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دهیچک  

ضر در سراسر جهان است که ترین گردشگری های گذشته و حال حاترین و پر رونقگردشگری مذهبی از قدیمی

های رسد. این نوع گردشگری در کشور ما به جهت بافت مذهبی و همچنین جاذبهگیری فرهنگ دینی میقدمت آن به شکل

گذاریهای کالن و خرد در نواحی تواند موجبات افزایش سرمایهیابد و میزیارتی که در آن وجود دارد اهمیت بیشتری می

رسانی های تاریخی، طبیعی، مذهبی و خدمتروستاییان، توسعه گردشگری روستایی، شناخت جاذبهروستایی، خود اشتغالی 

بهتر به روستاییان را سبب شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، از دیدگاه 

ای و میدانی اطالعات کتابخانه تحلیلی، روش گردآوری -باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفیگردشگران می

 t)مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه( می باشد و تجزیه و تحلیل اطالعات نیز با استفاده از آمار های توصیفی و استنباطی )آزمون 

ای، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل مسیر( صورت گرفته است. جامعه آمار این تحقیق شامل گردشگران مذهبی تک نمونه

گردشگر به عنوان  321اند و تعداد های مختلف وارد امامزاده ابراهیم روستای چکان شدهکه طی اعیاد و مناسبتمی باشد 

 تصادفی صورت به روستا و صحن امامزاده، سطح در گردشگران انتخاب نمونه تحقیق برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردید.

 وجود از )رضایت شگری مذهبی در روستای چکان در ابعاد کالبدیدهد، گردهای تحقیق نشان میانجام گرفت. یافته ساده

، آسیب رساندن به آثار تاریخی و غیره( و  مصالح نوع تغییر تجهیزات، و تاسیسات بهبود مذهبی، اماکن در پارکینگ

ه( بهبود اقتصادی )افزایش میزان داد و ستد، افزایش درآمدزایی موثر، گسترش خانه های جهت اقامت گردشگران و غیر

سطح توسعه روستایی در محدوده مورد مطالعه را به همراه داشته است. همچنین تاثیر آن در بعد اجتماعی و فرهنگی متوسط 

 و در بعد زیست محیطی )بهبود وضعیت معابر روستا از نظر بهداشتی، کاهش اتالف منابع آب و غیره( تاثیر منفی داشته است.

 

 عه روستایی، تحلیل مسیر، چکانگردشگری، توس :یدیکل واژگان

                                                 
 عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه زنجان . 3

 Valaei1365@gmail.com  دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان   .2
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 مقدمه: .1

گردشگری به عنوان رویکردی پویا و دارای ویژگی های بارز و منحصر به امروزه 

های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال فرد، بخش مهمی از فعالیت

 (.33: 2112، 3 سازمان جهانی سفر و جهانگردی) توسعه را به خود اختصاص داده است
ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه دههمچنین در بر دارنده تمامی پدی

ها و جوامع میزبان، در فرایند کنندگان و فروشندگان محصوالت گردشگری، دولت

نتایج و  (. گردشگری9 :3991، 2است )مسینتوشجذب و پذیرایی از گردشگران 

اثیر آن زایی و تتوان به جنبه اشتغالله میمای در بر دارد که از آن جدستاوردهای عمده

 اجتماعی در منطقه یا کشور اشاره داشت –ای و اقتصادی بر کارکردهای توسعه

های صنعتی، موجب تنوع درآمدها طورکلی، در کشوره ب (.2: 2111، 1)هولیجیواس

وکاهش ناهماهنگی در اقتصاد می گردد و در کشورهای در حال توسعه، فرصتی برای 

در تقسیمات (. 412: 3994، 4)هال آیدشمار می صادرات، تولید ارز و ایجاد اشتغال به

 گردشگرییعنی  گردشگریگردشگری مذهبی یکی از پنج شاخه اصلی گردشگری، 

 گردشگریو  مذهبی گردشگری ،یتجار گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی،

های گذشته و می باشد. گردشگری مذهبی در زمره پررونق ترین گردشگریورزشی 

های اقلیمی یا بدی آب و هوا نیز مانع آن نمی شود و د که دشواریحال جهان قرار دار

. امروزه با همه اجزا (2: 2114، 1)اجیت قدمت آن به قدمت خود فرهنگ دینی می رسد

های مختلف، به سبب ویژگی های ساختاری و کارکردی آن، توانسته است در و گونه

آن سراسر جهان را فرا  متن گردشگری جهانی جای گیرد، به طوری که حوزه نفوذ

بر اساس برآورد سازمان جهانی سفر و جهانگردی،  (.4: 2114، 6)سانتوس گرفته است

                                                 
1  - UNWTO 

2 - Mcintosh 
3  - Holjevac 

4  - Hall 

5 - Ajit 
6  - Santos 
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های گردشگری جهان را به خود اختصاص درصد از کل جریان 26گردشگری مذهبی 

 .(11: 3992، 3)عکیپ داده است

همه جانبه بر  بنابراین، یکی از ابعاد توسعه یکپارچه و پایدار که می تواند تاثیری

زندگی مردم روستایی داشته باشد، بسط و گسترش گردشگری مذهبی در محیط روستا 

می باشد. بطوری که، از طریق نفوذ و تاثیر بر کلیه جوانب زندگی روستایی، باعث 

توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در محیط روستا می شود )ازکیا و ایمانی، 

ا که عاملی برای حفظ روابط مهاجران روستایی ساکن در شهرها ( و از آنج111، 3132

با زادگاه خود است و با توجه به اینکه مهاجران امکانات و توانمندهای زیادی برای 

توسعه دارند، فرصت بسیار خوبی برای روستاها بوده و می تواند نقش اساسی در توسعه 

 (. 136 :3132نواحی روستایی کشور داشته باشد )رضوانی،

ای خوش آب و هوا روستای چکان از توابع بخش مرکزی شهرستان مراغه، در دره

و در دامنة جنوبی کوهستان سر به فلک کشیده و باشکوه سهند استقرار یافته است. 

 سارانچشمه با بکر طبیعت و میوه هایباغ و فندق، بادام، گردو قامت بلند درختان وجود

 شرقی آذربایجان روستاهای تریندیدنی از یکی شمار در را روستا این، زیبا آبشارهای و

های طی سال امامزاده سید ابراهیم)ع(، وجود زیارتگاه به توجه چکان با .است داده قرار

مذهبی مواجه بوده است. با توجه به گسترش گردشگری  گردشگری اخیر با توسعه

هدف بررسی نقش مذهبی در طی چند سال اخیر در این روستا، تحقیق حاضر با 

اقتصادی، گردشگری مذهبی در توسعه روستایی و بررسی اثرات آن در زمینه های

اجتماعی و زیست محیطی و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا گردشگری 

مذهبی، موجب افزایش سطح توسعه روستایی در روستای مورد مطالعه در ابعاد مختلف 

 شده است؟ 

 
 نه تحقیقمبانی  نظری و پیشی .2

                                                 
1  - Icep 
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ای، ترویج و توسعه از طریق ایجاد گردشگری را ابزاری برای تحرک اقتصاد حاشیه       

که در طول چند دهه  (319: 2116، 3)ابی و کافریت اشتغال و درآمد تعریف کرده اند

دهد گردشکری دارای ظرفیت گذشته به شدت گسترش یافته است. مطالعات نشان می 

)سونگ و  اد رشد و توسعه در مناطق مقصد را دارا می باشدای برای ایجفوق العاده

ی است که آن را از سایر یهاعالوه بر این، دارای ویژگی(. 3614: 2132، 2همکاران

و به عنوان یک فعالیت  ( 2131، 1)استابلر و همکاران های اقتصادی جدا می کندفعالیت

آوردن دانش جدید و همیشه به دنبال رویکردهای جدید و ابزاری برای بدست 

 دیدگاههای نو به شمار می رود و همینطور دارای نظم و انضباط خاصی می باشد

  (. 3616: 2132)سونگ و همکاران، 

 ترین انواع گردشگری در سراسر جهان می باشدمذهبی یکی از قدیمی گردشگری

 یهافرهنگ و مذاهب با را افراد که(،13: 3992، 4و رینسچیدی 2114)سانتوس، 

 وجود با را همدیگر تا کندمی کمک آنها به و دهدمی پیوند یکدیگر به متفاوت

، جهانگردى جهانی سازمان نظر از. کنند درک بهتر، اجتماعى و سیاسی هایتنش

و این صنعت طی  شده سفر شناخته هایانگیزه تریناصلی از یکی عنوان به مذهب

از (. 41: 2133، 1)فیت و مولر بوده است ای رو به گسترشسالهای اخیر به طور فزاینده

 ،عوامل مختلفی در گسترش و انجام گردشگری مذهبی توسط مردم ،دیدگاه محققان

، 6)شارپلی موثر می باشد که از مهمترین آنها می توان به کسب تجربه معنوی اشاره کرد

عالیت در واقع در گردشگری مذهبی، باورهای دینی به عنوان هدف اصلی ف (.41: 2119

، گردشگری موارد با توجه به این .(12: 2112، 2)ذهانگ گردشگری شناخته می شود

های اقتصادی با رشد بسیار باال مذهبی به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید و از بخش

                                                 
1  -  Abby  and Ceoffret 

2  - Song et al 

3  - Stabler et al 
4  - Rinschede 

5  - Fiete and Muller 

6  - sharpley 
7  - zhang 
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و همچنین یکی از  های مسلمان و در حال توسعهدر جهان، بخصوص در کشور

ورود ارز و ایجاد اشتغال و حمایت از رشد همه استراتژیهای ویژه توسعه روستایی برای 

 از موجود تاریخی مستندات و مدارک (.319: 2113، 3)ویلسون جانبه به شمار می رود

 روزگاران از مانده جای بر قرائن و آثار سایر و مصر و النهرین بین عظیم های تمدن

 به، کنند حکایت می اهانسان از نفر هزاران مذهبی سفرهای از دیرباز از، تاریخ از پیش

 هر دینی فرایض انجام منظور به قبل سال هزاران از انسانی متراکم هایتوده که طوری

 و مؤمنی) شدند می دراز و دور سفرهای راهی و کردندمی خود هموار بر را رنجی

 و مقدسه اماکن زیارت اصلی انگیزه ،گردشگری از نوع این (. در34: 3132، همکاران

 تأثیر اقامت مدت طول در حال به هر آن امکانات نوع و هااقامتگاه که ستهازیارتگاه

 ندارد اماکن این از زیارت اصلی انگیزۀ در چندانی نقش خانوار درآمد ولی ؛نهد می

 یکی: شوند می مشاهده گروه دو ،مذهبی گردشگران میان در .(33: 2113، 2)فاطمی

، دیگری و است مذهبی امور انجام فقط، تمسافر از آنها انگیزۀ که کسانی یا، زائران

 هایمکان از مذهبی مراسم در شرکت و زیارت انجام ضمن که گردشگران مذهبی

 :3992رینسچیدی، ) کنند می دیدن نیز زیارتی غیر و مذهبی از اعم گردشگری دیگرِ

های های مذهبی، به گردشی سفرها و گردشنگاهی به تاریخ گذشته در زمینه با(. 13

ذهبی چون مراسم مقدس یونانیان باستان در معبد آپلون، سفرهای مصریان برای دیدار م

( و نظایر 212 :3169از فراغنه، ایرانیان باستان به معبد آناهیتا در کنگاور )کریستین سن، 

ای، قدمت و رواج این شکل از گردشگری را در خوریم که هر یک به گونهآن بر می

 (.34 :3132دهند )مومنی و همکاران،میان ملل مختلف نشان می

بخصوص گردشگری  گردشگری جاذبه های داشتن در ایران توانمندی به توجه با 

 توریسم صنعت ارزش با جایگاه و در دنیا نظیر کم اقلیمی تنوع مذهبی )مشهد و قم( و

 از درصد 34، داخلی تولید ناخالص از درصد 33 به نزدیک اختصاص با که، جهان در

                                                 
1  - Wilson 
2  - fatemei 
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 هایفعالیت تریناز بنیانی یکی جهانی درآمدهای درصد 3/2جهانی،  کار ینیرو

 مذهبی گردشگری با این حال(. 19 :3136 ،شود )توالیی می محسوب جهان اقتصادی

 و تخصصی ساماندهی فاقد هنوز مقدس، مذهبی مکان 939 و هزار 3 وجود با ایران در

 زمره در اثر 139 و هزار 4 کمدست تعداد، این از که است حالی در است، این متمرکز

 زیارتى، جاذبه داشتن بر عالوه و دارند قرار نیز ملی میراث فهرست در شده ثبت آثار

به نقل از  11 :3133عرب خدری، هستند ) هم تاریخی ـ فرهنگی هایجاذبه دارای

 و هازیارتگاه مذهبی، های(. با وجود این، همین جاذبه1 :3191فراهانی و همکاران، 

از  را گردشگران از زیادی تعداد ساله هر ،مقدس در روستاهای مختلف کشور اماکن

-و همچنین بسیاری از مکان (3 :2114، 3)مییر کنند می جذب خود سوی سراسر دنیا به

مهم گردشگری مذهبی محسوب می شوند  رکه در نواحی روستایی از الگوهایهای متب

 (. 131 :3132)رضوانی، 

ها و ابعاد گری مذهبی در نقاط روستایی آثار مثبت بسیاری در زمینهگسترش گردش

های جوامع مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد. بطوری که، موجب باال رفتن پتانسیل

های تولیدی مناطق های اقتصادی و تنوع فعالیتمحلی برای توسعه، توسعه فعالیت

همچنین، یک رهیافت  (.416 :2119، 2)بیرد و همکاران شودروستایی و غیره می

رود و با توجه به روند روز جایگزین برای نیل به توسعه پایدار روستایی به شمار می

افزون تخریب روستاها و افول کشاورزی، سعی در ارائه راهبردهای جدید برای احیای 

های مکمل یا متحول نمودن این نواحی با توجه به نواحی روستایی از طریق ایجاد فعالیت

. با وجود این طیف (32 :2111، 1)هوالند و همکاران منابع طبیعی و انسانی آنها دارد

وسیعی از مشکالت مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بخصوص زیست 

)سونگ و همکاران،  محیطی را برای روستاییان و نقاط روستایی همراه داشته و دارد

های سنتی و هنری روستاییان، شلوغی فعالیت بطوری که، باعث تغییر در. (3614 :2132

                                                 
1  -  Meyer 

2  - Byrd et al 
3  - Holland et al 
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های جدید، تضاد بین اعضای و ازدحام بیش از حد در مکانهای مذهبی، شیوع بیماری

، 3)باتر و استفان جامعه، افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی و غیره را به همراه دارد

ردشگری صورت بنابراین، مطالعات مختلفی در زمینه ارزیابی اثرات گ (. 419 :2114

 آورده شده است. 3گرفته است که شرح مختصر برخی از آنها در جدول 
 : خالصه ای از مطالعات انجام شده در سالهای اخیر 3جدول

 محقق و سال اهداف متغیرها

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست 

 محیطی

بررسی منافع حاصل از گردشگری 

 فرهنگی و کاستن اثرات سوء آن-مذهبی

مومنی و همکاران  مصطفی

(3132) 

اجتماعی، طبیعی، فرهنگی، زیست 

 محیطی

بررسی تاثیرات تورسیم در برنامه ریزی 

 نواحی روستایی

محمد شریف شهیدی و 

 (3133همکاران )

امکانات و جاذبه ها، تاریخی، تفریحی، 

 تجاری -طبیعی

نقش گردشگری در راستای توسعه 

 فرهنگ ایرانی )مطالعه موردی: کالنشهر

 مشهد(

 (3139اکبر کیانی )

 اقتصادی، فرهنگی و محیطی
تحلیل اثرات گردشگری بر شهرستان 

 ممسنی

مسعود تقوایی و همکاران 

(3139) 

 فرهنگی، تاریخی –مذهبی 

 

تقسیم بندی جاذبه های مذهبی و چالش 

 های مدیریت جاذبه های مذهبی

مهوش رنجبر و همکاران 

(3191) 

د، جلوگیری استغال زایی، افزایش درآم

 از مهاجرت

بررسی تاثیرات گردشگری در توسعه 

 روستایی
 (3191محمد مهدی گودرزی )

زیر ساختها، خدمات، مدیریت 

 گردشگری

بررسی ساختار گردشگری مذهبی در شهر 

 مشهد
 (3191محمد قاسمی )

 مذهبی، فرهنگی، تاریخی، طبیعی
به کار گیری فرایند برنامه ریزی 

 مذهبی شهر قماستراتژیک در توسعه 

 عیسی ابراهیم زاده و همکاران

(3191) 

 منبع: یافته های تحقیق

 
 روش تحقیق:  .3

 تحلیلی است – توصیفی استفاده مورد روش. باشدمی کاربردی نوع از حاضر تحقیق

 مشاهده،) میدانی پیمایش و ایکتابخانه مطالعات از اطالعات آوری جمع منظور به و

                                                 
1  - Butter and Stephan 
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 این مکانی قلمرو. است شده استفاده مطالعه مورد دودهمح در( پرسشنامه و مصاحبه

جامعه آمار این تحقیق شامل گردشگردان  .است مراغه شهرستان روستای چکان تحقیق

های مختلف وارد امامزاده ابراهیم روستای چکان مذهبی است که طی اعیاد و مناسبت

پرسشنامه انتخاب گردشگر به عنوان نمونه تحقیق برای تکمیل  321اند. تعداد شده

 ساده تصادفی صورت به روستا و صحن امامزاده، سطح در گردشگران انتخاب گردید.

 این بر. باشد شده رعایت گردشگران انتخاب منظور به برابر فرصت اصل انجام گرفت تا

اثرات  وضعیت بررسی جهت ایمطلوب، پرسشنامه نتایج به دستیابی منظور به و اساس

 شاخص و معرف 14بعد و  4در  مطالعه مورد توسعه روستایبر  گردشگری مذهبی

 آمار صورت به آمده دست به اطالعات تحلیل و تجزیه روش(. 2 جدول) شد تدوین

تک نمونه ای، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل مسیر(  tآزمون ) استنباطی و توصیفی

 .است گرفته صورت
 های مربوط به تحقیقها و معرف: شاخص 2جدول 

 گویه ها  عاداب 

 

 

 

 

گردشگر

 مذهبی ی

 اجتماعی

ایجاد رقابت و از بین  رضایت از سفر، گسترش فرهنگ شهرنشینی، افزایش قدرت خرید،

تعارض اجتماعی و  های روستایی،کاهش مهاجرت رفتن پیوستگی جامعه روستایی،

هر، احساس عدالت اجتماعی و برابری میان روستا و ش فرهنگی روستاییان و گردشگران،

 امنیت اجتماعی.

 اقتصادی

افزایش میزان اشتغال زایی، افزایش میزان داد و ستد، افزایش میزان درآمدزایی موثر، 

سرمایه  افزایش میزان قیمت کاال و خدمات، گسترش خانه های جهت اقامت گردشگران،

 ایجاد فضای درمانی. ،گذاری بخش خصوصی، بهبود توزیع ثروت و درآمد

زیست 

 محیطی

بهبود محیط زیست روستا، توجه مدیران محلی به کیفیت محیط زیست روستا، توجه 

مدیران محلی به جمع آوری و دفن مواد زائد، توسعه پارک و فضای سبز، پرهیز از ریختن 

زباله به اراضی روستاییان، آلودگی منابع آب و خاک، کاهش اتالف منابع آب، بهبود 

 شتی.وضعیت معابر روستا از نظر بهدا

 کالبدی

بهبود تاسیسات و تجهیزات، تغییر نوع مصالح رضایت از وجود پارکینگ در اماکن مذهبی، 

استفاده روستاییان از معماری استاندارد، رضایت از و سبک معماری طی سالهای اخیر، 

محل اقامت در روستا، احساس آسایش و آرامش روانی، آسیب رساندن به ابنیه و آثار 

 وستا.تاریخی در ر

 .3139. رضایی، 3193: محمدی یگانه و همکاران، 3191: گودرزی، 3139منبع: تقوایی و همکاران، 
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 منطقه مورد مطالعه .4

شهرستان مراغه است که با دهستان سراجوی شمالی و چکان یکی از روستاهای 

دقیقه عرض  23درجه و  12دقیقه طول شرقی و  39درجه و  46مختصات جغرافیایی 

کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان واقع شده است. این روستا از جنوب  1در شمالی، 

متر است و در  3161شود. ارتفاع این روستا از سطح دریا شرقی به تپه الش محدود می

دره استقرار یافته است. روستای چکان اقلیمی کوهستانی دارد و آب و هوای آن در بهار 

، 3131تان سرد است. براساس نتایج سرشماری سال و تابستان معتدل و مطبوع و در زمس

خانوار می باشد )مرکز آمار ایران،  213نفر جمعیت و  966روستای چکان در حدود 

دهد که روستای چکان از ها و شواهد موجود نشان می(.  بررسی3( )شکل شماره 3131

 این روستا شمندارز و تاریخی هایجاذبه قدمت و پیشینة غنی تاریخی برخوردار است. از

 پل همچنین و رسدمی ایلخانیان دورۀ به آن قدمت که ابراهیم )ع(، امامزاده به توانمی

 اشاره ،دارد ساله 311 قدمتیاحداث شده و  اول پهلوی در دوره که آهنراه قدیمی

 کرد.

 
 : موقعیت سیاسی روستای چکان در دهستان سراجوی شمالی، شهرستان مراغه3شکل شماره 
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 (93)منبع: نگارندگان، سال  : امامزاده ابراهیم)ع( روستای چکان شهرستان مراغه2کل شماره ش

بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم)ع( که در روستای چکان واقع شده است، از معروفترین        

و مشهورترین بقعه های استان آذربایجان شرقی می باشد. در تمام فصول سال زائرین 

د مطهر این سید جلیل القدر از شهرستان مراغه و همچنین از شهرستانها جهت زیارت مرق

و روستاهای اطراف آن به این مکان مقدس می آیند. این مکان مقدس، در ایام محرم و 

مختلف از  طهار و همچنین در اعیاد و مراسمصفر و روزهای والدت و شهادت ائمه ا

حسینی و همچنین اربعین سید و  یرمضان، تاسوعا و عاشورا 23های قدر، جمله شب

ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( پر از عاشقان عصمت و طهارت و والیت می 
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شود. این بقعه شریف آرامگاه سید جلیل القدر حضرت امامزاده ابراهیم ابن حسن ابن 

  قاسم ابن عبد اهلل ابن حضرت امام موسی بن جعفر علیه السالم می باشد.

 
 یقیافته های تحق .5

درصد مرد و  9/33نفر پاسخگو  321دهد، از های توصیفی تحقیق نشان مییافته

درصد بی  9/33سال، از نظر وضعیت سواد  14درصد زن، میانگین سنی این افراد  3/33

درصد دارای سواد دوره راهنمایی و  6/13 درصد سواد دوره ابتدایی، 31سواد، 

اند. تحصیالت داشته ،هم فوق دیپلم و باالتردرصد  2/31درصد دیپلم و  1/36دبیرستان، 

 درصد به زراعت و 1/42دهد، نشان می پاسخگویان بررسی شغل اصلیهمچنین 

 .(1اشتغال داشته اند )جدول شماره  مشاغل آزاد درصد هم در 1/23باغداری 

 : آمار توصیفی مربوط به پاسخگویان1جدول شماره 

 شغل تاهل میزان سواد سن جنس 

 321 321 321 321 321 یفراوان

 31/1 12/3 32/4 43/22 34/3 میانگین

 634/3 111/1 114/3 232/1 111/1 انحراف معیار

 61/2 211/1 23/3 62/12 321/1 واریانس

 منبع: یافته های تحقیق            

های مربوط به گسترش گردشگری مذهبی و تاثیر آن در توسعه همچنین یافته

هد، میانگین ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی به روستایی نشان می د

 (.4بوده است )جدول  93/1و  94/2، 13/1، 16/1ترتیب برابر با 

در ادامه تحقیق به بررسی رابطه بین گردشگری مذهبی و توسعه روستایی از دیدگاه 

تحلیل میانگین  ای پرداخته شده است.تک نمونه t گردشگران با استفاده از آزمون

ثیر گردشگری مذهبی در توسعه روستایی از دیدگاه گردشگران أتعددی حاصل از 

این است که، در بعد  ای مبینتک نمونه tبراساس آزمون  ،مذهبی در روستای نمونه

ثیر پذیری پایین و منفی و در بعد اجتماعی و فرهنگی دارای أزیست محیطی دارای ت
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است. اما در ابعاد دیگر دارای تاثیر پذیری باالیی می باشد.  تاثیر پذیری بینابینی بوده

براساس  1تا  3 بینکه با احتساب دامنه طیفی  ،دهد( نشان می4) جدول ی کهطور همان

به غیر از بعد زیست محیطی این میزان برای تمامی ابعاد  است،طیف لیکرت در نوسان 

نگر تاثیر گذاری مثبت آن در ابعاد که بیا ارزیابی شده است 1عدد مطلوبیت از  بیشتر

کالبدی و اقتصادی و تاثیر گذاری نه چندان زیاد در بعد اجتماعی و فرهنگی و تاثیر 

این تفاوت در گذاری منفی در بعد زیست محیطی در محدوده مورد مطالعه می باشد. 

یست به غیر از بعد ز تفاوت آنها از مطلوبیت عددیمیزان معنادار و  13/1 یسطح آلفا

 برآورد شده است. مثبت محیطی بصورت
: بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی در بین خانوارهای ساکن با 4جدول شماره 

 tستفاده از آماره ا

 منبع: یافته های تحقیق        

در ادامه تحقیق به بررسی رابطه بین گردشگری مذهبی و توسعه روستایی با استفاده 

 می دهد، نشان 1جدول شماره  که ن پرداخته شده است. همان گونهماز آزمون فرید

عه را در میان میانگین رتبه هر یک از ابعاد توس معناداری تفاوت فریدمن، آزمون

 نشان می دهد. در 13/1 آلفای سطح روستایی در بین خانوارهای مورد مطالعه با توجه به

آن مربوط به بعد  کمترین به بعد کالبدی و ای مربوطرتبه بیشترین میانگین این بین

ی ابعاد کمّ تحلیل های حاصل ازداده ایزیست محیطی می باشد. بررسی میانگین رتبه

 1مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

  مولفه ها

 میانگین 

 آماره 

t 

 درجه

 آزادی

تفاوت  معناداری

 میانگین

 درصد 91فاصله اطمینان 

 حد باال حد پائین
 3119/1 -1116/1 1613/1 216/1 339 22/3 16/1 اجتماعی و فرهنگی

 1324/1 2411/1 1312/1 1 339 41/3 1/1 اقتصادی

 1234/1 -3131/1 -1342/1 211/1 339 -23/3 9/2 زیست محیطی

 1629/3 2213/1 3991/1 1 339 21/32 9/1 کالبدی

 1196/1 2632/1 1314/1 1 339 14/32 1/1 کل
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نده متوسط بودن سطح توسعه روستایی در ابعاد اقتصادی و توسعه روستایی نشان ده

سطح توسعه روستایی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی و بهبود  بودن پایین

 (.1می باشد. )جدول شماره  وضعیت روستای مورد مطالعه در بعد کالبدی
 آن بر توسعه روستای، گردشگری مذهبی و تاثیر ایرتبه میانگین تفاوت معناداری :1  جدول   

 فریدمن آزمون براساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منبع: یافته های تحقیق                        

در ادامه تحقیق به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم گسترش گردشگری مذهبی و 

تاثیر آن بر توسعه روستایی با استفاده از آزمون رگرسیون )تحلیل مسیر( پرداخته شده 

ایی( و متغیرهای مستقل است. برای انجام تحلیل مسیر ابتدا بین متغیر وابسته )توسعه روست

)کالبدی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی( رگرسیون گرفته شد. در 

ها  در توسعه روستایی و ضریب بتا مراحل به ترتیب اهمیت هر یک از شاخص ادامه

(BETA) اند به عنوان متغیر وابسته و سایر عوامل متغیر مستقل فرض شده که داشته

های میزان و نوع تاثیر )مستقیم و غیر مستقیم( هریک از متغیر 2ه در شکل شمار است.

 مستقل و وابسته نشان داده شده است.

 میانگین رتبه ای فریدمن میانگین عددی تعداد مولفه

 12/2 16/1 321 اجتماعی

 19/1 13/1 321 اقتصادی

 33/3 94/2 321 زیست محیطی

 11/4 93/1 321 کالبدی

 31/1 13/1 321 کل

 291/342 کای دو

 4 درجه آزادی

 1 میزان خطا
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: مدل تحلیل مسیر عوامل و متغیر های گسترش گردشگری مذهبی و تاتیر آن بر 2شکل شماره 

 توسعه روستایی 

 منبع: یافته های تحقیق

 غیر مستقیم و کلی متغیرها بر توسعه روستایی: سنجش میزان اثرات مستقیم و 6جدول شماره 

 اثر کلی اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیرها

 111/1 1411/1 112/1 اجتماعی و فرهنگی

 111/1 342/1 416/1 اقتصادی

 411/1 - 411/1 زیست محیطی

 111/1 -142/1 192/1 کالبدی

 منبع: یافته های تحقیق    

های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، مستقیم شاخص اثرات مستقیم و غیر ،در پایان

زیست محیطی و کالبدی در توسعه روستایی با استفاده از آزمون تحلیل مسیر بدست 

(. برای بدست آوردن اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل، ضرایب 6آمده است )جدول 

هم  وابسته با های منتهی به متغیرمسیر در هم ضرب و برای اثرات کلی ضرایب کلیه مسیر

نشان می دهد، بعد کالبدی با مقدار تاثیر  6ند. همانگونه که جدول شماره می شوجمع 

به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را بر توسعه  111/1، سپس بعد اقتصادی با مقدار 111/1
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روستایی در محدوده مورد مطالعه داشته است. همچنین بعد زیست محیطی با مقدار 

 ثیر را بر توسعه روستایی داشته است.کمترین تا411/1

 
 نتیجه گیری .6

به شمار می  جهان منابع اقتصادی ترین بزرگ از یکی عنوان به گردشگری امروزه

 از بیش افزایش درپی ،فشرده و نزدیک رقابتی در کشورها از بسیاری رو این از، رود

 هایجاذبه داشتن بااند. ایران نیز بین المللی فعالیت این از خود عواید و منافع پیش

و  ،جهان گردشگری در ارزش با جایگاه و در دنیا نظیر کم اقلیمی تنوع و گردشگری

 توسعه تواند به عنوان یک رویکرد جدید، رشد ومی مذهبی بخصوص گردشگری

شناساندن  و گردشگری هایفعالیت توسعه با رو داشته باشد. از این ما کشور در بسیاری

 ارتقای و بهبود به توانمی، در روستاها خصوص به ایران جهانگردی هایجاذبه از بخشی

و  اقتصادی کالبد بازسازی و بهسازی برای و کرد کمک شایانی فضاها این سطح

 برداشت. مؤثری هایگام آنها اجتماعی

در تحقیق حاضر به بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، از دیدگاه 

ن شهرستان مراغه پرداخته شد. بررسی ها نشان می دهد، گردشگران در روستای چکا

 استقرار سهند کوهستان جنوبی دامنة در و هوا و آب خوش ایدره در چکان روستای

 با بکر طبیعت و میوه هایباغ و فندق، بادام، گردو قامت بلند درختان وجود. است یافته

 روستاهای تریندیدنی از یکی شمار در را روستا این، زیبا آبشارهای و سارانچشمه

 ابراهیم امامزاده ،این روستا ارزشمند و تاریخی هایجاذبه یکی از .است داده منطقه قرار

 مراغه و مردم اطراف شهرستان اهالی خاص احترام و توجه مورد باز دیر از می باشد که

 از رالقد جلیل سید این مطهر مرقد زیارت جهت زائرین سال فصول تمام در بود است و

نتایج تحقیق  .آیند می مقدس مکان این به آن اطراف شهرستانهای و مراغه شهرستان

حاکی از آن است که ورود گردشگران مذهبی روستای چکان تاثیرات مختلفی در ابعاد 

داشته اقتصادی تأثیرات مثبت  و مختلف بر جای گذاشته به طوری که در بعد کالبدی
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ثیرات مثبتی را در متغیرهای تأیست محیطی نتوانسته ولی در ابعاد اجتماعی و زاست؛ 

. همان طوری که نتایج آزمون ها نشان می دهد، در میان ابعاد باشدمورد بررسی داشته 

بیشترین تأثیر و ابعاد  9/1، بعد کالبدی با میانگین tتوسعه روستایی در آزمون آماره 

همچنین نتایج  .رار گرفتنداقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در اولویت های بعدی ق

ابعاد کالبدی و اقتصادی با میانگین  ،تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن نشان می دهد

در اند. از گسترش گردشگری مذهبی پذیرفته رابیشترین تاثیر  19/1و  11/4ای رتبه

که گسترش گردشگری مذهبی در  مشخص شد آزمون تحلیل مسیرنهایت با استفاده از 

ای مورد مطالعه در ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارای بیشترین روست

تاثیر در توسعه روستایی محدوده مورد مطالعه و در بعد زیست محیطی کمترین تاثیر را 

روستای مورد مطالعه داشته است.  در BETAدر توسعه روستایی بر اساس ضریب 

ه ب .زیست محیطی بیشتر جنبه تخریبی داشته استالبته باید توجه داشت تاثیر آن در بعد 

محصوالت  بردن گردشگران موجب آلودگی محیط زیست روستا و از بینکه طوری 

کشاورزی روستاییان می شوند. در کل می توان گفت با گسترش یافتن و شناخته شدن 

 های گذشته و هجوم خیل عظیم گردشگرانامامزاده ابراهیم در روستای چکان طی دهه

های مختلفی در این روستا داشته است. بطوری که در مذهبی اثرات مختلفی در زمینه

ابعاد کالبدی و اقتصادی وضعیت مردم به نسبت بهتر شده و اثرات آن مثبت بوده است. 

قرار داشته و در بعد  تاثیرات آن در حد متوسط به پاییناما در بعد اجتماعی و فرهنگی 

 رجا گذاشته است. زیست محیطی تاثیر منفی ب

 
 پیشنهادات

ت عقرار گرفتن بقعه امامزاده ابراهیم )ع( در روستای چکان و همچنین وجود طبی

داده است. با  قرار شرقی آذربایجان روستاهای تریندیدنی از یکی شمار آن را در ،بکر

توجه به این امر و هر چه بهتر شدن شرایط برای پذیرش گردشگران پیشنهادهای به شرح 

 زیر بیان می گردد.



48 

 
والئی، زهرا اصدقی حسین فراهانی، محمد/. . .بررسی نقش گردشگری مذهبی در  

 

برای اقامت گردشگران و جلوگیری از اطراق شبانه آنان در حیاط امامزاده و  .3

مناطق دیگر، احداث اقامتگاه و مهمانخانه های ارزان قیمت روستایی و خانه 

 های اجاره ای در دستور کار قرار گیرد.

ز راق گردشگران جهت جلوگیری اطاحداث مکانهای تعیین شده مناسب برای ا .2

 آلودگی محیط زیست روستا.

توسعه و تجهیز مسیر ارتباطی روستای چکان و ایجاد و نصب عالئم و تدوین  .1

 دفترچه های راهنما برای گردشگران مذهبی.

ایجاد بازارهای روزانه و هفتگی صنایع دستی و سایر تولیدات روستایی و  .4

د کشاورزی منطقه و همچنین غرفه های کاالهای فرهنگی در فصول ورو

گردشگران در روستایی چکان و صحن امامزاده ابراهیم جهت افزایش روابط 

 اجتماعی روستاییان با گردشگران.

گسترش فضای فیزیکی بقعه امامزاده ابراهیم برای جلوگیری از ترافیک و راه  .1

 ارتباطی مراغه. هایبندان در مسیر

 
 منابع و ماخذ:

ه ریزی استراتژیک توسعة گردشگری، با تأکید برنام .(3191) ابراهیم زاده، عیسی و همکاران .3

 .331-343، صص 26بر گردشگری مذهبی، پژوهش های جغرافیای انسانی، ش 

(، توسعه پایدار روستایی، تهران، نشر اطالعات، چاپ 3132) علی ایمانی و صطفیم ،ازکیا .2

 اول .

دی شهرستان (. تحلیلی بر گردشگری مذهبی مطالعه مور3139و همکاران ) سعودتقوایی، م .1

 .13-64، ص 13نورآباد، فصلنامه فضای جغرافیایی اهر، سال دهم، ش 

(. مروری بر صنعت گردشگری، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تربیت 3136توالیی،س ) .4

 معلم.

(، ارزیابی اثرات منفی گردشگری در روستای ابیانه استان 3139رضایی، روح اله و همکاران ) .1

 مدل تحلیل عاملی، دانشگاه زنجان.اصفهان با استفاده از 

 (،توسعه گردشگری روستایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.3132رضوانی، محمد رضا ) .6
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(. چالش های مدیریت جاذبه های مذهبی، همایش مدیریت 3191رنجبر، مهوش و همکاران ) .2

 و توسعه گردشگری؛ چالشها و راهکارها، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
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(، تحلیل اثرات گردشگری مذهبی در توسعه روستایی 3191فراهانی، حسین و همکاران ) .3

ه مقاالت همایش مطالعه موردی بخش مرحمت آباد شمالی شهرستان میاندوآب، مجموع

 گردشگری در دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان.

فرهنگی کالن شهر مشهد، مجموعه  –(، ساختار گردشگری مذهبی 3132قاسمی، محمد ) .9
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