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تأثیر گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی
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چکیده
گردشگری مذهبی یک از کهن ترین انواع گردشگری میباشد که از دیرباز مورد توجه بشر واقع
شده است و از طریق تغییر در کنشهای متقابل میان انسانها تحوالتی را در کیفیت زندگی و
سرمایههای اجتماعی جامعه میزبان ایجاد میکند .این امر به خصوص در نواحی روستایی
کشورهای جهان سوم که مراحل اولیه توسعه گردشگری را سپری میکند دارای نمود بیشتری
میباشد .بر همین اساس ،هدف تحقیق حاضر ،بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی
و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در روستای بردی از توابع شهرستان دهلران میباشد.
نوع تحقیق کاربردی ،روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ،روش گردآوری اطالعات کتابخانهای و
میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای فریدمن
و ویلکاکسون) صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق ،شامل خانوارهای روستای بردی که
طبق سرشماری سال  ،4930دارای  485خانوار و  650نفر جمعیت میباشد ،طبق فرمول کوکران
تعداد  402خانوار به عنوان حجم نمونه بهدست آمد .یافتههای تحقیق نشان میدهد ،گردشگری
مذهبی در مؤلفه کیفیت زندگی در تمامی ابعاد اعم از اجتماعی ،زیست محیطی (در حد باالتر
از متوسط) و اقتصادی ،کالبدی (در حد متوسط) ،بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای
روستاهای مورد مطالعه به همراه داشته است ،همچنین یافتههای تحقیق در ارتباط با مؤلفه سرمایه
اجتماعی نشان میدهد ،بعد از گسترش گردشگری مذهبی در بعد مشارکت اجتماعی ،شبکههای
اجتماعی و انسجام اجتماعی بهبود داشته ،اما در بعد اعتماد اجتماعی ،بعد از گسترش گردشگری
مذهبی از سطح این بعد کاسته شده است.
کلیدواژهها :گردشگری مذهبی ،کیفیت زندگی ،سرمایه اجتماعی ،خانوارهای روستایی،
روستای بردی.

 .4نویسندۀ مسئول:

Email: alibigy@yahoo.com
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مقدمه
امروزه گردشگری به عنوان یک رویکرد اقتصادی پویا و دارای ویژگیهای بارز و منحصر
به فرد (سازمان جهانی گردشگری ملل متحد ،)44 :2000 ،1به یکی از بزرگترین و
پرمنفعتترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده است (سازمان جهانی گردشگری ملل
متحد ،)2 :2049 ،و به عنوان بستری برای ایجاد تغییرات اقتصادی و اجتماعی در بسیاری
از کشورهای در حال توسعه به شمار میرود (سازمان جهانی گردشگری.)41 :2003 ،
سود صنعت گردشگری صرفاً در بهرۀ اقتصادی یا اجتماعی خالصه نمیشود ،بلکه این
بهره را از زوایای مختلفی همچون شناساندن فرهنگ داخلی به دیگر کشورها نیز میتوان
ارزیابی کرد .ویژگیهای ساختار گردشگری هر مکان به نوبۀ خود از یک طرف متأثر از
اهمیت ،اعتبار ،ماهیت ،تنوع نقش و کارکرد مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی ،تجاری و به
طورکلی جاذبه های مکانی آن است و از طرف دیگر ،از ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی
(باورهای اعتقادی) و اقتصادی ساکنان محلی و گردشگران تأثیر پذیرفته است (ابراهیم
زاده و همکاران.)448 :4963 ،
رواج و رونق گردشگری در عرصههای گردشگری خصوصاً در نواحی روستایی متأثر
از جاذبهها و قابلیت های مختلف این نواحی است که انواع مختلفی از گونههای
گردشگری را داراست که بارزترین آنها با عنوان گردشگری مذهبی شناخته میشود که
اثرات و پیامدهای مختلفی اعم از اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد
و البته بسته به بافت و شرایط جامعه میتواند مثبت یا منفی باشد (کاسکانت:2006 ،2
 .) 44در این راستا ،از اهدافی که توسعه روستایی طی سالیان متمادی دنبال مینماید،
بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه روستائیان است .کیفیت زندگی ،ویژگیهای کلی
اجتماعی و اقتصادی محیط در یک ناحیه را نشان میدهد که میتواند به عنوان ابزاری
قدرتمند برای نظارت بر برنامهریزی توسعۀ اجتماع بهکار رود .در نواحی روستایی کیفیت

2. David Matarrita Cascante

4. United Nations World
Tourism Organization
)(UNWTO
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زندگی از یک طرف متأثر از عوامل ،فعالیتها و تحوالتی است که در درون نواحی
روستایی وجود دارد و از طرف دیگر ،تحت تأثیر عوامل بیرونی است که روستا و زندگی
ساکنان آن را تحت تأثیر قرار میدهد (رضوانی و دیگران.)21 :4934 ،
عالوه بر کیفیت زندگی ،از دیدگاه برنامهریزان توسعه ،ابعاد متعدد سرمایهها از قبیل
سرمایۀ طبیعی ،فیزیکی ،انسانی ،مالی و اجتماعی برای توسعۀ مناطق روستایی مورد نیاز
است؛ ازاین رو ،در چند دهۀ اخیر ،مفهوم سرمایۀ اجتماعی به عنوان یک مفهوم فرا
رشتهای نقش مهمی در تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی توسعۀ روستایی ،بهویژه توسعۀ
گردشگری مطرح شده و به نقش ساختارهای اجتماعی محلی از قبیل روابط متقابل،
شبکهها و نهادهای محلی ،نگرش ،انسجام و اعتماد تأکید دارد (عینالی و همکاران:4932 ،
 .)52همچنین ،میزان و سطح برخورداری از سرمایۀ اجتماعی بهویژه اعتماد ،مشارکت و
توسعۀ شبکهها و نهادهای محلی ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر در جذب گردشگر در
مناطق روستایی است (امین بیدختی و نظری .)55 :4966 ،بهطوری که سرمایۀ اجتماعی
به عنوان یک عامل انسجام بخش ،نقش مهمی در روانسازی و تسهیلگری ساختارهای
شبکۀ محلی ایفا میکند که در نهایت به بهبود عملکرد گردشگری روستایی منجر میشود
(ایلوارد .)45 :2003 ،1ازاین رو ،سرمایۀ اجتماعی عامل کلیدی و پیش شرط ضروری
برای دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی بوده و تأکید اصلی آن روی تقویت ابعاد
نرمافزاری و انگیزشی توسعۀ روستایی است (رکنالدین افتخاری.)422 :4965 ،
دهستان سید ابراهیم در شهرستان دهلران واقع شده است .این دهستان با توجه به
وجود زیارتگاه امامزاده سید ابراهیم (ع) ،طی سالهای اخیر اقدامات و تالشهایی توسط
هیأت امنای آن امامزاده و با کمک دهیار و شورای اسالمی روستا در رواج گردشگری
مذهبی در روستای بردی انجام گرفته و این روستا با توسعه گردشگری مذهبی مواجه
بوده است .تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی و
سرمایۀ اجتماعی خانوارهای روستایی تدوین شده است.

4. Elaine Aylward
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مبانی نظری
پیشینه پژوهش
تاکنون مطالعاتی در ارتباط با نقش گردشگری روستایی و مذهبی در بهبود وضعیت
کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی نواحی روستایی انجام شده است که مهمترین این
مطالعات در جدول  4بیان شده است.
جدول  .1مطالعات مرتبط با پیشینه پژوهش

نویسنده

سال
تحقیق

اکبریان رونیزی و دیگران

4930

رحمانی و دیگران

4930

رومیانی و دیگران

4934

باوفا و ملکی

4932

عنوان تحقیق
تحلیل

نتیجه
نقش

گردشگری مذهبی نقش موثرتری

تطبیقی

و

نسبت به گردشگری طبیعتگردی در

طبیعت گردی در بهبود

بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی ایفا

گردشگری
کیفیت

مذهبی

زندگی

ساکنان

میکند

روستاهای امازاده داوود و
رندان
برنامه ریزی راهبردیِ
توسعه گردشگری مذهبی

حضور گردشگران مذهبی پیامدهای

در مناطق روستایی ،مورد:

اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی را با

روستاهای دارای مکانهای

بیشترین تأثیر بر ابعاد اجتماعی به

مذهبی اورامان تخت ،نجار

همراه داشته است.

و هجیج
تحلیلی بر گردشگری

گردشگری مذهبی میتواند باعث

مذهبی و تأثیر آن بر توسعه

ایجاد اشتغال ،گسترش امکانات و

پایدار روستایی (موردی،

زیربناها ،سرمایه گذاریها ،حمل و

شهرستان کوهدشت بخش

نقل روستایی ،احیا و حفاظت از

رومشکان)

جاذبههای تاریخی ،احداث تسهیالت
اقامتی برای گردشگران منطقه شود

بررسی نقش گردشگری

مکان مذهبی پهنه کال بر توسعه

مذهبی در توسعه مناطق

اقتصادی و اجتماعی روستای پهنه کال

روستایی شهرستان ساری

و مناطق پیرامون آن تأثیر داشته است.

(مطالعه موردی :روستای
پهنه کالی ساری)
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نویسنده

سال
تحقیق

محمدی یگانه و دیگران

4932

عنابستانی و رجبی

4939

1

2002

2

2042

عنوان تحقیق

34
نتیجه

نقش گردشگری مذهبی در

گسترش گردشگری مذهبی ،در بعد

توسعه روستایی ،با تأکید

کالبدی و بعد انسجام بهبود وضعیت

بر کیفیت زندگی و سرمایه

کیفیت زندگی خانوارهای روستایی

اجتماعی ،مورد روستای

مؤثر بوده ،اما در ابعاد مشارکت و

قپچاق شهرستان میاندوآب

اعتماد اجتماعی ،از سطح این ابعاد
کاسته شده است.

بررسی اثرات حضور
گردشگران مذهبی بر
توسعۀ سکونتگاههای
روستایی از دیدگاه
روستاییان ،مورد :روستای
نوده انقالب ـ شهرستان

حضور گردشگران مذهبی بیشترین
تأثیر و اولویت را بر توسعۀ
سکونتگاههای روستایی ،در حوزۀ
اجتماعی و فرهنگی داشته است.

خوشاب

دیگنس و کوساک

یک شهر گردشگری برای

زیارتگاههای قدیمی برای آنان که در

تمام فصول

جستوجوی اهداف معنوی هستند،
هنوز هم مانند آهنربا عمل میکند و
زیارتگاههای جدید نیز در حال جذب
افراد باایمان از همۀ نقاط جهان است

اگرسی و دیگران

گردشگری مذهبی،

گردشگری انبوه دارای اثرات منفی

پتانسیلی مغفول در ترکیه

بوده و نیاز به گردشگری جایگزین
همچون اکوتوریسم ،گردشگری
روستایی ،گردشگری درمانی،
گردشگری فرهنگی و مذهبی هست

مبانی مفهومی و چارچوب نظری
گردشگری روستایی به عنوان یکی از اشکال گردشگری ،فعالیتی تفریحی -اجتماعی
محسوب میشود که قابلیت فراوانی در پویایی بخشیدن به توسعۀ اقتصادی -اجتماعی از
طریق کاهش بیکاری ،ایجاد درآمد و ارتقای سطح رفاه جامعۀ محلی و به تبع آن کاستن
2. Istvan Egresi

4. Justine Digance & Carole
Cusack
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از چالشهای توسعۀ روستایی دارد (لیو2008 ،1؛ لی و چانگ )2006 ،2و هم از طریق
سرمایهگذاریهای متعدد در مناطق روستایی میتواند تأثیرگذاری باالیی در انتقال دانش،
ایدهها و شیوههای زندگی شهری به مناطق روستایی داشته و به تحرک اقتصادی-
اجتماعی آنها منجر شود (طالب و همکاران.)25 :4960 ،
با توجه به اشکال گوناگون و متنوع گردشگری روستایی و وجود بسیاری از مکانهای
متبرکه در نواحی روستایی کشور ،گردشگری مذهبی یکی از الگوهای مهم گردشگری
در نواحی روستایی کشور محسوب میشود (رضوانی .)945 :4960 ،گردشگری مذهبی
که ریشه در باورها و اعتقادات دینی -مذهبی دارد ،به مفهوم تخصصی خود فراتر از
وابستگی به زمان و اوقات فراغت ،عامل مهم جغرافیای انسانی در شکلگیری مسافرت،
ایجاد تمرکز و چشمانداز فرهنگی است (تقوایی و همکاران .)90 :4963 ،نمونه بارز این
نوع گردشگری ،زیارت خانۀ خدا و مراسم عبادی حج و یا زیارت ائمۀ اطهار و امامزادگان
در دین اسالم است (سیگا .)2 :2042 ،3امروزه گردشگری مذهبی در راستای کسب درآمد
و همچنین برای حفظ میراث فرهنگی مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.
در بعد داخلی ،توسعه گردشگری مذهبی میتواند در راستای توسعه منطقهای ،افزایش
اشتغال و در بعد ملی ،افزایش درآمد و حفظ میراث فرهنگی را به دنبال داشته باشد
(محمدییگانه و همکاران )3 :4932 ،و به شکل قابل توجهای در تحوالت اجتماعی،
اقتصادی و رفاه روستایی از جمله بر کیفیت زندگی ساکنان روستایی تأثیرگذار است
(اکبریان رونیزی و همکاران.)416 :4932 ،
کیفیت زندگی مفهومی است چند بعدی که وضعیت زندگی بشر را تعریف مینماید
(گیلیوری .) 98 :2000 ،4همچنین یک مفهوم متحرک و سیال است؛ زیرا نتایج توسعه،
تعریف کنندۀ ادراکاتی هستند که اهداف دست یافتنی توسعۀ پایدار را تشکیل میدهند
(بلوم و همکاران .)40 :2002 ،5مفهوم کیفیت زندگی عمدتاً بهعنوان رضایت از زندگی،

5. David Bloom & et al.

& 9. Strategic Initiatives

4. A. Liu

Government Advisory (SIGA).

2. C.C. Lee & C.P. Chang

1. M.Gillivray
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خوشبختی و سعادت شناخته میشود و سطح تحقق نیازهای انسان را منعکس میکند
(زیلینسکا کزکوسکا و دزیورا کورناتوسکا.)4 :2040 ،1
به طور کلی ،شاخصهایی که برای اندازهگیری و سنجش کیفیت زندگی (در هر
سطحی) بهکار میروند به دو دسته شاخصهای عینی و ذهنی قابل دستهبندی هستند
(رضوانی و دیگران .)94 :4934 ،این شاخصها اغلب بهطور مجزا و بهندرت در ترکیب
با هم برای سنجش کیفیت زندگی بهکار میروند .کیفیت زندگی در ابعاد ذهنی ،ادراک و
ارزیابی افراد از وضعیت زندگی خود را منعکس میسازد و با شاخصهای ذهنی،
اندازهگیری میشود .کیفیت عینی زندگی ،شرایط بیرونی زندگی را نمایش میدهد (داس،2
 )236 :2006و با شاخصهای عینی که مربوط به واقعیتهای قابل مشاهده و ملموس
زندگی هستند ،اندازهگیری میشود (پورطاهری و دیگران .)48 :4930 ،توافقی عمومی
میان محققان کیفیت زندگی وجود دارد که از طریق یکپارچه کردن ابعاد عینی و ذهنی
کیفیت زندگی ،امکان بهدست آوردن تصویر کاملتر و مفیدتری از آن در مقیاسهای
گوناگون مکانی و زمانی ایجاد میشود (رضوانی و دیگران .)35 :4966 ،در همین رابطه،
وینگوتو و جوج 3مدلی را به نام تئوری تلفیقی کیفیت زندگی در سال  2002ارائه نمود
(شکل .)4

9 . M.Ventegots & N. Jovvj

2 . D. Das

4. H. Zielinska Wczkowska & K.
W Dziora-Kornatowska
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شکل  .1مدل تلفیقی کیفیت زندگی

(منبع :وینگوتو و جوج)2003 ،

این مدل بیان میکند که ماهیت زندگی میتواند شامل طیفی از ذهنیات تا عینیات
باشد که این طیـف در برگیرنـده احساس رفاه ،رضایت از زندگی ،تعادل بیولوژیکی،
درک تواناییهای خود ،تحقق نیازها و عوامـل عینـی از قبیـل درآمـد ،وضعیت ازدواج
و یا تحصیالت باشد (رحمان و همکاران.)410 :2044 ،
بنابراین ،آنچه همواره در زمینه توسعه روستایی و کیفیت زندگی در این نواحی مورد
توجه است کاهش محرومیت جغرافیایی و دسترسی به حداقلهای زندگی است .کیفیت
زندگی در نقاط روستایی وابستگی بیشتری به کیفیت مکان دارد و عمدتاً با منابع طبیعی
مرتبط است؛ لذا بین کیفیت زندگی و کیفیت مکان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .کیفیت
مکانی برخی از نواحی روستایی منجر به شکلگیری و توسعه فعالیتی با نام گردشگری
گردیده است .گردشگری و گونههای آن در نواحی روستایی بهعنوان منبعی از ویژگیهای
در حال تغییر اجتماعی ،اقتصادی و محیطی بهشمار میآید که پتانسیل آن را دارد تا در
بهبود کیفیت زندگی مؤثر واقع گردد .در این بین ،کم و بیش نقش هر یک از گونههای
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گردشگری از جمله گردشگری مذهبی در بهبود کیفیت زندگی مطرح میشود (اکبریان
رونیزی و همکاران)413 :4932 ،
از طرفی دیگر ،بر اساس رویکرد توسعۀ پایدار ،سرمایههای خانوار برای بهبودبخشی
به معیشت جامعۀ محلی در برگیرندۀ طیف وسیعی از سرمایهها از قبیل سرمایۀ طبیعی،
فیزیکی ،انسانی ،مالی و اجتماعی است (صادقزاده و همکاران)68 :4939 ،؛ زیرا در
مجموع ثروت ملتها را تشکیل داده و پایه توسعۀ اقتصادی -اجتماعی آنها را شکل
میدهند (ضرابی و همکاران .)90 :4930 ،در این میان ،اگرچه چهار سرمایۀ مذکور بهدقت
مورد تعریف قرار گرفته است ،اما مفهوم سرمایۀ اجتماعی با ابهامات زیادی مواجه است؛
ازاین رو ،سرمایۀ اجتماعی در موارد مکرر بهطور مبهم درک شده و به عنوان آخرین راه
عالج برای درک مسائل اجتماعی و اقتصادی جوامع مطرح شده است که نمیتواند به
وضوح به وسیلۀ سایر انواع سرمایهها جبران شود (سولسبوری .)44 :2009 ،1مفهوم
سرمایۀ اجتماعی به طور برجسته در دهۀ  4330به عنوان شکل جدیدی از سرمایههای
جامعه مطرح شده است .سرمایۀ اجتماعی در برگیرندۀ برخی از جنبههای ساختار
اجتماعی است که اقدامات خاص افراد درون ساختار جامعه را تسهیل و عملکردهای آن
را تعیین میکند (خان.)44 :2044 ،2
از دیدگاه برخی از محققان ،سرمایۀ اجتماعی یک عامل کلیدی پنهان در توسعۀ
روستایی و افزایش بهرهوری عوامل تولید بوده (سازمان بهرهوری آسیایی )0 :2008 ،3و
از طریق تأکید بر روی شبکهای شدن ،اعتماد ،انسجام و روابط متقابل در داخل جامعه،
نقش زیادی در توسعۀ روستایی بهویژه کارآفرینی در فعالیتهای مرتبط با گردشگری بر
عهده میگیرد (گولومسر 4و همکاران .)1 :2042 ،بنابراین ،از یک سو ابعاد سرمایۀ
اجتماعی (مشارکت ،اعتماد ،انسجام و شبکه) در زمینۀ گردشگری ،با سهیم شدن در
تصمیمگیری روشی برای ارتقای پایداری ،تعادل توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ،برنامهریزی
همه جانبۀ مقصدهای گردشگران ،اطمینان از داشتن درکی روشن از مکان ،ارزیابی سریع

1. Gulumser.

9. Asian Productivity

4. Solesbury

Organization

2. Khanh
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و مؤثر از موقعیتهای پیچیده ،توسعۀ ارزشهای عمومی ،ضمانت توزیع برابر منابع و
افزایش شناخت از ذینفعان مؤثر خواهد بود (هامیلتون 1و همکاران.)251 :2005 ،
از سویی دیگر ،با سهیم شدن در منافع گردشگری ،فرصتهایی برای تشویق مردم به
سرمایهگذاری در بهداشت ،آموزش و سایر تسهیالت اجتماعی مهیا میسازد که نتیجۀ آن
بهبود مهارتهای فنی ،ارتباطات و داد وستد مردم محلی است (وانگ .)90 :2008 ،2به
طور مثال ،میزان مشارکت ،انسجام و همبستگی اجتماعی در جامعه و بهویژه در
فعالیتهای گردشگری با افزایش سطوح سرمایۀ اجتماعی و بهخصوص اعتماد در بین
افراد و گروههای محلی ارتباط نزدیکی دارد (گیدنز.)63 :2003 ،3
ازاین رو ،در برنامهریزی گردشگری روستایی از جمله گردشگری مذهبی ،سرمایۀ
اجتماعی ،نوعی اشارۀ نامشهود به جامعۀ مدنی و کارکردهای آن دارد که با اقدام به
پرورش مسئولیتهای محلی در قالب راهبردهای توسعه از «پایین به باال» از طریق تقویت
اقدام جمعی و توانایی حکومتهای محلی قدرت تصمیمگیری درست در مورد
پروژههای توسعۀ محلی را بر عهده میگیرد (دیسارت و مارکویلر )831 :2042 ،1و
میتواند توجه به کارکردهایی که در بهبود روابط اجتماعی و ایجاد پیوند بین افراد،
گروهها ،سازمانها و جامعه از طریق نشر و تبادل اطالعات و همکاری به حل مشکالت
کمک کند (رینگ 5و همکاران.)482 :2040 ،
در ارتباط با رابطۀ سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی و تأثیر متقابل این دو مؤلفه
بایستی متذکر شد که امروزه تقریباً همگان هدف نهایی انواع توسعه را افزایش کیفیت
زندگی میدانند ،مثالً بانک جهانی شاخصهای توسعه اجتماعی را در ریشهکنی فقر،
اشتغال ،انسجام اجتماعی ،برابری جنسیتی و دسترسی به آموزش و پرورش و بهداشت
میبیند (بانک جهانی )2001 ،8که تمام این شاخصها میتوانند شاخص کیفیت زندگی
هم باشند ،زیرا اساساً برخی مؤلفان ،شاخص توسعه انسانی را همان شاخص کیفیت
زندگی میدانند .بنابراین مفاهیم توسعه و کیفیت زندگی بسیار به هم نزدیک هستند
(خوشفر و همکاران .)480 :4932 ،حال اگر بگوییم دسترسی به [شاخصهای] کیفیت
زندگی ،هزینه و لوازمی دارد که میتوان در سرمایه خالصه کرد ،آنگاه استفاده از دیدگاه
1. Dissart, & Marcouiller

4. Hamilton

5. Ring

2. Wang

8. World Bank

9. Giddens
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مفهومسازی پیر بوردیو 4که سرمایههای یک فرد در جامعه را به چهار نوع از جمله سرمایه
مادی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تقسیم کرد ،مفید خواهد بود.
هر کدام از این سرمایهها میتوانند برای دستیابی به دیگر انواع آن همدیگر را یاری
دهند و نیز هر کدام از شاخصهای گوناگون کیفیت زندگی فردی را میتوان با برخی از
انواع این سرمایهها تهیه کرد .در میان انواع سرمایه ،سرمایه اجتماعی ویژگیهای خاصی
دارد .اول اینکه تنها سرمایهای است که رابطهای است و در ضمن رابطه اجتماعی به
وجود میآید؛ دوم اینکه مانند برخی دیگر از انواع سرمایه بهطور کامل قابل انتقال نیست
و ویژگی مهمتر اینکه سرمایه اجتماعی فرد در واقع ارزش جایگاه او در شبکههای
اجتماعی گوناگون است (نوغانی و همکاران .)424 :4966 ،حال همین جایگاه فرد در
شبکههای گوناگون اجتماعی است که میزان بهره از کیفیتهای زندگی مطلوب را
مشخص میسازد .بنابراین میتوان گفت که مفهوم سرمایه اجتماعی و مفهوم کیفیت
زندگی همبستگی فراوانی دارند و سرمایه اجتماعی بخشی از توانایی فرد برای بهرهمندی
از شاخصهای کیفیت زندگی را فراهم میکند (حسین آبادی .)89 :4963 ،بنابراین ،مدل
مفهومی پژوهش که چارچوب نظری بر اساس آن شکل گرفته است در شکل  2نشان
داده شده است:

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

4. Pierre Bourdieu
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با عنایت به آنچه بیان گردید این پژوهش در پی پاسخگویی به سواالت زیر تدوین
شده است:
 .4آیا توسعه گردشگری مذهبی ،موجب افزایش کیفیت زندگی خانوارهای روستایی
محدوده مورد مطالعه میشود؟
 .2آیا توسعه گردشگری مذهبی ،موجب افزایش سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی
روستای بردی شده است؟
با عنایت به سواالت فوق ،فرضیههایی به شرح ذیل قابل بررسی است:
فرضیه  .4به نظر میرسد توسعه گردشگری مذهبی ،موجب افزایش کیفیت زندگی
خانوارهای روستای بردی میشود.
فرضیه  .2بهنظر میرسد توسعه گردشگری مذهبی ،موجب افزایش سرمایههای اجتماعی
خانوارهای روستای بردی میشود
روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی ،روش آن توصیفی -تحلیلی و برای گردآوری اطالعات از روشهای
میدانی (پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق ،شامل
خانوارهای روستای بردی است ،این روستا طبق سرشماری سال  4930دارای  650نفر
جمعیت و  485خانوار است ،طبق فرمول کوکران تعداد  402خانوار بهعنوان حجم نمونه
بهدست آمد .انتخاب خانوارها در سطح هر روستا به صورت تصادفی ساده بوده تا اصل
فرصت برابر به منظور انتخاب خانوارها رعایت شده شود .سطح پایایی پرسشنامۀ تحقیق
با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/833به دست آمد که بیانگر ضریب اعتماد باال است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و
استنباطی (آزمونهای فریدمن و ویلکاکسون) در نرمافزار

spss

صورت گرفته است .بر

این اساس پرسشنامهای مستخرج از مبانی نظری تحقیق و با بهرهگیری از طیف لیکرت
برای بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی بعد از
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توسعه گردشگری مذهبی و در  93معرف مربوط به مؤلفۀ کیفیت زندگی و  91معرف
مربوط به مؤلفۀ سرمایه اجتماعی تدوین شد (جدول  .)2در این پژوهش ،ابتدا با استفاده
از کتابها و مقالههای مختلف ،ابعاد ،معرفها و متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی
انتخاب شدند که پس از مشاوره با اساتید و کارشناسان متخصص در موضوع مربوط،
معرفهای نهایی بهدست آمد و در تدوین نهایی پرسشنامه لحاظ گردید.
جدول  :2مؤلفهها ،ابعاد و معرفهای مربوط به تحقیق
مؤلفه

ابعاد

معرف
میزان اعتماد مردم به بکدیگر ،احساس توانایی در مدیریت روستا،
میزان اعتماد به افراد غریبه ساکن روستا ،میزان اعتماد به مهاجران،

اعتماد اجتماعی

میزان اعتماد به گردشگران ،میزان اعتماد مردم به دهیاری ،میزان
اعتماد به«عملکرد شورای اسالمی ،میزان اعتماد به مراکز خدمات
روستایی ،میزان اعتماد به شرکت تعاونی روستایی ،میزان اعتماد به

سرمایه اجتماعی

نهادهای اجتماعی
مشارکت در امور روستا ،مشارکت در پروژههای عمرانی ،ارتباط
مشارکت اجتماعی

با شورای اسالمی ،کمک مالی و فکری ،آمادگی برای مشارکت
بدون دستمزد ،مشارکت در تصمیمگیریهای محلی ،مشارکت در
حفظ محیط زیست
عدم نزاع بین اهالی ،گردهمایی و جلسات در روستا ،تغییر

انسجام اجتماعی

ارزشهای مشترک طی زمان ،روابط همسایگان ،انجام وظایف
اجتماعی ،افزایش میزان همدلی میان اهالی
رابطه دوستانه با اعضای خانواده ،تعریف کارهای روزانه برای
اعضای خانواده ،گسترش کمکهای مالی به خویشاوندان ،رفت
آمد به خانۀ خویشاوندان ،همکاری نهادها و سازمانها با شورا،

شبکه اجتماعی

همکاری نهادها و سازمانها با مردم ،حضور در بازار برای خرید،
تعامل و رفت آمد با دوستان و همسایگان ،حضور در مسابقات
ورزشی و کالسهای غیر درسی و دینی ،ایجاد و گسترش نهادهای
محلی جدید ،تقویت نهادهای محلی موجود
احساس امنیت فردی ،امید به آینده ،توانایی تأمین نیازهای اساسی

کیفیت زندگی

خانوار ،رضایت از زندگی ،کاهش میزان مهاجرت ،احساس تعلق
بعد اجتماعی

به اجتماع ،تمایل به ماندن در روستا ،رضایت از موقعیت اجتماعی،
دسترسی به فناوری اطالعات (اینترنت ،صندوق پست و ،)...
گسترش امکانات فرهنگی و هنری
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ابعاد

معرف
رضایت از میزان درآمد و پسانداز ،رضایت از شغل ،رضایت از
بهبود دسترسی بهتر به شهر ،کاهش هزینههای زندگی ،کاهش

بعد اقتصادی

نابرابری اقتصادی ،افزایش قیمت مسکن و اراضی کشاورزی،
کاهش احساس فقر ،ایجاد انگیزه برای بهبود وضعیت کار ،ایجاد
انگیزه برای پیشرفت شغلی ،دسترسی به خدمات اعتباری و مالی.
رضایت از مراکز بهداشتی ،جمعآوری و دفع آبهای سطحی،
کیفیت بهداشت شبکه معابر ،کیفیت مسیرهای عابر پیاده ،نظافت

بعد زیست محیطی

و پاکیزگی روستا ،کیفیت آب آشامیدنی ،کاهش اتالف و آلودگی
منابع ترش آب ،گسترش وجود جایگاه های دفع زباله ،گسترش
رعایت حریم میان احشام و انسان.
دسترسی به امکانات ورزشی ،کیفیت مسکن از نظر مصالح بهکار
رفته ،تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و دستشویی ،توانایی
تهیه مسکن ،رضایت از دید و منظر روستا ،دسترسی فضای سبز،

بعد کالبدی

ایجاد سامانه تخلیه فاضالب ،جمعآوری و دفع زباله ،دپوی
فضوالت حیوانی ،پرهیز از ساخت خانهها در اراضی شیبدار و
خطرناک ،پرهیز از استقرار واحدهای مسکونی در حریم سیالبها
و رودخانهها.

عنابستانی و همکاران4930 ،؛ محمدییگانه و دیگران4932 ،؛ نگارندگان.4931 ،

منطقه مورد مطالعه
شهرستان دهلران در منتهیالیه شرقی استان ایالم ،در جنوب غربی کشور بـین  92درجـه
و  5دقیقـه تـا  92درجـه و  40دقیقه عرض شمالی و  18درجه و  40دقیقه تا  16درجه
و  48دقیقه طول شرقی واقع شـده اسـت .روستای بردی در  6کیلومتری شهر پهله ،بخش
زرین آباد و در دهستان سید ابراهیم(ع) این شهرستان واقع است و بزرگترین روستای
بخش زرین آباد است (شکل  .)4این روستا افتخار در برداشتن مقبرهای دارد که به امامزاده
سیدابراهیم(ع) معروف است و در یک کیلومتری غرب این امامزاده قرار دارد .فاصله
امامزداه تا مرکز استان  460کیلومتر است (شکل .)2
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شکل  .2موقعیت سیاسی روستای بردی نسبت به شهرستان و دهستان

تاریخچه و شجرهنامه امامزاده سیدابراهیم (ع) به این شرح است؛ ابراهیم فرزند امام
محمد باقر فرزند امام علی زینالعابدین فرزند امام حسین فرزند امام علی فرزند ابو طالب
(ع)( .افشار سیستانی .)290 :4988 ،مساحت این مکان مذهبی  910متر مربع است و
مساحت بنای امامزاده سیدمحمد (ع) یک اتاق  42متری است .بنای اصلی دارای قدمتی
 000ساله است و قدیمیترین بنای استوار و بدون تخریب استان ایالم است (ویلبر،1
.)435 :4918
با توجه به معماری ،چگونگی ساخت و مواد فرهنگی به دست آمده از این قلعه و
مقایسه آن با بناهای همگون و مطالعه شدهای چون تخت سلیمان آذربایجان قلعه دختر
فارس ،محوطه تاریخی درهشهر و قلعه فیروزآباد کرمانشاه میتوان گفت قلعه شاخ مربوط
به دوران ساسانی و قرون اولیه اسالمی بوده با این تفاوت که این بنا از نظر وسعت
بزرگتر است (جهانیان و همکاران.)18 :4934 ،

4. Wilber
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شکل  .3زیارتگاه امامزاده سید ابراهیم (ع)
منبع :وبسایت سازمان اوقاف و امور خیریه استان ایالم1334 ،

اقدامات و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی به همت هیأت امنای این امامزاده و با کمک
دهیار و شورای اسالمی روستا برای رواج توسعه گردشگری مذهبی به این شرح بوده
است :تعمیرات کلی و جزیی ظاهر مقبره ،جدولبندی میان محوطه قبرستان ،ایجاد فضای
سبز ،برپایی جشنهای اعیاد ،برگزاری مراسم شهادت ،کالس قرآن ،دعای کمیل و دعای
توسل ،ساخت درب ورودی محوطه حیاط و زائرسرای امامزاده ،احداث اتاق مشاوره و
خدام ،احداث  40چشمه سرویس بهداشتی ،تأمین آب آشامیدنی ،راهاندازی و تجهیز دفتر
هیأت امنا ،افزایش ولتاژ برق زائرسرا ،تهیۀ امتیاز آب و برق ،تجهیز سیستمهای صوتی،
تهیۀ کمد کتابخانه ،تهیۀ چند دستگاه صندلی برای تکریم ارباب رجوع ،احداث وضوخانه،
احداث یک دهنه اتاق به صورت انباری ،توسعه راههای منتهی به امامزاده ،ایجاد بازارچه
و غیره (بازدید میدانی نگارندگان .)4931 ،تعداد شهدای مدفون در جوار امامزاده 30
شهید واالمقام میباشد و زائران امامزاده از بیشتر شهرستان های ایالم و از استانهای
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همجوار مثل خوزستان و لرستان میآیند .تراکم زائران در ایام تعطیل و پنج شنبه و
جمعهها و مخصوصاً تعطیالت فروردین ماه است .

یافتهها
یافتههای توصیفی تحقیق نشان می دهد ،از  402نفر پاسخگو  32درصد مرد و  6درصد
زن ،میانگین سنی این افراد سال 93/2 ،سال ،میانگین تعداد افراد خانوار برابر با  5/2نفر،
از نظر وضعیت سواد  48/5درصد بیسواد 20 ،درصد سواد دوره ابتدایی 99/5 ،درصد
دارای سواد دوره راهنمایی و دبیرستان 48/0 ،درصد دیپلم و  40/9درصد هم فوق دیپلم
و باالتر تحصیالت داشتهاند.
فرضیه اول .به نظر میرسد که توسعه گردشگری مذهبی ،موجب افزایش کیفیت
زندگی خانوارها در روستای بردی میشود .یافتههای مربوط به سطح کیفیت زندگی
خانوارهای روستایی مورد مطالعه بعد از توسعه گردشگری مذهبی نشان میدهد ،میانگین
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و کالبدی به ترتیب برابر با 9/83، 1/46، 9/96
و 1/23بوده است (نک جدول .)9
جدول  .3بررسی کیفیت زندگی خانوارهای روستایی بعد از گسترش گردشگری مذهبی

ابعاد کیفیت زندگی
اجتماعی
اقتصادی
زیستمحیطی
کالبدی
کل

فراوانی
402
402
402
402
402

میانگین
1/46
9/96
1/23
9/83
9/63

انحراف معیار
0/083
0/42

واریانس
0/445
4/118

0/00
0/00
0/24

0/500
0/501
0/140

منبع  :یافتههای تحقيق

برای بررسی نقش گردشگری مذهبی در بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای
روستای مورد مطالعه به ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی این خانوارها در قبل و بعد از
گسترش گردشگری مذهبی و با استفاده از آزمونهای ویلکاکسون و فریدمن پرداخته
شده است .یافتههای آزمون ویلکاکسون نشان دهنده بهبود وضعیت کیفیت زندگی
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خانوارهای روستای مورد مطالعه Tبعد از گسترش گردشگری در چهار بُعد مورد بررسی
است (نک جدول .)1
جدول  .4بررسی نقش گردشگری مذهبی در بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی بر اساس آزمون ویلکاکسون

ابعاد
Z

)2-tailed( Sig..Asymp

اجتماعی

اقتصادی
-96212

-16613

06000

06004

06000

-96962

زیست محیطی

کالبدی
-66458
06000

منبع :یافتههای تحقیق ،معناداری در سطح  5درصد

براساس آزمون فریدمن جدول  ،5بین میانگین ابعاد کیفیت زندگی خانوارهای مورد
مطالعه در سطح آلفا  0/05تفاوت معناداری وجود دارد .در این بین باالترین میانگین
رتبهای مربوط به بعد زیستمحیطی و پایینترین آن مربوط به بعد اقتصادی است .بررسی
میانگین رتبهای دادههای حاصل از تحلیل کمی ابعاد کیفیت زندگی نشان دهنده پایین
بودن سطح ابعاد کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مورد مطالعه به میزان حد متوسط
در ابعاد کالبدی و اقتصادی و باالتر از حد متوسط در بعد زیستمحیطی و اجتماعی
است.
جدول  .5معناداری تفاوت میانگین رتبهای کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه ،براساس آماره آزمون فریدمن

ابعاد
اجتماعی
اقتصادی
زیستمحیطی
کالبدی
کیفیت زندگی کل
کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معناداری

فراوانی
402
402
402
402
402

میانگین عددی
1/46
94/96
1/23
9/83
9/63

میانگین رتبهای
2/00
0/38
2/30
2/15
2/50

18/135
9
0/000

منبع :یافتههای تحقیق4931 ،

بنابراین ،با عنایت به نتایج فوق ،فرضیه اول تأیید میگردد و به این نتیجه میرسیم
که توسعه گردشگری مذهبی ،موجب باال رفتن کیفیت زندگی خانوارها در روستای بردی
میشود.
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فرضیه دوم .به نظر می رسد که توسعه گردشگری مذهبی ،موجب افزایش سرمایههای
اجتماعی خانوارها در روستای بردی میشود.
یافتههای مربوط به سطح سرمایههای اجتماعی خانوارهای روستایی مورد مطالعه بعد
از توسعه گردشگری مذهبی نشان میدهد ،میانگین اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی،
مشارکت اجتماعی و شبکههای اجتماعی به ترتیب برابر با  9/49، 1/44، 2/25و9/90
بوده است (نک جدول .)8
جدول ( )6بررسی مؤلفه کیفیت زندگی خانوارهای روستایی بعد از گسترش گردشگری مذهبی

ابعاد
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
شبکه اجتماعی
کل

فراوانی
402
402
402
402
402

میانگین
2/25
1/44
9/49
9/90
9/20

انحراف معیار
0/064
0/453

واریانس
4/118
0/445

0/404
0/035
12/5

0/501
0/500
0/243

منبع  :یافتههای تحقیق4931 ،

در ادامه تحقیق ،به بررسی وضعیت مؤلفه سرمایه اجتماعی خانوارهای مورد مطالعه
بعد از گسترش گردشگری مذهبی و با استفاده از آزمون ویلکاکسون پرداخته شده است.
یافتههای آزمون ویلکاکسون نشان دهنده بهبود وضعیت سرمایههای اجتماعی خانوارهای
روستای مورد مطالعه در بعد از گسترش گردشگری در ابعاد مورد بررسی میباشد (نک
جدول .)0
جدول  .7بررسی مؤلفه سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی بعد از گسترش گردشگری مذهبی

ابعاد

اعتماد اجتماعی

مشارکتاجتماعی

انسجام اجتماعی

شبکههای
اجتماعی

Z

-46399

-96203

-56100

-16096

)2-tailed( Sig..Asymp

06059

06000

06004

06000

منبع :یافتههای تحقیق ،معناداری در سطح  5درصد

براساس آزمون فریدمن جدول  ،6بین میانگین ابعاد کیفیت زندگی خانوارهای مورد
مطالعه در سطح آلفا  0/05تفاوت معناداری وجود دارد .در این بین باالترین میانگین
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رتبهای مربوط به بعد زیستمحیطی و پایینترین آن مربوط به بعد اقتصادی است .بررسی
میانگین رتبهای دادههای حاصل از تحلیل کمی ابعاد کیفیت زندگی نشاندهندۀ پایین
بودن سطح ابعاد کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مورد مطالعه به میزان حد متوسط
در ابعاد کالبدی و اقتصادی و باالتر از حد متوسط در بعد زیستمحیطی و اجتماعی
است.
جدول  .8معناداری تفاوت میانگین رتبهای کیفیت زندگی خانوارهای مورد مطالعه ،براساس آماره آزمون فریدمن

کالبدی
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
شبکه اجتماعی
کیفیت زندگی کل
کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معناداری

فراوانی
402
402
402
402
402

میانگین عددی
2/25
1/44
9/49
9/90
9/20

میانگین رتبهای
2/03
9/13
9/09
9/23
2/36

20/139
9
0/000

منبع :یافتههای تحقیق ،معناداری در سطح  5درصد

بنابراین ،با عنایت به نتایج فوق ،فرضیه دوم نیز تأیید میگردد و به این نتیجه میرسیم
که توسعه گردشگری مذهبی ،موجب افزایش سرمایههای اجتماعی خانوارها در روستای
بردی میشود.
نتیجهگیری
در سالهای اخیر کیفیت زندگی و سرمایۀ اجتماعی بهعنوان مفاهیمی چند بعدی و مهم
در زندگی جوامع ،در بسیاری از رشتههای علمی از جمله گردشگری نفوذ یافته است.
رواج و رونق گردشگری در نواحی روستایی متأثر از جاذبهها و ویژگیهای خاص این
نواحی است که خود منجر به شکلگیری گونههای مختلفی از گردشگری شده است که
از جمله گونههای بارز آن میتوان به گردشگری مذهبی اشاره کرد که این نوع از
گردشگری که با توجه به ویژگی خود ،اثرات و پیامدهای مختلفی بر ابعاد مختلف نواحی
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روستایی به طور عام و بر کیفیت زندگی و سرمایههای اجتماعی ساکنان محلی بهطور
خاص دارند.
در تحقیق حاضر به بررسی نقش گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه
اجتماعی خانوارهای روستایی پرداخته شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که گردشگری
مذهبی در تمامی ابعاد مؤلفۀ کیفیت زندگی تأثیرات مثبتی را در متغیرهای مورد بررسی
داشته است .در مجموع ،در میان ابعاد کیفیت زندگی ،بعد زیست محیطی با میانگین 1/23
بیشترین تأثیر و ابعاد اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی در اولویتهای بعدی قرار گرفتند که
در نهایت بهبود کیفیت زندگی در ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی در حد باالتر از متوسط
و در ابعاد کالبدی و اقتصادی در حد متوسط ارزیابی شدند.
بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر تغییرات سرمایۀ اجتماعی روستای تحت مطالعه
نشان میدهد در ابعاد مشارکت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و انسجام اجتماعی،
وضعیت خانوارهای مورد مطالعه بعد از گسترش گردشگری مذهبی بهبود داشته ،اما در
بعد اعتماد اجتماعی ،یافتههای تحقیق نشان میدهد که بعد از گسترش گردشگری مذهبی
از سطح اعتماد اجتماعی کاسته شده است که با توجه به بررسیو مصاحبهای که
نگارندگان با مردم محلی داشتند ،نشان میدهد که گسترش ورود گردشگران به روستای
بردی با آثار منفی چون رشد بزهکاری و گسترش نابرابریهای اجتماعی همراه بوده است
که در نهایت این عوامل به احتمال زیاد کاهش سطح اعتماد اجتماعی را به همراه داشته
است.
تحلیلی که میتوان در بعد اجتماعی کیفیت زندگی بیان نمود ،این است که افزایش
بعد اقتصادی و کالبدی (در حد متوسط) بر روی ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی اثرات
مثبتی داشته ،مثالً «امید به زندگی ،رضایت از زندگی و موقعیت اجتماعی ،احساس تعلق
اجتماعی ،ماندن در روستا ،دسترسی به فناوری اطالعاتی و امکانات فرهنگی و اجتماعی»
را افزایش داده است و نتایج پرسشنامه این تحلیل را تأیید میکند .بهعالوه ،تجارب متون
تحلیلی ادبیات توسعه بهویژه روستایی نیز تأییدکننده این ادعا است که معموالً ابعاد
اقتصادی بر بعد اجتماعی کیفیت زندگی تأثیرگذار است.
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در بعد اقتصادی ،یافتهها از افزایش متوسط حکایت داشته است واقعیت این است که
هر چند توسعه گردشگری در روستای بردی افزایش یافته ،اما این افزایش در حد متوسط
بوده و الزم است برنامههای توسعه اقتصادی دیگر مثل صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی
و صنایع دستی نیز در این روستا عملی گردد تا شاهد افزایش رشد بعد اقتصادی در
روستای بردی باشیم .الزم به ذکر است که در بعد اقتصادی ،اثرات گردشگری مذهبی
برای تمامی خانوارهای روستایی اثرات یکسانی نداشته است و بیشتر خانوارهایی که در
کنار امامزاده دارای اراضی کشاورزی بودهاند ،به علت تغییرات کاربری اراضی و تبدیل
اراضی کشاورزی به مغازهها و فروش اراضی به سازمانهای مختلف برای اجرای
طرحهای مختلف بوده است.
در بعد زیستمحیطی کیفیت زندگی ،یافتههای تحقیق نشان میدهد که این بعد،
بیشترین افزایش را نسبت به ابعاد دیگر داشته و باالتر از حد متوسط بوده است .دالیل
آن واضح است ،زیرا که باال رفتن ابعاد اقتصادی و کالبدی کیفیت زندگی حتی در حد
متوسط ،میتواند در افزایش شاخصهای زیستمحیطی مؤثر باشد و باال رفتن فرهنگ
روستاییان و افزایش اطالعات زیست محیطی را موجب شود .البته تالشهای دهیاری و
اعضای شورای روستا در افزایش کیفیت و رضایت ابعاد زیست محیطی و مشارکت و
مدیریت در امور محیط زیست تأثیر بسزایی داشته است .مصاحبه با افراد محلی و
خانوارها حاکی از این است که مردم محلی با همکاری دهیار و شورای اسالمی روستا
در باالبردن وضعیت زیستمحیطی روستای بردی همکاری گستردهای دارند و روستاییان
دالیل آن را بیشتر به باال رفتن فرهنگ مردم و همچنین کسب درآمد روستاییان از راههای
مختلف و از جمله گردشگری میدانند و ارتباط با گردشگران موجب ارتقای فرهنگ و
اطالعات مردم محلی گردیده است.
یافتههای تحقیق همچنین حاکی از این است که کیفیت زندگی خانوارهای روستایی
در بعد کالبدی افزایش متوسط و معناداری را داشته است و افزایش شاخصهای اقتصادی
ناشی از رواج گردشگری در معرفهای بعد کالبدی مثل دسترسی به امکانات ورزشی،
کیفیت و تجهیزات مسکن نظیر حمام و دستشویی بهداشتی ،توانایی تهیه مسکن ،رضایت
از دید و منظر روستا ،دسترسی به پارک و فضای سبز ،ایجاد سامانه تخلیه فاضالب،
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جمعآوری و دفع زباله ،دپوی فضوالت حیوانی ،پرهیز از ساخت خانهها در اراضی
شیبدار و خطرناک ،پرهیز از استقرار واحدهای مسکونی در حریم سیالبها و
رودخانهها را داشته است .هر چند نمیتوان کل این افزایش را به توسعه گردشگری
نسبت داد ،زیرا در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهای در فرآیند بهسازی و باال رفتن
کیفیت مساکن و کالبد روستاهای کشور و از جمله روستای بردی شده است که نبایستی
در تحلیل یافتههای تحقیق نادیده گرفته شود؛ اما این را هم نمیتوان انکار کرد که توسعه
گردشگری مذهبی در این روستا در سالهای اخیر اثرات قابل توجهای بر افزایش بعد
کالبدی کیفیت زندگی داشته است و مصاحبه با افراد محلی نیز این ادعا را تأیید میکند.
در تحلیل یافته های مربوط به ابعاد مؤلفه سرمایه اجتماعی ،زمینههای مشترکی با
تحلیل مرتبط با اغلب ابعاد مؤلفه کیفیت زندگی وجود دارد ،زیرا در معرفهای مشارکت
اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و انسجام اجتماعی (از مولفۀ سرمایه اجتماعی) متأثر از
میزان افزایش یا کاهش معرفهای اقتصادی است و افزایش معرفهای اقتصادی میتواند
موجب باال رفتن میزان معرفهای ابعاد مؤلفه سرمایه اجتماعی شود ،ادعایی که یافتههای
پژوهشی مرتبط با ادبیات توسعه و برنامهریزی آن را تأیید میکند.
واقعیت این است که در بعد مشارکت اجتماعی اعم ازمعرفهای «مشارکت در امور
روستا ،مشارکت در پروژههای عمرانی ،ارتباط با شورای اسالمی ،کمک مالی و فکری،
آمادگی برای مشارکت بدون دریافت دستمزد ،مشارکت در تصمیمگیریهای محلی،
مشارکت در حفظ و سالمسازی محیط روستا» معلول عوامل مختلفی است که این عوامل
از تالشها و مدیریت دهیار و اعضای شورای روستا گرفته تا انگیزههای مشارکتی محلی
افراد ،عوامل محیطی و جغرافیایی روستا ،سبک فرهنگ افراد محلی ،عوامل روحی و
روانی مردم محلی و غیره در این جهت مؤثرند؛ اما آنچه از همه مهمتر است انگیزههای
اقتصادی است که با توسعه گردشگری ،نوعی گرایش به مشارکت را در افراد محلی
تقویت میکند.
در تحلیل مربوط به بعد انسجام اجتماعی در مؤلفۀ سرمایه اجتماعی شامل «درگیری
و نزاع بین اهالی ،گردهمایی و جلسات در روستا ،تغییر ارزشهای مشترک طی زمان،
روابط همسایگان ،انجام وظایف اجتماعی ،افزایش میزان همدلی میان اهالی روستا» که
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افزایش متوسطی را بعد از رواج و توسعه گردشگری شاهد بودهایم ،یک نوع همسویی با
معرفهای ابعاد مشارکت اجتماعی در مؤلفه سرمایههای اجتماعی که در فوق ذکر گردید
وجود دارد و همچنین معرفهای بعد شبکههای اجتماعی که در ادامه ذکر میگردد؛ به
عالوه ،نوعی هم سویی و مشابهت محتوایی را در بعد اجتماعی در مؤلفه کیفیت زندگی
که در فرضیه قبلی ذکر گردید ،وجود دارد که تمامی این معرفهای اشاره شده ،از عوامل
مختلفی متأثرند که مهمتر از همه «عامل اقتصادی» ناشی از توسعه و رواج گردشگری و
وارد شدن سرمایه های خارج از روستا به داخل روستا و بهبود معیشتی ساکنان روستایی
است .از لحاظ مفهومی و محتوایی در ادبیات توسعه ،معموالً عوامل و ابعاد گوناگون بر
همدیگر مؤثرند و عوامل اقتصادی و اجتماعی در کنش و واکنش با همدیگر هستند.
در بعد شبکه اجتماعی از مؤلفه سرمایۀ اجتماعی مثل رابطه دوستانه با اعضای خانواده،
تعریف کارهای روزانه برای اعضای خانواده ،گسترش کمکهای مالی به خویشاوندان،
رفتوآمد به خانۀ خویشاوندان ،همکاری نهادها و سازمانها با شورا ،همکاری نهادها و
سازمانها با مردم ،حضور در بازار برای خرید ،تعامل و رفتوآمد با دوستان و همسایگان،
حضور در مسابقات ورزشی و کالسهای غیر درسی و دینی ،ایجاد و گسترش نهادهای
محلی جدید ،تقویت نهادهای محلی موجود ،باز به یک نوع همپوشانی و همسویی این
نوع از معرفها با معرفهای اجتماعی و غیراقتصادی (که در تحلیلهای قبل بیان گردید)
را استنباط میکنیم و با توجه به یافتههای تحقیق ،افزایش متوسط شبکههای اجتماعی بعد
از رواج و توسعه گردشگری بر معناداری توسعه گردشگری و تأثیر مثبت آن بر این
شبکهها تأکید دارد.
در مقایسه با نتایج پژوهشهای قبلی ،هر چند در مواردی عدم همسویی وجود دارد؛
اما در اغلب موارد نتایج این تحقیق همسو با نتایج تحقیقات قبلی است ،بهعنوان مثال،
در نتایج تحقیق رحمانی و دیگران ( ،)4932حضور گردشگران مذهبی پیامدهای
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی با بیشترین تأثیر بر ابعاد اجتماعی را به همراه داشته است.
در مقاله فراهانی و همکاران ( )4934گردشگری مذهبی میتواند باعث ایجاد اشتغال،
گسترش امکانات و زیربناها ،سرمایهگذاریها ،حملونقل روستایی ،احیا و حفاظت از
جاذبههای تاریخی ،احداث تسهیالت اقامتی برای گردشگران منطقه شود .در تحقیق باوفا

تأثیر گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه…

444

و ملکی( )4932نتایج نشان میدهد که مکان مذهبی پهنهکال بر توسعۀ اقتصادی و
اجتماعی روستای پهنهکال و مناطق پیرامون آن تأثیر داشته است .عنابستانی و
رجبی( )4939معتقدند که حضور گردشگران مذهبی بیشترین تأثیر و اولویت را بر توسعۀ
سکونتگاههای روستایی در حوزۀ اجتماعی و فرهنگی داشته است .محمدییگانه و
دیگران ( )4932اعتقاد دارند که گسترش گردشگری مذهبی ،در بعد کالبدی و بعد انسجام
بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مؤثر بوده ،اما در ابعاد مشارکت و
اعتماد اجتماعی ،از سطح این ابعاد کاسته شده است .بنابراین ،تمامی نتایج پژوهشهای
قبلی مذکور ،همسویی باالیی با نتایج این تحقیق دارد هر چند در نتایج تحقیق اخیر در
بعد مشارکت نوعی عدم همسویی را شاهد هستیم.
با توجه به یافتههای تحقیق و مصاحبه با بعضی از زائران و همچنین مردم بومی روستا
و مطالعه میدانی راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

 با توجه به تاریخچه و شجرهنامه امامزاده سیدابراهیم و اینکه بنای اصلی که دارایقدمتی  000ساله است ،پیشنهاد میشود که سازمان گردشگری و میراث فرهنگی اهتمام
ویژهای به این امام زاده داشته باشد و تبلیغات مؤثری در راستای جذب گردشگران بهویژه
گردشگران مذهبی و فرهنگی و آثار باستانی بنماید و مخصوصاً از طریق صدا و سیمای
مراکز کشوری و استانی ،اطالعات الزم را در اختیار مردم قرار دهد تا شاهد جذب بیشتر
گردشگر در این روستا و امامزاده و در نهایت توسعه این روستا باشیم.
 در حدود پنج کیلومتری شرق این امامزاده قلعهای باستانی قرار دارد ،سازمان میراثفرهنگی و گردشگری و یا سازمانهای متولی این امر میبایست اهتمام ویژهای در جهت
شناسایی آن به مردم استان و کشور و حتی خارج از کشور بنمایند و گردشگران فرهنگی
و مذهبی را تشویق به سفر به روستای بردی نمایند.
 با توجه به اینکه رودخانه میمه از قسمت غرب و جنوب امامزاده سید ابراهیم (ع) عبورمیکند و داشتن رودخانه فرصت جغرافیایی و طبیعی مغتنمی است تا جذب گردشگران
را باعث شود و برنامهریزی برای ایجاد محیطها و مناظر دیدنی و فراغتی همسو با دیگر
پتانسیلهای جذب گردشگری روستای بردی و امامزاده را ضروری مینماید و متولیان
امور مربوط بایستی از این بابت ،تالش مضاعفی به عمل آورند.
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 با توجه به ایجاد ظرفیت زیاد گردشگری در آینده در سطح منطقه ،بین سازمانهایخدماترسان در حوزه گردشگری ،مثل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،
استانداریها و دهداریها و ادارات اوقاف و امور خیریه هماهنگی شود.
 تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی خانوارهای روستایی برای افزایش کیفیت زندگیو گسترش سرمایههای اجتماعی و ایجاد درآمدهای متنوع و پایدار برای بهبود وضعیت
اقتصادی و اجتماعی روستاییان ضروری است.
 تشکیل جلسات هماهنگی اجرای طرحها در شورای اسالمی روستا برای مشارکتواقعی روستاییان بهعمل آید.
 بازارهای روزانه و هفتگی صنایع دستی روستایی و سایر تولیدات روستایی و کشاورزیمنطقه و همچنین غرفههای کاالهای فرهنگی در فصول ورود گردشگران برای باال بردن
مشارکت روستاییان ایجاد گردد.
 بودجههای عمرانی ،خدماتی ،اجرای پروژههای مختلف و ایجاد اشتغال برای ساکنانروستایی منطقه مانند فروش صنایع دستی ،اجرای آداب ،رسوم ،غذاهای محلی اختصاص
یابد.
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