعت گردشگري مذهبي از فرصتبا وجود داشتن پتانسيل

مي  جلفا شهرستان مهر نوجه روستاي وارد زاده  امام از زيارت براي زيادي گردشگران ساله شود. همهاستفاده نمي

 روستاي اقتصادي توسعه بر مذهبي گردشگري آيا كه هستيم موضوع اين بررسي دنبال به پژوهش اين در ما. شوند

  دارد؟ نقش جلفا شهرستان مهر نوجه

  پيشينه پژوهش:  

-ميالدي مطالعات و پژوهش 1980هاي اخير به ويژه از دهه ي گردشگري و گردشگري مذهبي در دههنهيزم در

هاي  فراواني در داخل و خارج از كشور در نواحي مختلف صورت گرفته است كه برخي از مسائل و مشكالت 

كه هر كدام از اين مطالعات با توجه به شرايط خاص آن نواحي نتايج متفاوتي نيز  دهنديمرا بيان كرده و نشان 

گاه آن در اقتصاد ملي و جهاني در قرن اند، حال با توجه به گسترش روزافزون گردشگري روستايي و جايداشته

ي هاپژوهش) به برخي از اين 1و يكم روند پژوهش در اين حوزه رو به پيشرفت است كه در جدول ( بيست

  شود.اشاره مي هاآنصورت گرفته و نتايج 
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  ) : پيشينه پژوهش1جدول (

     

  مباني نظري:  

گردشگري مذهبي:

يكي از اشكال عمده گردشگري است كه شامل ديدار از اماكن مذهبي و انجام فرايض ديني و مذهبي گردشگري مذهبي 

).در دنياي امروز صنعت گردشگري به سمت تعطيالت هدفمند و و مسافرتي كه نيازهاي 1387است(حيدري چيانه ،

  هاي تحقيقيافته  عنوان تحقيق  محقق

مطيعي لنگرودي و كاتب 

  )1396ازگمي (

  

هاي پيامدهاي اقتصادي توسعه فعاليت

گردشگري روستايي در شهرستان بندر 

انزلي، مورد مطالعه دهستان ليچاركي 

  حسن رود

شده  نتايج آن ها نشان داد كه گردشگري در دهستان ليچاركي حسن رود به رونق اقتصادي منجر

) درصد 5/23موجب تغيير ساختار شغلي از بخش كشاورزي (است؛ به طوري كه توسعه گردشگري 

درصد) شده است. هم چنين افزايش اشتغال در بخش  5/63به بخش خدمات و گردشگري (

ردشگري خدمات، افزايش درآمد ساكنان روستايي و كاهش فقر از ديگر پيامدهاي اقتصادي توسعه گ

  در منطقه مورد مطالعه بوده است. 

 فضاهاي بر مذهبي گردشگري اثرات  )1395(همكاران و ذال

 اوجي روستاي موردي روستايي، مطالعه

  آمل شهرستان آباد

 محيطي زيست و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، توسعه بر مذهبي گردشگري كه داد نشان نتايج

  .است داشته را تأثير بيشترين اقتصادي بعد و است نداشته يكساني اثر آباد اوجي روستاي

ني    ــتــا محمودي      عنــابسـ و 

)1395( 

بررسي تĤثير گردشگري مذهبي بر 

ارتقاي كيفيت زندگي روستاييان 

؛مطالعه موردي حوزه نفوذ گردشگاهي 

  شهر مشهد

رد و مدل نتايج نشان داد كه بين گردشگري مذهبي و ابعاد كيفيت زندگي رابطه معنا دار وجود دا

أثير را تاقتصادي و زيست محيطي بيشترين نهايي ليزرل نيز نشان داد كه گردشگري مذهبي بر بعد 

  دارد.

   )2014ايزمايلو وهمكاران(

اي اجتماعي گردشگري مذهبي پديده

  فرهنگي در دنياي امروز

ردشگري گنتايج نشان داد كه در شرايط حاظر توسعه گرايش هاي نوآورانه در زمينه اقتصاد بومي 

  مللي نهاد. الگردشگري مذهبي پا به عرصه بين توان با ارائه محصوالت ويژهاي نزديك ميدر آينده
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اين اشكال جديد گردشگري  نمايد و گردشگري فرهنگي يكي ازاستراحتي و دهني را با هم داشته باشد، حركت مي

- ). در اين نوع از گردشگري، عناصر فرهنگي يك جاذبه عمده در مطالعات انسان142:1391است(ابولحسني و همكاران، 

). اماكن مذهبي Grunewald, 2002:1004شناسي گردشگري به خصوص در جوامع مقصد گردشگري فرهنگي است(

د كه نقش بسيار مهمي در تغييرات اجتماعي و اقتصادي دارند (موسوي و و زيارتي نيز جاذبه هاي فرهنگي ديگري هستن

هاي متبركه در نواحي روستايي كشور،گردشگري مذهبي يكي از ). با توجه به وجوه بسياري از مكان772:1392كبيري،

در  ). گردشگري مذهبي امروزه315:1387شود (رضواني ،الگوهاي مهم گردشگري در نواحي روستايي محسوب مي

راستاي كسب درآمد و هم چنين جهت حفظ ميراث فرهنگي مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گرفته است. در بعد 

اي، افزايش اشتغال و در بعد ملي افزايش درآمد و ي منظقهتواند در راستاي توسعهداخلي توسعه گردشگري مذهبي مي

) و نقش گردشگري مذهبي در ارتقاي 3:1392و همكاران،حفظ ميراث فرهنگي را به دنبال داشته باشد(محمدي يگانه 

كند. مطالعات نشان مي دهد زماني كه يك جامعه محلي به مقصد كيفيت زندگي روستايي نيز نقش اساسي ايفا مي

 ,Gnoth and Zinيابد(شود، كيفيت و ساختار زندذگي در آن به طور قابل مالحظه اي تغيير ميگردشگري تبديل مي

گردشگري مذهبي نيز با اشكال بديل خود داراي منافع بلند مدت بوده و باعث توسعه پايدار مناطق روستايي ). 2011:1

گردد. بررسي تجارب بسياري از كشورها ازجمله كشورهاي در حال توسعه حاكي از آن است كه انواع گردشگري مي

و ارتقاي سطح زندگي روستايي به حساب آمده و روستايي از جمله شاخه مذهبي آن مي تواند ابزار موثري براي توسعه 

توان گفت كه گردشگري ). و در انتها ميHenderson,2010:542وضعيت اقتصادي جامعه بومي را بهبود بخشد(

مذهبي دارد، به مفهوم تخصصي خود فراتر از وابستگي به زمان و اوقات  -مذهبي كه ريشه در باورها و اعتقادات ديني

است (تقوايي و اندازها فرهنگي گيري مسافرت، ايجاد تمركز و چشمجغرافيايي انساني در شكل فراغت، عامل مهم

).37:1389همكاران،

  اقتصاد روستايي

معادن،  اقتصاد روستايي به توليد در بخـش كشـاورزي و صــنايع وابســته بــه آن، بخــش غيركشــاورزي شــامل

شـود كـه موجـب درآمـدزايي  ستي، ساخت و ساز، تجـارت، حمـل و نقل، خـدمات دولتـي و شخصـي گفته ميصنايع د

  (Haggblade et al., 2010: 1429) براي ساكنان روستايي ميشود 
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  نقش گردشگري مذهبي در اقتصاد روستايي

قتصادي جوامع محلي ايجاد كند. شايان اشاره است كه اي در شرايط ا تواند تغييراتي عمده گردشگري مذهبي مي

اين رويكرد در ) و 16: 1391( رضواني و مرادي، صنعت گردشگري داراي دو عنصر بسيار مهم عرضه و تقاضا است

ي محلي است. بنابراين،  صنعت گردشگري نشانگر تأثير چشمگير آن در اقتصاد مقاصد گردشگري و فراخور آن جامعه

هاي مختلف گردشگري از جمله گردشگري مذهبي و ارزيابي اثرات اقتصادي آن بر توسعه جوامع محلي،  گونهي  مطالعه

  .از جايگاه مهمي برخودار است

  

  

  

  

  

  

  

  

  معرفي منطقه مورد مطالعه:

 شهرستان به جنوب از شهرستان اين. است واقع ارس رود جنوبي حاشيه در و داغ كيامكي كوه شمال در جلفا شهرستان

 آذربايجان جمهوري به شمال از و غربي آذربايجان استان به غرب از كليبر، شهرستان به شرق از ورزقان، شهرستان و مرند

روستاي نوجه مهر يكي از روستاهاي استان آذربايجان شرق است كه در دهستان نوجه مهر . است محدود ارمنستان و

بخش سيه رود شهرستان جلفا واقع شده است و اي روستا از شرق به كوه اوتاي و از غرب به كوه كانتال محدود مي 

 نوادگان به را او كه امامزاده اين مقبره. دارد قرار مهر نوجه روستاي در »سيدآقا« به معروف مهر نوجه محمد ادهامامز شود.

 قيميت زمين

 سرمايه گذاري

 درآمد

 اشتغال

 توسعه اقتصاد روستا

 1نمودار )1398: مدل مفهومي پژوهش(منبع:برگرفته از فرايند تحقيق،

 گردشگري مذهبي
توسعه اقتصادي 

 روستايي
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 از مردم بين آرامگاه اين. است زيبايي ضريح داراي و شده بنا تجديد دهند مي نسبت) السالم عليه( كاظم موسي امام

 اداي و زيارت براي محصول برداشت از پس نواحي آن كشاورزان سال هر و است برخوردار بسيار احترام و تقدس

  روند. مي امامزاده اين زيارت به خود نذورات

  

  

  

  

  

  

 

 .1398منبع: گردآورندگان، 

 ): موقعيت جغرافيايي روستاي نوجه مهر1شكل(
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 .1398منبع: گردآورندگان،   

  

  شناسي پژوهش: روش

اقتصادي سكونتگاه هاي روستايي است. روش  نقش گردشگري مذهبي در توسعه بررسي كلي اين تحقيقهدف 

جهت جمع آوري اطالعات به منطقه تحقيق به صورت پيمايشي انجام شده است و از نوع توصيفي تحليلي است. 

هند را تشكيل مي و كانون گردشگري كه جامعه آماري تحقيق روستايي انتخاب شده به جهت داشتن پتانسيل

گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي روستاي نوجه مهر شهرستان جلفا ازنظر  بررسي نقشمراجعه شد. به منظور 

و ديدگاه ساكنان منطقه مورد مطالعه از ميان مولفه هاي گوناگون آن هايي را كه به نظر كارآمدتر به نظر مي رسيد 

دراين زا بودن، درآمد و امالك و زمين در اين پژوهش استفاده شد. انتخاب شد از جمله سرمايه گذاري، اشتغال

، 2، كم امتياز 3، متوسط امتياز 4، زياد امتياز 5سوالي ليكرات استفاده شد كه خيلي زياد امتياز  5پژوهش از طيف 

طالعه در اين جامعه آماري مورد مبه عنوان ميانه در نظر گرفته شد.  5/2، تعلق گرفت و عدد 1خيلي كم امتياز 

نفرمي باشد  با  515پژوهش، شامل روستاييان ساكن در منطقه روستايي نوجه مهر شهرستان جلفا است كه برابر با 

)  22/220توجه به مشخص بودن جامعه آماري مورد مطالعه از فرمول كوكران براي استخراج حجم نمونه آماري (

انتخاب شد. ابزار اندازه  221ت و براي دقت بيشتر حجم نمونه . درصد اس/05كه مقدار اشتباه مجاز يا درصد خطا 

گيري پرسشنامه محقق ساخته بود و روايي صوري پرسشنامه توسط پنل متخصصان مورد تأييد قرار گرفت و جهت 

نظر در حيطه موضوع مورد مطالعه تعيين روايي پرسشنامه تهيه شده از نظر تني چند از اعضاي هيات علمي صاحب

اه محقق اردبيلي استفاده گرديد. هم چنين براي تعيين پايايي كمي پرسشنامه نيز از ظريب آلفاي كرونباخ ، دانشگ



 دين پرست و همكاران                     

 

128 

 

حال در اين قسمت از اين پژوهش به منظور به  محاسبه شد. 83/0تا  70/0استفاده شد كه مقدار آلفاي ذكر شده 

ها و هاي آماري ميانگين پاسخآزمونهاي ذكر شده از دست آوردن  سنجش ديدگاه ساكنان در خصوص مولفه

  اي استفاده شد. تك نمونه  Tواريانس و آزمون 

 

  هاي پژوهش  معرفي مولفه

هاي انجام شده و مباني  نظري مرتبط با هاي اين پژوهش بر اساس مطالعات انجام شده و نيز پيشينه پژوهشمولفه

  كنيد. ) مشاهده مي2هاي انها را در جدول (ها با گويهاز مولفه موضوع استخراج شده اند، كه هر كدام

  

 شاخص و متغيرها): 2(جدول

  تعداد گويه  متغير  شاخص

  

  

  درآمد

ن كاهش احساس فقر ، ميزان استفادي از كاالهاي تجملي و لوكس ، افزايش ميزا

  روستاييقدرت خريد ساكنان روستايي ، افزايش ميزان درآمد ساكنان 

دگي ، هاي گردشگري ، افزايش سطح رفاه و كيفيت زنارتقاي درآمد ناشي از فعاليت

ه درآمد زا شدن بخش سنتي ، برتري منافع فعاليت هاي گردشگري مذهبي به هزين

  هاي آن ، كسب باالترين سود از فعاليت هاي گردشگري و

  افزايش درآمد مالياتي شورا و ساير نهادها

10  

  

  گذاريسرمايه 

ش هاي شهري در بخافزايش سرمايه گذاري در روستاها ،سرمايه گذاري بازنشسته

گران سنتي ، تحرك سرمايه گذاري در محدوده اماكن مدهبي و زيارتي با ورود گردش

گذاري  ، افزايش سرمايه گذاري براي بهبود كيفيت حمل و نقل در روستاها و سرمايه

  براي افزايش كيفيت خدمات

5  

  

  رفتن قيمت زمين و امالك باال

باال رفتن قيمت زمين بخصوص در كنار اماكن مذهبي ، سوداگري زمين و زمين 

  خواري ، تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي  و ارتقاي استاانداردهاي زندگي

4  

  

  

  اشتغال زايي

  بهبود اشتغال و حمايت از صنايع كوچك، ايجاد موقعيت هاي شغلي جديد، 

  انگيزه و تالش براي ايجاد موقعيت جديد اقتصادي در ميان اهاليباال رفتن 

هاي كاذب به خصوص دست فروشي ، ايجاد مشاغل مكمل براي ، افزايش شغل

نوع ساكنان روستايي ، ايجاد مشاغل جذاب و مطلوب براي ساكنان محلي و ايجاد ت

  شديد چشمگير در مشاغل

7  

)1389و  تقوايي و همكاران،  1389و همكاران، ؛ رضايي  1390منابع:( گودرزي، 
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  نقش گردشگري مذهبي در تحوالت درآمدي خانوار روستايي 

اي، كه پژوهش انجام شده است از ده گويه با توجه به اهميت موضوع و ارتباط گردشگري از نگاه ساكنان منطقه

) 80/2هاي چون افزايش درآمد مالياتي شورا و ساير نهادها با (ميانگين گويهمذهبي با افزايش درآمد روستايي، 

) كمترين ميانگين از طرف اهالي پاسخ داده شد. باال ترين ميانگين يعني 92/1بيشترين و كاهش احساس فقر با (

ود گردشگران نهاد افزايش درآمد مالياتي شورا و ساير نهادها را مي توان اين گونه تفسير كرد كه با افزايش ور

دهياري و شورا با ايجاد ايستگاه هايي در ورودي روستا از افراد غريبه عوارض دريافت مي كند و درآمد حاصله 

را خرج خود امامزاده و زيرساخت روستا مي كند. در جدول رتبه هاي بقيه مولفه ها را نيز مشاهده مي 

  ).3كنيد.(جدول

  هاي مولفه درآمدبدست آمده مرتبط با گويههاي ): ميانگين و رتبه پاسخ3جدول(

  رتبه واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  هاگويه

  10 712/0  844/0  92/1  كاهش احساس فقر

  8  652/0  808/0  16/2  استفاده ميزان استفادي از كاالهاي تجملي و لوكس

  5  479/1  216/1  29/2  افزايش ميزان قدرت خريد ساكنان روستايي

  9  433/1  197/1  14/2  ميزان درآمد ساكنان روستاييافزايش 

  3  789/1  337/1  34/2  هاي گردشگريارتقاي درآمد ناشي از فعاليت

  7  585/1  259/1  19/2  افزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي

  2  455/1  206/1  38/2  درآمد زا شدن بخش سنتي

ــگري مذهبي به هزينه          برتري منافع فعاليت هاي گردشـ

  هاي آن

33/2  961/0  924/0  4  

  6  919/0  959/0  28/2  كسب باالترين سود از فعاليت هاي گردشگري

  1  854/0  624/0  80/2  افزايش درآمد مالياتي شورا و ساير نهادها

.1398منبع: يافته هاي پژوهش، 
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  نقش گردشگري مذهبي سرمايه گذاري 

گذاري بر اساس نظر ساكنان محلي از پنج گويه بررسي در اين پژوهش نقش گردشگري مذهبي در سرمايه 

افزايش سرمايه گذاري براي بهبود كيفيت حمل هاي بدست آمده نشان مي دهد كه شده است مطالعه ميانگين پاسخ

) 19/2) باالترين و سرمايه گذاري براي افزايش كيفيت خدمات با ميانگين (94/2و نقل در روستاها با ميانگين (

ن ترين درصد از طرف اهالي پاسخ داده شد. در تفسير اين ميانگين ها مي توان اين گونه گفت كه درصد پايي

افزايش سرمايه گذاري براي بهبود كيفيت حمل و نقل در روستاها  موجب به آسفالت شدن جاده منتهي به روستا 

ي افزايش كيفيت خدمات نيز و عريض شدن آن و بهتر شدن معابر داخل روستا اشاره كرد. و سرمايه گذاري برا

  ).4جدول(كمترين تاثير و هم چنان يكي از مشكالت عديده روستا است. 

  

  هاي مولفه سرمايه گذاريهاي بدست آمده مرتبط با گويه): ميانگين و رتبه پاسخ4جدول (

  رتبه واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  هاگويه

  2 005/1  002/1  69/2  افزايش سرمايه گذاري در روستاها

  4  156/1  075/1  24/2  هاي شهري در بخش سنتيسرمايه گذاري بازنشسته

ــرمايه گذاري در محدوده اماكن مدهبي و زيارتي با  تحرك س

  ورود گردشگران

50/2  021/1  042/1  3  

ــرمايه گذاري براي بهبود كيفيت حمل و نقل در         افزايش سـ

  روستاها

94/2  162/1  351/1  1  

  5  135/1  088/1  19/2  گذاري براي افزايش كيفيت خدماتسرمايه 

  

  

  

  1398 پژوهش، هاي يافته: منبع
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  نقش گردشگري مذهبي در باالرفتن قيمت زمين و امالك

در اين قسمت از پژوهش با توجه به مولفه هاي انتخابي در منطقه مورد مطالعه براي مولفه افزايش قيمت زمين و 

) بيشترين 88/3امالك اقدام به طراحي چهار گويه گرديد كه گويه تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي با ميانگين(

ين ميانگين را از طرف اهالي پاسخ داده شد.  به ) درصد كمتر34/2و گويه هاي ارتقاي استانداردهاي زندگي با(

وسطه ايجاد وسعت امامزاده و احداث مغازه هاي جديد زمينه هاي كشاورزي تغيير كاربري داده شده است. و به 

دليل ضعيف بودن زير ساخت روستا هنوز ارتقاي استاندارد و كيفيت زندگي اهالي بهبود پيدا نكرده است. جدول 

)5  .(  

  

  هاي مولفه باال رفتن قيمت زمين و امالكهاي بدست آمده مرتبط با گويه): ميانگين و رتبه پاسخ5جدول(

  رتبه واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  هاگويه

  4 834/0  913/0  34/2  ارتقاي استانداردهاي زندگي

  2  515/1  231/1  77/3  سوداگري زمين و زمين خواري

  1  199/1  754/0  88/3  زمين هاي كشاورزيتغيير كاربري 

باال رفتن قيمت زمين بخصوص در كنار 

  اماكن مذهبي

70/3  568/0  438/1  3  

.1398منبع: يافته هاي پژوهش، 
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  نقش گردشگري مذهبي بر اشتغال زايي جوامع روستايي 

بهبود اشتغال و حمايت از براي ارزيابي اين مولفه از پژوهش هفت گويه انتخاب شد كه به ترتيب گويه ها 

) بيشترين ميانگين كه نشان از به وجود آمدن مغازه هاي مواد غذايي و توليدات دامي بوده 87/3صنايع كوچك با(

 ) كمترين ميانگين برخوردار بوده است.23/3براي رفع نياز گردشگران و ايجاد تنوع شديد چشمگير در مشاغل با(

در كل ميانگين ها در اين مولفه پزوهش بيان كننده تأثير مطلوب اين مولفه از پژوهش بر اقتصاد نواحي روستايي 

  ) 6داشته است. جدول(

  زاييهاي مولفه اشتغالهاي بدست آمده مرتبط با گويه) : ميانگين و رتبه پاسخ6جدول(

  رتبه واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  هاگويه

  1 424/1  193/1  87/3  بهبود اشتغال و حمايت از صنايع كوچك

  4  774/1  332/1  70/3  ايجاد موقعيت هاي شغلي جديد

باال رفتن انگيزه و تالش براي ايجاد موقعيت 

  جديد اقتصادي در ميان اهالي

83/3  241/1  332/1  2  

خصوص دست هاي كاذب به افزايش شغل

  فروشي

69/3  182/1  398/1  6  

  5  865/0  930/0  70/3  ايجاد مشاغل مكمل براي ساكنان روستايي

  3  975/0  988/0  72/3  يجاد مشاغل جذاب و مطلوب براي ساكنان محلي

  7  842/0  918/0  23/3  ايجاد تنوع شديد چشمگير در مشاغل

و اختالف ميانگين بدست آمده نشان    tاي و ميزان تك نمونه tتايج حاصل از آزمون 1398منبع: يافته هاي پژوهش، 

 41/44،  درآمد با 17/64، سرمايه گذاري 59/74هاي قيمت زمين و امالك با دهنده اين موضوع است كه به ترتيب مولفه

يت هاي گردشگري مذهبي و مولفه هاي ذكر شده در منطقه درصد بيانگر نقش بيشتر فعال 84/36و اشتفال زا شدن با 

مورد مطالعه است. و همچنين سطح معناداري آزمون نيز قابل مشاهده است كه براي تمامي مولفه ها معناداري مثبت و 

كامل را نشان ميدهد. همان طور كه نتايج جدول قابل مشاهده است مولفه اشتغال زا شدن كمترين ميزان اختالف از 

هاي گردشگري از ديد ساكنان نقش كمتري را كسب كرده است و بيان گر اين مطلب است كه فعاليت tميانگين و ميزان 
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در اين زمينه داشته است كه اين هم به واسطه اشتغال بيشتر اهالي در بخش كشاورزي است كه روي اين مولفه تاثيرگذار 

 تك نمونه اي براي شاخص هاي  پژوهش  t): تحليل آماري آزمون 7جدول().7بوده است. جدول (

  

  شاخص

  1/3عدد مفروض: 

  درصد 95با سطح اطمينان 

  معنا داري  بيشترين  كمترين  اختالف از ميانگين  درجه آزادي Tآماره 

  000/0  71/20  95/18  83/19  220  41/44  درآمد

  000/0  02/9  10/8  56/8  220  84/36  اشتغال زايي

  000/0  97/10  40/10  69/10  220  59/74  قيمت زمين و امالك

  000/0  44/23  04/22  74/22  220  17/64  سرمايه گذاري

  1398منبع: يافته هاي پژوهش، 

                       و نتيجه گيري: بحث

مروزه صنعت گردشگري در اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان كه با صادرات تك محصولي مانند نفت مواجه هستند ا

گردشگري بخصوص گردشگري مذهبي مي تواند داراي عوايد و درآمد  بسياري حاصل از گردشگران داخلي و خارجي 

هاي صنعت گردشگري است كه اثر ترين گونهدشگري مذهبي يكي از مهم ترين و پر رونقبه منطقه گردشگري باشد. گر

قابل توجهي را در ابعاد مختلف جوامع به ويژه اقتصاد آن ها بر جاي گذاشته است. فوايد اقتصاد گردشگري مذهبي سبب 

ن پژوهش براي بررسي ميزان اثرات توجه روز افزون آن از سوي كساني كه از اين نمونه گردشگري بهره مي برند. در اي

هاي روستايي بر اساس چهار مولفه درآمدزا شدن، اشتغال زا شدن، گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي سكونتگاه

گذاري و افزايش قيمت زمين و امالك مورد استفاده قرار گرفت. به منظور دستيابي به اهداف پژوهش و ميزان سرمايه

اي نمونهتك tاي استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون نمونهتك tها ، واريانس و ماري ميانگين پاسخهاي آتأثيرات از آزمون

گر مطلوب بودن و تأثيرگذاري مثبت گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي مناطق روستايي ذكر شده بوده است. در نشان

تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي جهت احداث كل اين پژوهش بيانگر اين موضوع است كه گردشگري مذهبي باعث 

رش است. ورود گردشگرو تمغازه شده است. سوداگري زمين و خريد و فروش آن به ساكنان شهري نيز در روستا رو به گس

ورده است كه سعي در درست كردن شغل جديد غير از آدرآمدهاي ناشي از ان يه ايجاد انگيزه در ميان اهالي به وجود 
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راي خودشان هستند كه اين امر با عث بهبود اشتغال و افزايش كيفيت زندگي در روستا مي شود. همان طور كشاورزي ب

 روستايي، مطالعه فضاهاي بر مذهبي گردشگري در پژوهشي  تحت عنوان اثرات )1395(همكاران و كه نتايج تحقيق ذال

پديده  مذهبي در پژوهشي تحت عنوان گردشگري )2014(وهمكاران آمل، و ايزمايلو شهرستان آباد اوجي روستاي موردي

امروز انجام داده اند نشان مي دهد كه تحقيقات صورت گرفته توسط اين محققان با موضوع  دنياي در فرهنگي اجتماعي اي

  مورد مطالعه همسويي دارد. 

  پيشنهاد ها:

 ايجاد و راه اندازي غرفه هاي محصوالت و صنايع دستي و ساير توليدات روستايي كشاورزي منطقه. 

  ايجاد كارگاه هايي براي بسته بندي محصوالت كشاورزي اين ناحيه از قبيل انار و انجي

  راهنماي گردشگران مذهبي براي معرفي اماكن مذهبي.

  گران و جلوگيري از اطراق آنان در حياط امامزاده.احداث اقامتگاه ها و مهمانخانه ها براي گردش

  استفاده از نيروي كار بومي و محلي جهت كار در كارگاه ها.

  اعطاي وام به روستاييان جهت راه اندازي مراكز كار آفريني.
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