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چکیده
هدف :از گذشتههای دور ،باورهای مذهبی نقش عمدهای در استقرار و رونق سکونتگاههای انسانی داشتهاند .امروزه ،گردشگری
مذهبی درراستای کسب درآمد و نیز حفظ میراث فرهنگی موردتوجه قرار گرفته است .در این مقاله تالش شد تا تأثیر حضور
گردشگران مذهبی بر توسعة سکونتگاههای روستایی ،از دیدگاه روستاییان بررسی گردد.
روش :در این مطالعه ،روش تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی و ازحیث روش ،توصیفی -تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات،
کتابخانهای و میدانی است و روش تجزیهوتحلیل اطالعات ،بهصورت آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی
تکنمونهای و فریدمن) میباشد .جامعة آماری تحقیق شامل خانوارهای روستای نوده انقالب است که طبق سرشماری سال ،3330
این روستا دارای  3040خانوار و  3563نفر جمعیت است و طبق فرمول کوکران ،تعداد نمونة الزم  364خانوار بهدست آمد.
یافتهها :در روستای موردمطالعه ،حضور گردشگران مذهبی بیشترین تأثیر را بر توسعة سکونتگاههای روستایی ،در حوزة اجتماعی
و فرهنگی ،با میانگین  3/5داشته است .عالوهبراین ،نتایج آزمون فریدمن نشان داد که این شاخص با آمارة  ،3/25ازنظر
روستاییان ،باالترین اولویت را دارا است.
محدودیتها /راهبردها :دستیابی به اطالعات تعداد گردشگران مذهبی از چالشهای پژوهش حاضر محسوب میشود.
راهکارهای عملی :با توجه یافتهها ،راهکارهایی چون تبلیغات جاذبههای گردشگری امامزاده ابراهیم (ع) ،تدارک فضای موردنیاز
برای پارکینگ و اقامت ،رعایت حریم بنای مذهبی ازطریق دیوارة فضای سبز ،هماهنگی بین سازمانهای خدماترسان در حوزة
گردشگری و غیره پیشنهاد شده است.
اصالت و ارزش :پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که میتوان با شناسایی آثار گردشگری مذهبی ،زمینههای توسعة
نواحی روستایی را فراهم نمود.
کلیدواژهها :گردشگری مذهبی ،توسعة روستایی ،پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ،روستای نوده انقالب.
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
صنعت گردشگری ،در درجة اول ،بهعنووان ابوزاری بورای توسوعة
اقتصادی ،سود قابلتوجهی از ارز خارجی و فرصتهای شغلی ایجواد
موویکنوود (کوواال و میخوووری ،2033 ،3ص )37 .و موجووب افووزایش
درآمدهای ملی میگردد (استعالجی و خووشنیوت بیواتی ،3330 ،
ص)330.؛ ازاینرو است که کشورهای مختلف در تالش هستند تا با
مهیاسازی و ارزشمندنمودن جاذبههای گردشگری در مناطق دارای
پتانسیل ،فرصت رضایتمندی و بهرهمندی از ابعاد مثبت این صونعت
را فراهم سازند (روزنتوروب و جوو)2003 ،2؛ بنوابراین ،بوا توجوه بوه
اهمیت گردشگری ،این صنعت میتواند ابزاری برای توسوعة منواطق
روستایی (با جاذبههای خاص گردشگری) باشود؛ زیورا ،ایون صونعت
میتواند بهعنوان یک منبع مالی جدیود ،وضوعیت اقتصوادی موردم
محلی را بهبود بخشد و بهعنوان منبعی درجهوت زدودن فقور باشود
(بریدنهان و ویکنز ،2005 ،3ص.)72 .
از گذشتههای دور ،مذهب بهمثابة یکی از عوامل مؤثر در اسوتقرار
جمعیت و رونق سکونتگاههای انسوانی مطورب بوودهاسوت .انسوان از
ابتدای تاریخ ،مکانهایی را مقدس میدانسوته اسوت و بورای توأمین
نیازها و خواستههای روحی ،روانی و موادی خوود و تورس از بالیوای
طبیعی و غیرطبیعی که زندگی او را تهدید میکردهاند ،بوه زیوارت و
دیدن آن مکانهای مقدس مویرفتوه اسوت (محالتوی ،3330 ،ص.
 .)32عدهای از محققان معتقد هستند زمانیکه یک معبد در مکوانی
ساخته میشد ،بهتدریج جمعیت آن روبهفزونی مینهاد و تأسیسوات
شهری و تقسیم کار بهوجود میآمد و نیز روستاهای سوابق ،کوارکرد
شهری پیدا میکردند (شکویی ،3337 ،ص .)357 .طرفداران نظریة
مذهبی در پیدایش سکونتگاهها ،معتقد هستند که عوامل مذهبی در
بههمپیوستن گروههای مختلف اجتمواعی و نیوز تمرکوز جمعیوت و
پیدایش سکونتگاهها بسیار مؤثر بودهاند .مطالعات انجوامشوده نشوان
میدهد که نقش مذهب بهعنوان مبدأ بسیاری از شهرهای اسوالمی،
غیرقابلانکار است و نظیر سایر عوامل ایجاد شهرها ،نقش عمدهای در
ایجوواد شهرنشووینی و توسووعة آن ایفووا مووینمایوود (پوواپلییووزدی و
رجبووویسوووناجردی ،3332 ،ص .)353 .گردشوووگری موووذهبی
بهعنوان یکی از مهمترین زیرمجموعههوای صونعت بوزر و متنووع
گردشگری جهانی ،از جایگواه ویوژهای در رشود اقتصوادی کشوورها
برخووووردار اسوووت .ایوووران اسوووالمی بوووهلحووواج وجوووود امووواکن
مذهبی و زیارتی ،توجه به این صنعت ،اشتغالزایوی و توسوعة پایودار
اقتصادی را دنبال میکند (دفتر تعاونیهوای خودمات وزارت تعواون،

شمارۀ هفتم

 ،3332صص .)6-3 .ذوق ،سلیقه و همت سوتودنی ایرانیوان در بوه-
کارگیری طرب های زیبوای هنور و معمواری اسوالمی ،در سواخت و
ترمیم بناهای بقاع متبرکه و مساجد تاریخی شهرهای مهم مذهبی و
تسری کاربرد سبکهای این نوع معماری اصیل به قواعد شهرسوازی
سایر شهرها ،از دیگر ظرفیتهای موجود این نوع گردشگری در ایران
میباشد که همگام با شهرنشینی توسعه پیدا کردهانود (شایسوتهفور،
 ،3333صص)67-63 .؛ بنابراین« ،بقاع متبرکه و اماکن آرامگاهی ،از
جنبههای گونواگون اجتمواعی ،هنوری ،روانشناسوی و  ...در سوبک
زندگی اسالمی و فرهنگ جامعة ایرانوی نقوش اساسوی داشوتهانود»
(سوولطانرور ،3332 ،ص .)374 .بووهعقیوودة اغلووب روانشناسووان،
توجهنکردن به نیازهای روحی ،سالمت جسمی اعضای جامعوه را بوا
خطراتی مواجه میکند که تقویت ابعاد مثبت معنوی در نهاد آدموی،
با سفر به اماکن مذهبی و زیارت ،میتواند تاحد زیوادی پاسوخگووی
این نیازهای مهم انسانی باشد .وجوود مراکوز موذهبی (اموامزادههوا،
زیارتگاهها ،کلیساها و  )...از چنان اعتبواری برخورداربوودهانود کوه در
بسیاری از موارد ،از دالیول عمودة تأسوی اولیوه یوا توسوعة بعودی
سکونتگاهها بهشمار میآمدند و یکی از عناصر کلیدی بورای پاسوخ-
گویی به نیازهای معنوی و روحی انسانها محسوب میشوند (هاب،5
.)3336
در ایران ،حدوده  30هزار زیارتگاه وجود دارد و در هیچ کشووری
در دنیا این تعداد امامزاده و بقعة متبرکه و بنای مذهبی وجود نودارد
(فراهانی ،3336 ،ص .)45 .بههمیندلیل ،ایران یکوی از کشوورهایی
است که ظرفیوت جوذب گردشوگر موذهبی را دارا اسوت؛ بنوابراین،
امامزادهها عالوهبر اینکه همه جا هستند و نام و نشان صدها و هزارها
آبادی بهشمار میروند ،آثار معنوی و غیرمادی فراوانی در هور مکوان
جغعرافیایی برجای میگذارند که میتوانند منشأ تحوالت اقتصوادی،
اجتمووواعی و فرهنگوووی شووووند (اتینگهووواوزن ،3373 ،ص.)332 .
درحالحاضر ،وجود بقعة متبرکة ابراهیم بن عباس بون علوی (ع) در
روستای نوده انقالب (ارباب) سبب شده است تا سواالنه گردشوگران
زیادی با هدف زیارت این بقعة متبرکه به روسوتای یادشوده بیاینود؛
بهنحویکه در نوروز سال  ،3333بیش از  30هزار نفر از ایون مکوان
زیارتی بازدید نمودهاند (کریمیوان .)3333 ،در کنوار ایون ،برگوزاری
ساالنة مراسم کشتی با چوخوه در گوود کشوتی ایون روسوتا ،سوبب
حضور گردشگران زیادی در روز سیزدهم فوروردین هرسوال در ایون
روستا میگردد .عالوهبراین ،وجود پناهگاه از نوع دشتی در روسوتای
نوده با قدمت تخمینی مربوط به دورة خوارزمشاهیان ،نشان از قدمت
روستا و آبادانی آن در دورههای مختلف دارد؛ بنابراین ،سوؤال اصولی
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سال سوم
زندگی خانوارهای روستاهای موردمطالعه ،تأثیراتی را برجای گذاشته
تحقیق این است که حضور گردشگران مذهبی چه اثراتی بر توسوعة
است.
روستای نوده انقالب (ارباب) داشته است؟
از منابع خارجی نیز میتوان به تعدادی از آنها اشاره نمود که بوا
 .2 .1پیشینة نظری تحقیق
تحقیق حاضر دارایشباهت میباشند؛ ازجمله اینکه در دنیای اسالم،
در سطح روستاهای کشوور موا ،درزمینوة بررسوی گردشوگری و
پتانسیل زیادی برای پیدایش مکانهای مقدس شامل زیارتگواههوای
تأثیرات آن بر جامعة روستایی ،تحقیقات متعوددی صوورت پذیرفتوه
4
فرهنگی و ملی ،اموامزادههوا ،مسواجد و  ...وجوود دارد(مکویلیوامز ،
است؛ اما در این پژوهشها ،کمتر به مقولة گردشگری مذهبی و تأثیر
 ،2002ص .)323 .کلید درک گردشوگری زیوارتی ،جریوان حرکوت
آن ،در سطح سکونتگاههای روستایی اشاره شده است کوه در اداموه،
6
مردم در پهنوة زموین اسوت (اِبورون  ،3333 ،ص .)323 .پوارهای از
دربارة این تحقیقات توضیح داده میشود.
اندیشمندان معتقد هستند که پیشسازی تجربیات گردشگر زیارتی،
تقوایی ،موسوی ،و غالمی ( )3333معتقد هستند کوه درصوورت
منجر به ازدستدادن هنر سفر میشود و هر چه قدر ما مصرانهتر و با
اصالب شیوة مدیریت و داشتن برنامهریزی صحیح ،بقواع موجوود در
خودآگاهی بیشتر بر روی توسعة تجربة خود کار کنیم ،این چیز زائد
شهرستان ممسنی قابلیت مهمی برای جذب گردشوگران موذهبی و
فراگیرتر میشود .گردشگری زیارتی ،نمایشی از رشد و توسعة اماکن
رفع بخشی از مسائل آن دارند .بوهنظور موؤمنی و صورافی (،)3337
زیارتی مانند امامزادههوا ،مسواجد و غیوره و همچنوین ،راهوی بورای
درکنووار بهرهمنوودی مشووهد از اثوورات مثبووت اقتصووادی ،اجتموواعی و
توسعة یکرارچة شهری است که نوعأ منجر به حل بسیاری از مسائل
فرهنگی گردشگری مذهبی– فرهنگی ،بوه گرفتواری ناپایوداریهای
7
و مشکالت مدیریت شهری میگردد (فریدلند و هچت  ،3333 ،ص.
مختلف این شهر ازنظر زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی ،ازجملوه
 .)333نخستین و مسلمترین تأثیر گردشگری زیارتی ،بهواسطة دیدار
اسکان غیررسمی نیز بایود توجوه نموود .ابوراهیمزاده ،کواظمیراد ،و
از محوطة مذهبی و ارتباط بازدیدکنندگان با نهادهای مذهبی اسوت
اسکندریثانی ( )3330با بهکارگیری فرایند برنامهریزی اسوتراتژیک،
3
(ویجایاناند  ،2032 ،ص 360 .به نقل از :مووری ،2002 ،ص.)373 .
عالوهبر بررسی توانمندیها و کارکردهای گردشگری شهر قوم و نیوز
درطول قرنها ،از برخی از محوطههای مذهبی بازدید شوده اسوت و
برای توسعة این کارکردها ،به ارائة راهکارهای کاربردی بورای توسوعة
در آنجا درطی دورة زمانی طوالنی ،اثراتوی از سووی بازدیدکننودگان
گردشگری با تأکید بر گردشگری مذهبی این شهر پرداختهاند .بدری
ایجاد شده است؛ اما گاهی محوطههوای مقودس بوهناگهوان کشوف
و طیبی ( )3333بهاین نتیجه رسیداند که هزینة عمودة گردشوگران
میشوند و موجوب تغییورات مهویج ناگهوانی بورای سواکنان بوومی
در شهر مشهد ،مربوط به خرید از بازار میشود و کمتورین هزینوه را
میشوند؛ مدجوگورجی در بوسنی -هرزهگووین چنین نمونهای است
برای تأمین محل اقامت خود صرف میکنند .شریفیتهرانی و یوسفی
30
3
(شیند  ،2003 ،ص .)35 .اگرسی ،بوایرام ،کوارا ،و عوارف کسویک
( )3333نشان دادند که بوهلحواج ماهیوت فعالیوت گردشوگران در
( )2032در مطالعووهای بووا عنوووان «گردشووگری مووذهبی؛ پتانسوویلی
مقصد ،گردشگری مذهبی و روستایی بهطوور کامول ،و گردشوگری
مغفول در ترکیه» به اثرات منفی گردشگری انبوه و لوزوم توجوه بوه
بومشوناختی درصوورتیکوه گردشوگران ازطریوق ارتبواط مسوتقیم
انواع گردشگری جایگزین همچون اکوتوریسم ،گردشگری روسوتایی،
(رویارویی با مردم محلی) یا غیرمسوتقیم (ازطریوق شوواهد زنودگی
گردشگری درمانی ،گردشگری فرهنگی و گردشگری موذهبی اشواره
مردم محلی) درکنار سفر مسؤوالنة خود بوه شوناخت و یوا تحقیوق
کردهاند .عالوهبراین ،به تفاوتهای سفرهای مذهبی و زیارتی امروزی
درمورد فرهنگ مردم محلی برردازند ،میتوانند گونهای از گردشگری
با گذشته و همچنین ،نیاز گردشگران مذهبی به امکانوات و خودمات
فرهنگی قلمداد شوند .رحمانی ،پورطواهری ،و رکنالودین افتخواری
رفاهی و تفریحی متفاوت با گذشوته پرداختوهانود .موروری گوذرا بور
( )3332معتقد هستند که حضوور گردشوگران موذهبی پیامودهای
پژوهشهای داخلی و خارجی انجامشده ،نشواندهنودة تأثیرگوذاری
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی را با بیشترین تأثیر بر ابعواد اجتمواعی
گردشگری مذهبی بر سکونتگاههای روستایی است.
بههمراه داشته است .اکبریانرونیزی ،خراسانی ،و امامقلی ( )3332بر
این باور هستند که گردشگری مذهبی در مقایسه با طبیعتگردی،
نقش مؤثرتری در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی روستایی ایفوا
نموده است .محمدییگانه ،چراغی ،و والیی ( )3332بیوان میکننود
که گردشگری مذهبی تنها در بعد کالبدی بهبوود وضوعیت کیفیوت

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
روستای نوده انقالب (ارباب) با عرض جغرافیایی  36درجه و 27
دقیقه و  30ثانیه ،و طول جغرافیایی  47درجوه و  33دقیقوه و 30
ثانیه ،و ارتفاع متوسط  3332متر از سطح دریا ،در دشوت جووین و
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دامنة شمالی ارتفاعات جغتای و در فاصلة  54کیلومتری غرب شهر
سلطانآباد (مرکز شهرستان خوشاب) و  40کیلومتری شومال غورب
شهر سبزوار قرار گرفته است .ایون روسوتا بوهدلیول قرارگورفتن در
دامنههوای شومالی ارتفاعوات جغتوای و برخوورداری از آبوهووای
معتودل ،آب فوراوان و بوا هوای وسویع از گذشوتههای دور جواذب
جمعیت بوده است (استانداری خراسوان رضووی .)3333 ،در سوال
 ،3330روستای نوده انقالب (اربواب) دارای جمعیتوی نزدیوک بور
 3563نفر ،در قالب  3040خانوار بووده اسوت .ازلحواج تقسویمات
سیاسی کشور ،از توابع دهستان طب از بخش مرکوزی شهرسوتان
خوشاب بهشمار میرود و بهلحاج مدیریتی نیز هماکنون بهوسویلة
دهیاری اداره میشود (مرکز آمار ایران.)3333 ،

شمارۀ هفتم

شکل  -2آستانة متبرکة امامزاده ابراهیم بن عباس (ع) در
روستای نوده انقالب
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،

 .2 .2روش تحقیق

شکل  -1موقعیت منطقة موردمطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،

سابقة تاریخی این روستا به هزاران سال قبل بازمیگردد .از آثار
تاریخی محدودة موردمطالعه ،زیارتگاه شاهزاده ابراهیم بن عباس بون
علی (ع) میباشد که تاریخ بنای آن بهطوور دقیوق معلووم نیسوت.
بنای قبلی بقعه از ابنیههای تاریخی دورة صفویه است کوه بوهدلیول
آگاهینداشتن مسؤولین وقت از ارزش تاریخی بنا ،با تموام تزئینوات
آینهکاری ،کاشیکاری و بهدلیل استحکامبخشوی ،بنوای آن تخریوب
شد و با مصالح آجرگری ،سنگ و سیمان تجدید بنا گردید .ایون بنوا
در شمال غرب روستای نوده انقوالب واقوع اسوت و هور روز پوذیرای
خیل مشتاقان و زائران اهلبیت (ع) است که بوا طوی مسوافت از راه
دور و نزدیک برای تبرک به ایون بارگواه ملکووتی مشورف میشووند
(ابراهیمیدوست و عبداهللزادهثانی ،3336 ،ص.)335 .

در این مطالعه ،روش تحقیق ازنظور هودف ،کواربردی و ازحیوث
روش ،تجربی و بخشی از آن ،توصویفی -تحلیلوی اسوت .بخشوی از
دادههای تحقیق ،ازطریق مطالعوات میودانی و بوا ابوزار پرسشونامه و
مصاحبه و بخشی دیگر از دادههای موردنیاز مانند چارچوب نظوری-
مفهومی پوژوهش ،اسوناد و مودارک و سرشوماریها ،ازطریوق روش
کتابخانهای بوهدسوت آموده اسوت .جامعوة آمواری تحقیوق شوامل
خانوارهای روستای نوده انقالب مویباشود .طبوق سرشوماری سوال
 ،3330این روستا دارای  3040خانوار و  3563نفر جمعیت است که
طبق فرمول کوکران ،تعداد نمونة الزم  165خوانوار بوهدسوت آمود.
انتخاب خانوارها در سوطح هور روسوتا ،بوهصوورت تصوادفی سواده
میباشد تا اصل فرصت برابر بهمنظور انتخاب خانوارها رعایوت شوده
باشد؛ برایناساس و برای دستیابی به نتایج مطلوب ،پرسشونامهای
برای بررسی پیامودهای گردشوگری موذهبی بور وضوعیت زنودگی
خانوارهای روستای موردمطالعه ،در  34معرف مربوط ،در  5شاخص
اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،کالبودی -فضوایی و زیسوتمحیطوی
تدوین شد (جدول  .)3سطح پایایی پرسشنامة تحقیق با اسوتفاده از
روش آلفای کرونباخ0/632 ،بهدست آمد که بیوانگر میوزان ضوریب
اعتماد نسبتاً باال میباشد .روش تجزیهوتحلیل اطالعات ،با استفاده از
آمار توصیفی (میوانگین ،انحوراف معیوار) و اسوتنباطی (آزموون توی
تکنمونهای و فریدمن) انجام شده است .با توجه به سؤاالت تحقیوق،
این فرضیه ارائه میشود :بهنظر میرسد حضور گردشوگران موذهبی
بیشترین تأثیر را در ابعاد اجتماعی -فرهنگی در روستای نوده انقالب
برجای گذاشته است.

333
بررسی اثرات حضور گردشگران مذهبی بر توسعة...
سال سوم
عمدة اقتصاد جهانی و یکی از بزر تورین صونایع جهوان محسووب
جدول  -1متغیرها و شاخصهای اثرگذاری گردشگری مذهبی
میشوود (سوازمان جهوانی گردشوگری ،3333 ،32صوص.)20-23 .
بر توسعة سکونتگاههای روستایی
امروزه صنعت گردشگری بهعنوان صنعتی پویا و دارای ویژگویهوای
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
بارز و منحصربهفرد ،بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی و تولیودی
آلفای
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را بهخود اختصاص داده اسوت
گویهها
شاخص
کرونباخ
33
(سازمان جهانی گردشگری ملل متحد  ،2007 ،ص )33 .و بهعنوان
کاهش بیکاری ،باالرفتن میزان درآمود
کلیدی برای رشد اقتصادی در این کشورها ،بهکار رفته است (فونت و
مردم ،بواالرفتن قیموت محلوی زموین،
عجووم ،3333 ،35ص)73 .؛ بووهطوووریکووه توسووعة ایوون صوونعت در
جووذب نیووروی مووازاد کشوواورزی در
فعالیووتهووای موورتبط بووا گردشووگری،
کشورهای پیشرفته ،موجب تنوع درآمدها و کواهش ناهمواهنگی در
شکوفاسووازی بخووش صوونایع دسووتی0/765 ،
اقتصادی
اقتصاد و در کشورهای درحالتوسعه ،فرصتی برای صادرات ،تولید ارز
فصووولیبوووودن حضوووور گردشوووگران،
و ایجاد اشتغال بهشمار میآید (هال و اسوتفان ،3335 ،34ص.)547 .
خطرناپذیری کشواورزان و روسوتاییان،
همچنین ،گردشگری بوهعنووان یکوی از راههوای درآمودزایی ،ارزش
فقووودان مهوووارتهوووای مووودیریتی در
افزودة بسیاری دارد .بهعبارتدیگر ،بهقودری در توسوعة اقتصوادی و
کشاورزان.
تغییر الگوی مصرف ،کواهش مهواجرت
اجتماعی کشورها اهمیت دارد که کارشناسان از آن بهمثابة «صادرات
از روستا ،افزایش میزان رضوایت موردم
نووامرئی» (رضوووانی ،3373 ،ص )3 .و گووذرگاهی بوورای توسووعه یوواد
از گردشگران ،رسیدگی به گردشوگران
کووردهانوود (خسووروینژاد ،2003 ،ص .)33 .ازجملووه دسووتاوردهای
در روسووتا ،گسووترش ناهنجوواری بووین
عمووودهای کوووه گردشوووگری بوووههموووراه دارد ،مووویتووووان بوووه
اجتماعی-
جوانووان روسووتا ،افووزایش تعلووقخوواطر،
0/432
36
اشتغالزایی (هولجوواک  ،2003 ،ص ،)2 .توسوعة زیرسواختهوای
تغییوور نوووع آداب و رسوووم ،افووزایش
فرهنگی
37
مشارکت مردم روستا در تهیه و اجرای
منطقووهای (اسوولز و کاسووتا  ،3336 ،ص ،)55 .تحوورک اقتصووادهای
طرب های گردشوگری ،نبوود مطابقوت
بحرانی و تقویت فعالیوتهوای توسوعهای اشواره کورد (لیوو و وال،33
فرهنگی بین گردشگران و روسوتاییان،
 ،2006ص.)360 .
بهبود سطح آموزش و بهداشت.
گردشگری روستایی عبارت است از فعالیتها و گونههای مختلف
افزایش عبوور و مورور ،نامناسوببوودن
گردشگری در محیطهای مختلوف روسوتایی و پیراموون آنهوا ،کوه
تسووووهیالت اقووووامتی و پووووذیرایی،
دسترسینداشتن و کمبود وسایل نقلیة
دربردارندة آثار مثبت و منفی برای محیط انسوانی و طبیعوی روسوتا
همگانی ،مشکالت دسترسی به خدمات
میباشد (صالحیفرد ،3330 ،ص .)33 .امروزه گردشگری روستایی،
0/442
کالبدی -فضایی
بهداشتی و درمانی ،کمبوود راهنمایوان
بهعنوان شکلی نوین از گردشگری ،با هودف توسوعة پایودار جواموع
توریستی ،کمبود یا دسترسوینداشوتن
محلی در نواحی روستایی و بهمثابة ابزاری برای توسوعة اقتصوادی و
به وسایل ارتباطی ،کمبود اطالعرسانی
اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن ،در مناطق روستایی ارتقا
و تبلیغات مناسب.
یافته است (رکنالدین افتخاری ،مهدوی ،و پورطواهری ،3333 ،ص.
افزایش گرد وغبار ،ترافیوک جواده ای،
آلودگی صوتی ،آلودکی بصری ،تخریب
)5؛ ازاینرو ،با توجه به مفهوم توسعة پایدار روستایی کوه در آن ،بوه
پوشش گیواهی ،افوزایش زبالوه و موواد
رفاه انسان و بهبود کیفیت زندگی او و رفاه اکوسیستم طبیعی تأکید
0/33
زیستمحیطی
زائوود ،کمیووت و کیفییووت منووابع آب
33
شده است ،در توسوعة پایودار گردشوگری روسوتایی کوه موردم و
سطحی ،تمیزی کوچه ها و معابر زیبوا
اکوسیستم طبیعی را با هم و با اهمیت برابری موردبحوث قورار داده
سازی ،دفع بهداشتی زباله و ....
است ،مردم جزو مکملی از اکوسیستم بهحساب خواهند آمد و رفاه و
 .3مبانی نظری تحقیق
آسایش یکی منوط به آسایش دیگری میباشد؛ بهاینترتیب ،میتوان
 .1 .3گردشگری و گردشگری روستایی
گفت که توسعة پایدار گردشگری روستایی ،فرایندی اسوت کوه بور
گردشگری ،صنعتی بدون دود و همچنین ،علت و معلولی در روند
تأمین نیازهای توسعة اجتماع محلی ،بهبود زنجیرة عرضة تولیودات
جهانیشدن است (موفورث و مندمونت ،2003 ،33ص )3 .که بخوش
محلی ،تشویق صنایع و حرفههای محلی ،توسعة متناسب با ظرفیت
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زیستمحیطی و اجتماعی محل و افزایش ثبات درآمود گردشوگری
تأکید دارد (رکنالدین افتخاری ،مهدوی ،و پورطواهری ،3330 ،ص.
.)3

گردشگری دانست که شرکتکنندگان در آن دارای انگیزههای مذهبی

 .2 .3گردشگری مذهبی

(منحصراً یا بهصورت ترکیب با سایر انگیزهها) هستند که از مکانهوای

گردشگری مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات دینی -مذهبی
دارد ،در مفهوم تخصصی خود ،فراتر از وابستگی به زموان و اوقوات
فراغت است و عامل مهم جغرافیای انسانی در شکلگیری مسافرت،
ایجاد تمرکز و چشمانداز فرهنگوی مویباشود (تقووایی و همکواران،
 ،3333ص .)37 .از دیودگاه محققوان ،عوامول مختلفوی در انجوام
گردشگری مذهبی توسط مردم مؤثر میباشد که از مهمترین آنهوا
میتوان به کسب تجربة معنووی اشواره کورد (اُلسون ،2006 ،20ص.
322؛ شارپلی و دبوروا ،2003 ،23ص .)54 .درواقوع ،در گردشوگری
مذهبی ،باورهای دینی بهعنوان هودف اصولی فعالیوت گردشوگری
شناخته میشوند (ژانگ 22و همکاران ،2007 ،ص .)32 .گردشوگری
مذهبی ،شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی
اسووت (حیوودریچیانووه ،3337 ،ص .)34 .سووفر زیووارتی از قلموورو
«مذهبیبودن» فراتر میرود و حتی شامل سفر بوه مکوانهوایی کوه
نماد ایدهآلها و ارزشهای ملی هستند و نیز شامل اماکن حادثهدیده
موویشووود (عظیموویهاشوومی و رضوووانی ،3333 ،ص .)235 .در
تقسیماتگردشگری ،گردشگری مذهبی یکی از پونج شواخة اصولی
گردشووگری؛ یعنووی ،گردشووگری فرهنگووی ،گردشووگری طبیعووی،
گردشگری تجاری ،گردشگری ورزشی و گردشوگری موذهبی اسوت
(منشیزاده ،3330 ،ص.)74 .
گردشگری مذهبی یکی از رایجترین اشکال گردشوگری میوراث
فرهنگی ،در کشورهای درحوالتوسوعه اسوت (تیمووثی و نیاپانوه،23
 ،2003ص )3 .و بنابر اطالعوات تفصویلی آمارناموة امواکن موذهبی
کشور ،در ایران 3537 ،زیارتگاه وجود دارد که از ایون تعوداد7333 ،
زیارتگاه در مناطق روستایی قرار دارند (محمدی و خسوروی،3337 ،
ص .)36 .شایان ذکر است که گردشگری مذهبی تنها به سوفرهای
زیارتی اطالق نمیشود؛ بلکه سفرگردشگران به اماکن مقدس مانند
کلیسواها و مسوجدها حتوی بودون هودف زیوارت (ماننود بازدیود
گردشگران غیرمسلمان از مساجد) گونوهای از گردشوگری موذهبی
محسوب میشود .انگیزههوای گردشوگری موذهبی در سوه دسوته
خالصه میشوند که عبارتاند از:
 .3زیارت؛
 .2بازدید از معماری و هنر مذهبی؛
25
 .3ارتباط و آشنایی با شخصیتها و مراسم مذهبی (راج و مورپث ،
 ،2007ص.)33 .

مقدس مانند کلیساها ،مساجد ،مقبرهها ،امامزادهها و ماننود آن بازدیود

 .3. 3آثار گردشگری مذهبی در مناطق روستایی
در تعریفووی کلووی ،میتوووان گردشووگری مووذهبی را گونووهای از

میکنند (میر ،2005 ،24ص .)52 .براساس منوابع موجوود ،زیوارت بوه
شکلگیری آثار متفاوتی در محل مقصد ،اعم از شهر یوا روسوتا منجور
میشود؛ زیرا ،زیارت شوکلی از گردشوگری و نووعی پویوایی و حرکوت
جمعیووت بووهشوومار میآیوود .درحووالیکووه در ادبیووات توسووعه ،پدیوودة
گردشگری توجه زیادی را به خود معطوف داشته است ،آثوار و اشوکال
گردشگری مذهبی کمتر موردتوجه قرار گرفته است (کولین-کرینور،26
 ،2030ص .)345 .گردشووگری مووذهبی قووادر اسووت ازطریووق تعوودد
گردشگران ،بر محیطزیست تأثیر بگذارد (نوالن و نوالن ،3333 ،27ص.
 )70و نیز میتواند بوا توسوعة مبوادالت تجواری ،فرهنگوی و سیاسوی
موجووب پویووایی جمعیووت منطقووه شووود (بوواربر ،3333 ،23ص.)44 .
گردشگری مذهبی قادر است فرایندهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگوی،
اقتصادی و حتی سالمت مردم را تحتتأثیر قرار دهد و بههمیندلیول،
جغرافیدانان به مطالعة نتایج آن بور رفتوار مکوانی و فضوایی عالقهمنود
هستند؛ براینمبنا ،میتوان گردشوگری موذهبی را یکوی از مهمتورین
دالیل تغییرات مکانی دانست کوه قوادر اسوت فعالیتهوای اقتصوادی
منطقه را دستخوش تغییرات اساسوی کنود (ووکنیوک ،2002 ،23ص.
 .)60درنهایت ،تأثیرات گردشگری مذهبی در سوکونتگاهها بوهآسوانی
قابلرؤیت است .امروزه ،طبقهبندیهای مختلفی از آثوار توریسوم بوه-
چشم میخورد که یکی از رایجترین آنهوا ،در چهوار بعود اقتصوادی،
اجتماعی -فرهنگی ،کالبدی و زیستمحیطی موردتوجه است.

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4ویژگیهای فردی پاسخگویان
یافتههای توصیفی نشان میدهد که از مجموع  364نفر پاسوخگوو،
 %53/4مرد و  %43/4را زنان تشکیل میدهند .بررسوی وضوعیت سون
آنها نشان میدهد که بیشترین آنها ( )%56در گوروه سونی 33-50
سال قرار دارند و میانگین سنی کل پاسخگویوان 37/32 ،سوال اسوت.
ازلحاج وضعیت تحصیالت %32 ،ابتدایی %22 ،راهنمایی % 40 ،دیورلم
و سطح تحصیالت  %36از پاسخگویان کارشناسی و باالتر است (جدول
:)2
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سال سوم
جدول  -2ویژگیهای توصیفی دهیاران
دهة  ،3334 -3330به پایینترین رقم خود؛ یعنی % -2/3 ،رسویده
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
است .بخش از مهاجرفرستی روستای موردمطالعه در چند سال اخیر،
درصد
تعداد
ویژگی
مربوط به وقووع خشکسوالیها و بخوش دیگور آن مربووط بوه نبوود
53/4
30
مرد
زمینههای درآمدزایی و فرصتهای اشتغال در روستا میباشد.
جنس
زن

تحصیالت

سن

34

43/4

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

ابتدایی

20

32

راهنمایی

36

22

روستای مورد مطالعه

دیرلم

33

40

مأخذ :مرکز آمار ایران 3354 ،تا 3330

کارشناسی و باالتر

26

36

کمتر از 30سال

33

20

بین  33تا 50

76

56

بین  53تا 40

36

22

بیش از  40سال

20

32

شرح

1341

1311

1331

1331

1351

1309

جمعیت
(نفر)

2062

درصد رشد ساالنه

 .2 .4روند تحوالت جمعیت روستای موردمطالعه
میزان و حجم جمعیت در یک سکونتگاه انسانی ،از عوامول موؤثر
در پایداری روستاها بهشمار مویرود؛ زیورا ،درصوورت وجوود حجوم
جمعیت قابولتوجوه در یوک روسوتا ،امکوان پیودایش فعالیتهوای
اقتصادی متنوع ،جذب امکانات خدماتی ،رفاهی و  ...فراهم میگردد.
در بررسی تحوالت جمعیتی روستای نوده انقالب ،شاهد هستیم کوه
جمعیت روستا از  2062نفر در سال  ،3354به  3563نفور در سوال
 3330رسیده است که در طول  54سال گذشته ،از رشد سوالیانهای
معادل  %3/3در سال برخوردار بوده است (جدول .)3
بررسی وضعیت رشود جمعیوت روسوتا در سوالهوای  3354توا
 3330نشان میدهد که نرخ رشد جمعیت روستای موردمطالعوه توا
دهة  3344 -3364در طوی دورههوای سرشوماری رسومی ،از یوک
ثبات نسبی برخوردار بوده است .باالترین رقم نرخ رشد ،مربوط به دو
دورة  3354 -3344و  3344 -3364با عدد  %3/3اسوت و در نویم

سال

سال

سال

سال

سال

سال

2332
3/2

3335
3/3

-0/2

3333
0/2

روستاها
در این بخش ،با توجه به ضرورت بررسی اثر اقتصادی گردشگری
مذهبی در روستای نوده انقالب 3 ،شاخص کاهش بیکاری ،افوزایش
درآمد روستاییان ،افزایش قیمتها ،جذب نیروی مازاد کشواورزی در
فعالیووتهووای موورتبط بووا گردشووگری و غیووره ،ازسوووی روسووتاییان
موردارزیابی قرار گرفتهاند .نتایج تحقیق پ از تکمیل پرسشونامهها
و تحلیل آنهوا نشوان میدهود کوه درمجمووع ،شواخص بواالرفتن
قیمتهای محلی در روستا با میوانگین  ،5/30بیشوترین و شواخص
خطرناپذیری روستاییان و کشاورزان با ضریب  ،3/7کمترین توأثیر را
برجای گذاشته است؛ بنابراین ،حضور گردشگری موذهبی در روسوتا
توانسته است در بواالبردن درآمود روسوتاییان و کواهش بیکواری در
روستای نوده انقالب تاحدودی موفق عمل نماید (جدول :)5

مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
انحراف

شاخص

میانگین

کاهش بیکاری

2/33

3/37

باالرفتن در آمد مردم

2/43

3/35

33/37

باالرفتن قیمت اراضی روستا

5/30

0/73

33/63

2/30

3/33

3/03

متوسط

شکوفاسازی بخش صنایع دستی

2/32

3/06

3/33

متوسط

6

فصلیبودن حضور گردشگران

5/26

0/32

33/54

خیلی زیاد

2

خطرناپذیری کشاورزان و روستاییان

3/70

3/07

7/36

کم

3

گردشگری

-2/3

 .3 .4بررسی آثار اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعة

جدول  -4ضریب اهمیت پیامدهای اقتصادی گردشگری مذهبی از دیدگاه روستاییان

جذب نیروی مازاد کشاورزی در فعالیتهای مرتبط با

3337

3563

استاندارد

درصد

میزان اهمیت

اولویت

3/55

متوسط

4

متوسط

5

خیلی زیاد

3
7

فقدان مهارتهای مدیریتی در کشاورزان

3/35

0/36

36/63

زیاد

3

کل

2/33

0/62

25/05

متوسط

3
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نتایج تحقیق نشان میدهد کوه درمجمووع ،شواخص رسویدگی بوه
گردشگران در روستا با ضریب  ،5/62بیشترین تأثیر و شاخص تغییر
آداب و رسوم روستاییان در اثر تعامل با گردشوگران بوا ضوریب ،3/4
کمترین تأثیر را برجوای گذاشوته اسوت؛ بنوابراین ،بوهدلیول وجوود
گردشگری مذهبی در روستا ،این پدیوده توانسوته اسوت تاحودودی
زمینهساز افزایش مشوارکت روسوتاییان در طربهوای گردشوگری و
کاهش مهاجرت روستاییان گردد (جدول :)4

 .4. 4بررسی آثار اجتماعی -فرهنگی گردشگری مذهبی
در توسعة روستاها
در این بخش ،با توجه بوه ضورورت بررسوی اثرهوای اجتمواعی -
فرهنگی گردشگری مذهبی در توسعة سوکونتگاههای روسوتایی30 ،
شاخص تغییر الگوی مصورف ،کواهش مهواجرت ،میوزان رضوایت از
گردشگران ،رسیدگی به گردشگران در روسوتا ،گسوترش ناهنجواری
دربین جوانان روستا ،افزایش تعلق مکانی و غیره ،ازسوی روسوتاییان
موردارزیابی قرار گرفتهاند .پ از تکمیل پرسشنامهها و تحلیل آنها،

جدول  -1ضریب اهمیت پیامدهای اجتماعی -فرهنگی گردشگری مذهبی از دیدگاه روستاییان
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
شاخص

میانگین

تغییر الگوی مصرف

2/35

انحراف
استاندارد
3/32

6/33

میزان
اهمیت
متوسط

درصد

اولویت
3

کاهش مهاجرت در روستا

5/52

0/70

33/03

خیلی زیاد

3

افزایش میزان رضایت مردم از گردشگران

5/50

0/63

32/37

خیلی زیاد

5

رسیدگی به گردشگران در روستا

5/62

0/60

33/62

خیلی زیاد

3

گسترش ناهنجاری دربین جوانان روستا

3/32

3/32

4/66

کم

3

افزایش تعلق مکانی

3/36

3/32

33/33

زیاد

4

تغییر نوع آداب و رسوم

3/40

0/67

5/52

کم

30

افزایش مشارکت مردم روستا در تهیه و اجرای طرحهای گردشگری

5/53

0/63

33/23

خیلی زیاد

2

نبودمطابقت فرهنگی بین گردشگران و روستاییان

2/33

3/24

3/73

متوسط

7

بهبود سطح آموزش و بهداشت

3/43

3/33

30/46

زیاد

6

کل

3/33

0/37

23/25

زیاد

3

 .1 .4بررسی آثار کالبدی -فضایی گردشگری مذهبی بر
توسعة روستاها
در این بخش ،با توجه به ضرورت بررسوی اثور کالبودی -فضوایی
گردشگری مذهبی در روستای نوده انقالب 7 ،شاخص افزایش عبوور
و موورور در روسووتا ،نامناسووببووودن تسووهیالت اقووامتی و پووذیرایی،
دسترسینداشتن و کمبود وسوایل حمولونقول عموومی ،مشوکالت

دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و غیره ،ازسووی روسوتاییان
ارزیابی شدهاند .پ از تکمیل پرسشنامهها و تحلیول آنهوا ،نتوایج
تحقیق نشان میدهود کوه درمجمووع ،شواخص کمبوود راهنمایوان
توریستی در روستا ،با ضریب  ،5/43بیشترین تأثیر و شاخص کمبود
یا دسترسینداشتن به وسایل ارتباطی ،با ضریب  ،3/33کمترین تأثیر
را برجای گذاشته است (جدول :)6

جدول  -3ضریب اهمیت پیامدهای کالبدی -فضایی گردشگری مذهبی از دیدگاه روستاییان
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
شاخص

میانگین

افزایش عبور و مرور

2/73

انحراف
استاندارد
3/33

32/33

میزان
اهمیت
متوسط

5

درصد

اولویت

نامناسببودن تسهیالت اقامتی وپذیرایی

2/52

3/23

33/25

متوسط

6

دسترسینداشتن و کمبود وسایل نقلیة همگانی

2/35

3/57

33/33

متوسط

3

مشکالت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

2/42

3/55

33/73

متوسط

4

کمبود راهنمایان توریستی در محل

5/43

0/34

23/23

خیلی زیاد

3

کمبود یا دسترسینداشتن به وسایل ارتباطی

3/33

3/53

3/20

کم

7

کمبود اطالعرسانی و تبلیغات مناسب

5/50

3/04

20/53

خیلی زیاد

2

کل

3/07

0/64

24/63

زیاد

2
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پ از تکمیل پرسشونامهها و تحلیول آنهوا ،نتوایج تحقیوق نشوان
میدهد کوه درمجمووع ،افوزایش زبالوه و موواد زائود در اثور حضوور
گردشگری مذهبی ،با ضریب  ،3/43بیشترین و شاخص تغییر کمیت
و کیفیت منابع آب ،با ضریب  ،2/43کمترین تأثیر را برجای گذاشته
است (جدول :)7

 .3 .4بررسی آثار زیستمحیطی گردشگری مذهبی در
توسعة روستاها
در این بخش ،با توجه به ضرورت بررسی اثورات زیسوتمحیطوی
گردشگری موذهبی در روسوتای نووده انقوالب 7 ،شواخص افوزایش
گردوغبار ،افزایش ترافیک جادهای ،افزایش آلودگی صووتی ،افوزایش
زباله و مواد زائد و غیره ،ازسوی روستاییان موردارزیابی قرار گرفتهاند.

جدول  -3ضریب اهمیت پیامدهای زیستمحیطی گردشگری مذهبی از دیدگاه روستاییان
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
شاخص

میانگین

انحراف

درصد

استاندارد

میزان
اهمیت

اولویت

افزایش گردوغبار

3/23

0/10

9/10

متوسط

8

ترافیک جادهای

3/01

1/99

8/00

متوسط

9

آلودگی صوتی

3/18

0/08

01/00

متوسط

1

آلودکی بصری

3/01

0/20

01/23

متوسط

2

تخریب پوشش گیاهی

3/90

0/32

00/02

متوسط

0

افزایش زباله و مواد زائد

2/28

0/00

02/92

زیاد

0

کمیت و کیفیت منابع آب سطحی

3/28

0/20

01/12

متوسط

0

تمیزی کوچهها ،معابر و زیباسازی

2/28

0/09

02/92

زیاد

0

دفع بهداشتی زباله و ...

2/03

0/21

03/02

زیاد

2

کل

3/82

1/01

32/02

متوسط

0

میانگین متغیرها با میانة نظوری  3نشوان میدهود کوه درمجمووع،
دربووین شوواخصهای موردمطالعووه ،درمووورد پیاموودهای اجتموواعی و
فرهنگووی گردشووگری مووذهبی ،در سووطح معنوواداری کمتوور 0/04
( ،) = Sig<0/05اختالف معناداری بین نمونة موردمطالعوه و
میانة نظری در روستای موردمطالعه وجود داشته است.

 .3 .4بررســی اثــرات گردشــگری مــذهبی در توســعة
سکونتگاههای روستایی
در این بخش ،اثرات حضور گردشگران مذهبی در روسوتای نووده
انقووالب (اربوواب) ،در چهووار بعوود اقتصووادی ،اجتموواعی  -فرهنگووی،
کالبدی -فضایی و زیستمحیطی ،ازسوی روسوتاییان ارزیوابی شوده
است .در این قسمت ،استفاده از آزمون  Tتوکنمونوهای در مقایسوة

جدول  -5بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعة سکونتگاههای روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
سطح معناداری

میانگین

95% Confidence Interval

اثرات

مقدار t

درجه آزادی

کل ابعاد

0/333

365

0/322

اقتصادی

-3/233

365

0/202

0/725

کالبدی -فضایی

0/737

365

0/523

0/330

0/235

7/555

365

0/003

-0/353

-0/364

0/067

-3/335

365

0/372

0/403

-0/040

0/340

اجتماعی-
فرهنگی
زیستمحیطی

)Sig. (2-tailed

اختالفات

حد پایین

حدباال

-0/334

-0/233

0/063

-0/333

0/263
0/534

برای مشخصنموودن وضویعت اثرگوذاری هرکودام از پیامودهای
گردشگری مذهبی ،ابتدا آزمون نرمالبودن دادههوا براسواس آزموون

کولموگروف و اسمیرنوف انجام شود و مشوخص گردیود کوه سوطح
معناداری آزمون در چهار شاخص موردبررسی ،کمتر از  0/04است و
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بنابراین ،فرض نرمالبودن دادهها بهاثبات نمیرسود؛ بنوابراین ،بورای
رتبهبندی اثرگذاری شاخصهوای چهارگانوة پیامودهای گردشوگری
مووذهبی در روسووتای موردمطالعووه ،از آزمووون ناپارامتریووک فریوودمن
استفاده گردید .با استناد به مقدار آزمون کایاسکوئر ( )27/522کوه
در سطح خطای کوچکتر از  0/03معنوادار اسوت ،بایود گفوت کوه
بهلحاج آماری ،بوا اطمینوان  ،%33ارزیوابی روسوتاییان از اثرگوذاری
گردشگری مذهبی ،در شاخصهای چهارگانه متفاوت است (جودول
:)3
جدول  -0بررسی میزان اثرگذاری پیامدهای گردشگری
مذهبی از دیدگاه روستاییان
مأخذ :یافتههای پژوهش3333 ،
انحراف

میانگین

معیار

رتبه
1/69

شرح

تعداد

میانگین

اقتصادی

010

3/882

1/1380

کالبدی  -فضایی

010

2/100

1/1289

3/21

اجتماعی -فرهنگی

010

2/291

1/2012

2/30

زیستمحیطی

010

3/820

1/0110

3/30

برپایووة یافتووههای جوودول ( ، )3بووین شوواخصهووای چهارگانووة
پیامدهای گردشگری مذهبی در روستای موردمطالعه ،شاخصهوای
اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -فضایی ،بوهترتیوب بوا آموارة  3/25و
 ،2/46بیشترین اثرگذاری و شاخصهای اقتصادی و زیستمحیطوی
با آمارة  3/36و  ،2/25کمترین اثرگذاری را بر توسعة سوکونتگاههای
روستایی داشتهاند .با توجه به اینکه حجم گردشگران مذهبی ورودی
به روستا زیاد نیست و آثوار اقتصوادی معمووالً در درازمودت خوود را
نشان میدهند ،تحلیل آماری ذکرشده تأییدکنندة وضوع موجوود در
روستا در حوزة گردشگری مذهبی است.

 .1بحث و نتیجهگیری
امروزه ،صنعت گردشوگری در اقتصواد کشوورهای جهوان دارای
جایگاه مهمی است؛ بهطوریکه پ از صنایع نفت و خودروسوازی،
سومین صنعت درآمدزای هزارة جدید است و فعالیوت مهموی بورای
کسوب درآمود و توسوعة پایودار در کشوورها محسووب مویشوود.
دراینمیان ،سکونتگاههای روستایی ،بهخصوص در کشورمان که 23
درصد از جمعیت را در خود جا دادهاند ،با مسائل و مشکالتی ازقبیل
مهاجرتهای روستایی ،فقر ،پوایینبوودن سوطح اشوتغال و سوطح
بهرهوری در بخش کشاورزی ،فقدان یا کمبود زیربناهوای رفواهی و
خدماتی ،بیکاری و کمبود درآمد مواجهاند .این درحوالی اسوت کوه
تعداد قابلتوجهی از سکونتگاههوای روسوتایی در کشوور ،بوهلحواج
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موقعیت مکانی و داشتن عناصر مهم جذب گردشگر و بهخصوص در
ارتباط با گردشگری مذهبی ،دارای زمینههای مناسبی برای توسوعة
فعالیتهای گردشگری میباشند.
جمعبندی از یافتههای تحقیق ما را به این نکته راهنمایی میکند
که گردشگری مذهبی بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی روسوتاییان توأثیر
داشووته اسووت؛ بنووابراین ،بووا نتووایج تحقیقووات رحمووانی و همکوواران
( ،)3332اکبریووانرونیووزی و همکوواران ( )3332و محموودییگانووه و
همکاران ( )3332که معتقد به تأثیر گردشوگری موذهبی در ابعواد
کالبدی -فضایی و اجتماعی -فرهنگی در ایوران هسوتند ،همخووانی
دارد .همچنین ،یافتههای قبلی شریفیتهرانوی و یوسوفی ( )3333را
که معتقد هستند ،گردشگری مذهبی بهطور مسوتقیم بوه شوناخت
فرهنگ مردم محلی میپردازد ،تأیید مینماید.
درپایان ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که برای پاسخ بوه ایون
سووؤال کووه حضووور گردشووگران مووذهبی چووه اثراتووی را بوور توسووعة
سکونتگاههای روستایی برجای گذاشته است ،بر پایة دادههای حاصل
از نظرسنجی از روستاییان ،دربین متغیرهای آثار گردشگری مذهبی،
بیشترین ضریب اهمیت به آثار اجتماعی و فرهنگی با میوانگین 3/5
اختصاص مییابد ،و برپایة آزمون  Tتکنمونهای نیوز اخوتالف نظور
معناداری بین نظر نمونه و میانة نظری ( )3در ایون شواخص وجوود
دارد .با توجه به اینکه نرمالبودن دادههوا در هیچکودام از چهوارگروه
اثبات نگردید ،با اسوتفاده از آزموون ناپارامتریوک فریودمن مشوخص
گردید که ازنظر روسوتاییان ،شواخص اجتمواعی -فرهنگوی دربوین
شاخصهای دیگور پیامودهای گردشوگری موذهبی ،بوا آموارة 3/25
بیشترین میانگین را بهخود اختصواص داده اسوت؛ بنوابراین ،میوزان
اثرگذاری آن بر توسعة سکونتگاههای روسوتایی در اولویوت اول قورار
میگیرد و درنتیجه ،فرضیة تحقیق تأیید میگردد.
با توجه به بررسیهای انجام شده در طی انجام پوژوهش و نتوایج
بهدستآمده ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 امکان بهرهگیری از پهنههوای مخروبوه و زموینهوای خوالی در
اطراف اموامزاده ابوراهیم (ع) بورای جبوران کمبوود خودمات و
کاربریهای موردنیاز زائران و گردشگران موذهبی وجوود داشوته
باشد؛
 کاربریهای مجاز به استقرار در محدودة توسعهای آیندة امامزاده
ابراهیم (ع) ،عمدتاً فعالیتهای تجاری خرد و محلهای و کاربری-
های مرتبط با گردشگری مذهبی باشند؛
 خواناکردن و آدرسدهی دقیوق محودودهها و عناصور منفورد و
مسیرهای گردشگری در محدودة بافت تاریخی اطوراف اموامزاده
برای اطالعرسانی مناسب به گردشگران لحاج شود؛
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طربهای توسعة امامزاده ابراهیم (ع) باید همگن با بافت تاریخی
روستای نوده انقالب باشند؛
جلوب مشوارکت مردموی در اداره و اجورای طوربهوای توسوعة
امامزاده وجود داشته باشد؛
دربارة جاذبههای گردشگری مذهبی و تاریخی اموامزاده ابوراهیم
(ع) در رسانهها ،جراید ،فضای مجازی و غیره تبلیغ شود؛
با توجه به اینکه هور روز تعوداد زیوادی از گردشوگران داخلوی و
خارجی و تورهای علموی از بقعوة اموامزاده ابوراهیم (ع) بازدیود
میکنند ،در روند توسعة آن به افزایش پارکینگها ،متناسوب بوا
نیاز گردشگران توجه گردد؛
با توجه به قرارگیری اموامزاده در درون بافوت فیزیکوی روسوتا و
گسترش آلودگی صوتی ،پیشونهاد مویگوردد کوه بوا گسوترش
دیوارههای سبز (فضاهای سبز) بهعنوان حریم پیرامون اموامزاده،
به میزان زیادی از آلودگیهای صوتی و هوا جلوگیری شود؛
با توجه به ایجاد ظرفیوت زیواد گردشوگری در آینوده در سوطح
منطقه ،بین سازمانهای خودماترسوان در حووزة گردشوگری،
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-eEnghelab Village.
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