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  چكيده:

روستايي مطالعه موردي  يهاسكونتگاهاقتصادي  هدف از پژوهش حاضر نقش گردشگري مذهبي در توسعه

تحليلي كه با استفاده از روش پيمايشي و  –روستاهاي بخش مركزي اردبيل است. اين تحقيق از نوع توصيفي 

روستاي بخش مركزي اردبيل است كه به جهت داشتن  16اي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش كتابخانه

مراجعه شد. جامعه آماري مورد مطالعه  دهنديمرا تشكيل  و كانون گردشگري كه جامعه آماري تحقيق پتانسيل

، شامل روستاييان انتخاب شده ساكن در مناطق روستايي اردبيل مركزي است كه بر اساس پژوهشدر اين 

 يآماركه با توجه به مشخص بودن جامعه  خانوار است 4835نفر و  =16474N، برابر با 1395سرشماري سال 

انتخاب  380براي دقت بيشتر حجم نمونه  =375nل كوكران استفاده و حجم نمونه برابر با مورد مطالعه از فرمو

 ديتائروايي صوري پرسشنامه توسط پنل متخصصان مورد ي پرسشنامه محقق ساخته بود،ريگاندازهشد. ابزار 

مقدار آلفاي ذكر  كرونباخ، استفاده شد كه يآلفاريب ضبراي تعيين پايايي كمي پرسشنامه نيز از قرارگرفت و 

سنجش ديدگاه آوردن به منظور به دست  محاسبه شد. 85/0تا  76/0نامه هاي مختلف پرسششده براي قسمت

تك  Tها و واريانس و آزمون هاي آماري ميانگين پاسخذكر شده از آزمون يهامؤلفهساكنان در خصوص 

هاي اين پژوهش نشان داد كه رابطه مثبت و اي و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج يافتهنمونه

اقتصادي پژوهش وجود داشته است به طوري بيشترين نقش  يهامؤلفهمعناداري بين گردشگري مذهبي و 

زا شدن )، اشتغال92/2(گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي مناطق روستايي به اين ترتيب است كه درآمد 

اين موضوع است كه  ياكنندهانيب)، 91/2( يگذارهيسرما)، 29/3()، باال رفتن قيمت زمين و امالك 89/2(

شدن جامعه  زااشتغالرا بر  تأثيرقيمت زمين و امالك و كمترين  رفتنرا بر باال  تأثيرگردشگري مذهبي بيشترين 

  محلي داشته است.

  كليد واژگان: گردشگري مذهبي، توسعه اقتصادي، اردبيل مركزي
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 مقدمه و بيان مسئله:

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

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

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

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

 Stasiukynasmet al.2013:929) هاي اجتماعي و اقتصادي توسعه كشورها است (مهمي از سياست

در نقش موتور محرك  تنهانههاي اقتصادي، كه با توجه با آثار بيشمار و ارتباط پيچيده آن با ساير بخش يطوربه

و همكاران  محمد زادههاي اشتغال و درآمد نيز مطرح است (كند بلكه به عنوان ايجاد كننده فرصترشد عمل مي

ها براي بازسازي و توسعه مناطق رويكرد نيكارآمدتر) به همين دليل صنعت گردشگري يكي از  65:1396

در  جيتدربهگيري تا به امروز، گردشگري از بدو شكل صنعت ).138:1394روستايي است (نظريان و همكاران، 

كه ارتباط صنعت گردشگري با جامعه و ابعاد  ياگونهبههاي جامعه انساني رسوخ كرده است، تمام بخش

از  يكي ها در اين صنعت شده كه گردشگري مذهبي،اع گرايشمختلف فرهنگ بشري، سبب ظهور و بروز انو

هاي هاي اخير توجه به توسعه روستايي از طريق جاذبه). در سال2:1395ها است (ذال و همكاران، اين گرايش

 يكي ،اندفراوانگردشگري روستايي ايران  يهاجاذبه گردشگري مذهبي در ايران مورد توجه قرار گرفته است.

جهاني نشان  اتيتجرب هاست،، مساجد و مقبرههاارتگاهيزها، هاي فرهنگي و مذهبي نظير، امامزادهجاذبه هاآناز 

ها كه در باورها و اعتقادات مردم جامعه ريشه دارد، فرهنگي و يا اعتقاد به زيارتگاه –، مراسم مذهبي دهديم

هزينه كرد  كهييازآنجالذا  ).48:1392كاران،نمايد ( رحماني و همهستند كه جاذبه ايجاد مي ييهاانيجراز 

)، 163:1391(بدري و طيبي،  شوديمابعاد مرتبط با اقتصاد گردشگري مربوط  نيترمهمگردشگران يكي از 

اشاره است  انيشا اي در شرايط اقتصادي جوامع محلي ايجاد كند.تواند تغييرات عمدهگردشگري مذهبي نيز مي

اين  ؛ و)16:1391و عنصر بسيار مهم عرضه و تقاضا است (رضواني و مرادي، كه صنعت گردشگري داراي د

ن جامعه آخور ادر اقتصاد مقاصد گردشگري و فر آن ريچشمگ تأثيررويكرد در صنعت گردشگري نشانگر 

و مطالعه اثرات  يمذهبتحليل و بررسي انواع مختلف گردشگري ازجمله گردشگري  نيبنابرا محلي است.

حال با توجه به موضوع اين  ؛ واقتصادي آن بر توسعه جوامع روستايي از جايگاه خيلي مهمي برخوردار است

ها عواملي است كه دولت نيترمهمتوان خاطرنشان كرد كه در دنياي امروز توسعه گردشگري يكي از مقاله مي

جه بسيار زيادي داشته باشند. كشور ايران نيز از تمدني براي روند پيشرفت اقتصادي جامعه خود بايد به آن تو

مختلف گردشگري همواره يكي از مقاصد مطرح گردشگران (چه  يهاجاذبهو با داشتن  مند استبهرهديرينه 
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توان از اقتصاد متكي به مي آنبراي توسعه  يگذارهيسرماخارجي و چه داخلي) بوده است كه با حمايت و 

هاي توجه شود و زير ساخت كه بيش از گذشته به اين موضوع نآ برت رها شد مشروط نف يمحصولتكصنعت 

هاي است كه با وجود داشتن پتانسيل يدر حال نيا هاي آن فراهم شود.و زمينه استفاده از همه ظرفيت نيتأمالزم 

شود. حال نمي هاي موجود استفادهباال در بيشتر نقاط كشور براي توسعه صنعت گردشگري مذهبي از فرصت

با توجه به اين موضوع قابل ذكر است كه استان اردبيل به دليل قرار گرفتن در موقعيت مناسب شمال غرب 

 يدرمانآبهاي كيلومتري تا درياي خزر، از مسير گردنه حيران و با دار چشمه 60كشور به شمال و در مسير 

زادگاه تشيع و مقبره شيخ صفي  عنوانبهرابيل و در شهر كيوي و شهر معروف و توريستي سرعين و درياچه شو

و نزديكي به استان گردشگر فرست آذربايجان شرقي از موقعيت و پتانسيل بسيار بااليي براي توسعه گردشگري 

هاي مذهبي در استان و روستاهاي اردبيل زبان زد خاص است كه مراسم ذكرمذهبي برخوردار است و شايان 

اين استان وارد  يهازادهامامها و زيارت از گردشگران زيادي براي ديدن اين مراسم سالههمهو عام بوده است و 

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

  مركزي نقش دارد؟ لياردباقتصادي نواحي روستايي 

  مباني نظري:

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

» بقعه«. در فرهنگ معين روديمبقعه به كار  واژهبا  عمدتاً) كه در كشور 1387و مذهبي است (حيدري چيانه،

زميني كه زيارتگاهي در  قطعه تبرك،هاي حوالي مزار ائمه و بزرگان دين، مدفن مپارهاي زمين ممتاز از زمين

بقاع است  آنو جمع  ادشدهيعمارت خانه و سراي  خانقاه جاي مقام، صومعه، نيهمچن قرار گرفته باشد. آن

مسافرتي كه نيازهاي  و). در دنياي امروز صنعت گردشگري به سمت تعطيالت هدفمند 1391(نادعلي پور:

نمايد و گردشگري فرهنگي يكي از اين اشكال جديد كت ميرا با هم داشته باشد، حر يذهناستراحتي و 

فرهنگي يك جاذبه  عناصر ). در اين نوع از گردشگري،142:1391و همكاران،  يابوالحسن( گردشگري است

است شناسي گردشگري بخصوص در جوامع مقصد گردشگري فرهنگي عمده در مطالعات انسان

)Grunewald, 2002:1004.( فرهنگي ديگري هستند كه نقش بسيار  يهاجاذبهو زيارتي نيز  يمذهب اماكن

). با توجه به وجوه بسياري از 772:1392مهمي در تغييرات اجتماعي و اقتصادي دارند (موسوي و كبيري،

مذهبي يكي از الگوهاي مهم گردشگري در نواحي  يگردشگر هاي متبركه در نواحي روستايي كشور،مكان

). گردشگري مذهبي امروزه در راستاي كسب درآمد و همچنين 315:1387د (رضواني،شوروستايي محسوب مي

جهت حفظ ميراث فرهنگي مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گرفته است. در بعد داخلي توسعه گردشگري 
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اي، افزايش اشتغال و در بعد ملي افزايش درآمد و حفظ ميراث ي منظقهتواند در راستاي توسعهمذهبي مي

نقش گردشگري مذهبي در ارتقاي  و ).3:1392محمدي يگانه و همكاران،باشد (هنگي را به دنبال داشته فر

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

 Gnoth( ابدياي تغيير ميقابل مالحظه طوربهدر آن  يزندگشود، كيفيت و ساختار مقصد گردشگري تبديل مي

and Zin, 2011:1.(  

بوده و باعث توسعه پايدار مناطق روستايي  بلندمدتگردشگري مذهبي نيز با اشكال بديل خود داراي منافع 

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

براي توسعه و ارتقاي سطح زندگي روستايي  يمؤثرابزار  توانديمذهبي آن گردشگري روستايي ازجمله شاخه م

در انتها  ؛ و)Henderson,2010:542بخشد (آمده و وضعيت اقتصادي جامعه بومي را بهبود  حساببه

مذهبي دارد، به مفهوم تخصصي خود -توان گفت كه گردشگري مذهبي كه ريشه در باورها و اعتقادات دينيمي

گيري مسافرت، ايجاد تمركز مهم جغرافيايي انساني در شكل عامل وابستگي به زمان و اوقات فراغت، فراتر از

  ).37:1389اندازها فرهنگي است (تقوايي و همكاران،و چشم

  پيشينه پژوهش:

-ميالدي مطالعات و پژوهش 1980از دهه  ژهيوبههاي اخير ي گردشگري و گردشگري مذهبي در دههنهيزم در

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

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

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

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

  شود.اشاره مي هاآنصورت گرفته و نتايج 

  هاي تحقيقيافته  عنوان تحقيق  محقق

گرودي و كاتب مطيعي لن

  )1396( ياز گم

هاي پيامدهاي اقتصادي توسعه فعاليت

گردشگري روستايي در شهرستان بندر 

انزلي، مورد مطالعه دهستان ليچاركي حسن 

  رود

نشان داد كه گردشگري در دهستان ليچاركي حسن رود به  هاآننتايج 

رونق اقتصادي منجر شده است؛ به طوري كه توسعه گردشگري موجب 

درصد) به بخش خدمات  5/23تغيير ساختار شغلي از بخش كشاورزي (

درصد) شده است. همچنين افزايش اشتغال در بخش  5/63و گردشگري (
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يي و كاهش فقر از ديگر پيامدهاي خدمات، افزايش درآمد ساكنان روستا

  اقتصادي توسعه گردشگري در منطقه مورد مطالعه بوده است.

همكاران رومياني و 

)1395(  

برآورد و سنجش رابطه اثرگذاري 

  گردشگري با كاهش فقر در مناطق روستايي

نتايج نشان داد توسعه گردشگري روستايي در بعد اقتصادي در مواردي 

خدماتي، توسعه  يهارساختيزال غير كشاورزي، از قبيل ايجاد اشتغ

ي به منابع درآمدي در روستاها يبخشتنوعو  ينيكارآفرهاي فعاليت

  ذير موفق عمل كرده است.پگردش

خشنود و همكاران 

)1396(  

هاي دوم بر اقتصاد گردشگري خانه تأثير

روستايي دهستان ابر شيوه در شهرستان 

  دماوند

 مؤثرعاملي  عنوانبههاي دوم كه گردشگري خانهنتايج پژوهش نشان داد 

 يرفاه عمومزايي، افزايش درآمد، افزايش و محرك براي اشتغال

  ي گردشگري بوده است.روستاييان و در راستايي اصول توسعه

مناطق  ييزااشتغال نقش گردشگري در   )1396سير و همكاران (

روستايي، مطالعه موردي: شهرستان 

  روزكوهيف

زايش نشان داد گردشگري در روستاهاي جليزجند و ... بر اف هاآننتايج 

عرضه و  ◌ٔنهيدرزمزايي اشتغال دارد. يمؤثراشتغال در روستاها نقش 

 يدستعيصناو درنهايت فروش  ...فروش محصوالت زراعي و باغي و 

 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند 60عالوه بيش از  به بوده است.

  كنند.جاد شده را اهالي بومي اداره ميمشاغل اي

اثرات گردشگري مذهبي بر فضاهاي  )1395همكاران (ذال و 

موردي روستاي اوجي  مطالعه روستايي،

  آباد شهرستان آمل

نتايج نشان داد كه گردشگري مذهبي بر توسعه اقتصادي، اجتماعي، 

 روستاي اوجي آباد اثر يكساني نداشته است و يطيمحستيزفرهنگي و 

  را داشته است. تأثيربعد اقتصادي بيشترين 

تاني محمودي             نابســ ع

)1395( 

گردشگري مذهبي بر ارتقاي  تأثيربررسي 

موردي  مطالعه كيفيت زندگي روستاييان؛

  حوزه نفوذ گردشگاهي شهر مشهد

زندگي رابطه  نتايج نشان داد كه بين گردشگري مذهبي و ابعاد كيفيت

هبي وجود دارد و مدل نهايي ليزرل نيز نشان داد كه گردشگري مذ معنادار

  را دارد. تأثيربيشترين  محيطيزيستبر بعد اقتصادي و 

لو        ي ما يز كاران      ا م ه و

)2014( 

اي اجتماعي گردشگري مذهبي پديده

  فرهنگي در دنياي امروز

مينه در ز نوآورانه يهاشيگراتوسعه  حاضرنتايج نشان داد كه در شرايط 

ت توان با ارائه محصوالنزديك مي ياندهيآبومي گردشگري در  اقتصاد

  المللي نهاد.پا به عرصه بين يمذهبويژه گردشگري 

كاران      يان و هم جائ فيروز

)1393( 

تحليل كاركردي گردشگري مذهبي در 

  از تحقيقات موجود) ليفرا تحلايران (

زيستي گردشگري مذهبي موجب  نتايج نشان داد كه در خورده نظام

 هاي اساسي در منطقه ايجاد اشتغال افزايش درامدها وبهبود زيرساخت

  .هستبهبود وضعيت اقتصادي شهرهاي پذيراي گردشگري 
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  شناسي پژوهش:روش

روستايي است. روش تحقيق  يهاسكونتگاهاقتصادي  نقش گردشگري مذهبي در توسعه هدف كلي اين تحقيق

اطالعات به مناطق  يآورجمعبه صورت پيمايشي انجام شده است و از نوع توصيفي تحليلي است. جهت 

 دهنديمو كانون گردشگري كه جامعه آماري تحقيق را تشكيل  روستايي انتخاب شده به جهت داشتن پتانسيل

منظور بررسي و ارزيابي نقش گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي نواحي روستايي روستاهاي  به مراجعه شد..

را كه به  ييهاآنگوناگون  يهامؤلفهمركزي استان اردبيل ازنظر و ديدگاه ساكنان منطقه مورد مطالعه از ميان 

ن، درآمد و امالك و زمين ادر زا بودانتخاب شد از جمله سرمايه گذاري، اشتغال ديرسيمنظر كارآمدتر به نظر 

، زياد 5سوالي ليكرات استفاده شد كه خيلي زياد امتياز  5اين پژوهش استفاده شد. دراين پژوهش از طيف 

به عنوان ميانه در نظر گرفته  5/2، تعلق گرفت و عدد 1، خيلي كم امتياز 2، كم امتياز 3، متوسط امتياز 4امتياز 

  شد.

ر اين پژوهش، شامل روستاييان ساكن در مناطق روستايي اردبيل مركزي است كه د موردمطالعهجامعه آماري 

مورد مطالعه از فرمول كوكران براي استخراج  يآماركه با توجه به مشخص بودن جامعه  )=16474Nبرابر با (

جم . درصد است و براي دقت بيشتر ح/05كه مقدار اشتباه مجاز يا درصد خطا  )=n 375حجم نمونه آماري (

پرسشنامه محقق ساخته بود و روايي صوري پرسشنامه توسط پنل  يريگاندازهانتخاب شد. ابزار  380نمونه 

تني چند از اعضاي هيات  ازنظرقرار گرفت و جهت تعيين روايي پرسشنامه تهيه شده  تأييدمتخصصان مورد 

) 2ده گرديد. در جدول (شماره نظر در حيطه موضوع مورد مطالعه دانشگاه محقق اردبيلي استفاعلمي صاحب

همچنين براي  فرماييد.است را مشاهده مي ياطبقهتعداد روستاها و حجم نمونه انتخاب شده كه به صورت 

 85/0تا  76/0كرونباخ، استفاده شد كه مقدار آلفاي ذكر شده  يآلفا بيضرتعيين پايايي كمي پرسشنامه نيز از 

سنجش ديدگاه ساكنان در خصوص آوردن حال در اين قسمت از اين پژوهش به منظور به دست  محاسبه شد.

  اي استفاده شد.تك نمونه Tها و واريانس و آزمون هاي آماري ميانگين پاسخذكر شده از آزمون يهامؤلفه
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  ): جامعه آماري و حجم نمونه2جدول (

  نمونه  تعداد خانوار  جمعيت  روستا  دهستان  بخش

  10  113  412  رضي آباد  شرقي  مركزي

  13  163  558  كمي آباد  شرقي  مركزي

  65  820  2812  شام اسبي  بالغلو  مركزي

  4  54  163  گلي  بالغلو  مركزي

  21  238  891  خشكه رود  سردابه  مركزي

  20  268  876  گرجان  سردابه  مركزي

  32  387  1400  عموقين  سردابه  مركزي

  9  108  360  بنفشه درق  بالفلو  مركزي

  42  528  1830  سلطان آباد  كلخوران  مركزي

  21  303  909  گيالن ده  كلخوران  مركزي

  38  502  1659  انزاب عليا  كلخوران  مركزي

  31  409  1346  كركرق  كلخوران  مركزي

  27  363  1229  اقاباقر  سردابه  مركزي

قره تپه   سردابه  مركزي

  سبالن

833  256  19  

  20  228  868  وكيل آباد  سردابه  مركزي

  8  95  328  جمادي  سردابه  مركزي

  380  4835  16474  مجموع    

    

  پژوهش يهامؤلفهمعرفي 

ــينه پژوهش  يهامؤلفه ــده و نيز پيش ــاس مطالعات انجام ش ــده و مبانياين پژوهش بر اس نظري   هاي انجام ش

  كنيد.) مشاهده مي3را در جدول ( هاآنهاي با گويه هامؤلفهكه هر كدام از اند شدهمرتبط با موضوع استخراج 

 اصلي و فرعي پژوهش هايمؤلفه. 3جدول

عداد      هازير مجموعه  اصلي مؤلفه ت

  گويه

  10  كاهش احساس فقر  درآمد
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  ميزان استفادي از كاالهاي تجملي و لوكس

  افزايش ميزان قدرت خريد ساكنان روستايي

  افزايش ميزان درامد ساكنان روستايي

  هاي گردشگريدرامد ناشي از فعاليتارتقاي 

  افزايش سطح رفاه و كيفيت زندگي

  شدن بخش سنتي درآمدزا

    آن يهانهيهزگردشگري مذهبي به  يهاتيفعالبرتري منافع 

  گردشگري يهاتيفعالكسب باالترين سود از 

  افزايش درامد مالياتي شورا و ساير نهادها

  5  در روستاها يگذارهيسرماافزايش   يگذارهيسرما

  هاي شهري در بخش سنتيبازنشسته يگذارهيسرما

ما  تحرك  ماكن     يگذار هي ســر حدوده ا با ورود     يمذهب در م يارتي  و ز

  گردشگران

  در روستاها ونقلحملبراي بهبود كيفيت  يگذارهيسرماافزايش 

  براي افزايش كيفيت خدمات يگذارهيسرما

مت    زمين و  باال رفتن قي

  امالك

  4  باال رفتن قيمت زمين بخصوص در كنار اماكن مذهبي

  يخوارنيزمسوداگري زمين و 

  كشاورزي يهانيزمتغيير كاربري 

  ارتقاي استاانداردهاي زندگي

  7  بهبود اشتغال و حمايت از صنايع كوچك  شدن زااشتغال

  شغلي جديد يهاتيموقعايجاد 

  هاليتالش براي ايجاد موقعيت جديد اقتصادي در ميان ا باال رفتن انگيزه و
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  دست فروشي خصوصبههاي كاذب افزايش شغل

  ايجاد مشاغل مكمل براي ساكنان روستايي

  ايجاد مشاغل جذاب و مطلوب براي ساكنان محلي

  ايجاد تنوع شديد چشمگير در مشاغل

  معرفي منطقه مورد مطالعه    

كيلومتر مربع، يك درصد مساحت كل كشور  50هزار  18شمال غربي فالت ايران، با بيش از استان اردبيل در 

دهستان  66بخش،  25شهرستان، 9تقسيمات كشوري، داراي  نيترتازه اساساًدهد و اين استان بر را تشكيل مي

  دهد.روستا از روستاهاي بخش مركزي اردبيل را تشكيل مي 16آبادي است كه در اين پژوهش تعداد  2193و 

  در تحوالت درآمدي خانوار روستايي  يمذهبنقش گردشگري 

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

درآمد  يارتقا هاي چون افزايش ميزان درآمد اهالي روستا،مدهبي با افزايش درآمد روستايي، ميانگين گويه

ها باالتر از حد ميانگين انتخاب مثبت گردشگري و بقيه گويه  تأثيرنشان از  يگردشگرهاي ناشي از فعاليت

 توانيمتر از حد ميانگين است و اين را استفاده از كاالهاي لوكس و تجملي پايين و تنها فقط ميزان شده است

  )4شماره ( جدول به آشنايان در منطقه است. زندهبه منطقه و سر  ثروتمندناشي از ورود جماعت 

  درامد مؤلفههاي هاي بدست آمده مرتبط با گويه)، ميانگين و رتبه پاسخ4جدول (

  رتبه واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  هاگويه  مؤلفه

  7 24/2  49/1  62/2  كاهش احساس فقر  درآمد

اســتفاده ميزان اســتفادي از  

  كاالهاي تجملي و لوكس

88/1  13/1  27/1  10  

يد      قدرت خر افزايش ميزان 

  ساكنان روستايي

64/2  48/1  20/2  6  

ــاكنان   افزايش ميزان درامد س

  روستايي

11/3  65/1  27/2  1  
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ناشـــي از         مد  قاي درا ارت

  هاي گردشگريفعاليت

07/3  48/1  20/2  2  

ــطح رفاه و كيفيت  افزايش س

  زندگي

71/2  31/1  73/1  4  

  8  68/1  29/1  59/2  شدن بخش سنتي درآمدزا

نافع   عال   برتري م   يها تي ف

به             بي  ه مذ گري  ــ گردشـ

  آن يهانهيهز

77/2  47/1  18/2  3  

باالترين ســود از     ــب  كسـ

  گردشگري يهاتيفعال

57/2  31/1  71/1  9  

شورا و   افزايش درامد مالياتي 

  ساير نهادها

69/2  39/1  93/1  5  

  

  يگذارهيسرمانقش گردشگري مذهبي 

گويه بررسي شده  از پنجبر اساس نظر ساكنان محلي  يگذارهيسرمادر اين پژوهش نقش گردشگري مذهبي در 

 گذاريسرمايه يعني مؤلفههاي اين گويهكه تمام  دهديمهاي بدست آمده نشان ميانگين پاسخ مطالعه است.

شهري در بخش سنتي با  يهابازنشسته يگذارهيسرمابوده است، ازجمله گويه  بسيار باالتر از حد ميانگين

) خيلي باالتر از 23/3و زيارتي با ورود گردشگران با ( يمذهبدر محدوده اماكن  يگذارهيسرما) تحرك 39/3(

. باشديمبخش خصوصي در روستاها  يگذارهيسرماحد ميانگين محاسبه شده بوده است و نشان از تحرك 

گذاري در و افزايش سرمايه ونقلحملبهبود گذاري براي سرمايه الزم به ذكر است كه گويه هاي افزايش

براي افزايش كيفيت خدمات در روستاها كمي باالتر از حد ميانگين بوده است جدول  يگذارهيسرماروستاها و 

  )5شماره (
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  يگذارهيسرما مؤلفههاي هاي بدست آمده مرتبط با گويه) ميانگين و رتبه پاسخ5جدول (

  رتبه واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  هاگويه  مؤلفه

ما  افزايش   يگذارهيسرما در   يگذار هي ســر

  روستاها

73/2  59/1  53/2 3  

سته    يگذارهيسرما  ش هاي  بازن

  شهري در بخش سنتي

39/3  51/1  29/2  1  

ما  تحرك  در   يگذار هي ســر

ماكن        حدوده ا و  يمذهب    م

  زيارتي با ورود گردشگران

23/3  55/1  41/2  2  

براي   يگذار هي ســرما  افزايش 

يت   مل بهبود كيف قل ح در   ون

  روستاها

59/2  45/1  12/2  5  

ــرمايه گذاري براي افزايش  س

  كيفيت خدمات

61/2  56/1  43/2  4  

  

  قيمت زمين و امالك باال رفتننقش گردشگري مذهبي در 

افزايش قيمت زمين  مؤلفهانتخابي در منطقه مورد مطالعه براي  يهامؤلفهدر اين قسمت از پژوهش با توجه به 

 يمذهبهاي باال رفتن قيمت زمين بخصوص در جوار اماكن ه طراحي چهار گويه گرديد كه گويهو امالك اقدام ب

كشاورزي به واسطه ايجاد مغازه  يهانيزم) و تغيير كاربري 35/3با ( يخوارنيزم) و سوداگري زمين (63/3با (

) خيلي بيشتر از حد ميانگين محاسبه شده بوده است كه همانند بسياري از جاهايي 24/3و اسكان گردشگران با (

ارتقاي استانداردهاي زندگي نيز كمي باالتر  هيگو .دهديمتحرك را نشان  برديمكه از گردشگري مذهبي سود 

منطقه مورد مطالعه بوده  نسبي بهبود كيفيت زندگي روستايي در روستاهايافزايش  نشان ازاز حد ميانگين 

  ).  6(  جدول است.
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  باال رفتن قيمت زمين و امالك مؤلفههاي هاي بدست آمده مرتبط با گويه) ميانگين و رتبه پاسخ6جدول (

  رتبه واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  هاگويه  مؤلفه

مت           ي ق تن  ف باال ر

  زمين 

ين                 م مت ز ي ق تن  ف باال ر

ماكن       نار ا بخصــوص در ك

  مذهبي

63/3  57/1  47/2 1  

ين          م ين و ز م گري ز ــودا سـ

  خواري

35/3  12/1  26/1  2  

بري           كار ير  ي غ م ت   يها ني ز

  كشاورزي

24/3  14/1  32/1  3  

  4  06/1  03/1  94/2  زندگي ياستانداردهاارتقاي 

  

  شدن جوامع روستايي   زااشتغالنقش گردشگري مذهبي بر 

هاي كاذب هاي افزايش شغلگويه انتخاب شد كه به ترتيب گويهاز پژوهش هفت  مؤلفهبراي ارزيابي اين 

انگيزه  باال رفتن) و 28/3) و بهبود اشتغال و حمايت از صنايع كوچك با (44/3بخصوص دست فروشي با (

) و خيلي باالتر از حد ميانگين محاسبه شده بوده 3براي ايجاد موقعيت اقتصادي جديد در ميان اهالي با (../

شغلي جديد و ايجاد مشاغل مكمل و مشاغل جذاب كمي باالتر از حد  تيموقعگويه نهاي ايجاد  ؛ واست

بر اقتصاد نواحي روستايي اين  پژوهشاز  مؤلفهمطلوب اين  تأثيرميانگين انتخابي بوده است كه بيان كننده 

  ) 7جدول (پژوهش داشته است. 
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  زا شدناشتغال مؤلفههاي هاي بدست آمده مرتبط با گويهميانگين و رتبه پاسخ )7جدول (

  رتبه واريانس  انحراف از معيار  ميانگين  هاگويه  مؤلفه

بهبود اشــتغال و حمايت از       شدن زااشتغال

  صنايع كوچك

28/3  03/1  06/1 2  

جاد   شــغلي   يها تي موقعاي

  جديد

68/2  875/0  766/0  5  

باال رفتن انگيزه و تالش براي  

ايجاد موقعيت جديد اقتصادي  

  در ميان اهالي

00/3  10/1  22/1  3  

غل   كاذب     افزايش شــ هاي 

  يفروشدست خصوصبه

44/3  05/1  102/1  1  

غل مكمل براي       جاد مشـــا اي

  ساكنان روستايي

59/2  16/1  35/1  6  

جذاب و     جاد يا غل  ــا مشـ

  مطلوب براي ساكنان محلي

57/2  07/1  14/1  7  

ايجاد تنوع شــديد چشــمگير 

  در مشاغل

69/2  27/1  61/1  4  

  

نشان دهنده اين موضوع است  آمدهو اختالف ميانگين بدست  tاي و ميزان تك نمونه tنتايج حاصل از آزمون 

و سرمايه گداري با  86/78، قيمت زمين و امالك با 50/91، درآمد با 83/98با اشتغال  هايمؤلفهكه به ترتيب 

ذكر شده در منطقه مورد مطالعه  يهامؤلفهگردشگري مذهبي و  يهاتيفعالدرصد بيانگر نقش بيشتر  17/66

همان طور كه نتايج جدول قابل مشاهده  ؛ وهمچنين سطح معناداري آزمون نيز قابل مشاهده است ؛ واست

اين مطلب  گرانيبرا كسب كرده است و  tكمترين ميزان اختالف از ميانگين و ميزان  يگذارهيسرما ؤلفهماست 

هاي گردشگري از ديد ساكنان نقش كمتري در اين زمينه داشته است و نياز مبرم به است كه فعاليت

 ).8. جدول (شوديمدر اين زمينه در منطقه مورد مطالعه احساس  يگذارهيسرما
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 پژوهش هايمؤلفهبراي  يانمونهتك  tآماري آزمون  لي) تحل8جدول (

  5/2مقدار ميانگين:   هامؤلفه

  درصد 95با سطح اطمينان 

t df   ــالف از اخــت

  ميانگين

  يمعنادار  بيشترين  كمترين

  000/0  67/24  63/23  15/24  379  50/91  درامد

  000/0  09/18  38/17  73/17  379  83/98  اشتغال

مت       ي ين و    ق م ز

  امالك

86/78  379  65/10  39/10  92/10  000/0  

  000/0  41/12  69/11  05/12  379  17/66  يگذارهيسرما

   

  گيري:بحث و نتيجه 

مانند نفت مواجه  يمحصولتكامروزه صنعت گردشگري در اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان كه با صادرات 

بسياري حاصل از گردشگران  داراي عوايد و درآمد توانديم يمذهبهستند گردشگري بخصوص گردشگري 

 هايگونه نيترپررونقو  نيترمهمگردشگري مذهبي يكي از  داخلي و خارجي به منطقه گردشگري باشد.

بر جاي گذاشته  هاآناقتصاد  ژهيوبهصنعت گردشگري است كه اثر قابل توجهي را در ابعاد مختلف جوامع 

آن از سوي كساني كه از اين نمونه گردشگري  روزافزونسبب توجه  يمذهباقتصاد گردشگري  است فوايد

هاي اثرات گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي سكونتگاه . در اين پژوهش براي بررسي ميزانبرنديمبهره 

گذاري و افزايش قيمت زمين و امالك شدن، سرمايه زااشتغالدرآمدزا شدن،  مؤلفهروستايي بر اساس چهار 

هاي آماري ميانگين از آزمون تأثراتدستيابي به اهداف پژوهش و ميزان  منظوربهد استفاده قرار گرفت. مور

گر مطلوب بودن و اي نشاننمونهتك tحاصل از آزمون  جينتا اي استفاده شد.نمونهتك tها، واريانس و پاسخ

درآمد  هايمؤلفهانتخاب شده با مثبت گردشگري مذهبي در توسعه اقتصادي مناطق روستايي  يرگذاريتأث

) است. به اين 91/2( يگذارهيسرما)، 29/3)، باال رفتن قيمت زمين و امالك (89/2زا شدن ()، اشتغال92/2(

 هاي گردشگري،ترتيب گردشگري مذهبي سبب افزايش ميزان درامد ساكنان روستايي ناشي از فعاليت

و زيارتي  يمذهبدر محدوده اماكن  يگذارهيسرماهاي شهري در بخش سنتي، تحرك بازنشسته يگذارهيسرما

 خصوصبههاي كاذب با ورود گردشگران، باال رفتن قيمت زمين بخصوص در كنار اماكن مذهبي، افزايش شغل

  ، بهبود اشتغال و حمايت از صنايع كوچك در روستاهاي نمونه شده است.يفروشدست
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 پيشنهادها:

  سراسري براي بهبود دست رسي آهنراهميانه و متصل شدن استان اردبيل به –اردبيل  آهنراهتكميل شدن 

  مرتبط با گردشگري يوكارهاكسبها وموسسات مربوط براي توسعه اعطاي وام از سوي بانك

پروازها تنها به  وناكنهمتجهيز فرودگاه اردبيل و مهيا شدن پروازها به ديگر نقاط كشور (الزم به ذكر است كه    

  .شوديماستان خراسان رضوي و تهران) انجام 

  هاي روستايي و ارتقاي سطح خدمات عموميارتباطي و خدماتي از قبيل بهسازي راه يهارساختيزتقويت 

ــگري با توجه به فرهنگ غني آذري و  غاتيتبلآموزش كافي به مردم و  ــيع در حوزه گردشـ   ينوازمهمانوسـ

  مردم منطقه

  ع:مناب

تدوين استراتژي توسعه گردشگري در مناطق   )، 1391( نجف ريمموسوي،   ،صديقه كياني، ابوالحسني، فرحناز،  

  .141-161، 7شماره آمايش سرزمين،  فصلنامه بياباني (مطالعه موردي شهرستان خور و بيابانك)، كويري و

ــبدري،  ــدر اهللا، ، طيبييعل ديس ــ ،)1391( ،ص ــگري مذهبي؛بر هزينه مؤثرعوامل  يبررس   مطالعه هاي گردش

  .153-177صص ،1 شماره و توسعه گردشگري، يزيربرنامهموردي شهر مقدس مشهد، مجله 

  بر توسـعه گردشـگري مذهبي،   يليتحل ،)1389( ،ونسي غالمي بيمرغ، ،علي ديسـ  موسـوي، تقوايي، مسـعود،  

  .39-64، صص 31، شماره 10 سال فضاي جغرافيايي، فصلنامه

  صنعت گردشگري، انتشارات سمت چاپ اول. يزيربرنامه، مباني 1387حيدري چيانه، رحيم، 

س ذال،  ض  ،يجان روزيفتبار  يمهر عل ،نازنين، ، تبريزينيمحمدح شگري  )، 1395(، يمرت بر  يمذهباثرات گرد

  .83-102، صص 1شماره  پنجم، سال اقتصاد فضا و توسعه روستايي، فصلنامه فضاهاي روستايي،

ــا، عبد  الدين افتخاري،  ركن ي،مهد  ،، پورطاهري لي خل ،حماني ر ــعه    يزيربرنامه  )، 1392(الرضـ راهبردي توسـ

  نجار هاي مذهبي اورامان تخت،گردشگري مذهبي در مناطق روستايي؛ مطالعه موردي روستاهاي داراي مكان   

  .43-66صص ، 1شماره و آمايش فضا،  يزيربرنامهو هجيج، فصلنامه 
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 ســنجي توســعه گردشــگري با رويكرد ســيســتمي در)، امكان1391( مهرنوش مرادي،رضــواني، محمدرضــا، 

  روستاهاي حاشيه اي

بر سطح حمايت ساكنان شهر  مؤثرتبين عوامل «، 1396محمدزاده پرويز پناهي، حسين، سعيده صمد زاده،  

صلنامه گردشگري و توسعه، سال ششم، ف» فرهنگي) –توسعه گردشگري (با تأكيد بر ابعاد اجتماعي  تبريز از

  .63-77، صص 10شماره 

گردشگري مذهبي در توسعه روستايي با     نقش ،)1392( محمد وااليي،، مهدي ،محمدي يگانه، بهروز، چراغي

ــتان مياندوآب،  ديتأك ــهرس ــتايي قپچاق ش ــرمايه اجتماعي مطالعه موردي؛ روس ــر بر كيفيت زندگي و س  هينش

  .7-25 صص .30شماره  ،13تحقيقات كاربردي علوم جغرافياي، سال 

هاي گردشگري پيامدهاي اقتصادي توسعه فعاليت«، )1396( ،زهرا كاتب ازگمي، ،مطيعي لنگرودي، سيد حسن 

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه ». مطالعه دهستان ليچاركي حسن رود مورد شهرستان بندرانزلي: روستايي در

  .16-1 صص ،21شماره روستايي، 

بررسي نقش امامزادگان در توسعه گردشگري زيارتي، اولين كنگره  )،1392( ،افشار كبيري، ،موسوي، ميرنجف

  المللي امامزادگان، سازمان اوقاف و امور خيريه اصفهان.بين

ثار  ،)1391( نادعلي پور، مريم،  كه،      آ قاع متبر يارت ب كات فرهنگي ز عه  و بر قاالت دومين   مجمو مايش   م ه

  اوقاف و امور خيريه استان گلستان. سازمان الملللي گردشگري ديني و توسعه فرهنگ زيارت،بين

 ،تحليل اثرات گردشگري بر روند توسعه روستا شهرها،)1394رضا (ميزاد نژاد،  ،كاوه ،نژادزال ، اصغر نظريان،

  .137-152، صص 3شماره  فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي،. »: سرعينمورد
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