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 چکیده
است. با وجود استقبال  یالناستان گ یدانشاه شه یدر روستا یبا قدمت طوالن یبومـ  ینیآئ یها از رسم ینیمراسم علَم واچ

 ین. هدف از اباشد یمراسم نم ینبه ا یگردشگران ورود یازن یو امکانات موجود پاسخگو ها یرساختمراسم، ز ینمردم از ا
است. پژوهش  ینیشرکت در مراسم علَم واچ یبرا یدانشاه شه یبه روستا رعوامل مؤثر بر جذب گردشگ ییپژوهش شناسا

کننده در مراسم علَم  و افراد شرکت ییروستا یها خانوار یهاست. کل یلیتحل ـ یفیو روش آن توص یحاضر از نوع کاربرد
است. اطالعات  محاسبه شده نفر ۲۳۳و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  شوند یرا شامل م یقتحق یجامعه آمار ینیواچ

 عاملی یلز تحلاطالعات با استفاده ا تحلیل و یهو تجز شده یو پرسشنامه گردآور یدانیمشاهدات م ی،ا اساس مطالعات کتابخانه بر
شاه  یدر روستا یعامل جهت گسترش گردشگر ینتر مهم یعوامل اقتصاد دهد یپژوهش نشان م یجاست. نتا صورت گرفته

 یتی،و مقررات حما ینقوان ینو تدو یو خصوص یدولت یها نهاد گذاری یهبا مشارکت و سرما گردد یم یشنهاداست. پ یدانشه
درآمد حاصل  یشو افزا ییزا اقدام شود تا با اشتغال یمرتبط با گردشگر های یرساختدر جهت توزیع امکانات، خدمات و ز

 گردد. ینتضم اناست یفرهنگ یراثعنوان م مراسم به ینا یبقا ی،از گردشگر
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 مقدمه

 بشر اصلی نیازهای از یکی فراغت اوقات گذران منظور به ویژه  به سیاحت  و سیر  
 ترین بزرگ جهان جمعیت دهم یک تخصیص با پدیده این که ای گونه به شده تلقی

 در مذهبی گردشگری(. ۶۱: ۶۲۳۱ توالیی،) شود می محسوب بشر آمیز صلح جابجایی

دارد  قرار جهان سراسر حال و گذشته های گردشگری ترین پُررونق و ترین قدیمی زمرۀ
شود  نمی آن مانع نیز هوا و آب بدی یا اقلیمی های دشواری که (۳: ۳۰۰۲، 1)آجیت
جهانگردی  و سفر جهانی سازمان برآورد اساس (. بر۶۲۱: ۶۲۳۲زاده،  )منشی

(UNWTO
 به را جهان گردشگری های جریان کل از درصد ۳۱ مذهبی ، گردشگری2(

 و اجزاء همه با مذهبی گردشگری(. ۲۰: ۶۱۱۱، 3است )ایکِپ داده اختصاص خود
 خود توانسته خاص و کارکردی ساختاری های ویژگی سبب به آن، مختلف های گونه

 فرا را جهان سراسر نفوذ آن حوزه طوری که به دهد، جای جهانی گردشگران متن در را
 (.۳: ۳۰۰۲، 5( و )سانتوس۶۶: ۶۱۳۱، 4)نوالن و نوالن است گرفته

 که کسانی یا زائران، یکی :شوند می مشاهده گروه دو مذهبی، گردشگران میان در 

 تابع شان، اقامت مدت و زمان و است مذهبی امور انجام فقط مسافرت، ها از آن انگیزۀ

 شرکت و زیارت انجام ضمن که دیگری، گردشگران مذهبی و نیست فراغت اوقات

 دیدن نیز  زیارتی غیر و مذهبی از اعم گردشگری دیگر های مکان از مذهبی مراسم در

 های جاذبه و امروزه منابع دلیل همین (. به۶۲: ۶۲۳۱کنند )مؤمنی و همکاران،  می

 فراوانی اهمیت گردشگری و مدیریتی ریزی برنامه های بخش تمامی در گردشگری

 توسعه مناسب بستر کردن فراهم با جز گردشگری مواهب از لیکن استفاده است؛ یافته

 ریزی برنامه و اول، مرحله در ها شناسایی جاذبه رو این از نیست. پذیر امکان گردشگری

فر و زمانیان،  رسد )بهزاد می نظر به ضروری امری بعدی، مراحل در ها آن توسعه برای
۶۲۳۱ :۳ (. 

 آداب تا اسالمی گرفته دوره غنی معماری از اسالمی تمدن فراوان های ظرفیت وجود 

 از گیری بهره شناسایی و جهت اساسی اقدامات انجام لزوم مذهبی، های آیین و رسوم  و 

                                                                                                                       
1- Ajit 
2- United Nations World Tourism Organization 
3- ICEP, Portuguese Trade and Tourism Commission 
4- Nolan and Nolan 
5- Santos 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=icep%20tourism&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.yelp.com%2Fbiz%2Fportuguese-trade-and-tourism-commission-icep-san-francisco&ei=-oK4UerpOITYtAbVu4Bw&usg=AFQjCNFqQLrx9OvzbffU-1VxwT9P5SzA3g&bvm=bv.47810305,d.Yms
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است   ناپذیر کرده اجتناب را ها مقصد این در گردشگری توسعه منظور به میراث این
 .(۳۰: ۶۲۱۶و همکاران،  )شریعتی

گیالن است. هر چند این سنت در  استان در بومی ـ  آئینیواچینی، یک مراسم  علَم 
 ترین بزرگ است، های شهرنشینی کمرنگ شده جلوهویت با تق نقاط استانبسیاری از 

شهیدان در روستایی به همین  شاه به معروف ای بقعه در واچینی علَم و بندی علَم مراسم
زاده محمد و هادی از فرزندان امام سجاد)ع(  مدفن دو امام این بقعه. شود می انجام نام

روز دهم آن  .کشد یم طول روز ۶۰ تقریباً آن واچیدن و علم بستن فاصله است.
. در روز دهم است خرمن و درو از بعداواسط مرداد در  جمعه روز مصادف با یک

مراسم مردم با  ایندر . شود گردانی آغاز می آیند و مراسم سنتی علم هم می مردم گرد
دهند و  و این سنت نشان می تعلق خود را نسبت به این روز دادن و طعام کردن قربانی
 مراسم این. روند استقبال گردشگران میهای محلی به  با برپایی بازارچه ،این  بر  عالوه

 است. مردم برخوردار انگیزی شگفت دوگانگی از که به جشن خرمن نیز شهرت دارد،
 کردن شادمانی اجازه هم و پردازند می عزاداری به بخشی در هم مراسم این در
 مردی گیله کشتی به که خاص کشتی مسابقه اجرای به جوانان روز این در. گیرند می

 بریده خرمن از مقداری مراسم پایان در حاضران از بعضی. پردازند می دارد، شهرت
 علوفه با را آن و برند می خانه به خود با تبرک یمن به را زاده امام اطراف مراتع شده 

 .(۶۲: ۶۲۱۰شوند )خوشتراش،  مند بهره آن برکات از تا کنند می مخلوط خود های دام
 هر که است مردم چنان گستردۀ حضور نیز و عظمت و شکوه واچینی علَم روز در 

 داخلی گردشگر هزاران حضور شاهد ،شاه شهیدان واچینی علَم و بندی علَم مراسم سال

آیند  می گیالن استان به این مراسم کشاندن تصویر به و تماشا برای که است خارجی و
از وجود راه دسترسی  های گردشگری اعم برگزاری این مراسم فاقد زیرساخت اما محل

رکینگ های بهداشتی و پا ی خدماتی، امکانات اقامتی، سرویسها مناسب، واحد
رفته، های اخیر اقداماتی در زمینه تجهیز این محدوده قرار گ باشند و یا اگر در سال می

گذار بر برگزاری این  ت عوامل تأثیرباشد. لذا شناخ پاسخگوی نیاز گردشگران نمی
 رسد. ر توسعه گردشگری ضروری به نظر میمراسم و بررسی نقش این عوامل د

 شود: زیر تدوین میال دف پاسخگویی به سؤدر همین راستا تحقیق حاضر با ه
 «؟استترین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه کدام عوامل  مهم»
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 حقیقمبانی نظری ت

 کشورها سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد بر فراوانی تأثیر گردشگری 
 جریان به را اقتصادی های سرمایه کند، می ایجاد اشتغال گذارد، گردشگری می
 افزایش را داخلی امنیت کشور داخل به سفر برای افزایش تقاضا دنبال به اندازد، می
 اسباب نه سفر امروز و انجامد می المللی بین در سطح سیاسی مشروعیت به و دهد می

 با تفاهم مردمان، زندگی آگاهی و ابزار شناخت به تدریج به که سرگرمی و تفریح
 نگرش و بینش غنای و آن پیرامون، حقایق جهان شناخت به آن از فراتر و دیگران،

 های تجربه(. ۱۲:۶۲۳۱ و نوری، شجاعی) است شده تبدیل شان زندگی مفاهیم به آدمیان
 جزء سفر تجربیات اغلب زیرا دارد، مسافر و جامعه بر عمیقی و ژرف اثرات سفر،
  (.۶۱۱: ۶۲۳۱الوانی و پیروزبخت، . )است زندگی خاطرات ترین برجسته و ترین مهم
 در گذشته تاریخ به نگاهی اگر. رسد می دینی فرهنگ به گردشگری مذهبی قدمت 

 مراسم چون مذهبی های گردش به باشیم، داشته مذهبی های گردش سفرها و زمینه
...  و فراعنه از دیدار برای مصریان سفرهای ،... و آپولو در معابد باستان یونانیان مقدس

، 2سن )کریستین... و کنگاور در آناهیتا معبد به ایرانیان باستان ،(۳۰۱:۶۲۱۱ ، 1دورانت)
از  شکل این رواج و قدمت ای، گونه به یک هر که خوریم می بر آن نظایر و( ۳۲۳:۶۲۱۱
 .دهند می نشان مختلف ملل میان در را گردشگری

 خود که است گسترده گردشگری انواع از یکی زیارتی های مسافرت و گردشگری 
 اساسی نقش ضوابط شرعی و قوانین. است شرعی قوانین و ضوابط و تقویم تأثیر تحت

 دینی از جنبه(. ۶۱:۶۲۳۱ سقایی، و یزدی پاپلی) دارد گردشگری فرهنگ و اقتصاد در
 ای ویژه تأکید سیاحت  و سیر  اهمیت بر دیگر، ادیان مانند اسالم، دین در که گفت باید
 گردشگری و سیاحت  و سیر  اهمیت که باشد کتابی نخستین مجید قرآن شاید. است شده
 در و بگردند زمین در تا خواسته ها آن از و داده نشان مردم به تفصیل و وضوح را به
 مجموع، در. بگیرند پند شان گذشته سیر از و بیاندیشند گذشته از جای مانده بر آثار

 است گردی جهان و گردی زمین و سیاحت  و سیر  قرآن درباره شریفه آیه سیزده
 (. ۱:۶۲۳۱ کاظمی،)

                                                                                                                       
1- Durant 
2- Christensen 
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 از. است شده اشاره مسافرت گوناگون دفوای به السالم علیه معصومین سخنان در 
 با آشنایی علم، کسب و اندوزی دانش روح، و جسم سالمتی تحصیل داین فوای جمله

 رفتن بین از آموزی عبرت و پندگیری ها، ملت سایر اجتماعی و اخالق آداب و بزرگان
 و سالم تفریح الهی، های نعمت در تفکر شغل، کسب و تأمین معیشت ها، رنج و ها غم

 .برد نام توان می را( ۲۱:۶۲۱۳بیرانوند، ) بدن نشاط

 روزه، و نماز چون دینی ضفرای انجام بر عالوه اسالم، مبین دین پرتو در مسلمانان 

ند. دار خود اجتماعی و فردی زندگی در را رسومی  و  آداب ،آن مانند و قرآن تالوت
 دینی های مناسبت به مذهبی های مراسم برگزاریتوان به  می مسلمانان رسوم  و  آداب از

های مذهبی که موجبات  (. جشنواره۱: ۶۲۱۰اشاره کرد )آشتیانی و آشتیانی،  اسالمی و
برای طیف خاطر جذابیتی که  هآورند ب انگیز انسان با خدا را فراهم می پیوند شگفت

برای سفر قرار  ها ترین جاذبه کنندگان دارند، در میان کامل ای از بازدید گسترده
 .(۱۳: ۶۱۱۳، 1گیرند )نوالن و نوالن می
هایی هستند که عناصر هویتی جامعه را تفسیر کرده و روابط  ها موقعیت جشنواره 

امروزه . (۶۱۳۳، 2رنرتِ)کنند  ریزی می اعی و اساس زندگی روزمره را پایهاجتم
ای  ابزاری برای ارتقاء اقتصاد منطقهعنوان  شکل روزافزون به های بومی به جشنواره

تحقیقات گِتز، فورمیکا و  .(۲۳۱-۲۱۳: ۳۰۰۲، 3ستاین و فلِشرشوند )فِلسینِ استفاده می
است  نشان داده (۶۱-۳۲: ۶۱۱۳، 5( و )فورمیکا و اویسال۱۳۱-۳۶۰: ۶۱۱۲، 4اویسال )گِتز

های  ها فعالیت توجه باشد زیرا جشنواره تواند قابل ها می ل از جشنوارهکه سود حاص
حلی و هم برای گردشگران فراهم های گذران وقت را هم برای مردم م جذاب و مکان

ها به طبیعت، جزء  وابستگی متقابل و مداوم جشنواره خاطر  هکنند. همچنین ب می
: ۳۰۰۲، 6شوند )گِرسوی، کیم و اویسال های ویژه جهت مسافرت محسوب می جاذبه

یراث فرهنگی، پیشینه از طریق تسهیل در شناخت م بومیهای  جشنواره (.۶۳۶-۶۱۶
رچر مک کِکنند )  به توسعه گردشگری پایدار کمک می سنتی، رسوم  و آداب قومی و 

 (.۱۱-۱۱: ۳۰۰۱، 7و همکاران

                                                                                                                       
1- Nolan and Nolan 
2- Turner 
3- Felsenstein and Fleischer 
4- Getz 
5- Formica and Uysal 
6- Gursoy, kim and Uysal  
7- McKercher et al. 
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شوند و از ارکان  های مذهبی بخشی از میراث مردمی محسوب می مراسم و جشنواره 
گردند.  دست می  به  های مختلف دست ها هستند که در میان نسل اساسی فرهنگ

های فرهنگی و تقویت روابط اجتماعی  ترویج ارزش های مذهبی به تبلیغ و جشنواره
های مذهبی در بسیاری  کنند. با وجود پیشرفت تمدن و دنیای مدرن، جشنواره کمک می

ها  های بسیاری است که درون آن اند. علت این دوام ارزش از نقاط پابرجا مانده
ئن ساختن های مذهبی، مطم (. هدف اصلی جشنواره۳: ۳۰۶۶، 1است )اُدرینده نهفته

 (. ۱: ۶۱۳۲، 2ها است )اُالبیمتان اهالی جوامع محلی از حضور خدا در میان آن
 و شناسایی منظور به اساسی اقدامات در کشور مذهبی باالی های پتانسیل وجود با 
 به بیشتر مذهبی های مقصد در گردشگری و نگرفته صورت ها ظرفیت این از گیری بهره

 مذهبی های مقصد در گردشگری توسعه طرفی از. است محدود مقدسه اماکن زیارت

 ایجاد نظیر مادی، های منفعت بر عالوه اسالمی تمدن های مؤلفه از گیری بهره با

 منطقه مردم شود می سبب دارد، همراه به مقاصد این برای که جدید شغلی های فرصت

 احساس و شوند آگاه بهتر خود اسالمیـ  ایرانی هویت از داخلی گردشگران نیز و

 با خارجی گردشگران آشنایی آن بر عالوه. کند زنده ها آن در را خودباوری و غرور
 تبلیغ نوعی و شود می اسالم به آنان نگرش تغییر موجب اسالمی تمدن های جاذبه

 تواند می اسالمی تمدن های مؤلفه احیای همچنین .آید می حساب به دینی و مذهبی

 تبعات به توجه با امر این .باشد اسالمی های کشور گردشگران جذب در مهمی عامل

 جهت در را اسالمی های دولت خارجی، گردشگران اجتماعی و فرهنگی مختلف

 یاری اسالمی کشورهای در گردشگری توسعه زمینه در مشترک زبان یک به رسیدن

 .(۶-۳۲: ۶۲۱۶)شریعتی و همکاران،  دهد می

های  اساسی خدمات، تسهیالت و زیرساخت جهانگردی مذهبی مستلزم توسعه 
اجتماعی قابل توجهی را به همراه داشته  ـتواند منافع اقتصادی  جهانگردی است و می

دشگری در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه گر (.۶۳۳: ۶۲۳۱باشد. )ضرغام بروجنی، 
تعدادی از این تحقیقات ( نتایج ۶است که در جدول ) تحقیقات متعددی صورت گرفته

 شود. مشاهده می

 

                                                                                                                       
1- Oderinde 
2- Olabimtan 
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 تحقیقات صورت گرفته در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری. 5جدول 

 عامل تأثیرگذار محقق و سال
 عامه فرهنگ (13۳4) کروبی

 امنیت (13۳6) آتش پنجه
 سیاست گذاری (13۳6رضوانی )

 سرمایه اجتماعی (13۳1)بیدختی و شریفی 
 کیفیت خدمات (13۳1)حقیقی و باقری 
 مندی گردشگران رضایت (13۳1)فنی و همکاران 

 های اجتماعی شبکه (13۳1)مظلومی و جاللی 
 بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران (13۳1)ی و سلیمانی نصورم

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

قرار  ۱۶ ۲۱و عرض جغرافیایی  ۲۱ ۲۱روستای شاه شهیدان در طول جغرافیایی  
 ۱۰)بره سر( و  بخش خورگام کیلومتری مرکز ۶۳فاصله  شهیدان درروستای شاه دارد. 

 شمال و این روستا از .است واقع گردیده )رودبار( کیلومتری مرکز شهرستان رودبار
زیبای  از غرب به صخره بلند و جنوب به مراتع سرسبز و خش دیلمان ازبشرق به 

 ۲۰های آماری روستای شاه شهیدان دارای  خرین دادهآاساس بر شود. اسپهبدان ختم می
تابستان افزایش  که این جمعیت در بهار و باشد. نفر می ۶۰۱حدود  جمعیتی در خانوار و

هوای روستای شاه  و  آبیابد.  خانوار افزایش می ۶۱۰و به حدود  دارد یتوجه قابل
 و بهار در و بوده برفی های سرد و نحوی که دارای زمستان به استشهیدان کوهستانی 

تای شاه شهیدان به دامداری اکثر مردم روس. است هوای معتدل برخوردار تابستان از
 (.۶: ۶۲۱۰)امیری نظری،  اند مشغول
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 موقعیت روستای شاه شهیدان در بخش خورگام، شهرستان رودبار و کشور  .5نقشه 
 منبع: نگارنده

 روش تحقیق

. تحلیلی است ـنوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی  
 است  های محقق ساخته در راستای اهداف تحقیق بوده ها پرسشنامه ابزار گردآوری داده

 اند. بندی شده تایی طبقه ۱اساس طیف لیکرت  که بر
روستای شاه  چینیدر مراسم علَم وا کننده شرکت افراد جامعه آماری تحقیق را کلیه 

هزار نفر برآورد  ۶۰تا  ۳که هر ساله بین  دهند شهیدان و خانوارهای روستایی تشکیل می
آماری )با توجه به اقلیم منطقه، تقارن با تعطیالت،  جامعه بودن  متغیر علت بهاما  شود. می

جم ، برای محاسبه حکنندگان دسترسی به تعداد دقیق شرکت  و عدم سطح تبلیغات و ...(
گرفتن حجم جامعه آماری(  نظر برای جامعه نامحدود )بدون در نمونه از فرمول کوکران

مطالعات مقدماتی نشان داد که است.  درصد استفاده شده ۱۱با احتمال صحت گفتار 
تر،  آوردن حجم نمونه بزرگ رو برای بدست قرار دارد از این ٪۱۰تا  ٪۱۰بین  pمقدار 
 =۱۱/۶t= ،۱/۰p= ،۲/۰pدر حالتی که شد. بنابراین   درنظر گرفته ۱/۰برابر  pمقدار 

۶q= ۰۱/۰ وd=   آید.  نفر به دست می  ۲۳۳باشد، حجم نمونه 
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 برای ها شاخص از ای مجموعه تحلیل بر مبتنی تحقیق این در استفاده  مورد روش 

 باشد. ردشگری در محدوده مورد مطالعه میترین عوامل مؤثر بر توسعه گ ارزیابی مهم

تحقیق،  موضوع با بودن ارتباط  تحقیق با توجه به دارا های شاخص اول گام در بنابراین
 استقالل شدن،  عملیاتی و سازی قابلیت کمی سؤاالت تحقیق، و اهداف مطابقت با

 اطالعات جدیدترین به دسترسی آسان ها و قابلیت آن همپوشانی عدم و ها خصشا

، 2و )بِل و مورس (۲۲-۲۱: ۳۰۰۶، 1)دال و بِیلر انتخاب شدند محدوده مورد مطالعه برای
به  ها داده دادن شکل تغییر در ادامه برایشاخص ارائه شد.  ۲۱( بر همین اساس ۶۱۱۱
ها استاندارد  داده (،۱: ۳۰۰۲، 3)شانون دار معنی آماری های تحلیل برای نیاز مورد فرمت

 تحلیل مدل از توسعه گردشگری عوامل مؤثر برترین  برای تحلیل مهم سازی شدند.

ادامه تحقیق به تحلیل در  است.  استفاده شده های اصلی روش تجزیه به مؤلفه عاملی و به
 شود. رداخته میآمده از تحلیل آماری پ نتایج بدست

 های تحقیق . شاخص2جدول  

 های تأثیر گذار بر توسعه گردشگری در روستای شاه شهیدان شاخص
فرهنگی  اقتصادی

 اجتماعی
زیرساخت 
 تسهیالت و خدمات تبلیغات طبیعی و محیطی حمل و نقل

 دولت گذاری سرمایه
نهاد   مشارکت

 های محلی
 جاده آسفالت

هوای معتدل  و آب
 کوهستانی

فرا  رسانی اطالع
 وملی، ملی 

 ای منطقه

 و اقامتی امکانات
 پذیرایی
 بهداشتی تعداد سرویس

 بخش مشارکت
 خصوصی

 زمینه در آموزش
 گردشگری

 جاده عرض
مسیر های پیچ در 

 پیچ کوهستانی
 رسانی اطالع

 الکترونیکی

 پارکینگ

 و برقی تأسیسات
 نوررسانی

 گذاری سرمایه
 مردم

 امنیت
 در هدایتگر عالئم

 جاده
 های شهر از فاصله

 بزرگ
 مکان و زمان اعالم

 مراسم
 و گرمایش تأسیسات

 سرمایش

 از حاصل درآمد
 گردشگری

 پذیرش فرهنگ
 گردشگران

 شب در جاده نور
 های مسیر تعداد

 دسترسی
 های فیلم تهیه
 مراسم از مستند

 راه پیاده

 تعمیرگاه و بنزین پمپ

 در رضایت از اشتغال
 گردشگری بخش

 و غنای آداب
 رسوم

 رانندگی تصادفات
 های انداز چشم

 طبیعی

 در مراسم معرفی
 های همایش در

 علمی

 راهنما حضور

 و نظافت خدمات
 پاکیزگی

 آشامیدنی آب کیفیت

 
( و کرمی دهکردی و 5322(، لطیفی و همکاران )5322) و همکاران (، فالحی5322بع: حسینی و همکاران )امن

 (.5322همکاران )

                                                                                                                       
1- Dale and Beyeler 
2- Bell and Morse 
3- Shannon 
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 ها تحلیل یافته 

درصد( زن و  ۲/۲۱نفر ) ۶۶۲نفر بودند،  ۲۳۳در تحقیق حاضر از کل نمونه آماری که  
درصد( زیر بیست سال،  ۱/۱نفر ) ۶۳درصد( مرد هستند. سن این افراد  ۱/۱۲نفر ) ۳۰۳
 ۱۰سال،  ۲۱تا  ۲۰درصد( بین  ۲/۳۲نفر ) ۱۱سال،  ۳۱تا  ۳۰درصد( بین  ۲/۲۶نفر ) ۶۰۶
سال هستند و از  ۱۰درصد( باالی  ۶/۶۳نفر ) ۱۳سال و  ۲۱تا  ۲۰درصد( بین  ۱/۳۶نفر )

درصد(  ۱/۶۱نفر ) ۱۱درصد( زیر دیپلم،  ۱/۶۰نفر ) ۲۲نظر میزان تحصیالت این تعداد 
 ۳/۶۰نفر ) ۲۲درصد( لیسانس و  ۳/۲۲نفر ) ۶۶۳درصد( فوق دیپلم،  ۳۱نفر ) ۳۱دیپلم، 

شان  درصد( شغل ۶/۳۱نفر ) ۱۲از این تعداد پاسخگویان  درصد( فوق لیسانس هستند.
درصد(  ۱/۶۶نفر ) ۲۱درصد( کارمند،  ۱/۳۱نفر ) ۳۱درصد( آزاد،  ۱/۳۲نفر ) ۱۱دولتی، 

هزار  ۶۰۰درصد( زیر  ۱/۱نفر ) ۶۳درصد( بیکار هستند. درآمد  ۳/۳نفر ) ۳۳کارگر و 
تا  ۳۰۰درصد( بین  ۲/۶۱نفر ) ۱۱ هزار تومان، ۳۰۰تا  ۶۰۰درصد( بین  ۱/۱نفر ) ۳۶تومان، 

 ۱/۳۱نفر ) ۳۳هزار تومان و  ۲۰۰تا  ۲۰۰درصد( بین  ۲۱نفر ) ۶۲۱هزار تومان،  ۲۰۰
درصد از داخل استان و  ۱۰هزار تومان است. از میان این افراد حدود  ۲۰۰درصد( باالی 

 آیند. رای تماشای مراسم علَم واچینی میهای همجوار ب درصد از استان۲۰
ترین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در  تحلیل مهم منظور به حاضر، تحقیق در 

 منظور است. به  عاملی استفاده گردیده  شاه شهیدان از آزمون آماری تحلیلروستای 

 خصوص در تحلیل مورد متغیرهای مجموعه به مربوط های بودن داده  مناسب تشخیص

1تلتآزمون بار از ترین عوامل توسعه گردشگری، مهم
KMOشاخص  و 

 گرفته بهره 2
 حاکی KMOمناسب  مقدار و درصد ۱۱اطمینان  سطح در بارتلت آزمون داری معنی. شد 

  .(۲است )جدول  عاملی تحلیل انجام برای نظر مورد متغیرهای مناسبت و همبستگی از

 . آزمون بارتلت در سطح معناداری3جدول   

 سطح معنی داری بارتلتمقدار  KMOمقدار  تحلیل مورد مجموعه

 .333 1135624 36663 توسعه گردشگریمؤثر بر تحلیل مهمترین عوامل 
 

  سازی گردیده  عاملی، عامل  ررسی توسط آزمون تحلیلب موردهمچنین متغیرهای  
هستند یک  ۱/۰شده در هر عامل که باالی   بدین صورت که متغیرهای بارگذاری است.

                                                                                                                       
1- bartlett 
2- Kaiser-Meyer-Olkin 
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ها را ندارند عامل دیگری  دهند و متغیرهایی که امکان تجمع با این عامل را تشکیل می
( ۲) است که در جدول مل بودهعا ۱متغیر،  ۲۱دهند. نتیجه حاصل از تقلیل  را تشکیل می

 است.  آورده شده

 مطالعه بندی متغیرهای مورد . عامل4جدول 

 واریانس تجمعیدرصد  درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل
 42۳/13 656/24 644/13 اقتصادی

 ۳56/3۳ 42۳/15 653/3 تسهیالت

 754/53 ۳۳۳/13 114/3 زیرساخت حمل و نقل

 6۳3/5۳ ۳2۳/۳ 425/2 تبلیغات

 324/67 641/7 324/2 طبیعی و محیطی

 15۳/74 ۳61/6 351/2 اجتماعی و فرهنگی

 
                  

     
بعد  ۱شاخص تحقیق که در  ۲۱دهد، از بین  عاملی نشان می تحلیلهمانطور که نتایج  

 ۱۱۱/۳۲و درصد واریانس  ۱۲۲/۶۰است، بعد اقتصادی با مقدار ویژه   بندی شده تقسیم
 به ۲۳۳/۶۱و درصد واریانس  ۱۱۰/۲عنوان اولین عامل و بعد تسهیالت با مقدار ویژه   به

محدوده مورد مطالعه شناخته  رعنوان دومین عامل مؤثر بر توسعه گردشگری د 
 است.  شده
  ر کدام از ابعاد مورد بررسی بیاندر ادامه تحقیق نتایج مربوط به بارهای عاملی ه 

( شاخص درآمد حاصل از گردشگری با دارا ۱است. بنابراین با توجه به جدول )  شده
دشگری در گرگذارترین عامل اقتصادی در توسعه  عنوان تأثیر به ۳۳۱/۰بار عاملی  بودن

ای  ری در روستای شاه شهیدان به گونهاست. اگر گردشگ  روستای شاه شهیدان مطرح
ار به سمتی ک  کند زیرا سرمایه و نیروی ی شود که درآمدزا باشد پیشرفت میریز برنامه

آورد. در پی  شده و توسعه اقتصادی در منطقه را به دنبال می  که درآمد باشد سرازیر
درآمد بیشتری از شده و  تقویت زیربنای گردشگری فراهم می قدماتتوسعه اقتصادی م

 شود.  این بخش حاصل می
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 بندی شده بعد اقتصادی . بارهای عامل1جدول

 بار عاملی  عوامل اقتصادی

 ۳۳6/3 درآمد حاصل از گردشگری
 ۳23/3 مشارکت بخش خصوصی

 7۳2/3 گذاری دولت سرمایه

 6۳6/3 گردشگریرضایت از اشتغال در بخش 
 556/3 گذاری عالقه مندی مردم جهت سرمایه

 
 

 ۱۶۱/۰بودن بار عاملی های محلی با دارا دهد مشارکت نهاد ( نشان می۱جدول ) 
گردشگری در روستای شاه شهیدان اجتماعی در توسعه ـ  تأثیرگذارترین عامل فرهنگی

ویژه در زمان برگزاری مراسم  ههای محلی ب دهد مشارکت نهاد ها نشان می باشد. بررسی می
 علَم واچینی در معرفی بهتر منطقه و مراسم به گردشگران نقش مهمی خواهد داشت. 

 اجتماعی ـشده بعد فرهنگی  بندی . بارهای عامل9جدول

 بار عاملی اجتماعی ـعوامل فرهنگی 
 ۳16/3 های محلی مشارکت نهاد

 77/3 فرهنگ پذیرش گردشگران از سوی روستائیان
 6۳6/3 سطح آموزش ها در زمینه گردشگری

 6۳3/3 امنیت
 5۳۳/3 غنای آداب و رسوم

 
 

نقل، عامل  و ساخت حمل دهد، از میان عوامل زیر ( نشان می۱همانطور که جدول ) 
گردشگری ترین عامل در توسعه  تأثیرگذار ۱۳۱/۰بودن بار عاملی   آسفالت جاده با دارا

های کوهستانی منتهی  شدن جاده باشد. در صورت آسفالت میدر روستای شاه شهیدان 
گردشگران برای  به این روستا خطرات رانندگی در مسیر کاهش یافته و به تبع آن اقبال

 یابد. ها و رسیدن به روستا افزایش می عبور از این جاده
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نقل و حمل شده بعد زیرساخت بندی . بارهای عامل۷جدول  

 بار عاملی نقل و عوامل زیرساختی حمل
 ۳25/3 آسفالت جاده

 735/3 عالئم هدایتگر در جاده
 734/3 عرض جاده

 612/3 نور جاده در شب
 46۳/3 تصادفات رانندگی

 
 

 ان عوامل طبیعی و محیطی، عامل( از می۳های تحقیق در جدول ) اساس یافته بر 
ترین  گذار عنوان تأثیر به ۱۶۱/۰بودن بار عاملی  هوای معتدل کوهستانی با دارا  و  آب 

عامل در توسعه گردشگری در روستای شاه شهیدان مطرح است. هوای خنک روستا در 
ردن اوقات ک گردشگران را به سپریـ  زمان برگزاری مراسم علَم واچینی ـمرداد ماه 

 کند. خود در روستا ترغیب می

 شده بعد طبیعی و محیطی بندی ارهای عامل. ب1جدول

 بار عاملی و محیطی عوامل طبیعی
 ۳17/3 آب و هوای معتدل کوهستانی

 ۳72/3 تعداد مسیر های دسترسی محدود
 ۳6۳/3 مسیر های پیچ در پیچ کوهستانی

 ۳42/3 چشم انداز های منحصر به فرد طبیعی
 ۳36/3 فاصله از شهر های بزرگ

 
بودن  واچینی با داراند از مراسم علَم های مست فیلم دهد عامل تهیه ( نشان می۱جدول ) 

به روستای شاه  ترین عامل تبلیغاتی در جذب گردشگر تأثیرگذار ۳۳۲/۰ بار عاملی
علَم واچینی یکی از دالیلی  نبودن عموم با اصل و محتوای مراسم شهیدان است. آشنا

است. با   چندانی نیافته های اخیر گردشگری در این روستا توسعه لاست که در سا  بوده
امکان جذب گردشگر ها از رسانه ملی  های مستند از این مراسم و پخش آن مفیل تهیه

 شود. بیشتر فراهم می
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 شده بعد تبلیغات بندی . بارهای عامل2جدول

 بار عاملی عوامل تبلیغاتی
 ۳23/3 های مستند از مراسم علَم واچینی تهیه فیلم

 7۳2/3 اعالم زمان و مکان مراسم 

 761/3 الکترونیکی مناسباطالع رسانی 
 556/3 معرفی مراسم در غالب مقاله در همایش های علمی

 532/3 اطالع رسانی در ابعاد فرا منطقه ای و ملی
 

  
شود از میان عوامل تسهیالتی و  ( مشاهده می۶۰های تحقیق در جدول ) اساس یافته بر 

عامل وجود خدماتی تأثیرگذار بر توسعه گردشگری در روستای شاه شهیدان، 
بیش از سایر عوامل در توسعه گردشگری در  ۱۶۱/۰بودن بار عاملی  پارکینگ با دارا

نگ در روستای شاه شهیدان این روستا تأثیرگذار است. تعبیه فضای کافی برای پارکی
تا گردشگران مراسم علَم واچینی را با رضایت ترک کنند و شرکت  شود باعث می

را دیگر مجبور نخواهند بود های آینده تداوم پیدا کند زی ها در این مراسم در سال آن
های اطراف پارک کرده و برای دیدن مراسم پیاده به  های خود را در روستا ماشین

 روستای شاه شهیدان بروند. 

 شده بعد تسهیالت و خدمات دیبن . بارهای عامل5۱جدول

 

 

 بار عاملی عوامل تسهیالتی و خدماتی
 ۳16/3 پارکینگ

 ۳۳6/3 امکانات اقامتی و پذیرایی

 756/3 تأسیسات گرمایش و سرمایش

 723/3 پیاده راه
 6۳6/3 تأسیسات برقی و نوررسانی

 6۳6/3 تعداد سرویس بهداشتی
 646/3 خدمات نظافت و پاکیزگی 

 644/3 راهنماحضور 
 635/3 وجود پمپ بنزین و تعمیرگاه

 556/3 کیفیت آب آشامیدنی
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 گیری نتیجه

علَم واچینی بخش  بومیـ روستای شاه شهیدان به لحاظ برگزاری مراسم آیینی  
رو انجام اقدامات الزم  این دهد. از فرهنگی استان گیالن را تشکیل می مهمی از میراث

ری در این روستا گیری از این میراث جهت توسعه گردشگ شناسایی و بهره برای
گذار بر حضور  ق سعی بر این بود تا عوامل تأثیررسد. در این تحقی ضروری به نظر می

گردشگران در مراسم علَم واچینی شناسایی شده و میزان تأثیرگذاری این عوامل بر 
همین اساس   برورد بررسی قرار گیرد. توسعه گردشگری در روستای شاه شهیدان نیز م

محیطی، زیرساخت  ـ هنگی، طبیعیفر ـلفه اقتصادی، اجتماعی ؤم ۱شاخص در  ۲۱
 نقل، تبلیغات و تسهیالت و خدمات طراحی شدند.  و حمل

شده در این پژوهش برای توسعه گردشگری در روستای  های شناسایی تمام مؤلفه 
اساس  ملی مورد بررسی قرار گرفتند و برعا تحلیل های شاه شهیدان، با استفاده از آزمون

اساس درجه  بندی شدند که باید بر آمده برای هر کدام، رتبه  مقدار ویژه بدست
های تحقیق نشان داد که عوامل اقتصادی  رد توجه قرار گیرند. نتایج یافتهشان مو اهمیت

باشد و  گذار می رتأثی بیش از سایر عوامل در توسعه گردشگری در روستای شاه شهیدان
ی باالترین بار عاملی را دارا از میان عوامل اقتصادی، درآمد حاصل از گردشگر

شود تا مهاجرت روستائیان  ش درآمد حاصل از گردشگری باعث میافزای. باشد می
باالخص نیروی جوان به شهر کاهش یافته و در نتیجه روحیه مشارکت مردم در بخش 

ردشگری در این ناحیه را تسریع تمام این موارد توسعه گ گردشگری افزایش یابد.
 کند.  می
ای افزایش درآمد شود بر آمده از تحقیق حاضر پیشنهاد می در راستای نتایج بدست 

های محلی که در زمان  و ساماندهی بازار توسعهحاصل از گردشگری، در جهت 
دستی و اجناس  صنایع . فروشاقدام شودشوند  علَم واچینی برپا میبرگزاری مراسم 

همچنین شود.  مهمی برای ساکنین روستا محسوب میها منبع درآمد  محلی در این بازار
 در مقررات، و قوانین تدوین و گردشگری توسعه از دولت شود با حمایت پیشنهاد می

گری اقدام شود که گردش با مرتبط های زیرساخت و خدمات امکانات، توزیع جهت
طور با دنبال خواهد داشت. همین گردشگری را نیز به زمینه در زایی این امر اشتغال

 توسعه جهت در مشارکتپذیری و  مسئولیت به بومی مردم تشویق و سازی زمینه
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شود. برای ارائه بهتر  طریق فراهم می این از درآمد کسب موجبات گردشگری خدمات
برآورد این امکانات به شود وظیفه  ها به گردشگران پیشنهاد می تسهیالت و زیرساخت

های دولتی و  گذاری بر سرمایه عهده متخصصین و کارشناسان سپرده شود. عالوه
گردشگران  و مردم آموزش برای روستا در هایی سازمان و نهادها خصوصی، توسعه

 گردشگری منجر شود.  مثبت آثار و منافع از هدفمند و بهینه گیری تواند به بهره می
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