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نقش گردشگري مذهبی در توسعه روستایی، با تاکید بر کیفیت 

روستاي قپچاق  ؛مطالعه موردي زندگی و سرمایه اجتماعی

  شهرستان میاندوآب

 27/3/92پذیرش نهایی:                21/11/91دریافت مقاله:

  7-25 صفحات:

    دانشگاه زنجان ،جغرافیا و برنامه ریزي روستایییار استاد بهروز محمدي یگانه:
 Email:behrozyeghaneh@yahoo.com  

 دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه تهراندانشجوي  مهدي چراغی:

 Email:mahdicharaghi@yahoo.com  

     1دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه زنجان محمد والئی:

Email:valaei1365@gmail.com  

  چکیده

ترین صنایع در اقتصاد جهان امروزه گردشگري به یکی از بزرگترین و پرمنفعت

بسیاري تبدیل شده و به عنوان بستري جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادي در 

عالوه بر این، سود صنعت  رود. می از نقاط روستایی کشورهاي در حال توسعه به شمار

بلکه این  ،گردشگري در نواحی روستایی صرفا در بهره اقتصادي خالصه نمی شود

توان از زوایاي مختلفی همچون بهبود کیفیت زندگی روستائیان و سرمایه مزایا را می

حقیق حاضر, بررسی نقش گردشگري مذهبی در توسعه اجتماعی ارزیابی کرد. هدف ت

نوع تحقیق کاربردي،  .باشدزندگی و سرمایه اجتماعی می روستایی، با تاکید بر کیفیت

اي و میدانی و روش گردآوري اطالعات کتابخانه و تحلیلی -روش تحقیق توصیفی

ف معیار) و روش تجزیه و تحلیل اطالعات هم به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحرا

استنباطی (آزمون فریدمن و آزمون ویلکاکسون) صورت گرفته است. جامعه آماري 

 963، داراي 1390تحقیق، شامل خانوارهاي روستاي قپچاق که طبق سرشماري سال 

 242نفر جمعیت می باشد، طبق فرمول کوکران تعداد نمونه الزم  3562خانوار و 

دهد، گردشگري مذهبی در بین ابعاد شان میهاي تحقیق نخانوار بدست آمد. یافته

اقتصادي, کالبدي, اجتماعی و زیست محیطی تنها در بعد کالبدي بهبود وضعیت 

کیفیت زندگی خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه به همراه داشته است، همچنین 

                                                
  5977154556وآب، شهرستان میاند :سنده مسئولینو.  ١
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هاي تحقیق در ارتباط با سرمایه اجتماعی خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه یافته

دهد، در بعد انسجام وضعیت خانوارهاي مورد مطالعه بعد از گسترش ن مینشا

بعد از  گردشگري مذهبی بهبود داشته، اما در ابعاد مشارکت و اعتماد اجتماعی،

  گسترش گردشگري مذهبی از سطح این ابعاد کاسته شده است.

اعتماد ، اققپچ يروستا، گردشگري مذهبی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی: واژگانکلید 

  یاجتماع

  

  مقدمه

انسان به عنوان یک مسافر شناخته شده است. در آغاز، انسان به دنبال  ،از زمان بسیار قدیم

کرد، اما با گذشت زمان، سفر خود را تبدیل به ابعاد می سفرمواد غذایی و سرپناه اقدام به 

ردشگري به عنوان . امروزه گ(Karar,2001:100)جدیدي از مسافرت و گردشگري کرده است 

به  )،UNWTO,2007:11(بارز و منحصر به فرد  هايیگویژیک رویکرد اقتصادي پویا و داراي 

                 ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده استیکی از بزرگترین و پرمنفعت

(UNWTO, 2013:2)  ري و به عنوان بستري جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادي در بسیا

عالوه بر این، سود صنعت  .WTO,2009:14)( روداز کشورهاي در حال توسعه به شمار می

بلکه این بهره را از زوایاي مختلفی  ،گردشگري صرفا در بهره اقتصادي خالصه نمی شود

هاي توان ارزیابی کرد. ویژگیهمچون شناساندن فرهنگ داخلی به دیگر کشور ها نیز می

ان به نوبه خود از یک طرف متاثر از اهمیت، اعتبار، ماهیت، تنوع ساختار گردشگري هر مک

نقش وکارکرد مذهبی، فرهنگی، تفریحی، تجاري و به طور کلی جاذبه هاي مکانی آن است، و 

(باورهاي اعتقادي) و  هاي اجتماعی، فرهنگیاز طرف دیگر برگرفته و تاثیر پذیرفته از ویژگی

. با نگاهی به تاریخ )1390:116(ابراهیم زاده،است  اقتصادي ساکنان محلی و گردشگران

هاي مذهبی چون مراسم مقدس هاي مذهبی به گردشي سفرها و گردشگذشته در زمینه

)، 205 :1370(دورانت،  یونانیان باستان در معبد آپلون، سفرهاي مصریان براي دیدار از فراغنه

-و نظایر آن بر می )1369:232ین سن، (کریستایرانیان باستان به معبد آناهیتا در کنگاور 

خوریم که هر یک به گونه اي، قدمت و رواج این شکل از گردشگري را در میان ملل مختلف 

دهند. از دیدگاه اجتماعی پذیرش گردشگران مذهبی در یک روستا بر روي نحوه نشان می

موثر باشد. در حال تواند، پذیري میپذیري، نحوه رابطه متقابل انسان ها و نحوه زیستکنش

تواند از حاضر بسط و گسترش گردشگري در محیط روستا داراي اثرات مثبت و منفی بوده و می

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ... نقش گردشگري مذهبی در توسعه روستایی، با تاکید بر کیفیت زندگی
 

9

طریق نفوذ و تاثیر بر کلیه جوانب زندگی روستایی، باعث توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و 

به دلیل دارا  . نواحی روستایی)330 :1387( ازکیا و ایمانی،  شودکالبدي در محیط روستا می

هاي متفاوتی که در جذب گردشگر دارند، انواع هاي طبیعی و قابلیتبودن چشم اندازها، جاذبه

گذارند که براساس معیارها و ضوابط تقسیم و اشکال گوناگونی را از گردشگري به نمایش می

(رضوانی و بندي و نیز در برخی از ویژگی هایشان با یکدیگر متفاوت هستند 

 ).1390:64،همکاران

دهستان مرحمت آباد شمالی در شمال غربی شهرستان میاندوآب واقع شده است. این 

دهستان با توجه به وجود زیارتگاه منطقه تاج الدین علی (ع)،  طی سال هاي اخیر با توسعه 

گردشگري مذهبی در روستاي قپچاق مواجه بوده است. با توجه به گسترش گردشگري مذهبی 

اخیر در روستاي قپچاق، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش گردشگري  در طی چند سال

مذهبی در توسعه روستایی و با تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی و در پی پاسخگویی 

  به سواالت زیر تدوین شده است:

آیا توسعه گردشگري مذهبی، افزایش کیفیت زندگی خانوارهاي روستایی محدوده مورد  -1

 ر پی داشته است؟مطالعه را د

توسعه گردشگري مذهبی، چه تغییراتی را در سرمایه اجتماعی خانوارهاي روستایی  -2

 محدوده مورد مطالعه را در پی داشته است؟
  

 مبانی نظري

مذهبی دارد، به مفهوم تخصصی  -گردشگري مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات دینی 

غت، عامل مهم جغرافیاي انسانی در شکل گیري خود فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فرا

گردشگري  .)37 :1389(تقوایی و همکاران، مسافرت، ایجاد تمرکز و چشم انداز فرهنگی است 

مذهبی امروزه، در راستاي کسب درآمد و همچنین جهت حفظ میراث فرهنگی مورد توجه 

تواند در بی میکشورهاي مختلف قرار گرفته است. در بعد داخلی توسعه گردشگري مذه

میراث فرهنگی را  ظفحاي، افزایش اشتغال و در بعد ملی افزایش درآمد و راستاي توسعه منطقه

 به دنبال داشته باشد.

باشد که از دیدگاه محققان عوامل مختلفی در انجام گردشگري مذهبی توسط مردم موثر می

 Olsen, 2006:112; Sharpley) توان به کسب تجربه معنوي اشاره کرد از مهمترین آنها می

and, Deborah, 2009: 45)  در واقع در گردشگري مذهبی، باورهاي دینی به عنوان هدف اصلی

در مفاهیم علمی تفاوت . (Zhang and Huang, 2007:32)فعالیت گردشگري شناخته می شود 
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ت تاریخی هایی میان گردشگري مذهبی و زیارت وجود دارد، در زمینه زیارت مدارك و مستندا

موجود از تمدنهاي عظیم بین النهرین و مصر و سایر آثار و قرائن بر جاي مانده از روزگاران 

کنند، به طوري که پیش از تاریخ، از دیر باز از سفرهاي مذهبی هزاران نفر از انسانها حکایت می

ی را بر خود هاي متراکم انسانی از هزاران سال قبل به منظور انجام فرایض دینی هر رنجتوده

کردند و راهی سفرهاي دور و دراز می شدند. در واقع انگیزه در زیارت ریشه در باورها هموار می

 ).1387:14(مؤمنی و  همکاران، مذهبی دارد  -و اعتقادات، دینی

ها و هاست، که اقامتگاهاز طرفی دیگر در زیارت انگیزه اصلی زیارت اماکن مقدسه و زیارتگاه 

آن به هر حال در طول مدت اقامت تأثیر دارد. ولی درآمد خانوار نقش چندانی در  نوع امکانات

  ).Fatemi, 2001:11(انگیزة اصلی زیارت از این اماکن ندارد 

هاي فقط گردد که با انگیزه) به افرادي اطالق میPilgrimبه طور خالصه می توان گفت، زائر (

افراد مؤمنین و معتقدین مذهبی هستند که  کند. اینمذهبی (سفرهاي تک منظوره) سفر می

مذهبی، قربت به خدا، زیارت قبور امامان و رهبران   -به اماکن مقدسه براي انجام فرایض دینی

هاي دینی پاك شدن از گناه و نظیر اینها بر اساس آموزه شفا، ثواب، اداء نذر، شفاعت، مذهبی،

 Religious( نمایند؛ اما گردشگران مذهبیاند اقدام به به مسافرت می ـ مذهبی که آموخته

Tourism( دیدارکنندگانی هستند که در مراسم و زیارت قبور پیامبران، امامان و رهبران دینی ،

از دیگر مکان هاي گردشگري  ـ مذهبی، فعالیتهاي مذهبی و نظیر اینها شرکت می جویند و نیز

دیدار کنندگانی هستند که همزمان  هم دیدن می کنند. در واقع گردشگران مذهبی مسافرین و

با انگیزه هاي مذهبی اولیه، انگیزه هاي دیگر که ممکن است براي انواع گردشگري عادي باشد 

کارکردي با اولویت  آمیزد، و اهداف سفر آنها چند منظوره و چند نقشی یا چنددر هم می

-کند و به دیدن مکانها استفاده میگردشگري مذهبی از فرصت از طرفی دیگر مذهبی است.

هاي دیگر فرهنگی ـ تفریحی می رود، اما زائر، تمام وقت خود را در مکان مقدسه صرف اعمال 

کند و هدف مسافرت آن، از معنویت درونی آن سرچشمه می گیرد و دیدن مذهبی ـ دینی می

ا ، هاي پیشین، شکر نعمت رسیده از طرف خدو سعی در ارتقاء اعمال مذهبی، دینی، پیمان

کند و حتی غیره دارد. زائر خود را یک گردشگر محسوب نمی شرکت در مراسم مذهبی مهم و

(سقایی،  اگر از امکانات رفاهی گردشگري هم استفاده کند، رفتار او مشابه یک گردشگر نیست

1390.(  

ریزي و مدیریتی گردشگري هاي برنامههاي گردشگري در تمامی بخشامروزه، منابع و جاذبه 

همیت فراوانی یافته است؛ لیکن استفاده از مواهب گردشگري جز با فراهم کردن بستر مناسب ا

ریزي براي ها در مرحله اول، برنامهتوسعه گردشگري امکانپذیر نیست. از این رو شناسایی جاذبه
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 ,Behzadfar, and   Zamanianرسد (ها در مراحل بعدي، امري ضروري به نظر میتوسعه آن

هاي متبرکه در نواحی روستایی کشور، گردشگري با توجه به وجود بسیاري از مکان ).2008:7

(رضوانی،  شودمذهبی یکی از الگوهایی مهم گردشگري در نواحی روستایی کشور، محسوب می

1387: 315(. 

یکی از اثراتی که گردشگري مذهبی بر روي جامعه میزبان دارد، تحوالتی است که در سرمایه 

اي است که اخیرا مورد شود. سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرارشتهاین جوامع ایجاد می اجتماعی

. توجه به کمیت و )1384:11(فیلد، هاي علوم انسانی قرار گرفته استتوجه بسیاري از شاخه

ها پردازان اجتماعی قدمت طوالنی دارد. کنکاش، دل مشغولیکیفیت روابط اجتماعی، نزد نظریه

در خصوص سرمایه اجتماعی مفهوم بازنگري شده و بازتاب  دیشمندانناامروزي  هايو دغدغه

باشد که در قالبی جدید به بازنگري اندیشه بسیاري از اندیشمندان اجتماعی قرن نوزدهم می

. کاربرد مفهوم )1389:241(ازکیا،اند این مفهوم، در چارچوب نظریه سرمایه اجتماعی پرداخته

هاي اجتماعی و به معناي شبکه 1961ن بار توسط جین جاکوب در سال سرمایه اجتماعی اولی

. امروزه در جریان توسعه )1384:29توسلی،م: 1388:8(صادقی و قنبري،فشرده به کار رفت 

یک کشور در کنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، انسانی و مادي) سرمایه اجتماعی هم به عنوان 

مفهوم سرمایه  ).1389،385(ازکیا و غفاري،رود ه شمار میبرون داد و هم درون داد توسعه ب

باشد. از دیدگاهی، سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی داراي داراي تعاریف مختلفی می

برگیرنده هنجارها و شبکه روابط اجتماعی بوده که کنش اجتماعی  روابط اجتماعی است که در

دهد. در تعارف دیگر، سرمایه اجتماعی به جمعی را میرا تسریح و به افراد امکان انجام عمل 

هاي اجتماعی هاي اجتماعی و از طریق ارتباط به شبکهعنوان منابع در دسترس افراد و یا گروه

(Kawachi,2008:15)باشد که به تسریح ها می، و از ترکیب سه عامل اعتماد، هنجارها و شبکه

  کند.کنش جمعی کمک می

ایه اجتماعی جنبه مهمی از توسعه عملی اجتماع محلی و توسعه پایدار به در این میان، سرم

شمار می رود. سرمایه اجتماعی در جوامع روستایی، اندیشه زیربنایی اجتماعی در کارآفرینی، 

تسهیل کننده و کمک دهنده شناخت الگوهاي مطمئن تعامل و رویکرد جمعی به مسائل است 

ها در چارچوبی که داراي تغییرات سریع است، ی به چالشو توانایی محلی را براي پاسگوی

-مهم بسیار نقشی اجتماعی، يسرمایه در واقع، امروزه ).1389:214(افتخاري، دهد افزایش می

 و جمعی روابط هايو شبکه کندمی ایفا و جوامع سازمانها در انسانی و فیزیکی سرمایه از تر

 غیاب در .باشدمی سازمانها با سازمانها و انسانها و مانهاساز انسانها، میان انسجام بخش گروهی،

 يسرمایه بدون و دهندمی دست از را خود اثربخشی هاسرمایه اجتماعی، سایر سرمایه
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(خمر شوند می دشوار و ناهموار اقتصادي، و فرهنگی تکامل و هاي توسعهاجتماعی، پیمودن راه

 نیازهاي دیگران با تقابل و تعامل در ذاتی طور به ندر حال حاضر انسا ).96 :1390و همکاران،

 تا آنها نقش و متقابل هايکنش این اثرات .نمایدامور می گذران ساخته و طرف بر را خود

سازد. در همین حال گسترش گردشگري ممکن می غیر زندگی را آنها، حذف که است حدي

ابل میان انسان ها تحوالتی را در مذهبی در نواحی روستایی از طریق تغییر در کنش هاي متق

کند. این امر به خصوص در نواحی روستایی کشورهاي سرمایه اجتماعی جامعه میزبان ایجاد می

  باشد.جهان سوم که مراحل اولیه توسعه گردشگري را سپري می کند داراي نمود بیشتري می
  

  مفاهیم کیفیت زندگی

و  آمده چگونگی مفهوم به Qualityو  چه و چیزي معنی به  (Qual)التین در کیفیت واژة

Qol هر براي که است آن هايتفاوت دربرگیرنده و زندگی معنی چگونگی به واژگانی منظر از 

موضوع کیفیت زندگی از ). 200 :1381(کردزنگنه،  است دیگران با متفاوت و یگانه و ویژه فرد،

اي یافته است و مبناي فوق العادهبه بعد، در ادبیات نظري و توسعه، اهمیت  1990آغاز دهه 

). 150 :1389(عنبري، هاي اخیر شده است هاي نوین کشورها در سالتمایز و دسته بندي

 :1378، گودرزيو  (عبديمفهوم کیفیت زندگی ابتدا در حوزه محیط زیست مطرح شده است 

وع درباره این هاي متنگذشت چند دهه از رواج مفهوم کیفیت زندگی و انجام پژوهش). با 154

  ). 3 :1390(غفاري و همکاران، موضوع، تعریف واحدي وجود ندارد که مورد قبول همه باشد 

هاي هاي بهداشتی، زیست محیطی و بیماريدر واقع مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه

(جمعه شد، اما طی دو دهه گذشته به مفهومی چند بعدي بسط یافته است روانی محدود می

. شاخص امروزه پیشرفت یک اجتماع، کیفیت زندگی است. این اصطالح در )50 :1390پور، 

-ترین عواملی است که شرایط زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد را تعیین میبرگیرندة مهم

ترین نکات مورد توجه در علوم اجتماعی هاي اخیر کیفیت زندگی یکی از اساسیکنند. طی دهه

پارامترهاي مادي توسعۀ اقتصادي و تولیدات داخلی در کنار پارامترهاي غیر  بوده و براي ارزیابی

مادي چون کیفیت کار، سطح باسوادي و فرهنگ، استاندارد پزشکی و بهداشت، کیفیت فراغت 

و تفریح، شرایط محیط زیست، جو سیاسی، احساس خوشبختی انفرادي و حتی آزادي و اتحاد 

جهانی،  سازمان بهداشت .)92 :1388(حریرچی و همکاران،  گیرندملی مورد بررسی قرار می

کیفیت زندگی را به معناي درك فردي هر فرد از موقعیت خود در زندگی در بستري از 

باشد تعریف کند و داراي، انتظارات میهاي اجتماعی که فرد در آن زندگی میها و ارزشفرهنگ

روابط خانوادگی، وضعیت مالی و اشتغال، از نظر الیارد . (Rana et al, 2009:14) کندمی
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هاي شخصی نشان دهنده کیفیت زندگی هر فرد روابط فرد در جامعه، آزادي فردي و ارزش

در حال حاضر، بیشتر محققان مفهوم کیفیت زندگی را به عنوان  (Layard, 2005:7).باشدمی

 ,Quaghebeur, et al, 2004:78; Skevington)دانند یک مفهوم ذهنی و چند بعدي می

2002: 150 ).   

محققان حوزه کیفیت زندگی با چهار مسئله در این حوزه روبرو هستند، ابتدا اینکه چگونه و 

با چه روشی به اندازه گیري کیفیت زندگی در افراد بپردازند، دوم اینکه کدام ابعاد وجودي 

هاي گیري براي افراد و گروههگیري مورد استفاده قرار بگیرد، سوم چگونه اندازانسان در اندازه

مختلف صورت بگیرد و چهارم اینکه چگونه نتایجی ارائه شود تا اجازه مقایسه میان افراد و 

 کوچک شخصی هايشبکه مختلف، جوامع . در(Ahman et al , 2011:147)گروهها را بدهد  

 که سته هستند،ب بسیار جهات برخی از خانواده همچون هستند، اجتماعی سرمایه از که بخشی

 گردشگران برابر در دید باز ایجاد از مانع زیرا باشد گردشگري توسعه موانع از یکی تواندمی این

 تواند می گردشگران حضور مطلب که این ترویج با توانندمی جوامع این شود. اما می خارجی

 شبکه دهند. یشافزا را از گردشگران نوازي ساکنان مهمان شود، منطقه براي مزیت ایجاد باعث

 هاي شبکه .دهند را گسترش خود عمودي و افقی توانند بصورت می هم محلی اجتماعی هاي

 به کشورها و ها، مناطقسازمان در عمودي اجتماعی هايشبکه و ها در خانواده افقی اجتماعی

سرمایه  است از شده تشکیل قوي افقی اجتماعی هايشبکه از که ايجامعه. می آیند وجود

 .بود برخوردار خواهد گردشگري توسعه مانند جدید هايفرصت ایجاد براي الزم تماعیاج

 گردشگري در برابر است، قوي عمودي اجتماعی هايشبکه داراي که ايجامعه همچنین

در   ).134، 1391در بیدختی و شریفی،   (Macbeth, 2004دارند بازتر و تر ذهنیتی روشن

گردشگري  کار و کسب بر سرمایه اجتماعی گ نشان می دهد،وبین همین راستا نتایج تحقیق

 سرمایه اجتماعی هايمولفه از یک هر تأثیر میزان باشد. از دیدگاه وبینگداراي اثراتی می

-رابطه و اجتماعی ساختاري سرمایه اجتماعی، سرمایه هاي مختلفمولفه میان از. است متفاوت

 نشان تحقیق هايیافته همچنین .دارد گردشگري آفرینیدر کار افراد توانایی با مثبتی رابطه اي

 ,Weibing et all) ندارد  بر گردشگري داري معنا اثر) شناختی(ادراکی  اجتماعی سرمایه داد

بی در بهبود وضعیت تاکنون مطالعاتی در ارتباط با نقش گردشگري روستایی و مذه (2011

جام شده است که مهمترین این مطالعات سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی نواحی روستایی ان

  .بیان شده است 1در جدول شماره 

  

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    92 ، پاییز30شماره  ،علوم جغرافیایی سال سیزدهمتحقیقات کاربردي نشریه 
 

14

  ) نقش گردشگري در سرمایه اجتماعی و کبفیت زندگی1جدول (

  نتایج تحقیق  سال -محقق

kim,2002: Aref,2011 .میان گردشگري و افزایش کیفیت زندگی رابطه معناداري وجود دارد  

Sharron,2011  ایش مشارکت روستائیان را به دنبال دارد.گردشگري روستایی افز  

Williams and Norman ,2007; 
benjamlns, 2005  

  گردشگري مذهبی افزایش سالمت روان افراد را به دنبال دارد.

Bhujyan et all,2011   در پایداري اقتصادي اسالمیگرشگري موثر بودن نقش  

 منبع : یافته هاي تحقیق

  

 روش شناسی تحقیق

حاضر، با توجه به پرسش هاي مطرح شده و در راستاي پاسخگویی علمی به این  در تحقیق

سواالت، به تبیین چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته شده است. بنابراین، 

تحلیلی می باشد. جامعه آماري تحقیق، -تحقیق حاضر از نوع کاربردي و به روش توصیفی

 963داراي  1390چاق می باشد، این روستا طبق سرشماري سال شامل خانوارهاي روستاي قپ

خانوار بدست  242نفر جمعیت می باشد، طبق فرمول کوکران تعداد نمونه الزم  3562خانوار و 

آمد. انتخاب خانوارها در سطح هر روستا، به صورت تصادفی ساده می باشد، تا اصل فرصت برابر 

باشد. براین اساس و به منظور دستیابی به نتایج مطلوب،  به منظور انتخاب خانوارها رعایت شده

پرسش نامه اي جهت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و کبفیت زندگی خانوارهاي روستاي 

 34معرف مربوط به کیفیت زندگی و  39مورد مطالعه بعد از توسعه گردشگري مذهبی و در 

) سطح پایایی پرسشنامه تحقیق 2 معرف مربوط به سرمایه اجتماعی تدوین شد. (جدول شماره

بدست آمد که بیانگر ضریب اعتماد باال می باشد. روش  76/0با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون 

  فریدمن و آزمون ویلکاکسون) صورت گرفته است.
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  هاي مربوط به تحقیق ها و معرف ) شاخص2جدول (

  معرف  ابعاد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ابعاد 

سرمایه  

  اجتماعی

  

اعتماد 

  اجتماعی

  

توانایی مردم جهت اداره و مدیریت روستا، میزان اعتماد مردم احساس میزان اعتماد مردم به بکدیگر، 

میزان اعتماد مردم به روستا به افراد غریبه ي وارد شده به روستا که قصد اقامت دائم دارند، 

، »دهیاري«نهاد  گردشگران)، میزان اعتماد مردم به( مهاجرین، میزان اعتماد مردم روستا به مسافرین

مراکز خدمات «وعملکردآن، میزان اعتماد مردم به  »شوراي اسالمی«میزان اعتماد مردم به

د مردم به نهادهاي اجتماعی ، میزان اعتماد مردم به شرکت تعاونی روستایی، میزان اعتما»روستایی

  مثل بسیج، هیأت امناي مسجد و...). (موجود درروستا

مشارکت 

  اجتماعی

مشارکت در امور روستا، مشارکت در پروژه هاي عمرانی، ارتباط با شوراي اسالمی،کمک مالی و 

فکري، آمادگی جهت مشارکت بدون دریافت دستمزد، مشارکت درتصمیم گیري هاي محلی، 

  در حفظ و سالم سازي محیط روستامشارکت 

انسجام 

  اجتماعی

هاي مشترك طی زمان، روابط  ر ارزشیدرگیري ونزاع بین اهالی، گردهمایی و جلسات در روستا، تغی

  همسایگان،انجام وظایف اجتماعی، افزایش میزان همدلی میان اهالی روستا

  

شبکه 

  اجتماعی

رهاي روزانه براي اعضاي خانواده، گسترش کمک هاي رابطه دوستانه با اعضاي خانواده، تعریف کا

مالی به خویشاوندان،  رفت آمد به خانه خویشاوندان، همکاري نهاد ها و سازمان ها با شورا، همکاري 

نهادها و سازمانها با مردم، حضور در بازار جهت خرید، تعامل و رفت آمد با دوستان و 

اي غیر درسی و دینی، ایجاد و گسترش نهادهاي همسایگان،حضور در مسابقات ورزشی و کالس ه

  محلی جدید، تقویت نهادهاي محلی موجود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کیفیت 

  زندگی

بعد 

اجتماعی 

کیفیت 

  زندگی

احساس امنیت فردي، امید به آینده، توانایی تأمین نیازهاي اساسی خانوار، رضایت از زندگی، کاهش 

میزان مهاجرت، احساس تعلق به اجتماع، تمایل به ماندن در روستا، رضایت از موقعیت اجتماعی، 

  نري.دسترسی به فناوري اطالعات (اینترنت، صندوق پست و . . . )، گسترش امکانات فرهنگی و ه

بعد 

اقتصادي 

کیفیت 

  زندگی

رضایت از میزان درآمد و پس انداز، رضایت از شغل، رضایت از بهبود دسترسی بهتر به شهر، کاهش 

هزینه هاي زندگی ، کاهش نابرابري اقتصادي، افزایش قیمت مسکن و اراضی کشاورزي، کاهش 

دسترسی به  -جهت پیشرفت شغلیاحساس فقر، ایجاد انگیزه جهت بهبود وضعیت کار، ایجاد انگیزه 

  خدمات اعتباري و مالی.

بعد 

زیست 

محیطی 

کیفیت 

  زندگی

رضایت از مراکز بهداشتی، جمع آوري و دفع آب هاي سطحی، کیفیت  بهداشت شبکه معابر، کیفیت 

کاهش اتالف و آلودگی منابع  مسیرهاي عابر پیاده، نظافت و پاکیزگی روستا، کیفیت آب آشامیدنی،

  وجود جایگاه هاي دفع  زباله، گسترش رعایت حریم میان احشام و انسان.ترش آب، گس

بعد 

کالبدي 

کیفیت 

  زندگی

دسترسی به امکانات ورزشی، کیفیت مسکن از نظر مصالح بکار رفته، تجهیزات و امکانات مسکن نظیر 

سی به پارك و حمام و دستشوئی بهداشتی، توانایی تهیه مسکن، رضایت از دید و منظر روستا، دستر

فضاي سبز، ایجاد سامانه تخلیه فاضالب، جمع آوري و دفع زباله، دپوي فضوالت حیوانی، پرهیز از 

ساخت خانه ها در اراضی شیب دار و خطرناك، پرهیز از استقرار واحدهاي مسکونی در حریم سیالبها 

  و رودخانه ها.

، 1390، خاوري ، خاوري و1389، ازکیا 1383، ازکیا، 1390، جمعه پور و همکاران  1389منبع: عنبري، 

 1390عنابستانی و همکاران، 
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  منطقه مورد مطالعه

شهرستان میاندوآب در جنوب دریاچه ارومیه و جنوب شرقی استان آذربایجان غربی و در 

 58درجه و  36النهار گرینویچ و در عرض  ي شرقی از نصف دقیقه 6درجه و  46طول جغرافیایی 

متر  1314ي ارومیه با ارتفاع  هاي منتهی به دریاچه از خط استوا در وسط جلگه ي شمالی دقیقه

 آباد مرحمت دهستان در و شهرستاناین  توابع از قپچاق روستاي واقع شده است.از سطح دریا 

 هاياستان بین مرز در میاندوآب شهرستان کیلومتري 30 در روستا این. دارد قرار شمالی

 تا و گرفته قرار ملکان شهرستان کیلومتري 15 در و دارد قرار یشرق و غربی آذربایجان

 ساله هزار قدمت با قپچاق روستاي). 1 شکل( دارد فاصله کیلومتر 20-25 نیز بناب شهرستان

 خیلی سالیان که. آیدمی حساب به شهرستان این روستاهاي بزرگترین و مهمترین از یکی خود

 امروزي محل به و رفته بین از  دیگر طبیعی بالیاي و رمیهاو دریاچه آب آمدن باال اثر در پیش

 حاضر حال در قدیم قپچاق روستاي هايخرابه. است شده منتقل چهاربرج شهر نزدیکی در خود

  .است موجود روستا این نزدیکی در) کند کُهنه( عنوان با

  

  
  و روستاي قپچاق شمالی) موقعیت سیاسی دهستان مرحمت آباد 1شکل (

  

محدوده مورد قبل بر می گردد. از آثار تاریخی به هزاران سال   روستاسابقه تاریخی این 

می باشد که تاریخ آن دقیق معلوم نیست ولی آخرین  (ع) زیارتگاه تاج الدین علیمطالعه 
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منطقه  مردم که به دستدوله حاکم مراغه در اواخر قاجار بازسازي آن با مساعدت شجاع ال

  . )2(شکل  اي چهارگوش با گنبد دوار از آجرپخته ساخته شده استبصورت بقعه

ها نشان می دهد بطور متوسط زیارتگاه تاج الدین علی، مبین قدمت هزاران ساله است. بررسی

نفر گردشگر از شهرها و روستاهاي دور و نزدیک به این مکان مقدس  2400ماهانه حدود 

  ).  1392ره اوقاف شهرستان میاندوآب، مراجعه می کنند (ادا

  
   زیارتگاه تاج الدین علی واقع در روستاي قپچاق در دهستان مرحمت آباد شمالی )2شکل (

  

  هاي تحقیقیافته

درصد  5/13درصد مرد و  5/86نفر پاسخگو  242یافته هاي توصیفی تحقیق نشان می دهد، از 

نفر، از نظر  3/4ین تعداد افراد خانوار برابر با سال، میانگ 4/34زن، میانگین سنی این افراد 

درصد داراي سواد دوره  5/28درصد سواد دوره ابتدایی، 25درصد بی سواد،  9/30وضعیت سواد 

درصد هم فوق دیپلم و باالتر تحصیالت داشته  2/7درصد دیپلم و  3/8راهنمایی و دبیرستان، 

ارهاي روستایی مورد مطالعه بعد از توسعه اند. یافته هاي مربوط به سطح کیفیت زندگی خانو

گردشگري مذهبی نشان می دهد، میانگین ابعاد اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطی و کالبدي 

 )3بوده است. (جدول  97/3و  21/3، 25/3، 2/3به ترتیب برابر با 

  مذهبی) بررسی کیفیت زندگی خانوارهاي روستایی مورد مطالعه بعد از گسترش گردشگري 3جدول (

  واریانس  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  ابعاد کیفیت زندگی

  119/0  34/0  17/3  242  اجتماعی

  187/0  43/0  25/3 242  اقتصادي

  280/0  52/0  21/3 242  زیست محیطی

  308/0  55/0  97/3 242  کالبدي

  271/0  47/0  40/3 242  کل

  منبع : یافته هاي تحقیق
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ر بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهاي روستاي جهت بررسی نقش گردشگري مذهبی د

مورد مطالعه به ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی این خانوارها در قبل و بعد از گسترش 

هاي گردشگري مذهبی و با استفاده از آزمون ویلکاکسون و فریدمن پرداخته شده است. یافته

یت زندگی خانوارهاي بدست آمده از آزمون ویلکاکسون نشان دهنده بهبود وضعیت کیف

  روستاي مورد مطالعه در چهار بعد مورد بررسی می باشد.

  

  ) بررسی نقش گردشگري مذهبی در بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهاي روستایی4جدول (

  کالبدي  زیست محیطی  اقتصادي  اجتماعی 

Z  -10.654a -10.239a -12.099a -13.755a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

  درصد 5منبع : یافته هاي تحقیق، معناداري در سطح 

  

ابعاد  میانگین بین فریدمن، آزمون براساس می دهد، نشان 5جدول شماره  که گونه همان

 این دارد. در وجود معناداري تفاوت 01/0 آلفا سطح کیفیت زندگی خانوارهاي مورد مطالعه در

مربوط به بعد اجتماعی  آن کمترین بعد کالبدي و  به اي مربوط رتبه میانگین بیشترین بین

نشان  ابعاد کیفیت زندگی  کمی تحلیل حاصل از هاي داده اي رتبه میانگین می باشد. بررسی

 کمتر میزان به سطح ابعاد کیفیت زندگی خانوارهاي روستایی مورد مطالعه بودن پایین دهنده،

یست محیطی و باالتر از حد متوسط در بعد متوسط در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و ز حد از

  .)5(جدول  می باشد کالبدي

 

  معناداري تفاوت میانگین رتبه اي کیفیت زندگی خانوارهاي مورد مطالعه، براساس آماره آزمون فریدمن)5(جدول

  میانگین رتبه اي فریدمن  میانگین عددي  تعداد  مولفه

 30/2  17/3  242  اجتماعی

 37/2  25/3 242  اقتصادي

  27/2  21/3 242  زیست محیطی

 69/2  97/3 242  کالبدي

 78/2  40/3 242  کیفیت زندگی کل

  570/290  کاي دو

  3  درجه آزادي

  000/0  سطح معناداري

  درصد 5، معناداري در سطح منبع : یافته هاي تحقیق
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 در ادامه تحقیق به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی خانوارهاي مورد مطالعه بعد از گسترش

یافته هاي بدست آمده گردشگري مذهبی و با استفاده از آزمون ویلکاکسون پرداخته شده است. 

از آزمون ویلکاکسون نشان می دهد، در بعد انسجام وضعیت خانوارهاي مورد مطالعه بعد از 

گسترش گردشگري مذهبی بهبود داشته، اما در ابعاد مشارکت و اعتماد اجتماعی، یافته هاي 

دهد، بعد از گسترش گردشگري مذهبی از سطح این ابعاد کاسته شده است. می تحقیق نشان

ها نشان می دهد، به علت ناکارآمدي شوراي روستا و دهیار سطح مشارکت مردم بررسی یافته

ها نشان می کاهش یافته است, اما در ارتباط با عوامل سطح کاهش اعتماد اجتماعی, بررسی

ه روستاي قپچاق با آثار منفی چون رشد بزهکاري و گسترش دهد، گسترش ورود گردشگران ب

نابرابري هاي اجتماعی همراه بوده است که در نهایت این عوامل کاهش سطح اعتماد اجتماعی 

را به همراه داشته است. یافته هاي تحقیق نشان می دهد، اثرات گردشگري مذهبی براي تمامی 

ست و بیشتر خانوارهایی که در کنار امامزاده داراي خانوارهاي روستایی اثرات یکسانی نداشته ا

اراضی کشاورزي بوده اند، به علت تغییرات کاربري اراضی و تبدیل اراضی کشاورزي به مغازه ها 

  و فروش اراضی به سازمان هاي مختلف جهت اجراي طرح هاي مختلف بوده است.

  عه بعد از گسترش گردشگري مذهبیبررسی وضعیت سرمایه اجتماعی خانوارهاي مورد مطال )6جدول (

  شبکه اجتماعی  انسجام  مشارکت  اعتماد 

Z  -.805a -1.926a -5.408b -3.364a 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.421 .054 .000 .004 

 درصد 5، معناداري در سطح منبع : یافته هاي تحقیق

  

  نتیجه گیري

به طوري که  اه مهمی بوده،امروزه صنعت گردشگري در اقتصاد کشورهاي جهان داراي جایگ

پس از صنایع نفت و خودروسازي، سومین صنعت درآمدزاي هزاره جدید و فعالیت مهمی براي 

گاههاي شود. در این میان، سکونتکسب درآمد و توسعه پایدار در کشورها محسوب می

اند، با مسائل و درصد جمعیت را در خود جا داده 28روستایی، بخصوص در کشورمان که 

مشکالتی از قبیل: مهاجرتهاي روستایی، فقر، پایین بودن سطح اشتغال و سطح بهره وري در 

بخش کشاورزي، فقدان یا کمبود زیربناهاي رفاهی و خدماتی، بیکاري و کمبود درآمد مواجهند، 

این در حالی است که تعداد قابل توجهی از سکونتگاههاي روستایی در کشور به لحاظ موقعیت 

اشتن عناصر مهم جذب گردشگر و به خصوص در ارتباط با گردشگري مذهبی داراي مکانی و د

  زمینه هاي مناسبی براي توسعه فعالیتهاي گردشگري می باشند. 
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نقش گردشگري مذهبی در توسعه روستایی، با تاکید بر کیفیت در تحقیق حاضر به بررسی 

  زندگی و سرمایه اجتماعی پرداخته شد. 

در ابعاد در بعد کالبدي تأثیرات مثبت و گردشگري مذهبی می دهد، نتایج تحقیق نشان 

اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی نتوانسته است تاثیرات مثبتی را در متغیرهاي مورد 

 09/3است. در مجموع، در میان ابعاد کیفیت زندگی، بعد کالبدي با میانگین  بررسی داشته

هاي بعدي قرار گرفتند که یطی واجتماعی در اولویتبیشترین تأثیر و ابعاد اقتصادي، زیست مح

در نهایت بهبود کیفیت زندگی در ابعاد کالبدي در حد متوسط و در ابعاد اقتصادي، زیست 

محیطی و اجتماعی در حد پایین تر از متوسط و ضعیف ارزیابی شدند. بررسی اثرات گردشگري 

بعد انسجام وضعیت خانوارهاي مورد در مذهبی بر تغییرات سرمایه اجتماعی نشان می دهد، 

مطالعه بعد از گسترش گردشگري مذهبی بهبود داشته، اما در ابعاد مشارکت و اعتماد 

اجتماعی، یافته هاي تحقیق نشان می دهد، بعد از گسترش گردشگري مذهبی از سطح این 

  شود: ابعاد کاسته شده است. با توجه به یافته هاي تحقیق راهکارهاي زیر پیشنهاد می

 تشکیل جلسات هماهنگی اجراي طرح ها در روستا به منظور مشارکت واقعی روستائیان -

اختصاص بودجه هاي عمرانی، خدماتی، اجراي پروژه هاي مختلف و ایجاد اشتغال براي  -

  ساکنان روستایی منطقه مانند فروش صنایع دستی، اجراي آداب، رسوم، غذاهاي محلی

و هفتگی صنایع دستی روستایی و سایر تولیدات روستایی و کشاورزي  ایجاد بازارهاي روزانه -

منطقه و همچنین غرفه هاي کاالهاي فرهنگی در فصول ورود گردشگران جهت باال بردن 

  مشارکت روستاییان.

تنوع بخشی به فعالیتهاي اقتصادي خانوارهاي روستایی جهت افزایش کیفیت زندگی و  -

  هاي اجتماعی.گسترش سرمایه

  ایجاد درآمدهاي متنوع و پایدار جهت بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی روستائیان. -
  

  

  

  و ماخذ منابع

 ریزي برنامه  )1390( محمد اسکندري ثانی و اهللا شمس زاد، کاظمی ،ابراهیم زاده، عیسی .1

 جغرافیاي هاي پژوهش، مذهبی گردشگري بر تأکید با گردشگري، توسعۀ استراتژیک

  . 115-141، صص 76ه انسانی، شمار

  ، تهران، انتشارات اطالعات.توسعه پایدار روستایی  )1387ازکیا، مصطفی و ایمانی، علی ( .2
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  ی ای ت روس  ه ع ام ر ج د ب ی اک ا ت ب  ی ای ت روس  ه ع وس ت )1389اري ( ف ا غ رض الم ازکیا، مصطفی و غ .3

  . ی رن ش : ن  ران ه ، تران ای

 . ر علم ش ، تهران: نهاي اجتماعی معاصر با رویکرد توسعه نظریه  )1389( ازکیا، مصطفی .4

 .1392سال اداره اوقاف شهرستان میاندوآب  .5

 ، تهران، انتشارات سمت. مدیریت توسعه روستایی )1389تخاري، عبدالرضارکن الدین (اف .6

 و گردشگري رونق بین رابطۀ بررسی، )1391( بیدختی، علی اکبر و نوید شریفی .7

 سال، گردشگري مدیریت مطالعات ،خزر دریاي ساحلی در مناطق اجتماعی سرمایۀ

 .121-149، شماره، صص هفتم

 محمدحسن اکبري و علی اکبر ،تقیلو  ،رضا ،بیگی برچلوئی خسرو ، تانی، علی اکبرعنابس .8

تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی  )1390(

، فصلنامه روستا و روستایی مطالعه موردي: روستاهاي بخسش مرکزي شهرستان جهرم

  .108 -85، صص 1، شماره15توسعه، سال 

 توسعه بر تحلیلی )1389( مرغغالمی بی یونسو  ، موسوي، سید علیتقوایی، مسعود .9

  .39-64، صص 31، شماره 10جغرافیایی، سال  ، فضايمذهبی گردشگري

بررسی نقش شهرهاي کوچک در توسعه  )1390جمعه پور، محمود و بهزاد رشنودي ( .10

،  1فصلنامه توسعه روستایی، دوره سوم، شماره  ،مناطق روستایی با تاکید بر کیفیت زندگی

  .45 -64صص 

چگونگی وضعیت  )1388میرمحمود, میرزایی خلیل, جهرمی و مکانی اعظم (حریرچی ا .11

-89، پژوهش اجتماعی پاییز،صص  1388کیفیت زندگی شهروندان شهر جدید پردیس 

110. 

بررسی تاثیر شاخص هاي سرمایه اجتماعی بر  )1390اوري، زهرا و مرضیه خاوري (خ .12

صلنامه مدیریت شهري، ویِژه نامه ، فوضعیت اقتصادي محله؛ مطالعه موردي : محله طالب

  .276-291بهار و تابستان ص 

 توزیع ارزیابی )1390(علی برات پور و  ، اسماعیل زاده کواکی، علی خمر، غالمعلی .13

و  Topsisاز تکنیک  استفاده با شهري مناطق سطح در اجتماعی سرمایه فضایی

GIS، 95-110صص چهارم،  شماره اول، خشک، سال مناطق جغرافیایی مطالعات.  
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، تهران، انقالب اسالمی چاپ تارخ تمدن، ترجمه احمد آرام )1370دورانت، ویلیام جیمز( .14

  ششم.

سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم،   )1387رضوانی، محمد رضا و منصوریان، علی( .15

فصلنامه روستا و توسعه،  ،ها و ارائه مدل پیشنهادي براي نواحی روستایی ها، مدل شاخص

  . 3ماره ، ش11سال 

 سید علی بدريو  ، اکبریان، سعید رضا، رکن الدین افتخاري، عبدالرضارضوانی، محمد رضا .16

تحلیل مقایسه اي آثار اقتصادي گردشگري خانه هاي دوم با گردشگري  )1390(

، پژوهش هاي روستایی، سال دوم، روزانه بر نواحی روستایی، با رویکرد توسعه پایدار

 .35-62شماره چهارم، صص 

 ، تهران، انتشارات سمت.تحوالت اقتصادي ایران )1388صادقی، حسین و علی قنبري ( .17

-http://touristy.blogfa.com/cat ، قابل بازیابی در.گردشگر و زائر )1390( سقایی، مهدي .18

32.aspx 

تهران، انتشارات ،  تحوالت فرهنگی در ایران )1387عباس و محسن گودرزي ( عبدي، .19

  روش.

 )،1365 -1385بررسی تحوالت کیفیت زندگی در ایران ( )1389عنبري، موسی ( .20

  .149-181، صص 2فصلنامه توسعه روستایی، دوره اول، شماره 

بررسی رابطه بین صنعت و   )1390( علیرضا کریمیو  ، میرزائی، حسینغفاري، غالم رضا .21

  .1-22، صص 1توسعه روستایی ، دوره سوم، شماره ، فصلنامه کیفیت زندگی

 حسین رمضانی، و غفاري غالمرضا : ترجمه ،اجتماعی سرمایه )1384جان (فیلد،  .22

 .اول چاپ تهران، کویر، انتشارات

زندگی مرتبط با سالمت سالمندان و عوامل  بررسی کیفیت )1381( زنگنه، جعفر کرد .23

پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، رامهرمز)،  موثر بر آن ( مطالعه موردي شهر

  نما : محمد میرزایی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران.استاد راه
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