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 چکیده

از دیدگاه اجتماعی پذیرش گردشگران مذهبی در یک روستا بر روي نحوه کنش پذیري، نحوه رابطه 

بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی تأثیر  .تواند، موثر باشدمی پذیريزیست متقابل انسان ها و نحوه

پردازد.  درحوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد می بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییانگردشگري مذهبی 

در این جامعه آماري  .تحلیلی است -پژوهش از نظر هدف، نوع کاربردي و روش انجام تحقیق توصیفی

باشند به عنوان نمونه انتخاب پژوهش، روستاهاي داراي بقاع متبرکه در حوزه نفوذ گردشگري شهر مشهد می

 681نفر و حجم جامعه میزبان هم  691گردید. حجم گردشگران مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران 

تخراج شده از پرسشنامه با استفاده است و اطالعات اس "روستا"نفر تعیین شد. واحد تحلیل در این پژوهش 

ها نشان  مورد بررسی قرار گرفت. یافته LISRELو  SPSSهاي تجزیه و تحلیل آماري در دو نرم افزار  از روش

هاي تحقیق( دهد که در روستاهاي مورد بررسی روستاي میامی و حصار داراي بیشترین میانگین)شاخص می

هاي باشند همچنین با توجه به نرمال بودن شاخصین میانگین میو روستاي خواجه حسین آباد داراي کمتر

تحقیق براي بررسی اثر گردشگري مذهبی بر ابعاد کیفیت زندگی از نرم افزار لیزرل استفاده شده است که 

دهد بین گردشگري مذهبی و ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنادار وجود دارد و مدل نهایی نتیجه نشان می

دهد که گردشگري مذهبی به ترتیب بر بعد کالبدي، اجتماعی و به یک اندازه بعد اقتصادي و یلیزرل نشان م

گردد: زیست محیطی بیشترین تأثیر را دارد بنابراین براي توسعه گردشگري مذهبی پیشنهادات زیر ارائه می

روستاها و توجه  هاي محلی و دستگاه هاي اجرایی، افزایش کمیت و کیفیت امکانات بقاع وهماهنگی نهاد

 بیشتر همراه با نظارت مناسب به وضعیت خدمات رسانی.

 .گردشگري مذهبی، ابعاد کیفیت زندگی، روستا، حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد کلیدی: هایهواژ

                                                           
 (anabestani@um.ac.irیزي روستایی دانشگاه فردوسی مشهد )ر نویسنده مسئول: دانشیار جغرافیا و برنامه 6
 ریزي روستایی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه 2
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  مقدمه

( و در 6881)سراقی و همکاران،  یکی از بزرگترین فعالیتهاي خدماتی دنیا حاضر عصر در گردشگري

 ترین،پررونق از یکی باشد. این صنعت در هزاره سوم بهکشورها هویت فرهنگی یک کشور میبسیاري از 

( لذا به عقیده 6898است )ابراهیمی دهکردي،  شده جهان تبدیل صنعت زاترین اشتغال و ترینجذاب

محققان در چند دهه اخیر، گردشگري به عنوان سومین فعالیت اقتصادي سودآور در جهان مطرح است 

اجتماعی از طریق کاهش  -که قابلیت فراوانی در پویایی بخشیدن به توسعه اقتصادي (.6،2001کوم)ا

و چان  8و چن چیانگ لی 2008، 2بیکاري، ایجاد درآمد و ارتقاي سطح رفاه جامعه محلی و به تبع آن )لی

هاي گردشگري که  روستاییان دارد. با این وجود یکی از گونه 1( ارتقاء کیفیت زندگی 2008، 4پینگ چنگ

باشد، گردشگري مذهبی است که در زمره  در ایران مورد توجه گردشگران، بویژه گردشگران خارجی می

هاي گردشگري در گذشته و حال سراسر جهان و قدمت آن به قدمت خود  ترین گونه ترین و پررونق قدیمی

 گردشگري متن در است هتوانست مذهبی گردشگري به طوري که در حال حاضر رسد. فرهنگ دینی می

 کل درصد 21 ،(WTO) گردشگري جهانی سازمان برآورد اساس بر آن نفوذ حوزه که گیرد، جاي جهانی

 (. 6890 زاده و همکاران،ابراهیم) تاس جهان گردشگري هاي جریان

 رابطوه  نحووه  نحووه کونش پوذیري،    روي بر روستا یک در مذهبی گردشگران پذیرش اجتماعی دیدگاه از

( که این امور بوا   6892)محمدي یگانه و همکاران،  باشد موثر می تواند، زیست پذیري نحوه و ها انسان بلمتقا

هاي مورتب  بوا آن، بوه عنووان ابوزاري بوراي       هاي منحصر به فرد گردشگري مذهبی و فعالیت توجه به ویژگی

ددي در ایجواد اشوکال   توانود پیامودهاي متعو    تلفیق فضاي فیزیکی و جامعه انسانی مطرح شده است کوه موی  

هاي انسان، دسترسی به اطالعات و ... در جامعوه بوه هموراه داشوته     ها و نگرشجدید زندگی و تغییر در ارزش

( و از سوي دیگور، بوا دارابوودن ماهیوت     8،2008 سازمان جهانی گردشگري ؛2008، 1و چوینگز 1)فریدل باشد

اجتمواعی متعوددي در    -بوه بوروز تغییورات اقتصوادي     چند بعدي خود، عالوه بر تأمین نیاز گردشگران، منجر

 بور  تأثیرگوذاري  بوا  (. لذا گردشگري مذهبی2068، 60و راسچی 9)ایلیسابیت سیستم جوامع میزبان شده است

 محلوی  جامعوه  زنودگی  کیفیت تنزل یا ارتقاء در تواند مقصد، می محیطی و اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی ابعاد

هدف اصلی تموام برناموه ریوزي هاسوت)      امروزه بهبود کیفیت زندگیاین وجود  کند. با ایفا اي برجسته نقش

(. در واقع بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه اي، یکی از مهمترین اهوداف سیاسوت   6889 ،و همکاران ،قدمی

 (.  12: 6896هاي عمومی آن جامعه است)دیوساالر و همکاران ، 

                                                           
1 ICOM 
2 Liu 
3 Chiang lee 
4 Hun-ping  
5 Quality of life 
6 Friedel 
7 Chewings  
8 UNWTO 
9 Elisabete 
10 Raschi 
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تأثر از عوامل، فعالیت ها و تحووالتی اسوت کوه در درون    در نواحی روستایی کیفیت زندگی از یک طرف م

نواحی روستایی وجود دارند و از طرف دیگر تحت تأثیر عوامل بیرونی است که روستا و زنودگی سواکنان آن را   

 رشود و  توسوعه نوواحی روسوتایی،    در این ارتباط بوراي  (.6892و همکاران،  رضوانی،) دهدتحت تأثیر قرار می

 موی  را کموی  بسویار  يفعالیوت هزینوه   ایون  در روسوتایی  جمعیت زیرا شود، می وصیهت گردشگري گسترش

 امکانوات  اکثور  اقتصوادي،  فعالیوت  نووع  ایون  واقوع در  در کنود، می دریافت را باالیی سود آن جاي به و پردازد

 (.6814)رضوانی،  کندمی فراهم روستا جغرافیایی محی  را گردشگر از پذیرایی

گوذارد   موی  تأثیر ناحیه آن افراد زندگی بر مختلفی هاي جنبه از ناحیه روستایی یک در گردشگران حضور

(. در ایون  6898)محموودي،   باشود  موی  منفوی  تبعات شامل و هم مثبت نتایج و آثار شامل حضور هم این که

 بین موضوع قابل تأمل، اثراتی است که گردشگري مذهبی بور کیفیوت زنودگی سواکنان روسوتایی دارد. کویم      

( اعتقاد دارد بین اثرات گردشگري و رضایت از قلمرو هاي مختلو  از زنودگی رابطوه وجوود دارد و بوا      2002)

یابد. امروزه کیفیوت زنودگی بوه    افزایش سطح توسعه ي گردشگري کیفیت زندگی ساکنان محلی افزایش می

ه گردشگري نفووذ  عنوان مفهومی چند بعدي و مهم در زندگی جوامع، در بسیاري از رشته هاي علمی از جمل

رسد تا با بررسی و شوناخت ایون   ( ؛ بنابراین ضروري به نظر می6892)اکبریان رونیزي و همکاران  یافته است

اثرات در روند توسعه گردشگري مذهبی و ارتقاي سطح کیفیت زندگی در روستاهایی که این فعالیوت در آنهوا   

ش گردشگري مذهبی در ارتقاء کیفیت زندگی خوانوار  رواج دارد گام برداشت، لذا در این پژوهش به تحلیل نق

هاي روستایی حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد پرداخته خواهد شد که بوه ایون سووال کلیودي پاسوه داده      

گردشگری مذهبی به چه میزان بر ارتقاء ابعادکیفیت زندگی خانوارهای روستایی منطقهه  »شود که 

؟ که با توجوه بوه سووال اصولی     «هد( تأثیر داشته استمورد مطالعه )حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مش

 تحقیق فرضیه هاي تحقیق عبارتند از:

 ارتباط معنی داري وجود دارد. بین گردشگري مذهبی و بعد اقتصادي کیفیت زندگی -6

 ارتباط معنی داري وجود دارد.  بین گردشگري مذهبی و بعد اجتماعی کیفیت زندگی -2

 ارتباط معنی داري وجود دارد.  کیفیت زندگیبین گردشگري مذهبی و بعد کالبدي  -8

 ارتباط معنی داري وجود دارد.  بین گردشگري مذهبی و بعد زیست محیطی کیفیت زندگی -4

 

 ادبیات موضوع

 مبانی نظری

 گردشگری مذهبی -

 انجام و یاماکن مذهب از دارید شاملکه  است يگردشگر ي اشکال عمده از یکی یمذهب يگردشگر

 اعتقادات و باورها در شهیکه رگردشگري  نوع (. این6881 ،انهیچ يدری)ح تاس یهبمذ و ینید ضیفرا

 يایجغراف مهم عامل فراغت، اوقات و زمان به یوابستگ از فراتر خود یتخصص مفهوم به دارد، یمذهب ینید

 نیا، نهیزم نیا در توجه قابلنکته است.  یفرهنگ انداز چشم وتمرکز  جادیا مسافرت، يریشکل گ در یانسان
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نماید  می یی غلبههوا و آب موانع برکه  باشد می ياشکال گردشگر ازشکل  تنها یمذهب يکه گردشگر است

 دشو نمی رییتغ دچار یمراکز مذهب تعداد گردشگران ییهوا و آب تحوالت و فصل راتییتغ با به طوري که

« بقعه». در فرهنگ معین رود یمکار (. گردشگري مذهبی در کشور عمدتاً با واژه بقعه به 6884زاده، )منشی

ي زمین ممتاز از زمین حوالی مزار ائمه و بزرگان دین، مدفن متبرّک، قطعه زمینی که زیارتگاهی در آن ا پاره

قرار گرفته باشد، است. همچنین، جاي مقام، صومعه، خانقاه و همچنین بنا، عمارت خانه و سراي یاد شده و 

 (.6896ر: )نادعلی پو جمع آن بِقاع است

گردشگري مذهبی از جمله پدیده هایی است که به شکل قابل توجهی در تحوالت اجتماعی، اقتصادي 

و رفاه روستایی تأثیر گذار است. از جمله این تحوالت می توان به نقش توسعه گردشگري مذهبی بر کیفیت 

 (6892و همکاران،  تایی اشاره نمود )اکبریان رونیزي،زندگی ساکنان روس

 

 کیفیت زندگی

 نوین اقتصاد مباحث و اجتماعی توسعه برنامه ریزي توسعه و ادبیات در تازگی به زندگی بحث کیفیت

 روي بر متعددي موسسات نیز و محلی و ملی سطح در دولتها و است یافته ویژه اي و جایگاه شده مطرح

 جانشینی عنوان به یراخ يدهه سه طول در خاطر همین به کنند ومی کار آن سازي شاخص و سنجش

فرجی مالئی و همکاران، ) است شده تبدیل مختل  کشورهاي هدف اجتماعی تریناصلی به مادي، رفاه براي

6889) 

کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و چند بُعدي است و آن را می توان ادراک افراد از موقعیت خود در 

د و در ارتباط با اهداف، انتظارات و زندگی در زمینه فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی می کنن

    اي است که داراي معانی گوناگونیمفهوم گسترده ( همچنین2001، 6)نلسون استانداردهاي آن دانست

اي براي میزان باشد. برخی آن را به عنوان قابلیت زیست پذیري یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان سنجهمی

 اندبهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندي و ... تعری  کردهجذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، 

 (.2001، 8و منون 2)اپلی

رغم اختالف نظرهایی که در تعری  کیفیت زندگی وجود دارد، توافقی ادراکی در میان متخصصین علی

     يو مفهومی چند بُعد ،وجود دارد که بر مبناي آن بیشتر متخصصین کیفیت زندگی را شامل ابعاد مثبت

و « هاي عینیشاخص»دانند و آنچه در این ادراک مسلم است، این است که ارزیابی کیفیت زندگی توس  می

گیرند. به طور کلی در حال حاضر اساس تئوریکی اندکی براي ابعاد کیفیت صورت می« هاي ذهنیشاخص»

معتقدند که کیفیت زندگی داراي زندگی وجود دارد. با این وجود، بیشتر پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه 

 (.6890، و همکاران، نژادحاتمی) محیطی، اجتماعی، روانشناختی، محیطی و اقتصادي است –ابعاد فیزیکی 

                                                           
1 Nillson 
2 Epley 
3  Menon 
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شود. در واقع، باید میان زندگی امروزه کیفیت زندگی تنها در مفهوم کیفیت زندگی مادي خالصه نمی

هاي انسانی و اجتماعی استوار است، دگی مطلوب بر ارزشمطلوب و زندگی مرفه تفاوت قائل شد، چرا که زن

(. در یک 6890)محمودي،  هایی هم چون ارتقاي درآمد اقتصادي را مدنظر دارداما زندگی مرفه شاخص

توان بیان داشت آنچه که همواره در زمینه توسعه روستایی و کیفیت زندگی مورد توجه جمع بندي می

  هاي زندگی است.و دسترسی به حداقل است، کاهش محرومیت جغرافیایی

 

 کیفیت زندگی و گردشگری 

 ارتباط در گردشگري حیات چرخۀ مدل مختل  مراحل با محلی جامعه زندگی کیفیت سطح

 استوارند، اجتماعی تحمل ظرفیت بر عموماً که گردشگري، حیات متعدد چرخۀ هاينظریه است. در

 ساکنان زندگی کیفیت سطح در مثبتی وسعه، تغییراتت اولیۀ مراحل طول در است این بر اعتقاد

 به جامعه قبول قابل سطح تغییرات یا تحمل ظرفیت که زمانی ادامه، در ولی شود،می ایجاد مقصد

 تدریج و به شد خواهد نمایان جامعه در گردشگري توسعۀ از ناشی منفی تغییرات برسد، خود آستانۀ

 کیفیت زمینه در تحقیقات( 6898)محمدپورجابري،  کرد خواهد تنزل مقصد ساکنان زندگی کیفیت

 سطوح نظیر زیادي مستقیم غیر و مستقیم مثبت مزایاي سفر که می دهد نشان گردشگري و سفر زندگی،

 رضایتمندي سطح بردن باال نفس، عزت زندگی، افزایش به امید افزایش سالمتی، ارتقاء بودن، شاد از باالتري

 توانایی با مرتب  مقوالت بر و دارد همراه را به زندگی از رضایت کلی طور به و یزندگ مختل  هايجنبه در

شکوهی، و همکاران، ) دارد تاکید میزبان جوامع ساکنان زندگی کیفیت کاهش و ارتقاء در گردشگري

دهد. بنابراین مدل مفهومی را نشان می زندگی کیفیت بر تأثیرات گردشگري( 6(. جدول شماره )6892

 باشد.( می6) ق به قرار شکلتحقی

 
 زندگی کیفیت بر گردشگری تأثیرات (:1) جدول

 (6892شکوهی و همکاران، ) مأخذ:

 

 منفی مثبت تأثیرات

 استخدام و اشتغال پویایی اقتصاد، ایجاد اقتصادی
 رانت خاص، ظهور رویدادهاي طی در قیمت افزایش

 زمین خواري

 فیزیکی
 جدید، بهبود امکانات ساخت

 .محلی هايزیرساخت
 ی، ازدحاممحیط زیست آسیبهاي

اجتماعی و 

 فرهنگی

 کار طریق از جامعه اساس تقویت

 جدید آمدن ایدههاي وجود داوطلبانه، به

 دیگر در معرض گرفتن قرار نتیجه در

 و سنن زندگی،تقویت روشهاي و فرهنگها

 محلی ارزشهاي

 نامطلوب روندهاي آز، تسریع و حرص توسعه

 گسیخته، تجاري لجام شهرنشینی :اجتماعی نظیر

 ماهیت یا شخصی است ممکن که فعالیتهایی ردنک

 فعالیتهاي ماهیت در باشند، تغییر خصوصی داشته

 .گردشگري با تطبیق براي فرهنگی
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 تحقیق مفهومی مدل: 1شکل

 

 پیشینه تحقیق

ام شده است که در زمینه گردشگري و کیفیت زندگی در نواحی روستایی کشور تحقیقات زیادي انج

و تأثیر آن بر ابعاد اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی روستا است. اما « ي روستایی توسعه»بیشتر در ارتباط با 

. با توجه به اینکه اند پرداخته« اثر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی»مطالعات محدودي به بررسی 

شود و  نمی تغییر دچار آن گردشگرانتعداد  هوایی و آب تحوالت و فصل تغییرات گردشگري مذهبی با

یگانه  داراي اثرات همیشگی است تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده شده است که عبارتند از: محمدي

(که در مجموع به این نتیجه 6892) و اکبریان رونیزي و همکاران در سال (6892) و همکاران در سال

زندگی ساکنان محلی نقش داشته و ابعاد مختل  نواحی  رسیده اند که گردشگري مذهبی در بهبود کیفیت

گردد با سازکار کارآمد سازد که پیشنهاد میروستایی به خصوص بعد کالبدي را با دگرگونی همراه می

مدیریت، اثرات در جهت توسعه گردشگري گام برداشت. بنابراین توجه به مقوله گردشگري در ارتقاء کیفیت 

هاي شهري و روستایی و همچنین داخلی . با این وجود تحقیقات دیگري در حوزهتوند مهم باشدزندگی می

(، خواجه شاهکوهی و 6898) به مطالعه محمد پور جابري در سال توان یمو خارجی انجام شده است که 

(، 6890(، فرجی سبکبار و همکاران در سال )6892) (، شکوهی و همکاران در سال6898) مینایی در سال

و  2( و هسو2066) در سال 6(، امبیوا6889) (، قدمی و همکاران در سال6896) و همکاران در سالرضوانی 

                                                           
1Mbaiwa 
2 Hsu 
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و  4( و لینگ2061) (، یوزال و همکاران در سال2061) در سال 8و سیرگی 2(، یوزال2061) در سال 6هانگ

ندگی نقش که توسعه گردشگري بر کیفیت ز دهد یم( نتایج مطالعات مذکور نشان 2061) در سال 1هوي

 متفاوت بر ابعاد ر را پذیرفته است همچنین گردشگريموثري داشته است و عامل اقتصادي بیشترین تأثی

 کیفیت و محیطی و بهداشتی بر ابعاد و مثبت تأثیر مسکن کیفیت و درآمد و اشتغال زندگی، همچون کیفیت

یت می کنند از زندگی خود همچنین کسانی که در حوزه گردشگري فعال.است داشته منفی تأثیر سالمت

راضی تر هستند و نگرش ساکنان به صنعت گردشگري به محل زندگی آنان بستگی دارد همچنین 

زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، اوقات فراغت زندگی، زندگی گردشگري سبب ایجاد اثرات مثبت بر روي 

 شود.فرهنگی در رابطه با دیگران می

 تحقیق روش شناسی -1

است. به منظور تدوین چارچوب تحلیلی  –روش انجام تحقیق توصیفیاز نوع کاربردي و  پژوهش حاضر

شد. واحد تحلیل در این  ي استفادها کتابخانهمطالعات اسنادي و از  پیشینه و متغیرهاي تحقیق، نظري

 يآمار تجزیه و تحلیل يها اطالعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از روش. باشد یپژوهش روستا م

ي مختل  ها بخشدر  GISو  Lisrel . همچنین از دو نرم افزارمورد بررسی قرار گرفت SPSS افزار در نرم

نمود:  استفاده توان یمالگو  پژوهش استفاده شده است. جهت تعیین حوزه نفوذ گردشگاهی کالنشهرها از دو

 محاسبه  لفرمو ساسا بر که« کالنشهرها گردشگاهی ي حوزه نهایی حد تعیین يالگو» -ال 

 الگو هزار است. این بر تقسیم کالنشهر جمعیتP گردشگاهی و  حوزه حدنهاییR در این فرمول شود یم

کیلومتر )شعاع حوزه نفوذ 19( حدود 6890)در سال  میلیون نفري 26111جمعیت  شهر مشهد با يبرا

 يگردشگر نفوذ حوزه به مربوط يالگوها از یکی نیز الگو این« راپرت يالگو» -به دست آمد. ب گردشگري(

جمعیت شهر یا  Eفاصله مناسب  Aدر این فرمول  شود یممحاسبه   فرمول طریق از که است

 ،مشهد شهر جمعیت به توجه با مشهد شهر يبرا الگو ( است. در این6888)سقایی، نفر 6000منطقه به 

جامعه آماري در این پژوهش،  .است آمده دست به )شعاع حوزه نفوذ گردشگري( کیلومتر 19برابر  نفوذ حوزه

با توجه به مطالعات میدانی روستاهاي داراي بقاع متبرکه در حوزه نفوذ گردشگري شهر مشهد می باشد که 

ه نفوذ گردشگري شهر روستاي داراي امامزاده در دو شهرستان مشهد و بینالود که در حوز 68از  صورت گرفته

 از هر دهستان یک ها دهستانباشند و با توجه به لحاظ نمودن پراکنش فضایی روستاها در تمام  یممشهد 

( که 2)شکل روستا تعیین گردید 1 ها نمونهوستا به طور تصادفی انتخاب شدکه در نهایت مجموع تعداد ر

سرخ و میامی ه ، خواجه حسین آباد، اندرخ، پیوه ژن، دعبارتند از: روستاي حصار از شهرستان بینالود و تبادکان

خانوار )مرکز آمار ایران،  2219اراي تعداد خانواري برابر با د 6890از شهرستان مشهد که در سال 

حجم نمونه با توجه به فرمول  (،خانوار 2219)حجم خانوار روستاهاي نمونه با توجه به باشند.  یم(6890

                                                           
1  Huang 
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نفر تعیین گردید که با استفاده از روش تسهیم به نسبت تعداد  681معادل  درصد 01/0و با خطاي  کوکران

در منطقه مورد مطالعه از  براي آگاهی از تعداد گردشگران مذهبی خانوارهاي نمونه در هر روستا تعیین گردید.

ر در بقاع متبرکه آمار سازمان اوقاف و امور خیریه استفاده شده است. بر اساس آمار سازمان اوقاف، حجم گردشگ

نفر اعالم گردید. بر این اساس حجم گردشگران نمونه با استفاده از فرمول کوکران  1690000روستاهاي نمونه 

پرسشنامه میزبان و میهمان در  886نفر تعیین گردید و جمعا تعداد  691درصد معادل  01/0با خطاي  

 (.2روستاهاي مورد بررسی تکمیل گردید)جدول

 

 (1319)بقعه و روستا هر در نمونه تعداد و خانوار حجم گردشگر، تعداد نمونه، بقاع(: 2) لجدو

 سازمان اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوي و مرکز آمار استانداري خراسان رضوي مأخذ :

 

 نام بقعه آبادی دهستان

تعداد 
گردشگر 

 نفر

تعداد 
 نمونه

خانوار 
1319 

تعداد 
 نمونه

 41 119 12 2100000 امام زادگان سید یاسر و ناصر حصار طرقبه

 اندرخ تبادکان
سید عمادالدین، سید فتح 

 اهلل
60000 61 612 68 

 81 440 61 80000 زادگان تبادکان امام تبادکان کنویست

 60 49 61 60000 میر سبحان و بی بی صنوبر خواجه حسین آباد کارده

 62 611 61 80000 سید عبد العزیز ده سرخ سرجام

احمد 
 آباد

 20 211 61 60000 زادگان هاشم و محتشم امام پیوه ژن

 10 128 11 8100000 ییزاده یح امام میامی میامی

 681 2219 691 1690000 مجموع
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 رضوی خراسان استان در بینالود و مشهد های شهرستان در مطالعه مورد روستاهای موقعیت: 2 شماره شکل

 (6894 رضوي، خراسان استانداري پایه نقشه اساس بر نگارنده:  ترسیم)

 

 68متغیر وابسته تحقیق در چهار بعد اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و زیست محیطی که در مجموع 

( که با 8گویه کمی گردیده )جدول  20شاخص و  1شود و متغیر مستقل با گویه را شامل می 11شاخص و 

اهده است. پایایی شاخص ها مورد مطالعه تأیید شده که ( قابل مش4توجه با توجه به آنچه که در جدول)

ها بیشتر از براي محاسبه میزان پایایی از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براي تمام شاخص

و این موضوع  باشد یمکه مشخص است ضریب پایایی بدست آمده در حد باال  طور . همانبه دست آمد 1/0

 توان یمو بدین ترتیب  باشد یمدرونی بین متغیرها براي سنجش مفاهیم مورد نظر  دهنده همبستگین نشا

 .باشد یمگفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخوردار 
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 مستقل و وابسته متغیر های شاخص (:3) جدول

، شکوهی و همکاران، 6881و همکاران، ، سراقی 6896،  ، قدمی و همکاران6892همکاران ، مأخذ: )اکبریان رونیزي و 

 (6898و محمدپورجابري،  6892
 

 کرونباخ آلفای میزان و گویه و شاخص تعداد ابعاد، ها، (: متغیر1) جدول

 6894ي پژوهش، ها افتهمأخذ: ی

 

 تجزیه و تحلیل 

 های جامعه میزبان و میهمانویژگی

نفر را زنان  11درصد( و  41/19 فر مردن 660دهد که تعداد هاي توصیفی جامعه میزبان نشان مییافته

درصد مجرد هستند. اغلب روستائیان 1/28 درصد از افراد متأهل و 1/11هند. د درصدتشکیل می 14/40) 

درصد( در گروه سنی  6/46اند. و عمده پاسخگویان )درصد بوده1/88 لم به ترتیب باداراي تحصیالت زیر دیپ

نفر بوده  1تا  1درصد(  2/86خانوار اغلب پاسخگویان )معادل   سال قرار دارند، همچنین تعداد 80-89

درصد  1/28درصد شاغل در بخش کشاورزي،  81درصد پاسخگویان شاغل در بخش خدمات،  1/46است. 

اند. بیشتر شاغلین در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند که علت این امر شاغل در بخش صنعت بوده

 متغیر مستقل)گردشگری مذهبی( متغیر وابسته)کیفیت زندگی(
 صشاخ شاخص بعد

 اقتصادی
 کیفیت درآمد

 میزان امکانات گردشگري مذهبی)روستا و بقعه(
 کیفیت اشتغال
میزان رضایتمندي از امکانات گردشگري مذهبی)روستا و  عدالت اقتصادي

 بقعه(

 اجتماعی

 سرمایه هاي اجتماعی
 مشارکت اجتماعی

 وضعیت خدمات رسانی انجام شده در بقاع
 رضایت از دسترسی ها
 در مشغول خوان نوحه و خوان خادمان، قرآن میزان تعداد ماندگاري جمعیت

 بهزیستی فردي بقعه

 کالبدی
هاي شغلی ایجاد شده در بخش گردشگري  میزان فرصت کیفیت مسکن

 فضا مذهبی

 زیست محیطی
 حریم

 انرژي مدت متوس  اقامت گردشگران
 کیفیت محی 

 ابعاد متغیر
تعداد 
 شاخص

تعداد 
 گویه

 آلفای کرونباخ

متغیر وابسته کیفیت 
 زندگی

 198/0 61 8 اقتصادي

922/0 
 189/0 21 1 اجتماعی
 826/0 62 2 کالبدي

 819/0 60 8 زیست محیطی

 160/0 20 1 متغیر مستغل گردشگری مذهبی
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ردشگري در روستاهاي مورد مطالعه و وجود تنگناهاي فراوان موجود در شکل گیري خدمات مرتب  با گ

 اند.بخش کشاورزي خصوصا  کمبود آب مطرح نموده

 1/12نفر از گردشگران مرد ) 602هاي توصیفی جامعه میهمان نشان می دهد که از نظر جنسیت یافته

ها  درصد آن 1/69گردشگران متأهل و  درصد از  1/86دهد.   درصدتشکیل می 91/41نفر را زنان )  94درصدو 

 86درصد بوده اند. عمده پاسخگویان )معادل  8/88مجرد هستند. اغلب گردشگران داراي تحصیالت دیپلم با  

صد گردشگران شاغل در بخش خدمات، در8/18سال قرار دارند. از نظر شغلی  49تا 40درصد( در گروه سنی 

درصد به علت از  1/6 رصد شاغل در بخش صنعت هستند ود 4/81 درصد شاغل در بخش کشاورزي، 2/4

ان درصد از گردشگران روستاهاي مورد بررسی از است 2/89 و عدم یافتن شغل مناسب بیکارند. کارافتادگی

درصد از سایر استانهاي کشور بوده اند. با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته اکثر  8/60خراسان رضوي، 

 68 اند و تنهاهاي مذهبی سفر نموده ي خود به روستاهاي داراي جاذبه درصد( با خانواده 8/11گردشگران ) 

درصد از  8/88اند. همچنین  دهدرصد گردشگران به صورت انفرادي به روستاهاي مورد بررسی سفر کر

باشند. با توجه به نتایج گرفته شده از  نفر می 1تا  4گردشگران اظهار داشتند که تعداد همراهانشان بین 

پرسشنامه جامعه میهمان در روستاهایی که عالوه بر گردشگري مذهبی داراي گردشگري طبیعت گردي هم 

درصد  19داراند به شکلی که به طور میانگین حدود هستند گردشگران تمایل بیشتري به طبیعت گردي 

 گردشگران روستاهاي حصار، اندرخ، پیوه ژن و خواجه حسین آباد اولویت اول آنها طبیعت گردي می باشد.

 هاي متعدد مرتب  بااست که توس  مولفه« ارتقاء کیفیت زندگی»در تحقیق حاضر متغیر وابسته 

مولفه مطالعه شده است و متغیر مستقل  10با « و زیست محیطی بعدهاي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي»

هاي تحقیق در مقیاس مولفه مطالعه گردید. با توجه به اینکه شاخص 20است که با « گردشگري مذهبی»

گردید. همانطور که در  ها شاخصباشند اقدام به هم مقیاس کردن هاي متفاوت فاصله اي و ترتیبی می

و کمترین  011/8است بیشنریت میانگین متعلق به بعد اجتماعی کیفیت زندگی با ( قابل مشاهده 1جدول)

باشد. همچنین کمترین انحراف معیار در می 91/2 ق به بعد اقتصادي کیفیت زندگی بامیانگین هم متعل

شاخص گردشگري مذهبی مشاهده شده است و بیشترین انحراف معیار هم مربوط به بعد اقتصادي کیفیت 

 ه کمترین میانگین را هم متعلق به خود کرده است.زندگی ک
 

  تحقیق متغیرهای معیار انحراف و  (:میانگین5جدول )

 6894ي پژوهش، ها افتهمأخذ: ی

 انحراف معیار میانگین شاخص ها متغیر

 41/0 916/2 اقتصادي کیفیت زندگی

 48/0 011/8  اجتماعی

 41/0 014/8  کالبدي

 41/0 041/8  زیست محیطی

 81/0 041/8  گردشگری مذهبی
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توان مشاهده نمود، کمترین میانگین متغیرهاي ( می8( و شکل شماره )1با توجه به آنچه که در جدول )

توان به این شرح بیان نمود که راه باشد که علت آن را میتحقیق متعلق به روستاي خواجه حسین آباد می

ت بسیار نامناسبی برخوردار است به شکلی که بر اساس ارتباطی روستاي خواجه حسین آباد از کیفی

اند که اکثر گردشگران اي که با خادم و اعضاي شوراي روستا شده است به این نکته اشاره داشتهمصاحبه

خصوصا گردشگران خارجی بعد از مراجعه به روستا به علت راه ارتباطی نامناسب دیگر به روستا باز نمی 

از لحاظ کمیت و کیفیت امکانات گردشگري در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این گردند، همچنین روستا 

نکته را هم باید اضافه نمود که در این روستا به علت کمبود زیرساخت هاي گردشگري و عدم تبلیغات 

نتوانسته گردشگران را جذب کند و همین علت سبب شده است که گردشگري نتواند اثرات مثبت و پایداري 

 یت زندگی خانوارهاي روستاي خواجه حسین آباد داشته باشد.بر کیف

 
 روستا تفکیک به تحقیق متغیرهای (:میانگین1) جدول

 6894ي پژوهش، ها افتهمأخذ: ی
 

توان وجود باشد که علت آن را میهاي تحقیق مربوط به روستاي میامی و حصار میبیشترین شاخص

هاي این دو روستا راه مناسب در هر دو روستا، تبلیغات گسترده در شهر مشهد و شناخته شده بودن امامزاده

میدانی که توس  باشد به شکلی که بر اساس تحقیقات خارجی میدر بین گردشگران خصوصا گردشگران 

در طی یه دوره چهار ساله صورت گرفته بود بیشترین زائران و گردشگرانی که به شهر  محقق در شهر مشهد

دهند، همچنین هر دو روستاي میامی و آیند زیارت این دو امامزاده را در برنامه خود قرار میمشهد می

کمیت و کیفیت امکانات گردشگري نسبت به روستاهاي دیگري که داراي جاذبه مذهبی حصار از لحاظ 

تمام  اند در وضعیت بهتري قرار دارند و تقریباًهستند و در حوز نفوذ گردشگاهی شهر مشهد قرار گرفته

مذهبی  امکاناتی که گردشگران در این دو روستا نیاز دارند وجود دارد، با وجود همه این عوامل، گردشگري

در این دو روستا توانسته اثرات مثبت و پایداري متوسطی بر کیفیت زندگی خانوارهاي روستایی ساکن در 

 این دو روستا داشته باشد.

 کیفیت زندگی گردشگری مذهبی روستا

 96/2 292/2 اندرخ

 98/2 02/8 پیوه ژن

 91/2 81/2 تبادکان

 68/8 66/8 حصار

 18/2 11/2 خواجه حسین اباد

 09/8 98/2 ده سرخ

 68/8 28/8 یمیام
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 مطالعه مورد روستاهای در تحقیق های متغیر میانگین (:3)  شکل

 (6894 رضوي، خراسان استانداري پایه نقشه اساس بر نگارنده:  ترسیم)

 

 این در. است شده استفاده اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از متغیرها بودن نرمال بررسی امه برايدر اد

باشد و  -91/6  + 91/6 بین Kolmogorov-Smirnov Z اگر هاست، داده بودن نرمال صفر ي فرضیه آزمون

 شود می ها تأیید شود و نرمال بودن داده می رد صفر فرضیه باشد، 0601 از بیشتر داري معنی سطح

+ 91/6ها بین  اسمیرنوف تمام داده -که کلموگروف دهد می نشان( 1)جدول نتایج (.661: 6888)گودرزي، 

 همه در باشد پس در نتیجه می 01/0ها هم بیشتر از   باشد و سطح معنی داري تمام داده می -91/6و 

  .باشد می نرمال ها داده شاخص و متغیرها توزیع
 مطالعه مورد متغیرهای اسمیرنوف -روفکلموگ آزمون (:9) جدول

 6894ش هاي پژوه مأخذ: یافته

-Kolmogorov شاخص ها 19

Smirnov Z 
سطح معنی 

 داری
 نتیجه آزمون

کیفیت 

 زندگی

 تأیید نرمال بودن 991/0 40/0 اقتصادي

 تأیید نرمال بودن 882/0 91/0 اجتماعی

 تأیید نرمال بودن 214/0 06/6 کالبدي

 نتأیید نرمال بود 411/0 81/0 زیست محیطی

 تأیید نرمال بودن 111/0 11/0 گردشگری مذهبی
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با توجه به نرمال بودن متغیر هاي تحقیق براي آزمون مدل تحقیق، مسیرهاي موجود در آن و نیز 

هاي تحقیق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. بر اساس خروجی نرم افزار مدل اصلی در قالب فرضیه

 ( آمده، که در آن رواب  میان متغیرها و ضرایب هر یک از آنها نشان داده شده است.4)شکل 

سؤال اساسی مطرح شده این است که آیا این مدل؛ مدل مناسبی می باشد؟ براي پاسه به این پرسش 

وجی و سایر معیارهاي مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به خر x2/dfبایستی آماره 

پایین نشان دهنده برازش مناسب مدل  x2/df باشد وجودمی 88/0 محاسبه شده برابر با x2/dfلیزرل مقدار 

باشد با توجه به نتایج زیر که تري میکمتر باشد، مدل ارائه شده مدل مناسب x2/dfاست. زیرا هر چه مقدار 

 اند.از خروجی نرم افزار لیزرل به دست آمده

RMSEA= 0.018  و P-valu= 0.0667 و x2/df= 0.38 

 

باشد بنابراین مدل ارائه می (a= 01/0) بیشتر از مقدار سطح معنی داري استاندارد(  p- value)مقدار

باشد و ( می068/0به دست آمده که )  RMSEAهمچنین با توجه به مقدار  باشد.شده مدل مناسبی می

 و قابل اطمینان برخوردار است. مطلوب باشد، مدل از برازندگی( می01/0)کمتر از 

 

 
 (تحقیق اصلی مدل)استانداردمدل تخمین (:1) شکل
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 برازش مدل تحقیق

( که NFIو)( CFI( ،)RMSEA( ،)AGFI(، )GFI)از   عبارتند مدل برازش هايشاخص مهمترین

 :است شده داده ( نشان8) درجدول آزمونها این براي بهینه حالتهاي

 
 مدل بودن مناسب های صشاخ بررسی(: 8جدول )

 6894:تحقیق هايیافته: منبع

 

 آزمون معناداری مدل

 از شود. این آمارهاستفاده می Tآماره  از مدل پارامترهاي از کدام هر معناداري دادن نشان منظور به

بایستی در آزمون، قدر می که .آیدمی بدست پارامتر آن معیار انحراف خطاي به پارامتر هر ضریب نسبت

 قدر میزان لیزرل خروجی به باشد تا این تخمین ها از لحاظ آماري معنادار شود با توجه 2بزررگتر از tمطلق 

 لحاظ از شده ارائه تخمینهاي کلیۀ باشد. بنابراینمی 2زرگتر از ب متغیرها کلیۀ در شده محاسبه tمطلق

 .است شده داده نشان (9) جدول در رواب  این رد و تایید نتایج .باشندمی آماري معنادار

 

 نام آزمون
مقدار استاندارد 

 شاخص

مقدار شاخص در مدل 

 مورد نظر
 نتیجه گیری

χ2  است مناسب مدل برازش 88/0 2کمتر از 

p-value  است مناسب مدل برازش 011/0 01/0بیشتر از 

GFI  است مناسب مدل برازش 96/0 9/0بیشتر از 

AGFI  ناسب استم مدل برازش 91/0 9/0بیشتر از 

RMSEA  است مناسب مدل برازش 068/0 08/0کوچکتر از 

CFI  است مناسب مدل برازش 90/0 9/0بیشتر از 

NFI  است مناسب مدل برازش 899/0 9/0بیشتر از 
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 T اصالحی شاخص (: مدل5)  شکل

 

ق و توسعه کیفیت زندگی بکارگرفته شده در تحقی  دهد که بین شاخص هايبنابراین مدل لیزرل نشان می

مدل براي  دهد که برازشهاي به کارگرفته نشان میگردشگري مذهبی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. آزمون

 از یک کدام که دهدمی نشان خالصه صورت به (9) شماره ها مناسب بوده است. لذا جدول تمامی شاخص

 .نیست معنادار ر مدلد موجود رواب  از یک کدام و بوده معنادار آن رواب  و متغیرها

 
 پژوهش مدل معناداری اعداد و استاندارد ضرایب (: نتایج1) جدول

 6894منبع: یافته هاي تحقیق، 

 
 

 نام رابطه
ضریب 

 استاندارد
اعداد 

 معناداری
 نتیجه

 )رد یا تأیید(

معنی داری بین گردشگری مذهبی و بعد اقتصادی 
 کیفیت زندگی

 تأیید 61/8 88/0

معنی داری بین گردشگری مذهبی و بعد اجتماعی 
 فیت زندگیکی

 تأیید 9626 0689

معنی داری بین گردشگری مذهبی و بعد کالبدی 
 کیفیت زندگی

 تأیید 8620 0690

معنی داری بین گردشگری مذهبی و بعد زیست محیطی 
 کیفیت زندگی

 تأیید 66611 0688
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 :بررسی کرد جزئی بطور زیر را فرضیه هاي (می توان1) شکل ( و9) جدول به توجه با

بین گردشگري مذهبی و بعد اقتصادي کیفیت زندگی ارتباط معنی داري وجود دارد. همانطور  -6فرض 

ز ( قابل مشاهده است  با توجه به ضریب استاندارد و معنی داري به دست آمده که بیشتر ا9که در جدول)

مذهبی و بعد اقتصادي کیفیت زندگی  شود و بین گردشگريباشد معنی داري فرضیه تأیید میمی 91/6

شود و در مجموع معادله این فرضیه بر تأیید می 61/8 و معنی داري 88/0ضریب استاندار ارتباط معنی داري با 

 باشد.این اساس می

 (= بعد اقتصادي کیفیت زندگی88/0(+)گردشگري مذهبی( ) 22/0) 

گی ارتباط معنی داري وجود دارد. همانطور بین گردشگري مذهبی و بعد اجتماعی کیفیت زند -2فرض 

( قابل مشاهده است با توجه به ضریب استاندارد و معنی داري به دست آمده که بیشتر از  9که در جدول)

شود و بین گردشگري مذهبی و بعد اجتماعی کیفیت زندگی باشد معنی داري فرضیه تأیید میمی 91/6

در مجموع معادله این فرضیه بر  تأیید می شود. 26/9 و معنی داري 89/0ضریب استاندار  ارتباط معنی داري با

 باشد.این اساس می

 (= بعد اجتماعی کیفیت زندگی89/0(+)گردشگري مذهبی( ) 20/0) 

بین گردشگري مذهبی و بعد کالبدي کیفیت زندگی ارتباط معنی داري وجود دارد. همانطور که  -8فرض 

 91/6 نی داري به دست آمده که بیشتر ازتوجه به ضریب استاندارد و مع ( قابل مشاهده است با9در جدول)

تباط معنی گردشگري مذهبی و بعدکالبدي کیفیت زندگی ار شود و بینی داري فرضیه تأیید میباشد معنمی

تایید می شود. در مجموع معادله این فرضیه بر این اساس  20/8 اريو معنی د 90/0 داري با ضریب استاندار

 باشد.می

 (= بعد کالبدي کیفیت زندگی90/0(+)گردشگري مذهبی( ) 69/0) 

 
 تحقیق نهایی مدل (:1) شکل
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داري وجود دارد. بین گردشگري مذهبی و بعد زیست محیطی کیفیت زندگی ارتباط معنی -4فرض 

آمده که نی داري به دست ( قابل مشاهده است با توجه به ضریب استاندارد و مع9همانطور که در جدول)

گردشگري مذهبی و بعد اقتصادي کیفیت  شود و بینی داري فرضیه تأیید میباشد معنمی 91/6 بیشتر از

شود. در مجموع معادله این تأیید می11/66 و معناداري 88/0ضریب استاندار   زندگی ارتباط معنی داري با

 باشد.فرضیه بر این اساس می

 عد زیست محیطی کیفیت زندگی(= ب88/0(+)گردشگري مذهبی( ) 22/0) 

 که تحقیق است نهایی مدل (1شماره) است. شکل شده تایید فوق نتایج لیزرل افزار نرم خروجی به توجه با

گردشگري  که دهدمی نشان نهایی تأثیردارد. مدل زندگی ابعادکیفیت می دهدگردشگري مذهبی بر نشان

ندازه بعد اقتصادي و زیست محیطی ببیشترین تأثیر را مذهبی به ترتیب بر بعد کالبدي، اجتماعی و به یک ا

 .است شده داده نشان نهایی درمدل رواب  این از یک هر استاندارد دارد. ضرایب
 

 گیری و پیشنهادات نتیجه

هاي تحقیق، در این پژوهش که به مطالعه اثر گردشگري مذهبی بر ابعاد کیفیت زندگی در با توجه به یافته

اند، می پردازد بیشترین بقاع متبرکه که در حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد قرار گرفتهروستاهاي داراي 

هاي تحقیق )گردشگري مذهبی و کیفیت زندگی( متعلق به دو روستاي حصار و میامی می میانگین شاخص

تري هستند اثرات آن بر باشد چون این دو روستا از لحاظ گسترش گردشگري مذهبی در وضعیت مناسب

ترین میانگین باشد. همچنین پایینیفیت زندگی ساکنان هم به نسبت سایر روستاها بیشتر و بهتر میک

باشد چرا متعلق به روستاي خواجه حسین آباد می یق )گردشگري مذهبی و کیفیت زندگی(هاي تحقشاخص

نات کافی براي گردشگران برد و روستا داراي امکاکه این روستا از لحاظ ارتباطی در وضعیت مطلوبی به سر نمی

باشد که نتیجه آن عدم رونق گردشگري در این روستا بوده که بالطبع گردشگري نتوانسته تأثیر مثبتی بر نمی

معنی داري فرضیه هاي رواب   لیزرل افزار نرم خروجی به توجه کیفیت زندگی ساکنان روستا داشته باشد. با

 دهدمی نشان نهایی دگی تأیید شده و همچنین مدلبین شاخص گردشگري مذهبی و ابعاد کیفیت زن

گردشگري مذهبی به ترتیب بر بعد کالبدي، اجتماعی و به یک اندازه بعد اقتصادي و زیست  که (1)شکل

محیطی ببیشترین تأثیر را دارد. در مجموع گردشگري مذهبی بر ابعاد کیفیت زندگی موثر بوده و نتیجه گرفته 

و   (6892) یگانه و همکاران در سال ه در راستاي نتایج اخذ شده از دو مقاله محمديشده از مقاله مورد مطالع

( می باشد. بنابراین با توجه به اثر گذاري گردشگري مذهبی در ابعاد 6892) اکبریان رونیزي و همکاران در سال

ارتقاء کیفیت مختل  کیفیت زندگی در روستاهاي مورد مطالعه در راستاي نقش موثر گردشگري مذهبی در 

 شود:زندگی ساکنان محلی پیشنهاد هاي زیر ارائه می

 هاي شغلی در روستاهاي مورد مطالعههماهنگی نهاد هاي محلی و دستگاه هاي اجرایی در توسعه فرصت 

  توجه بیشتر به بقاع موجود در روستاهاي مورد مطالعه و افزایش کمیت و کیفیت امکانات بقاع و روستاها؛

ه امکانات در بقاع متبرکه و روستاها بیشتر و کیفیت مناسبتر باشند داراي گردشگران بیشتري چرا که هر چ
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خواهند بود و بالطبع باعث افزایش مدت متوس  اقامت گردشگران در روستاهاي مورد مطالعه خواهد شد که 

 نتیجه آن رشد گردشگري مذهبی و ارتقاء کیفیت زندگی خواهد بود.

 نظارت مناسب به وضعیت خدمات رسانی انجام شده در بقاع متبرکه. توجه بیشتر همراه با 
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ریزي استراتژیک  برنامه .(6890) محمد ثانی، اسکندري اهلل و شمس زاد، کاظمی عیسی؛ زاده، ابراهیم .6

 های پژوهش فصلنامه، توسعۀ گردشگري، با تأکید بر گردشگري مذهبی )مطالعۀ موردي: شهر قم(

 .661-646: 11 ، شماره48دوره  ،انسانی جغرافیای

 گردشگري توسعه در اکوتوریستی و مذهبی فرهنگی، عوامل (. نقش6898ابراهیمی دهکردي، امین، ) .2

 .6-61: 9شماره  ،8دوره  ،گردشگری فضای فصلنامهابرکوه، 

 اثرات (. بررسی6892مهدي )شکوهی، محمد؛ بوذرجمهري، خدیجه؛ ایستگلدي، مصطفی و مودودي،  اجزاء .8

، دوره فصلنامه فضای جغرافیاییبندرترکمن،  شهر مطالعاتی: نمونه میزبان جامعه زندگی کیفیت بر گردشگري

 .606-621: 41، شماره 64

(. تحلیل تطبیقی نقش 6892) اکبریان رونیزي، سعید رضا؛ خراسانی، محمد امین؛ امام قلی، لقمان .4

داوود  زاده امامي در بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی مورد: روستاهاي گردشگري مذهبی و طبیعت گرد

 .641-618: 4، شماره 2، دوره، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگریو رندان شهرستان تهران

 .(6890)، صامت فرهادي ، امین وفرجی مالئی، ایوب؛ حاتمی نژاد، حسین؛ منوچهري میاندوآب .1

مجله جغرافیا و مطالعه موردي: شهر میاندوآب،  -هاي ادغام شده در شهرتحلیل کیفیت زندگی روستا

 .6-68: 61شماره  ،8دوره  ،توسعه ناحیه ای

 ، انتشارات سمت، چاپ اول.مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری(. 6881)، حیدري چیانه، رحیم .1

ی در شهرهاي بررسی تطبیقی کیفیت زندگ(. 6898خواجه شاهکوهی، علیرضا و مینایی، فهیمه ) .1

، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، ي موردي: شاندیز و چناران( گردشگري و غیرگردشگري )مطالعه

 .49-14: 60، شماره8دوره 

(. سنجش کیفیت زندگی روستایی از بعد 6896دیوساالر، اسداهلل؛ نقوي، محمدرضا و پایدار، ابوذر ) .8

( TEV( و تکنیک بردار ویژه )TOPSISتشابه به حل ایده آل )اجتماعی با بهره گیري و مقایسه از مدل هاي 

: 4، شماره4، دورهنگرش های نو در جغرافیای انسانیمطالعه موردي: دهستان میانکاله بهشهر، فصلنامه 

88-26. 

 نور. پیام انتشارات ،توریسم صنعت و جغرافیا. (6814) اصغر علی رضوانی، .9

. (6896) سعید رضا اکبریان رونیزي، ، فرخنده ووندسپه، سید علی؛ رضوانی، محمد رضا؛ بدري .60

مطالعه موردي: بخش  –گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی 

-40: 68شماره ، 4دوره، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ایرودبار قصران، شهرستان شمیرانات، 

28. 

 توسعه در اکوتوریستی جاذبه هاي (. نقش6881والفتحی، داریوش )عیسی؛ ملکی، حسین و اب سراقی، .66

 .21-48: 66، شماره 8، دوره جغرافیایی علوم نشریه، SWOTمدل  بر با تاکید نهاوند گردشگري

کالن شهرها  رامونیپ یدر روستاها یگردشگر ییمتن فضا یواساز(. 6888سقایی، مهدي ) .62

 مشهد. فردوسی دانشگاه روستایی ریزي برنامه و جغرافیا کتريد رساله شهر مشهد(، : کالنی)مطالعه مورد
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نقش گردشگري جنگ در ارتقاي (. 6890فرجی سبکبار، حسنعلی؛ باغیانی، حمیدرضا و نورانی حمیده ) .68

مجله برنامه ریزی ، کیفیت زندگی ساکنان شهري مناطق جنگی استان خوزستان با استفاده از مدل تاپسیس

 .88-94 :2، شماره6، دورهفضایی

(. تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی 6889فرجی مالئی، امین؛ عظیمی، آزاده و زیاري، کرامت اهلل) .64

 .6-61: 2، شماره6، دوره پژوهش و برنامه ریزی شهریشهري ایران، 

بررسی نقش  .(6889) ، مهديرمضان زاده لسبویی ، ناصر؛علیقلی زاده فیروزجایی؛ قدمی، مصطفی .61

مجله ، )نمونه مورد مطالعه: دهستان کالرآباد، شهرستان تنکابن(ییرات کیفیت زندگی مقصدگردشگري در تغ

 .612-686: 8، شماره4دوره، مطالعات اجتماعی ایران

 نحوه و SPSS دستورات با همراه اجتماعی علوم در آمار کاربرد .(6888) سعید گودرزي، .61
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41-81. 

 توسعه در مذهبی گردشگري (. نقش6892محمدي یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدي و والئی، محمد) .68
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