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 :چکیده
آيد هاي پیشرفت اقتصادي، اجتماعي ،فرهنگي وسیاسي يك جامعه به حساب ميازديربازيكي ازشاخصگردشگري 

. اين مسئله درجامعه امروزي ازاهمیتت بستیاري برختوردار استت .و تداوم حیات جوامع انساني بدان وابسته است

 شتو  بشتري، هايتمدن يدرتمام. گردشگري مذهبي ازمیان انواع گوناگون گردشگري جزء پرسابقه ترين آن است

گسترش گردشگري متذهبي وستهرهاي زيتارتي درجهتان .است شده مشاهده مذهبي هايمكان از بازديد براي افراد

بته دلیتل  هامتروزافزايش داده است، واين درحالي استت کته  واديان مختلف،جايگاه مقاصداينگونه ازگردشگري را

گذارد،توجه فراواني بته ه پذيرنده گردشگران برجاي ميي که فعالیت هاي گردشگري دراقتصادمنطقاثرات چشمگیر

بررسي وضعیت گردشگري متذهبي به اين است  برازاين رودراين مقاله سعي  گردد.اين زمینه ازفعالیت معطوف مي

بته ووريكته درايتن  استان گلستان با هدف مطالعه موردي)امامزاده شیخان شهرستان علي آبادکتول(پرداختته شتود.

استهاده شده است وداده هتا را بته وستیله تكنیتك  spss تحقیق براي تجزيه وتحلیل يافته هاي تحقیق از نرم افزار

 بته اعتقتادمردم بته توجته بادهدکه نتايج تحقیق نشان مي.يمه ادادهاي کاي اسكواروآزمون کندال موردسنجش قرار

 بهداشتتتي ستتروي  عتتدم همچتتون داليلتتي وبتته.استتت شتتده امتتاکن ايتتن بتته متتردم توجتته باعتت  هاکتته امتتامزاده

 يكتي عنتوان بته ودولتتي، خصوصتي بختش گتذاري سرمايه ها،عدممكان اين به دولت تمیزوکافي،پارکینگ،توجه

 کامتل مطالعه با خصوصي وبخش دولت زمینه دراين ووريكه باشدبهنیزمي مذهبي مكانهاي کننده دفع مهم ازعوامل

 هااقتدام مكتان درايتن کمبودهتا رفع درجهت توانمي درمنطقه گردشگري هاي پتانسیل به توجه وبا منطقه، وجامع

 .باشیم درکشورمان آتي هاينسل براي مذهبي هايمكان اين ومشكالت،شاهدحهظ مسائل اين رفع نمود،تاضمن

 

  امامزاده شیخان،زيرساختهاي گردشگري،علي آبادکتول.،زيارت ، مذهبي گردشگري :واژگان کلید

                                                      
 دانشگاه پیام نورواحدعلی آبادکتول،کارشناسی ارشد اقلیم در برنامه ریزی محیطیمدرس  - 1

 مدرس دانشگاه پیام نورواحدعلی آبادکتول،کارشناسی ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - 2



 

 مقدمه -1

 مهتم منتابع از کشورويكي يك 3فرهنگي ازهويت ازکشورهانمودي بسیاري در جهانگردي صنعت امروزه

 بیكتاري چتون معضتالتي بتا کته توستعه درحتال کشتورهاي براي توريسم صنعت توسعه.است ارز کسب

 صتبا )استت برختوردار فراواني اهمیت از هستند مواجه محصولي تك اقتصاد و ارزي منابع باال،محدوديت

 و پیامتدي اي جديد،پديتده اي شتیوه بته فراغتت اوقتات وگذران گردشگري(.55 :9331 وامیريان، کرماني

 گردشگري(. 95: 9351 مومني،)است آن بازار در مهم اي وحلقه صنعتي ي ناپذيرجامعه جزوجدايي همزمان

 ديگران و مومني)است جهان سراسر در حاضر حال ودر گذشته هاي گردشگري ترين قديم از يكي 1مذهبي

 آثتار.گرانبهاستت بستیار متا کشتور گردشتگري هتاي جاذبته (لتذا  Ajit ، 2441:2) از برگرفته( 91: 9335،

 و ودرماني،غارها،صتتید معتتدني دستتتي،آبهاي ،صتتنايع وبیعتتي ومقدستته،منابع ديتتدني باستتتاني،اماکني

 هتاي بتازي هتا، موزه نمايشي،تجسمي، هنرهاي و ادبي و معنوي هاي ودريانوردي،جاذبه شكار،کويرنوردي

 لطهتي)کشورماستت گردشتگري هتاي ازجذابیت اي محلي،تنهاگوشه هاي موسیقي بومي، هنرهاي و محلي

 هرساله که است مقدس هاواماکن مذهبي،زيارتگاه هاي ها،جاذبه جاذبه اين از يكي(. 999:  9351خواجوئي،

 (.95:  9355رضواني،)کنند مي خودجذب سوي به را ازجهانگردان زيادي تعداد

 بته تبديل ايران شهرهاوروستاهاي اسالمي، اولیه قرون در شیعه فرهنگ وگسترش ايران در اسالم رواج با

 کته شتده تبديل مشتاقان زيارت براي محلي به هايشان ها،مقبره امامزاده مرگ از وپ  زندگي براي مراکزي

(. 33:  9353، منصتوري) آيتد متي حستاب به مردم زندگي در فراغت اوقات رانذگ مهم هاي جنبه از يكي

 مذهبي مكان 191 و هزار 5 وجود با ايران در مذهبي تعالیم خوردگي گره که ايران مذهبي اماکن هاي جاذبه

 چتون مهمي شهرهاي در حتي نابسامان وضعیت اين و بوده متمرکز و تخصصي فاقدساماندهي مقدس،هنوز

 آثتار زمتره در اثر 391و هزار1 کم دست تعداد، اين از که است درحالي اين شودو مي نیزمشاهده مشهدوقم

 -فرهنگتي هتاي جاذبته زيارتي،داراي جاذبه داشتن بر عالوه و دارند قرار ملي میراث فهرست در شده ثبت

 کنندوکوشش مي خودافتخار تاريخي گذشته به فقط که هايي ملت کنیم فراموش نبايد اما. هستند هم تاريخي

 رونخواهنتتد جزرکودوانحطتتاپ،پیش اي کنند،نتیجتته نمتتي باستتتان عهتتد پیتتروزي و بهتتروزي ادامتته بتتراي

 را ترقتي بلندوروبته هتاي يافته،قتدم توستعه کشتورهاي بتا همگام بايد بنابراين(.95: 9351شكوئي،)داشت

 درگردشتگري هدف ترين ،اصلي ها جاذبه که نیست شكي. بود کشور جانبه همه پیشرفت شاهد تا برداشت

 امكانتات، ونقتل، حمتل ومتعاقبتا ،ضتعف مقصتدها بته 5گردشتگر وجذب جاذبه،جلب بدون که است،چرا

 جاذبه شناساندن و شناخت ترتیب اين به و يابد مي کاهش سايرخدمات غذاوتوزيع خدمات،ارائه استراحت،

                                                      
3. Cultural Identity 

4. Religious tourism 

5. Attracting tourists 



 

 متذهبي، گردشتگران درواقتع(. 943: 9353 نتااد، قره)شود مي تلقي اهمیت با گردشگري درظهورورونق ها

 ديني،ترويج و مذهبي اعمال مذهبي،انجام هاي يادمان اماکن،آثار، زيارت براي هستندکه فرهنگي گردشگراني

 گردشتگري امتروز وجتود ايتن بتا. کنند مي سهر مذهبي هاومراکز درمكان فراغت اوقات وگذران وآموزش

 توانستته ختا  وکتارکردي ساختاري هاي وياگي سبب ،به آن مختلف هاي وگونه اجزاء ي همه با مذهبي

 گرفتته فترا را جهتان سراستر آن نهتوذ حتوزه کته وتوري دهد،بته جاي جهاني گردشگران متن در را خود

 وتنوع گردشگري هاي جاذبه درداشتن ايران کشور توانمندي به توجه با(. 95: 9335، ديگران و مومني)است

 99 بته نزديتك اختصتا  بتا ،کته جهتان در توريستم صتنعت ارزش بتا جايگتاه و نظیردردنیتا کم اقلیمي

 بنیتاني از يكي جهاني درآمدهاي درصد 9/3 و جهاني کار نیروي از درصد 91داخلي، ناخالص درصدازتولید

 (.95: 9353تواليي،)شود مي محسوب جهان اقتصادي هاي فعالیت ترين

گردشتگري بنابراين استان گلستان،به وياه شهرستان علي آبادکتول با وجود قابلیتت هتا وپتانستیل هتاي 

،همچنان براي گردشگران ناآشناست،اين شهرستتان بتادارابودن جاذبته هتاي فتراوان وده هتا جاذبته  فراوان

مي شودکه چه عامل زيادآن،که با اين همه پتانسیل هاي گردشگري اين سوال مطرح فرهنگي،تاريخي،مذهبي 

يا عواملي باع  شده که اين شهرستان بااين مواهب گوناگون صنعت گردشگري که تبديل به يكي ازبختش 

هاي اقتصادي وپردرآمدجهان شده است،بي بهره بماند؟ وازچه روشي مي توان اين صنعت نوپا وستودآوررا 

به پاسخ ايتن سواالت،شتناخت جاذبته براي رسیدن  علي آبادکتول توسعه داد؟ اندراستان وهمچنین شهرست

هاي گردشگري شهرستان،امكانات،کاستي ها،انتظارات گردشگران وبرنامه ريزي متناسب باشرايط اجتمتاعي 

دراين میان شهرستان علي آبادکتول دربح  گردشگري زمینه زيادي براي  وفرهنگي شهرستان ضرورت دارد.

ي اين شهرستان،جاذبه هتاي متذهبي استت کته درزمینته تحقیق وپاوهش داردکه يك نمونه ازاين جاذبه ها

جذب گردشگربسیارموثرمي باشد.لذا توجه دولت وترتیبات الزم جهت تجهیتزاين امتاکن بته امكانتات الزم 

 وتبلیغات مناسب،شاهدجذب به منطقه وازبین رفتن مشكالت موجوددرشهرستان علي آبادکتول خواهیم بود.

 

 پیشینه تحقیق: -2

سیروسهرگردشگري پیشینه تاريخي و سیعي دارد، امامقوله گردشگري موضوعي است که امروز به ويتاه 

 فني،اقتصتادي مرحلته به تدريج وبه داشته معطوف خود به را ريزان وبرنامه صاحبنظران درقرن حاضر توجه

 گردشتگري يريتز وبرنامته گردشتگري درزمینته کته مطالعتاتي ازجمله  .است رسیده خود کنوني واجتماع

 :عبارتنداز گرفته صورت



 

 انتتواع شتتناخت بتته کتتازرون شهرستتتان توريستتتي هتتاي جاذبتته جغرافیتتايي باتحلیتتل( 9333)منصتتوري،

 تترين عمتده که گرفته نتیجه وچنین داده وياه اهمیت آن وبه پرداخته شهرستان توريستي هاي وتعدادجاذبه

 .است ريزي برنامه عدم منطقه دراين توريسم توسعه مانع

 يكتي کته ه رستید نتیجته ايتن وبته پرداخته اسالم دردين گردشگري جايگاه بررسي به( 9355) ديناري

 درجغرافیتتاي. استتت وزيتتارتي متتذهبي درجهان،مستتافرتهاي گردشتتگري هتتاي انگیتتزه ازمهمتتترين

 ناحیته اگترآن بوياه شوند، مي شناخته گردشگري جاذبه قطب ن عنوا به همواره مذهبي گردشگري،مكانهاي

 گردشتگران رابتراي بیشتتري ي جاذبته تواند ،مي وزيبابرخوردارگردد وبیعي اندازهاي ازچشم ي جغرافیاي

 . ايجادنمايد

 پرداخته شهرمشهد کالبدي فضاهاي برروي مذهبي گردشگران تاثیر بررسي به( 9353)زاده،ومرادي، منشي

 بتودن قتديمي دلیتل بته بافتت ايتن حرم اوراف به زائران ورشدباالي باگسترش که رسیده نتیجه ن اي وبه

  است وجودآورده به زائران رابراي فراواني مشكالت که شده هايي خرابه به وتبديل ديده زيادي آسیبهاي

 نتوع ايتن کته رستیده نتیجته يتنا وبته پرداختته وجهتان درفرانسته گردشتگري بته( 9353)فر، کاويان

 . است بیشترشده دين مكانهابه ازاين خاورديدن به مردم ي باشدوعالقه مي افزايش درحال گردشگردرفرانسه

 پرداختته شتهر گردشتگري ومشتكالت ظرفیتهتا ،بابررستي ونبايتدها بايدها تحلیل به( 9353)خسروي،

 .است کرده وديگرسازمانهاراارائه شهرداري فعالیتهاي مانندگسترش وراهكارهايي

 توسعه ريزي وبرنامه بهادران با  بخش گردشگري پتانسیلهاي درشناخت( 9353) وهمكاران آبادي زنگي

 يتك بته رسیدن براي اندکه رسیده نتیجه اين وبه اند پرداخته منطقه ين يا محرومیتها وشناخت بررسي به آن

 وتاسیستاتي ختدمات ارتبتاوي،دادن هتاي شتبكه ستاماندهي همچتون فعالیتهايي بايدبه مناسب گردشگري

 .بپردازند درمنطقه مانندهتل

 بررستتي بتته کالنشهرمشتتهد در يكپارچتته متتديريت ضتترورت درتحلیتتل( 9353) وهمكتتاران متتومني

 وايتن پرداختته(وفضتايي اقتصتادي)ومتادي(فرهنگي اجتماعي)معنوي زندگي شئون ي کارکردهاوساختارها

 منتديازاثرات بربهتره شتهرافزون ايتن کته رسیده نتیجه اين وبه فرهنگي،دانسته-مذهبي سرشت شهرازهمین

 زيستتت مختلتتف فرهنگي،گرفتارناپايتتداريهاي - متتذهبي گردشتتگري فرهنگتتي/ اقتصتتادي،اجتماعي مثبتتت

 فزآينتده ناپايتداريهاازجمعیت ايتن ي عمتده. استت غیررستمي استكان ازجمله وفرهنگي محیطي،اجتماعي

 هتاي دستتگاه باستاير رضوي قدس آستان ي يكپارچه مديريتم عد يعني گردشگري، مديريت وگسستگي

 بنتابراين. گیترد متي دارند،سرچشتمه راعهده شهرومنطقه گردشگري ازمديريت بخشي که وغیردولتي دولتي

 ستازمنداجزاي ارتبتاپ برقتراري شتودتابراي تشتكیل فتو  ازکنشگران متشكل فراست است،نهادي شايسته



 

 که پايدارشهرومنطقه توسعه بیشتردرراستاي وکاراييت تقوي نهع به فرهنگي/ مذهبي گردشگري وکارکردهاي

 .نمايند وفعالیت نیست،تالش ازکارکردگردشگري جاي

 

 محدوده موردمطالعه -3

دقیقته 2/33درجته وتول شترقي و 55دقیقته و 1/5درجته و1دقیقته و 3/14شهرستان علتي آبتادکتول در

درجته عترش شتمالي قتراردارد،اين شهرستتان درناحیته غربتي استتان گلستتان  23دقیقه و2/5درجه و33و

متراست.اين شهرستان ازشتمال بته شهرستتان هتاي گنبتدکاووس وآ  933قرارداردوارتهاع آن از سطح دريا

قال،ازجنوب به رشته کوه هاي البرز واستان سمنان،ازمشر  به شهرستان رامیان وازمغرب به شهرستان گرگان 

رز شتترقي کیلومتروستتعت در دامنتته ي شتتمالي البتت91/9934محدودشتتده استتت. شهرستتتان علتتي آبادبتتا 

علتتي آباد،مزرعه،ستتنگدوين وفاضتتل »شتتهر1قراردارد.براستتاس تقستتیمات کشتتوري ايتتن شهرستتتان از

منطقه تشتكیل شتده استت.«زرين گل،کتول،استرآبادوشتیرنگ علیتا»دهستان1،«مرکزي وکماالن»بخش2،«آباد

5336حد فاصل عرش جغرافیايي شمالي موردبررسي در , 4536و ,  و حد فاصل وتول هتاي جغرافیتايي

1454شرقي ,  055و , و ايتن منطقته)امامزاده شتیخان( دردهنته سرستبزو توريستتي واقتع گرديتده استت.

 محمدآبادکتول واقع شده است.

 
 : موقعیت منطقه موردمطالعه درشهرستان علی آبادکتول1شکل

 



 

  
 امامزاده شیخان دردهستان استرآباد: موقعیت 3شکل              امامزاده شیخان دربخش کماالن: موقعیت 2شکل     

 

 

 
 :ورودی امامزاده شیخان4شکل

 

 

 

 

 



 

 

 
 وسنگ نبشته قبرمتبرکه امامزاده شیخانتصاویری از بقعه متبرکه : 5شکل

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 
 :تصاویری از زائران درامامزاده شیخان6شکل

 

 

 

            
 :سرویس بهداشتی موجوددرامامزاده شیخان8شکل                                  : دفترامامزاده شیخان7شکل

  



 

 

 :پارکینگ موجوددرمحوطه امامزاده شیخان11شکل :سرویس آب آشامیدنی درامامزاده شیخان9شکل

 

 
 :مغازه موجوددرمحوطه امامزاده شیخان11شکل

 روش تحقیق -4

و همچنتین مبتنتي بترروش استنادي)کتابخانه اي(  3پیمايشتي -روش توصتیهي روش شناسي اين مقاله،

است.از نظرنحوه گردآوري داده ها،میداني ودرنهايتت بته لحتاا قابلیتت تعمتیم يافتته هتا،ازنوع پیمايشتي 

شهرستان علي آبتادکتول ستهرکرده  اني که به گردشگرمحسوب مي شود. جامعه آماري اين تحقیق را تمامي 

ابزارگتردآوري داده هتا درايتن تحقیتق  .کرده اند را شامل متي شتود تخابان اند،و منطقه امامزاده شیخان را

بود که با بررسي منابع و پاوهش هاي مختلف وبا درنظرگرفتن و سواالت تحقیتق تتدوين شتده  3پرسشنامه

 وگرديتد توزيتع منطقته موردمطالعته در فیزيكتي حضور وريق از ها پرسشنامه است يادآوري به الزم است.

 کته گرفت صورت آزمون شیپ قیابزارتحق ييايپا نییتع جهت.گشت تكمیل گردشگران وسطت ها پرسشنامه

                                                      
6. Descriptive - survey 

7. Questionnaire 



 

برتوستعه گردشتگري متذهبي  موثر عوامل شامل پرسشنامه ياصل اسیمق يبرا شده محاسبه 5کرونباخ يآلها

 قابتل 1يياينشتانگرپا کهدرصتدبود4/ 53(امامزاده شیخان شهرستان علي آبادکتول )منطقه يگردشگر ازمناوق

 مورد تجزيه وتحلیل قرارگرفت.  spssداده هاي بدست آمده با استهاده از نرم افزار .است قبول

 یافته های تحقیق -5

درصتد(را متردان 3/33انتخاب نموده اند ) 94بیشترپاسخگويان که اين منطقه را به عنوان مقصدگردشگري

ستال و انحتراف 31درصد( را زنان تشكیل مي دادند.میانگین سن پاسخگويان موردمطالعه 5/32وبقیه يعني )

سال بود.ازنظر وضعیت تحصتیلي 54و95بود.ودر ضمن کمترين وبیشترين سن افرادبه ترتیب 15/93معیارآن 

درصدپاسخگويان تحصتیالت 3/33درصداز پاسخگويان تحصیالت ديپلم و  3/24نتايج توصیهي نشان دادکه 

به ووريكه اغلب گردشتگراني .درصدداراي تحصیالت پايین تراز ديپلم مي باشند92پلم به باالدارندو فقط دي

که اين منطقه رو به عنوان مقصدگردشگري انتخاب کرده انداغلب گردشگراني هستندکه ازداختل استتان بته 

تختاب کترده اند،کته ايتن اين ناحیه مي آيندومعموال تعطیالت آخرههته را براي آمتدن بته ايتن منطقته را ان

 گردشگران اغلب از روستاهاي همجوار، شهرهاي فاضل آبادوعلي آبادنیزمي باشد.

 داشته باشدها رودگردشگربه مکان مذهبی امامزادهتواندنقش مهمی دروهای عوامل وزمینه هایی که میآزمون شاخص -1جدول 

 فراواني

 

 شاخص

The observed N فراواني 

 مشاهده شدهداده هاي 
 واريان  میانگین

درجتتتته 

       dfآزادي

اي کتتتتت

 اسكوار
 درجه معناداري

خیلي 

 زياد
      کم متوسط زياد

 444/4 331/22 3 33/4 41/3 3 92 23 21 اعتقاديوعامل مذهبي 

 444/4 .591 3 32/9 51/2 95 95 95 91 آرامش روحي

 444/4 544/94 3 12/4 54/2 93 91 25 94 نذرونیاز

 زيبتتا انتتدازهاي چشتتم

 امامزاده درمحووه
3 22 34 92 39/2 31/4 3 339/91 444/4 

 55/4 153/3 3 11/4 33/2 1 25 91 93 تبلیغات مناسب

 29/4 339/1 3 44/9 51/2 94 25 93 93 امنیت منطقه

وجتتتتتود امكانتتتتتات 

 وتجهیزات الزم
19 93 3 3 34/3 11/4 3 153/15 444/4 

                                                      
8.   Cronbach's alpha 

9.   Stability 

10. Tourism Destination 



 

عامل مذهبي واعتقادي، »درزمینه بروبق اوالعات جدول فو  ، شاخص هاي مربوپ به عوامل وزمینه ها 

معنتاداربوده « ،آرامتش روحي،نتذرونیازوجودامكانات وتجهیزات الزمم اندازهاي زيبادرمحووه امامزاده،چش

کته  ستتدرحالیت وايتن ولذابرمتغیرمیزان ورودي گردشگران به مكان مذهبي)امامزاده شیخان(تاثیرداشته اس

معنادارنبودووبق گهته گردشگران دراين منطقه،شايد يكي ازداليلي « تبلیغات مناسب،وامنیت منطقه»متغیرهاي

که گردشگران از سايراستانهادرفصول گردشگري ازاين منطقه ديدن نمي کنند ايتن استت کته درزمینته ايتن 

 راانجام دهد. دومتغیرنه بخش دولتي ونه بخش خصوصي نتوانسته اندکاري

(، 54/2(،نتذرونیاز)51/2)روحي آرامش (،41/3)مذهبي واعتقاديبنابراين مي توان نتیجه گرفت که عامل 

(،وجودامكانات وتجهیزات 51/2(،امنیت منطقه)33/2(،تبلیغات مناسب)39/2چشم انداززيبادرمحووه امامزاده)

ه شیخان(موثربوده است،به ويتاه متغیرهتايي ( که درمیزان ورودگردشگران به مكان مذهبي)امامزاد34/3الزم)

 که داراي درجه معناداري بوده اند.

،وجودتجهیزات وتاسیستات دريتك مقصتد يكي ديگرازعوامل مهتم دررشتدوترقي صتنعت گردشتگري

زيربنايي درمنطقه گردشگري مي باشدکه فقدان آن نیز مي توانديكي ازعوامل بسیارمهم درعدم رشدوتوستعه 

 )گردشگري مذهبي(باشد.جملهاز ،هرگونه گردشگري

بین ضعف تجهیزات وتاسیسات زيربنايي وعدم رشدوتوسعه گردشگري مذهبي شهرستان علي آبتادکتول 

رابطه معناداري وجوددارد.دراين رابطه متغیرمستتقل ضتعف تجهیتزات وتاسیستات زيربنتايي متي باشتدکه 

شتي اين مكانهتا،آب آشتامیدني بتراي :پارکینك درمكان هاي مذهبي،سروي  بهداشاخص هاي آن عبارتنداز

زائران،توجه دولت به مكان هاي مذهبي،سرمايه گتذاري بختش خصوصي،وضتعیت جتاده منتهتي شتده بته 

امامزاده،ومتغیروابسته عدم رشدوتوسعه گردشگري متذهبي شهرستتان علتي آبتادکتول متي باشتدکه درايتن 

 پاوهش موردتجزيه وتحلیل قرارگرفت.

 

 

 

 

 

 

 



 
ضعف تجهیزات وتاسیسات زیربنایی وعدم رشدوتوسعه گردشگری مذهبی شهرستان آزمون شاخص های  -2جدول 

 علی آبادکتول)امامزاده شیخان(

 فراواني

 

 شاخص

The observed N داده  فراوانتتي

میتتانگ هاي مشاهده شده

 ين
 واريان 

درجتتتته 

 آزادي

df       

کتتتتتتاي 

 اسكوار

درجتتتتتته 

خیلتتتتتي  معناداري

 زياد
 کم متوسط زياد

پارکینتتك درمكتتان هتتاي 

 مذهبي
25 95 5 94 25/2 9 3 153/14 444/4 

 444/4 2 3 42/9 51/2 3 3 95 34 سروي  بهداشتي

 444/4 352/95 3 95/9 33/2 93 93 29 91 آب آشامیدني براي زائران

توجه دولت به مكان هاي 

 مذهبي
94 31 91 3 33/2 393. 3 244/25 444/4 

ستترمايه گتتذاري بختتش 

 خصوصي
15 5 3 99 21/3 3/9 3 313/55 444/4 

 444/4 539/95 3 .515 33/2 99 91 33 92 مكان هاي اقامتي ورفاهي

برخوردگردشتتتگران بتتتا 

 مكان هاي مذهبي
21 21 1 5 43/3 49/9 3 253/91 444/4 

وضعیت جاده منتهتي بته 

 امامزاده
95 25 24 1 53/2 332. 3 433/93 444/4 

 

تمامي شاخصهاي مربوپ به ضعف تجهیزات وتاسیسات زيربنايي،معني داربوده ولذا براساس جدول فو ،

مذهبي شهرستان علي آبادکتول برکاهش میزان گردشگران چه ازداخل استان  درعدم رشدوتوسعه گردشگري

. بنتابراين متي توانتد وچه استانهاي ديگرکشورمان تاثیربسیارداشته وبا کاهش چشمگیري همراه بوده وهست

 بتراي آشتامیدني آب (،51/2)بهداشتتي ستروي  (،25/2)متذهبي درمكانهتاي پارکینتكکته  جته گرفتتنتی

 مكانهتاي (،21/3(،سترمايه گتذاري بختش خصوصتي)33/2)مذهبي مكانهاي به دولت توجه (،33/2)زائران

 (،53/2)امامزاده به منتهي جاده وضعیت (،43/3) مذهبي بامكانهاي برخوردگردشگران (،33/2)ورفاهي اقامتي

 برعدم رشدوتوسعه گردشگري منطقه موردمطالعه)امامزاده شیخان(تاثیرچشمگیري داشته است.



 

درادامه تحقیقات براي اينكه براي ما اثبات گرددکه آيا بین مشارکت مردمي باحهظ مكانهاي مذهبي رابطه 

استتهاده  99همبستتگي کنتدالکه دراينجا براي تحقق به اين سوال ازآزمون ضتريب يانه ؟معناداري وجوددارد

محاستبه  92شده است.نتايج به دست آمده ازاين آزمتون حتاکي ازايتن استت کته چتون ستطح معنتي داري

بتین  ( بتوده استت،بنابراين از لحتاا آمتاري همبستتگيα=4045کمترازسطح معنتاداري) ( sing  0.000شده)

 ،.نوع همبستگي بین متغیرباال است بوده که درسطح معني داري بیانگرهمبستگي مستقیم به35/4دومتغیرفو  

93مشارکت مردمي وحهظ مكان مذهبي همبستگي خطي
است،يعني افزايش مشارکت مردمي درمسائل مذهبي  

 باع  تقويت وحهظ مكان هاي مذهبي نیزمي گردد.

 

 آزمون ضریب همبستگی کندال برای بررسی مشارکت مردمی وحفظ مکان  مذهبی منطقه -3جدول

 موردمطالعه)امامزاده شیخان(

 آزمون تعداد میزان همبستگي سطح معناداري

 ضريب کندال 34 35/4 444/4

 

 نتیجه گیری -6

امروزه صنعت گردشگري به عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي ويكي ازبتزرگ تترين منتابع اقتصتادي 

ازاين روبسیاري ازکشورهادررقابتي نزديك وفشرده،درپي افزايش بیش ازپیش منافع جهان محسوب مي شود،

وعوايدازاين فعالیت بین المللي اند.کشورايران باداشتن سابقه چندهزارساله وجاذبه هاي فتراوان گردشتگري 

رنامه ريتزي جايگاه مناسبي دربین کشورها دارد.نمونه هايي ازاين جاذبه ها،جاذبه هاي مذهبي مي باشدکه باب

وشناسايي وسرمايه گذاري مناسب مي توان جايگاه مناسبي ازلحاا جذب گردشتگردردنیا  ومديريت درست

بارواج دين اسالم وگسترش مذهب شیعه درقرون اولیه اسالمي،شهرها وروستاهاي ايران تبديل به جذب کرد.

ي زيتارت مشتتاقان تبتديل شتده مراکزي براي زندگي وپ  ازمرگ امامزاده ها،مقبره هايشان به محلتي بترا

بنابراين با توجه به اعتقادمردم به امامزاده هاکه باع  توجه مردم به اين اماکن شتده استت.وبه داليلتي است.

سترمايه گتذاري بختش ،عدم همچون عدم سروي  بهداشتي تمیزوکافي،پارکینگ،توجه دولت به اين مكانها

 .کننده مكانهاي مذهبي نیزمي باشدخصوصي ودولتي، به عنوان يكي ازعوامل مهم دفع 

                                                      
11. Kendall's correlation coefficient test 

12. Significant level. 

13. Linear correlation 



 

که باتوجه به اهمیت صنعت گردشگري درجهان امروزونقش مكانهاي متذهبي نتايج تحقیق نشان مي دهد

درجذب گردشگران وتاثیرآن برتوسعه منطقه نیزمي باشد.به ووريكه دراين زمینه دولت وبخش خصوصي بتا 

گردشگري درمنطقه مي توان درجهتت رفتع کمبودهتا  مطالعه کامل وجامع منطقه، وبا توجه به پتانسیل هاي

دراين مكان هااقدام نمود،تاضمن رفع اين مسائل ومشكالت،شاهدحهظ اين مكانهاي مذهبي بتراي نستلهاي 

 آتي درکشورمان باشیم.

 

 پیشنهادات وراهکارها -7

 ؛عدادگردشگرانوافزايش ت افزايش امكانات،فعالیتهاوخدمات گردشگري براي جلب رضايت گردشگران.9

 ؛. آموزش واوالع رساني به مردم درنحوه برخوردباگردشگروگردشگري2

 ؛منطقهدرامامزاده هاتعمیراحداث يا .تالش درجهت3

  ؛ايجاداقامتگاه مناسب درکنارمكان مذهبي.1

 ؛.افزايش پارکینگ براي پارک کردن وسايل گردشگران درمنطقه5

 ؛بهسازي وحهاظت ازآن.استهاده ازدرآمدهاي مكان مذهبي جهت 3

برنامه ريزي براي حهظ ونگهداري مكانهاي گردشگري که محیطي ارزشمندودلپذيررابراي گردشتگران .3

 ؛به وجودمي آورد

 ؛ايجادنظم وانظباپ اجتماعي درکنارامامزاده هاتوسط نهادهاي متولي.5

  ؛مذهبي هاي.ايجادفضاي سبزيا جاذبه هاي ديگردرکنارمكان1

 .به مردم از وريق رسانه هاي جمعي،درجهت حهظ ونگهداري مكانهاي مذهبي.آموزش دادن 94

 

 

 

 

 

 

 



 

 نابع م -8

 ،چاپ اول،نشردانشگاه تربیت معلم،تهران.«مروري برصنعت گردشگري»(،9353.تواليي،سیمین،)9

 .51-34،صص 924،مجله زائر،شماره «مذهب وگردشگري»(،9355ديناري،احمد،).2

 ،چاپ ششم،نشر دانشگاه پیام نور،تهران.«و صنعت توريسم جغرافیا»(،9355رضواني،علي اصغر،) .3

شتتناخت پتانستتیلهاي گردشتتگري بختتش بتتا  بهتتادران وبرنامتته »(،9353زنگتتي آبتتادي،علي وهمكتتاران،).1

 .53،شهرداري ها،شماره «ريزي توسعه آن

 .،چاپ اول تبريز«مقدمه اي بر جغرافیاي جهانگردي»(،9351)شكوئي،حسین، .5

 ايتتران استتالمي جمهتتوري در توريستتم اقتصتتادي اثتترات بررستتي»،(9331.)س وامیريتتان،.کرمتتاني،م صتتبا  .3

 .53-53بازرگاني،تهران،صص هاي پاوهش ،مجله«ستاده-داده تحلیل از استهاده با

چتتاپ اول،نشتتر دانشتتگاه « مقدمتته اي بتتر توستتعه ي گردشتتگري و مهمتتان پزيتتري»(،9353)قتتره نتتااد،ح،.3

 .آزاد اسالمي نجف آباد

،مجلتته شتتهرداري «گردشتتگري درفرانسته وجهتتان بتته بررستي ايتتن نتتوع گردشتگري»(،9353فتتر،س،).کاويتان 5

 .32-31،صص 53ها،شماره 

 وارائتتتته اجتماعي،اقتصتتتتادي،علمي،فرهنگي ومنتتتتافع جهتتتتانگردي»(،9351)خواجتتتتوئي،م، لطهتتتتي .1

 توريستتم،موانع» اي ومنطقتته علمتتي همتتايش اولتتین مقتتاالت ،مجموعتته«صتتنعت پیشتتبرداين بتتراي راهكارهتتايي

 .55-941 فالورجان،اصههان،صص اسالمي ،نشردانشگاه«وپیامدها

 ،ستتازمان«تاراهكتتار ازمههتتوم)ايتتران در گردشتتگري وصتتنعت شهرنشتتیني توستتعه»(،9353)متتومني،م، .94

 .تهران اول، چاپ مسلح، نیروهاي

 متتتديريت وضتتترورت فرهنگتتتي -متتتذهبي ساختاروکارکردگردشتتتگري»(،9335)وهمكتتتاران،.متتتومني،م .99

 .9-25 ،زاهدان،صص99 پیاپي ششم،شماره جغرافیاوتوسعه،سال ،مجله«شهرمشهد درکالن يكپارچه

 کالبتتتتدي فضتتتتاهاي بتتتترروي متتتتذهبي تاثیرگردشتتتتگران»(،9351)ومرادي،التتتتف،.،ر زاده منشتتتتي .92

 .914-925،صص 99زمین،شماره علوم دانشكده ،نشريه«شهرمشهد

 برنامتته جغرافیتتاو دکتتتري نامتته ،پايتتان«شتتیراز ريتتزي دربرنامتته گردشتتگري نقتتش»(،9353)منصتتوري،ع، .93

 .اصههان شهري،دانشگاه ريزي

،پايتتان نامتته کارشناستتي «تحلیتتل جغرافیتتايي جاذبتته هتتاي توريستتتي شتتهرکازرون»(،9333منصتتوري،ع،).91

 ارشدجغرافیا وبرنامه ريزي شهري،دانشگاه اصههان.

[15]. .Ajit,kiran,shinde(2004),Quest for god governance,contri bution and potential of religious in 

stitutions as stakeholdersh 


