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 چکیده
 را شناخت این استگذارانیس و زانیربرنامه به زیرا ،دارد تیاهم گردشگران هاییزهانگ به توجه

 .باشد داشته دیبا هایییژگیو چه و جاستک گردشگری عمدة یمقصدها که دهدیم

 در مناسب یاگونهبه را خود هدف بازار تواندیم یگردشگر مقاصد تیریمد ،ترتیبینابه

 یروان هایویژگی و هایزهانگ از یآگاه .ندک زیتجه هدف بازار یازهاین به ییپاسخگو راستای

 صنعت یانمتول و اندرکاراندست یهابرنامه یتاولو در یدبا آنان یرفتار یهاوالگ و گردشگران

 نقش ،یبازرگان و یخدمات یتیفعال عنوانبه یگردشگر ،انیم نیا در .یردگ قرار یگردشگر

 نوروزی گردشگران هاییزهانگحاضر  پژوهش در ،نیبنابرا ؛دارد اقتصادی ةتوسع در ییسزاب

 شناسایی هدف با حاضر تحقیق ،اساساینبر .شودمی یلو تحل یهتجز مریوان شهرستان

 تدوین و بازاریابی برای مناسب الگوی به دستیابی راستای در گردشگران هاییزهانگ

 هاییزهانگ بر یرگذارتأث عوامل به توجه با مریوان شهرستان در محصوالت ةتوسع راهبردهای

 استفاده توصیفی–یلیتحل روش از یق،تحق هدف به توجه با .است گرفته صورت گردشگران

 252 .است بوده یکرتل ایینهگز پنج یفط قالب در یهگو 22 یحاو پرسشنامه .است شده

 292 و شد یعتوز مریوان شهرستان 6934 سال نوروزی گردشگران ینب در پرسشنامه

 یاییپا از یناناطم یبرا .گرفت صورت هاآن روی تحلیل و تجزیه و شد یآورجمع پرسشنامه

 اعتماد قابلیت ،اساساینبر .است هشد استفاده کرونباخ یآلفا یبضر از یق،تحق ابزار

 تحلیل طریق از تحقیق هاییافته .است بوده مناسب بسیار درصد 61/2 ضریب با پرسشنامه

 از استفاده با و هایزهانگ شناسایی برای عاملی، تحلیل روش به پرسشنامه 292 نتایج

 براساس .شد ارزیابی فرضیات آزمون برای ،طرفهیک واریانس تحلیل و T-test یهاآزمون

 بررسی مورد هایگویه کل واریانس درصد 25/55 عامل چهار گردشگران هاییزهانگ در ،نتایج

 درصد باالترین تفریحی-اکوتوریستی و تاریخی-فرهنگی عامل ،میان این از .کنندیم تبیین را

 و جنسیت بین ةرابط دهدیم نشان فرضیات آزمون نتایج ،همچنین .اندداشته را هایانسوار

 در ،بنابراین ؛است 25/2 از کمتر خرید انگیزشی عامل در فقط گردشگران انگیزشی هایگونه

 مورددر و شودمی مشاهده معناداری تفاوت خرید انگیزشی عامل مورددر مرد و زن جنس بین

 Anova آزمون نتایج ،همچنین .شودنمی مشاهده مرد و زن جنس بین تفاوتی ،هاانگیزه سایر

 .ندارد وجود گردشگری هایانگیزه و درآمد سطح بین معناداری تفاوت دهدمی نشان
 

  .نوروز مریوان، بازاریابی، گردشگری، هاییزهانگ :کلیدی هایهواژ

                                                                                                                                                                          
 مسئول ةنویسند: Email: F.habibi@uok.ac.ir 
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 مقدمه

 یآدم سرشت حال نیع در و شده استوار انسان جاییجابه و تکحر بر هک است هنک ایپدیده یگردشگر قدمت، لحاظ از

 شرفتیپ ،یکموبیست قرن در (.۲ :13۳1 نوروزی،) است شده نیعج او اقامت محل از ریغ هاییمکان با ییآشنا و سفر با

 خود فراغت اوقات صرف را یشتریب زمان و شود افزون ثروتش و آزاد شیپ از شیب انسان وقت دوشمی موجب یفناور

 گردشگری صنعت در (.0 :13۳۳ جلیلوند،) نهاد نام یگردشگر صنعت عصر دیبا را ستمیب قرن دوم نیمة ،واقعدر .کند

 توجهشایان رشد کهطوریبه ؛یابدمی افزایش دیجد رقبای حضور و رقابت روز هر ،یخدمات هایعرصه گرید مانند

 حاضر قرن یاجتماع و اقتصادی هایپدیده ترینمهم از یکی گردشگری دهدمی نشان وضوحبه گردشگری هایفعالیت

 و دارد دیگر موضوعات به نسبت را اجتماعی و سیاسی فرهنگی، اقتصادی، تبادالت بیشترین یگردشگر صنعت .است

 امروزه .(11۲ :13۳0 بخت،پیروز و الوانی) ددهمی ارائه خدمات گردشگران به ،خدماتی و صنعتی فعالیت یک عنوانبه

 با و پویا صنعتی عنوانبه صنعت این و دارد وجود جهانگردان جذب برای جهان مختلف کشورهای بین ایفشرده رقابت

 را توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهای تولیدی و اقتصادی هایفعالیت از مهم یبخش ،فردمنحصربه هایویژگی

 در گذاریسرمایه کشور، یک به المللیبین گردشگران ورود و جذب (.11۳ :13۳۳ ،دیگران و زادهابراهیم) است دربرگرفته

 (. 0۲ :13۳1 ،پیروز و نوبخت) شودمی منجر یاهمنطق و ملی توسعة به و کندمی تحریک نیز را غیرگردشگری هایبخش

 درصد 6 ساالنه متوسط طوربه المللیبین گردشگران تعداد ،1161 سال از بعد یجهان تجارت سازمان گزارش براساس

 یگردشگر صنعت ع،یصنا گرید با سهیمقا رد .است بوده درصد 1۲ صنعت نیا در درآمد رشد کهدرحالی ،است داشته رشد

 در حتی یا شهر یک یاقتصاد موفقیت در که است ایپدیده یگردشگر .آوردمی دستبه را خدماتی صنایع اول رتبة

 یبسیار در فعال یگردشگر صنعت ارتقای و رشد به رو روند اخیر هایسال در کهطوریبه ؛دارد نقش آن اجتماعی پویایی

 و هارستوران خرید، فرهنگی، و تاریخی یهاجاذبه از وسیعی ةگستر شامل لبغا شهرها .شودمی مشاهده دنیا یشهرها از

 ،اندیافته توسعه شهروندان به خدمت یبرا اساس از رفاهی تسهیالت و هاجاذبه از یبسیار .شوندیم یشهر وجوشجنب

 یورود یمباد است ممکن شهرها ،گذشته این از .کندمی کمک هاآن تداوم به تسهیالت این از گردشگران ةاستفاد ولی

 به کنندیم مسافرت شهر آن اطراف نواحی به که گردشگرانی یبرا و باشند منطقه یا کشور به گردشگران خروجی و

 (.۰1 :13۳1 ،حیدری) شوند تبدیل پایگاه

 .شودمی مطرح بازاریابی مناسب هایراهبرد ریزیبرنامه ةزمین در ارزشمند ابزارهای از یکی بازار بندیبخش ،امروزه

 و ییشناسا هدف با و هم از زیمتما و کوچک هایگروه و هابخش به بازار میتقس یبرا هک است یکینکت بازار بندیبخش

 است شده مطرح دهیا نیا اساسبر بازار بندیبخش .دشومی استفاده هاگروه نیا از یکهر هایخواسته و ازهاین یارضا

 و هاگروه ریسا از متفاوت یهایخواسته و ازهاین هاگروه نیا از یکهر هک است افراد از هاییبخش و هاگروه شامل بازار هک

 رفتاری و شناختیروان ،شخصیتی جغرافیایی، شناختی،جمعیت جمله از مختلفی عوامل بازار بندیبخش در .دارد هابخش

 متغیرهای گردشگر، مدنظر منافع و گردشگری مقصد هایویژگی به توانمی نیز گردشگری بازار بندیبخش برای .ندمؤثر

 بازار بندیبخش یبرا سفر هایانگیزه شناخت ،رواین از .کرد اشاره سفر هایانگیزه و رفتاری و شناختیجمعیت

 ارائة و گردشگران هایخواسته و ازهاین شناخت هدف با یگردشگر ریزیبرنامه هایفرضپیش از یکی یگردشگر

 متغیرهای بین رابطة بررسی (.Zhang and Marcussen, 7002: 4) است گردشگران به مناسب خدمات

 هایویژگی نیب ةرابط مورددر یارزشمند اطالعات و دارد یفراوان تیاهم سفر هایانگیزه و شناختیجمعیت

 ,Kukka and Erika) آوردمی فراهم گردشگران به مناسب خدمات ارائة هدف با سفر هایانگیزه و شناختیجمعیت

 هایبخش یارکهم با و یمردم هایمشارکت جلب پایة بر نینو یابیبازار ساختار در گردشگران جذب (.72 :7000

 و دیجد انیمشتر جذب و هدف یبازارها در نو محصول ةارائ ،قتیحقدر .است پذیرامکان یدولت و یعموم ،یخصوص
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 مسافرت به مردم چرا اینکه .است گردشگران یروان و یروح هایانگیزه شناخت ازمندین ،یستمیس ندیفرا یک در یمیقد

 پرسش در .است متفاوت مقولة دو شود،می مشخص یانکم به سفر برای مردم انگیزة جادیا موجب یعوامل چه و روندمی

 .است نظر مورد مقصد ششک و تیجذاب هایجنبه دوم پرسش در کهدرحالی ،است مطرح مسافر یروان کدر ،نخست

 عامل دو به باید ویژه، هایمحل در آنان جذب و مسافران یزشیانگ یازهاین و هاخواسته یارضا هدف با ،درنتیجه

 انگیزشی عوامل از مقصود (.11۲ :1313 ،دیگران و زادهمحمود) دکر توجه کششی جذب عامل و رانشی انگیزشی

 اندعبارت جذب عوامل برعکس .شوندمی وی حرکت موجب شخص اجتماعی محتوای در و فرد درون که است نیروهایی

 به را او هاویژگی همین و کند تأمین را خود روحی نیازهای تواندمی کندمی تصور مسافر که مقصد یک هایویژگی از

 (.1۳۳ :13۳۲ ،چاک گی، وای) کشاندمی نظر مورد مقصد سمت

 طی ،کردستان استان گردشگری و دستییعصنا فرهنگی، میراث سازمان سوی از هشدمنتشر آمارهای بررسی براساس

 در (درصد 1/۰1) مسافر هزار 361 با بانه شهرستان که ندکرد سفر استان این به نوروزی مسافر ۳1۳۳11 ،131۰ نوروز

 هزار 131 با نیز سنندج شهرستان و دوم رتبة در (درصد 31) مسافر هزار ۲0۳ با 1سروآباد و مریوان شهرستان ،اول ةرتب

 طی کردستان استان مهم یهاجاذبه از یدکنندگانبازد آمار 1 جدول .اندگرفته قرار سوم رتبة در (درصد ۳/1۰) مسافر

 یدکنندهبازد هزار 631 حضور با بانه تجاری مراکز از یدبازد بیشترین ،جدول این به توجه با .دهدیم نشان را 131۰ نوروز

 قرار دوم رتبة در درصدی ۲/36 سهم و یدکنندهبازد هزار 016 با مریوان شهرستان .گرفت صورت درصدی ۰۰ سهم و

 مکان در درصدی 3/11 سهم و یدکنندهبازد هزار 1۰۳ با کامیاران شهرستان توابع از پالنگان روستای آن از پس .گرفت

 و فرهنگی-تاریخی طبیعی، مختلف یهاجاذبه از برخورداری دلیلبه مریوان شهرستان است ذکر شایان .گرفت جای سوم

 .دارد گردشگران جذب و جلب در چشمگیری نقش خرید مراکز

 
 (نفر )هزار 6934 نوروز طی کردستان استان مهم یهاجاذبه از یدکنندگانبازد مارآ .6 جدول
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 6934 کردستان، استان گردشگری و دستیصنایع فرهنگی، میراث سازمان :منبع

 

 استگذاران،یس صنعت، نیا ریزانبرنامه ذهن در هاپرسش نینخست از یکی ،یگردشگر موضوع شدنمطرح هنگام

 انتخاب خود سفر یبرا را یمشخص مقصد چرا هاآن. روندمی سفر به چرا مردم هک است نیا مندانعالقه و محققان

 مسافرت، انگیزة لیقب از یموارد سفر رفتار به مربوط جامع مطالعات در ست؟یچ انتخاب نیا از شانانگیزه و کنندمی

 در التیتعط گذران از که یلذت سفر، تجربة یلک تیمقبول ،یگردشگر محصوالت از یتمندیرضا ،گیریتصمیم یالگو

 روش ترینمهم (.۰1 :13۳0 زاهدی، و رنجبریان) دشومی یبررس ،شودمی گردشگر بینص یمحل یاهال با تعامل و مقصد

 لیدل دنیپرس ،سفر اسباب یحت ای یگردشگر مقصد یک انتخاب به منجر عوامل و گردشگران اهداف قیدق شناخت یبرا

 حالدر که افرادی از یا ،دناکرده سفر آنجا به چرا که شود پرسیده گردشگران از ،مثال برای ؛است سفر یبرا هاآن انگیزة و

 و هایزهانگ از یآگاه .یستچ ویژه یمقصد انتخاب برای هاآن دلیل شود پرسیده هستند مسافرت برای ریزیبرنامه

 صنعت یانمتول و اندرکاراندست یهابرنامه یتاولو در باید آنان یرفتار یهاوالگ و گردشگران یروان هاییژگیو

                                                                                                                                                                          
 .کنندیم دنید زیشهرستان ن نیا یهااز جاذبه جهیو درنت کنندیاز سروآباد عبور م کنندیسفر م وانیکه به مر یگردشگران. 1
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 این دادنانجام از هدف ،مختلف یهامکان از بازدید در انگردشگر هاییزهانگ در تفاوت به توجه با .یردگ قرار یگردشگر

 مناسب و درخور خدمات ارائة برای مریوان شهرستان به گردشگران سفر هاییزهانگ تحلیل و تجزیه و شناسایی پژوهش،

 رابطه گردشگران انگیزة و جنسیت بین آیامدنظر بوده است:  یزن یرز هایپرسش به پاسخ ،همچنین .است گردشگران به

 دارد؟ وجود رابطه گردشگران انگیزة و درآمد بین آیا دارد؟ وجود

 .رسندیم نظربه متفاوت یکدیگر با موارد برخی در اما ،هستند هم شبیه یانسان یکل یهایژگیو نظر از هاانسان

 یفاا مسافرت یبرا آنان هاییزهانگ در ینهمچن و هاانسان ینب تفاوت یجادا در مهم ینقش یشناختیتجمع عوامل

 یت،جنس سن، مانند یاجتماع یرهایمتغ از خود که است افراد یشخص ةیقسل از یناش گردشگران هاییزهانگ .کنندیم

 شهر یک به سفر یبرا گردشگران ،یلکطوربه (.1۲۰ :13۳1 ی،)جاروند پذیردمی یرتأث یگرد عوامل و یاجتماع ةطبق

ارزان ةزیانگ استراحت، و آرامش ةزیانگ :ردک اشاره ریز هاییزهانگ به توانیم هاآن جملة از هک ندردا یمتفاوت هاییزهانگ

 ملل و هافرهنگ با ییآشنا ،یباستان و یخیتار نکاما از دیبازد ،دستییعصنا دیخر هاییزهانگ مقصد، نیا به سفر بودن

 دیگر امور از یاریبس و یبازرگان امور و تجارت دادنانجام و علمی ینارهایسم و هاکنفرانس در تکشر ،مختلف

(Crompton, 1111: ۰11 ؛)با شکبی اصفهان شهر به سفرکرده یداخل گردشگران سفر هاییزهانگ ،مثال یبرا 

 هاییزهانگ یبررس ،یگردشگر مقاصد منظر از .است متفاوت مشهد به سفرکرده یداخل گردشگران سفر هاییزهانگ

 چه و جاستک یگردشگر مقصد دهدیم اطالع گذارانیاستس و یزانربرنامه به هک دارد تیاهم رو آن از مسافران

 در مناسب یاگونهبه را خود هدف بازار تواندمی یگردشگر مقاصد تیریمد ،ترتیبینابه .باشد داشته دیبا هایییژگیو

 تیرضا جلب در تیموفق یواقع راه تنها نیا (.۰ :13۳1 یرس،)پ ندک زیتجه هدف بازار یازهاین به ییپاسخگو راستای

 یمعرف به انتظارات نیا از فراتر ردنکعمل ای یمشتر انتظارات نیتأم رایز است، مقصد در یگردشگر توسعة و انیمشتر

 در مؤثر یعامل هکبل ،شودمی مقصد نیا به سفر رارکت موجب تنهانه و انجامدیم گردشگران نزد مناسب یهاجلوه اب مقصد

 کندیم عرضه آنان به گردشگران جذب یبرا یمختلف خدمات و محصوالت ،مقصد هر .است نظر مورد مقصد یبرا غیتبل

 ،یگردشگر مقاصد مورددر گردشگران اطالعات شیافزا با دارد. را مقصد مجموعه یک انیم از انتخاب فرصت گردشگر و

 آورندیم دستبه فردمنحصربه تجارب سبک یبرا یاتازه یهافرصت و شودیم سریم هاآن یبرا یدیجد یهاانتخاب

 در گردشگری مقصد اگر کهایگونهبه ؛است صادق نیز مطلب این عکس (.۰1 :1311 ،دیگران و یالنیگ یموسو)

 گردشگری رکود به ،دنک تأمین را گردشگران هایخواسته و نیازها نتواند و دننک عمل درستیبه خود هدف بازار شناسایی

 مقصد انتخاب یبرا آنان گیرییمتصم یندفرا بهتر درک موجب گردشگران هاییزهانگ شناخت ،هرحالبه .دوشمی منجر

 یمتصم و یستن گردشگران رفتار ةکنندیینتع فردمنحصربه طوربه هایزهانگ از یکی معموالً داشت توجه یدبا البته .شودیم

 با یامطالعه در (131۰) دیگران و یروزجاییف (.111-111 :13۳1 ی،)کاظم ردپذییم یرتأث مختلف هاییزهانگ از آنان

 و کویری مناطق روستاهای یهاجاذبه بر یدتأک با گردشگری مقصد انتخاب در گردشگران ةانگیز در مؤثر عوامل عنوان

 مختلف، یهاجاذبه بین در که کنندیم اشاره نکته این به (بیابانک و خور روستایی نواحی :موردی ةمطالع) بیابانی

 با آن گردشگران ةگون بودنتخصصی دلیلبه آموزشی-علمی یهاجاذبه و یرتأث بیشترین فرهنگی و اجتماعی یهاجاذبه

 دهدیم نشان فریدمن آزمون نتایج ،همچنین .دندار گردشگران هاییزهانگ بر را اثر کمترین هاآن فعالیت نوع به توجه

 و محمودزاده .استکرده  یجادگردشگر ا در بازدید برای را انگیزه و تمایل بیشترین (هاقنات) منطقه تاریخی یهاجاذبه

 گردشگری ةتوسع در مؤثر کششی و رانشی انگیزشی عوامل بندییتاولو و شناسایی عنوان با را پژوهشی (1313) دیگران

 در که افرادی روی نامهپرسش از استفاده با و یپیمایش ةیوش به (خوزستان استان عملیاتی مناطق :موردی مطالعة) جنگ

 در دهدیم نشان هاآن تحقیق نتایج. اندداده انجام ،انددهکر دیدن خوزستان استان عملیاتی مناطق از تحقیق زمانی ةدور

 و یشناختروان عوامل اجتماعی، تعامالت جو،وجست به مربوط ترتیببه هارتبه باالترین رانشی انگیزشی عوامل بین



  95 ...مریوان شهرستان به نوروزی گردشگران سفر هایانگیزه تحلیل و تجزیه

 عوامل سپس و نامحسوس عوامل به مربوط هایتاولو نیز کششی انگیزشی عوامل بین در .است فیزیکی عوامل یتدرنها

 و داخلی مقاصد و یرا بررس مقصد انتخاب در گردشگران ةانگیزانند کششی عامل (131۲) مطهر و قادری .است محسوس

 افزارنرم یقطر از هاداده .ندردک مقایسه پرسشنامه و یاکتابخانه اسناد از استفاده با را (تهران شهر موردی ةمطالع) یخارج

SPSS امکانات از افراد تصور ،تحقیق نتایج براساس .است شده بررسی فیشر معنادار تفاوت حداقل و دویکا یهاآزمون و 

 آن انتخاب در ،هاجاذبه فقطنه و مقصد در شدهیفتعر هاییتفعال و هاآن از استفاده در راحتی احساس و مقصد در موجود

 گردشگران هاییزهانگ تحلیل و تجزیه و شناسایی عنوان با پژوهشی در (131۲) دیگران و رنجبریان .است مؤثر مقصد

 شناسایی اصفهان شهر به سفرکرده خارجی گردشگران برای را سفر ةانگیز شش اصفهان شهر به سفر منظوربه خارجی

 ةانگیز و بهداشتی ةانگیز ماجراجویی، ةانگیز خرید، ةانگیز اجبار، از ناشی ةانگیز فرهنگی، ةانگیز از اندعبارت که اندکرده

 دهدیم نشان سفر هاییزهانگ و شناختییتجمع متغیرهای بین ةرابط مورددر هاآن پژوهش نتایج ،همچنین .استراحت

 زنان به نسبت مردان نیز ماجراجویی و سالمتی ةانگیز نظر از .هستند مردان به نسبت تریقو فرهنگی ةانگیز دارای زنان

 و درآمد یرتأث و گردشگران ةیزانگ بر یلیتحل عنوان با یپژوهش در (1311) یفراهان و زادهیمابراه .نددار تریقو ةانگیز

 اکوتوریسم، تفریحی،–یآرامش هاییزهانگ اندگرفته یجهنت محالت شهرستان نوروزی گردشگران موردی مطالعة یت،جنس

 .دارند تمحال شهرستان نوروزی گردشگران رب را یرتأث بیشترین ترتیببه هایزهانگ سایر و فرهنگی–مذهبی تاریخی،

 گردشگران یستیاکوتور ةیزانگ در یزن درآمد عامل و نبوده یرگذارتأث یتجنس عامل دهدیم نشان تحقیق یجنتا ،ینهمچن

 مقصد انتخاب در مؤثر عوامل بررسی عنوان با خود ارشد کارشناسی ةنامیانپا در (13۳1) یعیانشف است. بوده مؤثر

 و سفر محدودکنندة عوامل مقصد، ریتصو نقش بررسی کنار در ،(یرانا در ییتالیایا گردشگران موردی ة)مطالع گردشگری

 در (۲110) 1لئو و وانگ .است کرده بررسی مقصد عنوانبه رانیا انتخاب در را ییتالیایا گردشگران انگیزة ،متغیرها گرید

 نتیجه ماکائو گردشگران برای مقصد به وفاداری و شدهادراک ارزش گردشگران، انگیزة بررسی عنوان با پژوهشی

 ابعاد این .اجتماعی یهاارزش و دانش ارزش منظره، ارزش :است بعد سه شامل گردشگران ادراک ارزش که گیرندیم

 و سری .ندردا مثبتی یرتأث گردشگران مقصد وفاداری بر و دونشمی تلقی گردشگران ادراک ارزش از اصلی شاخص

 نتیجه این به بانکوک از هاآن ادراک و هندی گردشگران هاییزهانگ در کاوشی عنوان با پژوهشی در (۲110) ۲دیگران

 هندی گردشگران ترغیب در همدیگر ةکنندیتتقو و محرک عوامل لهجم از کشش و فشار عامل دو هر که یافتند دست

 مناظر از لذت تفریحی، انگیزة به توانیم هاآن هاییزهانگ ینترمهم از .شوندمی محسوب تایلند بانکوک به مسافرت به

 .کرد اشاره سواحل و زیستیطمح طبیعی، زیبای

 اندگرفته یجهنت یمسافرت مقصد انتخاب در ییهواوآب یطشرا نقش عنوان با یپژوهش در (۲111) 3یاسور و ینمارت

 دوام اگر مقصد یک خوب ییهواوآب یطشرا و دارد فراوان یرتأث مقصد یک انتخاب در منطقه یک ییهواوآب یطشرا

 مکان یک ناپاک و آلوده یوهواآب کند.می جذب خودش سمت به را یشتریب گردشگران درازمدت در ،باشد داشته

 احتمال به کنند احساس را مقصد یک یوهواآب خوب یفیتک گردشگران اگر و شودیم گردشگر جذب کاهش موجب

 بازار یبندبخش عنوان با خود پژوهش رد (۲111) ۰یگراند و کپار .کنندمی مسافرت مقصد آن به دوباره یادز یاربس

 سپس و رهک شورک در ییروستا گردشگران سفر هاییزهانگ ییشناسا به ،سفر هاییزهانگ اساسبر ییروستا یگردشگر

 زهیانگ شش شامل هاآن پژوهش جینتا .پرداختند هایزهانگ نیا اساسبر شورک نیا ییروستا یگردشگر بازار یبندبخش

 گذران یزةانگ شدن،یاجتماع یزةانگ ،یریادگی یزةانگ استراحت، یزةانگ از اندعبارت هک است ییروستا گردشگران یبرا
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 جهینت نیا به هاآن ،نیهمچن .ییماجراجو یزةانگ و دیجد یهامکان مورددر یریادگی یزةانگ خانواده، با فراغت اوقات

 در گردشگران نوع نیا ةعمد یزةانگ سه ییوجماجرا و دیجد یهامکان مورددر یریادگی استراحت، هاییزهانگ هک نددیرس

 یهاعامل به یلند،تا در یژاپن مسن گردشگران یهازهیانگ از یبندمیتقس کی در (۲11۳) 1کلیپ سنگ است. بوده رهک

 یدرون هاییزهانگ که فشار یهاعامل .کندیم اشاره مقصد( هاییژگیو) جذب یهاعامل و (یدرون هاییزهانگ) فشار

 از: اندعبارت کندمی یانب را مقصد هاییژگیو که جذب یهاعامل فراغت. و علم یجووجست ی،تازگ از: اندعبارت دارند

 در .یزگیپاک و یتامن ی،فراغت هاییتفعال و یدخر مقصد، یالتتسه و مسافرت مقدمات یخی،تار و یفرهنگ هاییتجذاب

 و یفرهنگ هاییتجذاب و است یلندتا به هایژاپن مسافرت ةیزانگ ینترمهم دانش یوجوجست و یتازگ ،پژوهش ینا

 یداخل گردشگران یشناختروان تحلیل عنوان با خود پژوهش در (۲116) ۲بدرالدین دارند. قرار یبعد هایرتبه در یخیتار

 هک شد سفر ةزیانگ هفت ییشناسا به موفق یتدرنها او .کرد یبررس را یمالز یداخل گردشگران سفر هاییزهانگ ،یمالز

 ان،یآشنا و دوستان دارید یزةانگ نفرانس،ک در تکشر و وکارکسب یزةانگ ،یگذرانخوش و استراحت یزةانگ :از اندعبارت

 .آموزش و مطالعه یزةانگ و مسابقات در تکشر و یورزش یزةانگ د،یخر یزةانگ

 :گرفت نظردر پژوهش این برای را زیر اهداف توانیم قبلی مطالعات به توجه با

 ؛مریوان شهرستان گردشگران انگیزشی یهاگونه شناسایی. 1

 ؛گردشگران انگیزشی یهاگونه بر درآمد و جنسیت عوامل یرتأث بررسی. ۲

 .هایزهانگ با متناسب مقصد گردشگری محصوالت توسعة راهبردهای ارائة. 3

 

 نظری مبانی

 نیز نیاز .دهدیم سوق نیاز یک کردنبرآورده سمت به را او که است شده تعریف فرد درونی وضعیت صورتبه انگیزه

 انگیزة (.16 :1311 فیاضی، و دهدشتی) شودیم تعریف فرد واقعی و آلیدها وضعیت بین تفاوت یا چیزی نبود صورتبه

 یبرا را خاص یگردشگر مقصد یک چرا و کنندیم سفر خاص مقصد یک به گردشگران چرا هکنیا از است عبارت سفر

 هاییزهانگ دربارة یمختلف هاییبندطبقه ،یکلطوربه (.01 :13۳1 زاهدی، و یان)رنجبر کنندیم انتخاب مسافرت

 یشرفتپ و یحتفر و یسرگرم آرامش، و استراحت که کندیم اشاره (1161) 3یردامازد است. گرفته صورت یشگردگر

 یاصل عوامل را 0مازلو یسو از شدهمطرح یازهاین (111۳) ۰هادمن .دهندیم یلتشک را سفر یبرا یاصل ةیزانگ سه یفرد

 ییسفرها ،ینبنابرا ؛است یمعنو یهاارزش و شخص یتقاطع یانگرب یشکفتگخود به یازن ،او نظر از .کندیم یمعرف سفر

 .کرد یبررس یازن ینا قالب در توانیم اندگرفته نشئت یمعنو یهاارزش و نفساعتمادبه ی،فتگکخودش از که را

 کرده بررسی کنندهجذب عوامل و برانگیزاننده عوامل بخش دو در را مسافرت از گردشگران انگیزة (1111) 6برن

 از اندعبارت برود مسافرت به تا کندیم بلند جایش از را گردشگر که سفر برانگیزانندة عوامل ،منظر این از .است

 و خود به بخشیدنواقعیت ،بخشآرام اعمال سالمتی، ذهنی، امور به پرداختن کار، تکرار کسالت از فرار و کنجکاوی

 جذابیت به بردنپی کند، انتخاب را مقصدی تا کندیم جذب محلی به را گردشگر که کنندهجذب املعو دیگر .دیگران

 (۳611) 1مکینتاش (.111 :13۳1 ،فرهادی و ی)کالنتر دهدیم مطبوع احساسی فرد به که است جاهایی دیدن و هامکان
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 پرستیژی و اعتباری و (دوستان یدار)د فردی )هنر(، فرهنگی (،ی)سالمت فیزیکی هاییزهانگ اساسی و اصلی گروه راچه نیز

 .شمردیبرم را (فردی پیشرفت و )احترام

 :شودمی یبندطبقه زیر موارد در گردشگری هاییزهانگ ،اساساینبر

 ،یالتتعط از استفاده منظوربه هک است ییهاگروه ای افراد شامل یگردشگر نوع نیا :تفریحی-آرامشی هاییزهانگ .1

 مسافرت به ازین .روندیم مسافرت به خود اقامت محل از ترخنک و ترگرم یوهواآب از استفاده استراحت، ح،یتفر

 ت،یجمع زانیم آموزش، سطوح درآمد، زانیم با معموالً التیتعط و انهیسال هاییمرخص از استفاده و حیتفر یبرا

 .دارد رابطه فراغت اوقات و التیتعط مدت طول ،ینیشهرنش درصد

 طبیعی منابع و زیستیطمح بر اندکی یراتتأث که است طبیعت در گردشگری نوعی سمیوتورکا :اکوتوریسم ةانگیز .۲

 .است سهیم طبیعی هاییستگاهز و هاگونه بقای و حفظ در و گذاردمی

 ییهامکان به خود سکونت محل از افراد مسافرت از است عبارت یفرهنگ یگردشگر :تاریخی-فرهنگی انگیزة .3

 یفرهنگ یازهاین یارضا یبرا تجارت و اطالعات کسب قصد به ییجاجابه ینا .دارند یفرهنگ یهاجاذبه که

 .دگیریم انجام گردشگران

 را خود یشخص و یجسمان طوربه هک شودیم مربوط یگردشگران به یگردشگر نوع نیا :ماجراجویانه ةانگیز .۰

 در دشوار و یطوالن یسفرها ،یوحش واناتیح ارکش شامل هایتفعال ینا .کنندیم خطرناک هاییتفعال یردرگ

 .شودیم لیقب نیا از و تند یهاآب در سوارییققا و ینوردصخره ،دورافتاده مناطق

 یت،موقع مکان، از شدتبه که است مهم یروان و یاجتماع تعهد یک یفراغت و یستیتور یدخر :خرید ةانگیز .0

 (.11 :13۳۳ آقاجانی، و رادیفرج) پذیردمی یرتأث مغازه هاییژگیو و یرامونپ یطمح

 

 
 گردشگری در انگیزشی عوامل .6 شکل

  Swarbrooke and Horner (2225: 54): منبع

 

 ماجراجویی، نوستالژی،) احساسی هاییزهانگ به را گردشگری در انگیزشی عوامل توانیم ،1 شکل به توجه با

 خودشکوفایی ..(،.و بودنروزبه بودن،فردمنحصربه) شرایط (،جدید فرهنگی تجربة) فرهنگی (،یروح آرامش و پردازییالخ

 در گردشگری بازاریابان به کنندگانمصرف رفتار یشناسروان .کرد یمتقس (جدید یهامهارت آموختن دانش، افزایش)

 کنندهمصرف رفتار ،درواقع .کندمی کمک مؤثر شکلیبه مسافرت هاییزهانگ و الگوها و مصرف خرید، فرایند بهتر درک

 استهآن گیرییمتصم چگونگی و افراد سوی از گردشگری محصوالت خرید دلیل مطالعة و شناخت ةیرنددربرگ

عوامل انگیزشی در 
گردشگری

احساسی
نوستالژی-1
ماجراجویی-۲

فرار-3
خیال پردازی-۰
آرامش روحی-0

فیزیکی
ریلکس شدن-1
حمام  آفتاب-۲

ورزش و سالمتی-3

خود شکوفایی
افزایش دانش-1

آموختن مهارت جدید-۲

شرایط
منحصر به فرد بودن-1

به روز بودن-۲
انجام معامله خوب-3

فرصتهای خرج کردن-۰

فرهنگی
بازدید از سایت ها-1
تجربه فرهنگهی -۲

جدید
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(Swarbrook & Horner, 1111.) ًمختلفی عوامل از گردشگری یمقصدها در گردشگران رفتاری الگوهای معموال 

 .شوندیم تقسیم خارجی و داخلی عوامل دسته دو به 1لومسدن لوس بندییمتقس به توجه با عوامل این .پذیردمی یرتأث

 .انگیزه و یادگیری نگرش، و باورها ادراک، :از اندعبارت داخلی یرگذارتأث عوامل .شودمی آورده ۲ شکل در بندییمتقس این

 .فرهنگ و جنسیت سن، اجتماعی، طبقة حیات، چرخة مرجع، یهاگروه :از اندعبارت خارجی یرگذارتأث عوامل
 

 
 گردشگران رفتار بر یرگذارتأث عوامل. 2 شکل

 (6962) لومسدن لوس از نقل به :منبع

 

 
 مریوان شهرستان موقعیت .9 شکل

                                                                                                                                                                          
0. Les Lumsden 

رفتار گردشگران

عوامل خارجی

فرهنگ 
سن و 
جنسیت

طبقه 
اجتماعی

سبک 
زندگی

های چرخه
حیات

گروه های 
مرجع

عوامل داخلی 

انگیزه یادگیری
باورها و 
نگرش ها

ادراک
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 محدودة مورد مطالعه

متوسط بارندگی  .کیلومتری شمال غربی سنندج واقع شده است 1۲0در فاصلة کردستان  شهرستان مریوان در غرب استان

د. مریوان شوشهر استان محسوب می ینترمتر در سال است و بدین سبب پربارانمیلی ۳11مریوان بیش از  ةساالن

کیلومتری غرب این شهر قرار گرفته  دوکه در  -زریوار ةو دریاچ استشهرستان استان از نظر گردشگری  ینترمهم

وجود  ،ی مریوان در مجاورت مرز عراقید. موقعیت جغرافیاشوگردشگری استان محسوب می ةجاذب ینترمهم -است

مطبوع و محیط طبیعی جنگلی و  یوهوانزدیک با مرکز استان، آب ة، فاصلیمتقاجناس و کاالهای خارجی ارزان

 کردهشهر توریستی استان تبدیل  ینترزریوار، مریوان را به مهم ةفرد دریاچو شکوه منحصربه یباییکوهستانی به همراه ز

دستی و گردشگری یعصنامیراث فرهنگی، ) است مسافر ودر تمام ایام سال، این شهر مملو از مهمان  هکیطوربه ؛است

 (.131۰ استان کردستان،
 

 مریوان شهرستان گردشگری هایجاذبه و هاپتانسیل. 2 جدول

  جاذبه انواع

 از اعم) یاهیگ غالب هایگونه برد، قلعه یوهنوردک ریمس وان،یمر یجنگل پوشش وار،یزر دریاچة (شدهثبت اثر 00) طبیعی هایجاذبه
 ناشناختة غار گاران، ارتفاعات ان،یقمچ کنکانی گردنة چشمه، چهل وهک ،(غیرخوراکی و کیخورا
 اطراف یمرتع جنگل ةمحدود انه،یم وهک یوهنوردک ریمس در،یگلچ یروستا یکنزد دریگلچ

 .ایاول شیدرو ارتفاعات اناو،یس یروستا
 وتهمزگه و لوخانهه قلعة ،(ردک یگبرقلعه) یدر یروستا گردیگور قلعة نگل، تاریخی قرآن (اثر ۰6) فرهنگی-تاریخی هایجاذبه

 نوروز دیع مراسم عرفان، و تصوف مراسم م،یقد نرایدارس یخیتار تپة گاران، یخیتار پل سوره،
 تپة ،...(و یچاقوساز ،یبافوهیگ) مریوان دستیصنایع اش،کنش قلعة ،یردک یقیموس رقص وان،یمر
 یروستا ویسشاه قلعة الن،کناو یروستا ایخمره قبور والن،ک یروستا در دومان وارههه
 .جانوره یروستا خزنه تپه وزان، درة یروستا یخیتار قبرستان الن،کخش

 .شانو پارک وار،یزر سد گاران، سد شهدا، گلزار یجنگل کپار وان،یمر ملت کپار (0) ساختانسان هایجاذبه
 . ...و زریوار خورشید تجاری مجتمع ،هااورامی بازارچه باشماق، تجاری مرز تجاری-بازرگانی هایجاذبه

 6934 ،کردستان استان گردشگری و دستیصنایع فرهنگی، میراث سازمان :منبع

 

 پژوهش روش

 گردشگران شامل پژوهش این آماری جامعة .است پیمایشی روش نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 روش به نفر ۲01 حجم به یانمونه جامعه، این از .شودمی 131۰ سال نوروز در مریوان شهرستان به سفرکرده

 شدهارائه یالگو از یعامل لیتحل دادنانجام منظوربه ازین مورد ةنمون تعداد نییتع یبرا .شد انتخاب دسترسدر یریگنمونه

 و است یازن یعامل لیتحل دادنانجام یبرا نمونه 111 حداقل الگو نیا اساسبر هک است شده استفاده یل و یومرک توسط

 استفاده مورد پژوهش روش (.3۲0 :13۳۳ صفری، و پورحبیب) است مناسب لیتحل نیا دادنانجام یبرا ییتا ۲11 ةنمون

 .است شده استفاده SPSS افزارنرم از و بوده یاستنباط و یفیتوص آمار ،پژوهش نیا در

 از قیتحق یهاداده یآورجمع منظوربه و یاکتابخانه مطالعات روش از موضوع اتیادب یگردآور منظوربه ،نیهمچن

 .شد استفاده رتیکل ایینهگزپنج فیط از قیتحق یرهایمتغ یریگاندازه یبرا و پرسشنامه عیتوز قیطر از یدانیم مطالعات

 گردشگران ینب در پرسشنامه ۲01 راستا یندر ا که بود یکرتل ایینهگزپنج یفط قالب در یهگو ۲1 یحاو پرسشنامه

 صورت هاآن روی تحلیل و تجزیه و شد یآورجمع پرسشنامه ۲31 و شد یعتوز مریوان شهرستان 131۰ سال نوروزی

 سنجش یبرا وشد  استفاده نظرصاحب افراد ییدتأ سبک و محتوا اعتبار روش از پرسشنامه ییروا سنجش یبرا .گرفت

 که آمد دستبه ۳6/1 برابر کرونباخ آلفای ضریب که شد توزیع اولیه نمونة یک قالب در پرسشنامه 30 زین آن ییایپا

 عاملی تحلیل روش از مریوان شهرستان نوروزی گردشگران هاییزهانگ تحلیل برای .است پرسشنامه خوب پایایی بیانگر

 .شد استفاده تحقیق فرضیات رد یا اثبات برای طرفهیک واریانس تحلیل و T-test آماری یهاآزمون از و
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 هایافته و بحث

 توصیفی هاییافته

 درصد 1/۰1 و مرد درصد 1/0۳ یآمار ةنمون در پرسش مورد گردشگر ۲31 مجموع از ،گرفتهصورت هاییبررس اساسبر

 ،(نسبت باالترین) سال 30 تا ۲6 ینب هاآن درصد 6/3۰ ،سال ۲0 تا 10 ینب دهندگانپاسخ درصد 6/31 سن .اندبوده زن

 ین)کمتر باال به سال 06 هاآن درصد ۰/1 و سال 00 تا ۰6 ینب هاآن درصد 0/1 ،سال ۰0 تا 36 ینب آنان درصد ۰/۲3

 درآمد یزانم اساسبر .اندبوده مجرد هاآن درصد 1/31 و متأهل دهندگانپاسخ درصد ۳/6۳ .است بوده نسبت(

 یلیونم یک از کمتر یدرآمد یدارا دهندگانپاسخ از درصد 3/۲1 ،شدهیآورجمع ةپرسشنام ۲31 مجموع از دهندگانپاسخ

 درصد 3/33 ،ندداشت (نسبت یشترین)ب درآمد تومان یلیونم دو تا یک ینب ماه در هاآن درصد 6/3۰ ،ندبود ماه در تومان

 .ندداشت درآمد ماه در تومان یلیونم سه از بیش هاآن درصد 1/3 و ندداشت تومان میلیون سه تا دو بین یدرآمد هاآن

از  یکم تعداد و لیسانس تحصیلی مدرکدرصد(  ۲/۰۰) هاآن بیشتر ،شوندگانپرسش میان از تحقیق هاییافته اساسبر

 درصد ۰/۲1 دهدیم نشان توصیفی هاییافته ،همچنین .داشتند باالتر و یسانسلفوق تحصیلی مدرک (رصدد ۰/13)آنان 

 این به اول بار برای هم هاآن از درصد 3/۲1 و اندکرده سفر مریوان شهرستان بهگذشته  در بارچهار از بیش گردشگران از

 .انددهکر سفر شهرستان این به باریک نیز هاآن درصد 6/10 .اندآمده شهرستان

 

 استنباطی هاییافته

 به رسیدن و هاداده تردقیق تحلیل برای محققان متغیرها، از زیادی حجم با رویارویی دلیلبه مختلف تحقیقات در معموالً

 شناسایی در سعی عاملی تحلیل .کنندمی استفاده عاملی تحلیل روش از اهمتغیر حجم کاهش دنبالبه ،ترعلمی نتایج

 عاملی تحلیل ،رواین از .دارد شدهمشاهده متغیرهای بین همبستگی الگوی تبیین منظوربه هاعامل یا اساسی متغیرهای

 :13۳6 ،قیومی و مؤمنی) دارد شدهمشاهده متغیرهای طریق از هاعامل همان یا مکنون متغیرهای ییشناسا در مهم ینقش

 اطمینان مسئله این از باید ابتدا در .است شده استفاده عاملی تحلیل از پژوهش این دادنانجام در ،دلیل همین به (.111

 و KMO شاخص از ،منظور این هب .خیر یا هستند مناسب عاملی تحلیل برای نظر مورد هایداده تعداد که شود حاصل

 برای هاداده مناسب تعداد نشانگر که آمد دستبه ۳6/1 با برابر شاخص این مقدار و است شده استفاده بارتلت آزمون

 کایزر سازینرمال و کساواریم چرخش هایمؤلفه روش از استفاده با را عاملی تحلیل نتایج 3 جدول .است عاملی تحلیل

 .دهدمی نشان

که ایگونهبهاند؛ طور مشخص قرار گرفته، بارهای عاملی متغیرهای مورد مطالعه روی چهار عامل به۰در جدول 

تفریحی، -های اکوتوریستیدرصد به انگیزه 61/11تاریخی، -های فرهنگیدرصد( به انگیزه 03/3۲بیشترین بار عاملی )

 10/01های خرید اختصاص یافت که درصد به انگیزه 61/6ماجراجویی و -وجوگرایانههای جستدرصد به انگیزه ۲1/1

دهند. نتایج واریانس هر یزاننده در سفر به شهرستان مریوان را تشکیل میها کل عوامل انگدرصد از مجموع واریانس

 شود.آورده می ۰ها در جدول عامل و همچنین درصد تجمعی واریانس

های گردشگران از های تحقیق و بررسی ارتباط بین عوامل دموگرافی و انگیزهدر مرحلة بعد، برای آزمون فرضیه

 استفاده شده است.طرفه آزمون تحلیل واریانس یک
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 واریماکس روش به یافتهچرخش عوامل ماتریس .9 جدول

 4 9 2 6 عوامل
    ۳۰۳/1 تاریخی و فرهنگی هایجذابیت مشاهدة
    ۳۲1/1 باستانی و قدیمی هایمکان مشاهدة

    1۲۰/1 تاریخی و باستانی هایجاذبه دیدن
    631/1 جدید فرهنگ یک تجربة
    631/1 شخصی دانش توسعة و بسط

    01۲/1 پرهیجان تفریحات و سرگرمی داشتن
    ۰۳6/1 جدید هایمکان مشاهدة

   11۰/1  روحی آرامش به رسیدن و استراحت
   6۳3/1  (دریاچه) طبیعی مناظر دیدن

   0۳1/1  خوش اوقات گذراندن
   0۳1/1  شهرستان پاک وهوایآب از بردنلذت
   0۲۳/1  زندگی و کار دغدغة از فرار

   0۲1/1  خانواده با صمیمی و بیشتر ارتباط برقراری
   01۳/1  زندگی محل از متفاوت مکانی دیدن

  100/1   محلی هایلباس مشاهدة
  1۰۰/1   متفاوت قومیتی پیشینة با برخورد تجربة

  0۲0/1   محلی غذاهای
 11۰/1    بازارچه از خرید
 113/1    دستیصنایع خرید و بازدید
 111/1    محلی غذایی مواد خرید

 تحقیق هاییافته :منبع

 
 واریماکس روش با یافتهچرخش عوامل طریق از شدهداده توضیح واریانس مجموع .4 جدول

 هاواریانس تجمعی درصد عامل هر واریانس درصد هاعامل ردیف
 03/3۲ 03/3۲ تاریخی -فرهنگی 1
 ۲1/۰3 61/11 تفریحی -توریستیاکو ۲
 ۰۳/01 ۲1/1 ماجراجویی -جوگرایانهوجست 3
 10/01 01/6 خرید ۰
 111 1/۰۲ (...و هاجاذبه سایر از برداریبهره اقوام، دیدار) اهداف سایر 0

 تحقیق هاییافته :منبع

 

 اول فرض آزمون

 1H ندارد وجود معناداری تفاوت گردشگران انگیزة و جنسیت بین. 

 1H دارد وجود معناداری تفاوت گردشگران انگیزة و جنسیت بین. 
 

 گردشگران انگیزة و جنسیت بین رابطة T-test آزمون .5 جدول

 T-test آزمون 

 MD SED df t Sig عوامل

 ۳1۳/1 ۲31/1 ۲۲۳ ۳3۲/1 111/1 تاریخی-فرهنگی

 111/1 11۰/1 ۲۲۳ 03۰/1 11/1 تفریحی-توریستیاکو

 ۲۰۰/1 161/1 ۲۲۳ 3۳۰/1 ۰۰1/1 ماجراجویی-جوگرایانهوجست

 1۲6/1 ۲3۳/۲ ۲۲۳ 311/1 ۳31/1 خرید

 تحقیق هاییافته :منبع
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 انگیزشی عامل سه در 10/1 از بیش معناداری سطح به توجه با دهدمی نشان 0 جدول در T-test آزمون نتایج

 گردشگران انگیزة و جنسیت بین ارتباط نبود ماجراجویی،-جوگرایانهوجست و تفریحی-اکوتوریستی تاریخی،-فرهنگی

 جدول نتایج اساسبر .شودنمی مشاهده گردشگری انگیزشی عامل سه این در مرد و زن جنس بین تفاوتی و شودمی تأیید

 و زن جنس بین در ،بنابراین ؛است 10/1 از کمتر( 1۲6/1) خرید انگیزشی عامل در فقط جنسیت برای معناداری سطح ،0

 این نتایج .دشومی تأیید 1H ةفرضی ،اساساینبر .شودمی مشاهده معناداری تفاوت خرید انگیزشی عامل مورددر مرد

 جنسیت و گردشگران انگیزة بین را معناداری تفاوت که است (۲111) دیگران و نانسی تحقیق نتایج راستای در تحقیق

 .کندمی بیان

 

 دوم فرض آزمون

 1H ندارد وجود معناداری تفاوت گردشگران انگیزة و درآمد بین. 

 1H دارد وجود معناداری تفاوت گردشگران انگیزة و درآمد بین. 
 

 گردشگران انگیزة و درآمد بین طرفهیک واریانس تحلیل Anova آزمون .1 جدول

 sS sM Df f Sig تغییر منبع متغیر
 ۳۰6/1 3۰1/1 ۰ ۰60/13 ۳61/03 گروهی بین تاریخی-فرهنگی

 ۲۲0 1۳1/3۳ 061/۳1۲1 گروهیدرون
 1۰۳/1 11۰/1 ۰ 16۲/۲6 1۰1/111 گروهی بین تفریحی-توریستیاکو

 ۲۲0 611/10 1۲1/3013 گروهیدرون
 161/1 10۰/1 ۰ ۲۳۲/1 1۲1/0 گروهی بین ماجراجویی-جوگرایانهوجست

 ۲۲0 3۰6/۳ 13۰/1۳11 گروهیدرون
 301/1 111/1 ۰ 061/۳ ۲۰6/3۰ گروهی بین خرید

 ۲۲0 1۳3/1 ۲31/1101 گروهیدرون
 تحقیق هاییافته :منبع

 

 شانن 6 جدول .شد استفاده Anoa آزمون از گردشگران انگیزة بر درآمد تأثیر با رابطه در دوم فرضیة آزمون برای

 و ۰ آزادی درجة با بررسی مورد عامل چهار در گردشگری هایانگیزه و گردشگران درآمد برای شدهمحاسبه F دهدمی

 مشاهده گردشگران هایانگیزه و درآمد بین معناداری تفاوت درنتیجه، .هستند 10/1 از بیشتر درصد 10 سطح در ۲۲0

 .دشومی تأیید 1H فرضیة و دوشمین

 

 گیرینتیجه

 و ریزانبرنامه شناخت و آگاهی آنان، رفتاری الگوهای و گردشگران روانی هایویژگی و اهداف ،هاانگیزه در تفاوت دلیلبه

 یندفرا بهتر درک سبب گردشگران هاییزهانگ شناخت .است یضرور هاویژگی این از گردشگری امور اندرکاراندست

 طراحی برای و آوردمی فراهم گردشگری از بهتری فهم شناخت این .شودیم مقصد انتخاب یبرا آنان گیرییمتصم

 دو تأثیر و گردشگران هایانگیزه شناسایی با ،حاضر تحقیق در .رودمی شماربه ارزنده یراهنمای توسعه، مؤثرتر هایبرنامه

 نتایج .است آمده دستبه گردشگران نیازهای با متناسب توسعه راهبردهای ،انگیزشی هایگونه بر درآمد و جنسیت عامل

 چهار این که دکر بندیتقسیم تأثیرگذارتر ةدست چهار در توانمی را مریوان در گردشگران ةانگیز ترینمهم دهدمی نشان

 عنوان با عامل اولین .دهندمی توضیح را بررسی مورد هایگویه کل واریانس درصد 10/01 درمجموع عمده گروه

 فرهنگی هایجذابیت دیدن برای گردشگران زیاد تمایل دهندةنشان هاگویه کل از درصد 03/3۲ با «تاریخی-فرهنگی»

 باید مقصد گردشگری ریزیبرنامه ،درنتیجه .است منطقه این رسوم و دابآ ةمشاهد و جدید فرهنگ ةتجرب تاریخی، و
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 اینکه به توجه با. شود گرفته نظردر منطقه این تاریخی هایجاذبه به توجه و فرهنگی هایقابلیت توسعة براساس

 در گردشگری نیاز مورد هایزیرساخت ةتوسع و ایجاد به است، برخوردار فرهنگی-تاریخی متعدد آثار از مریوان شهرستان

 کل واریانس از درصد 61/11 ،است شده مشخص «تفریحی-تیاکوتوریس» عنوان با که عامل دومین .دارد نیاز زمینه این

 اوقات گذراندن ،(دریاچه) طبیعی مناظر از بردنلذت و دیدن برای گردشگران تمایل ،عامل این در .گیرددربرمی را هاگویه

 .است زندگی و کار دغدغة از فرار و خانواده با صمیمی و بیشتر ارتباط برقراری شهرستان، پاک هوای از بردنلذت خوش،

 سرگرمی و تفریحی تسهیالت ةتوسع براساس باید مقصد گردشگری ریزیبرنامه عامل، این گرفتننظردر با ،بنابراین

 ،انددهش مشخص «خرید» و «ماجراجویی-جوگرایانهوجست» هایعنوان با که چهارم و سوم هایعامل .شود گرفته نظردر

 .کنندمی نیتبی را هاگویه کل واریانس از درصد 01/6 و ۲1/1 ترتیببه

 از کمتر خرید انگیزشی عامل در تنها گردشگران انگیزشی هایگونه و جنسیت بین رابطة تحقیق، فرضیات تحلیل در

 مورددر و شودمی مشاهده معناداری تفاوت خرید انگیزشی عامل مورددر مرد و زن جنس بین در ،بنابراین ؛است 10/1

 و هاجنسیت برای سفر گیریتصمیم منبع است ممکن .شودنمی مشاهده مرد و زن جنس بین تفاوتی ،هاانگیزه سایر

 کهآنجا از ،دیگر عبارتبه .ندارند یکدیگر با چندانی تفاوت هاانگیزه شرایط، این تحت اما باشد، متفاوت مختلف سنین

 تفاهم زیادی حدود تا سفر اهداف و انگیزه در خانواده اعضای ،گیردمی انجام خانواده همراه به معموالً نوروزی سفرهای

 ،همچنین .یافت خرید ةانگیز جزبه مرد و زن جنس دو برای گوناگونی دالیل و هاانگیزه نتوان دلیل این به شاید و دارند

 ،بنابراین ؛شودنمی مشاهده گردشگری هایانگیزه و درآمد سطح بین معناداری تفاوت دهدمی نشان Anova آزمون نتایج

 .گرفت جای اول ةرتب در گردشگران انگیزشی عوامل میان در تاریخی-فرهنگی ةانگیز ،پژوهش این نتایج به توجه با

 :شودمی پیشنهاد زیر موارد گردشگری از نوع این برای انگیزه ایجاد راستای در درنتیجه،

 ؛فرهنگی هایانگیزه خلق راستای در مقصد آیینی هایسنت و هاجشن نمادین برگزاری .1

 ؛مریوان خیابانی تئاتر المللیبین ةجشنوار از بیشتر چههر حمایت .۲

 ؛منطقه رسوم و آداب و محلی غذاهای محلی، لباس المللیبین و داخلی هایهمایش برگزاری .3

 ؛است اصیل هایموسیقی ترینغنی از یکی که محلی موسیقی هایجشنواره برگزاری .۰

 این اهمیت از گردشگران آگاهی برای مقصد فرهنگی و تاریخی هایجاذبه دربارة صحیح رسانیاطالع و تبلیغات .0

 ؛هاآن از بازدید برای بیشتر انگیزة ایجاد و هامیراث

 .نیاز مورد هایزیرساخت توسعة و تاریخی طبیعی، ارزشمند آثار مرمت و احیا شناخت، .6

 :شوندمی ارائه زیر پیشنهادهای راستا این در که است تفریحی -اکوتوریستی هایانگیزه دوم عامل

 ؛گردیطبیعت تورهای برگزاری و شهرستان در طبیعی بکر نقاط شناساندن .1

 ؛اکوتوریست گردشگران به خدمات ارائة برای مختلف نقاط در استراحت هایکمپ ایجاد .۲

 ؛شهرستان در گردیطبیعت زمینة در گردشگری خدمات هایآژانس توسعة و ایجاد .3

 ؛شهرستان طبیعی و بکر نقاط از مستند هایفیلم تولید و تهیه .۰

 .اکوتوریسم توسعة برای فرهنگی بسترسازی .0

 :دشومی ارائه یرز پیشنهادهای راستا این در که بود جوگرایانهوجست هایانگیزه سوم عامل

 ؛کایت و پاراگالیدر جمله از هوایی هایورزش برگزاری برای الزم هایزیرساخت ایجاد .1

 جت و اسکی جت ،آب روی اسکی مانند آب روی سابقاتم و هاورزش برگزاری برای الزم هایزیرساخت ایجاد .۲

 ؛بت

 ؛نوردیصخره به مندعالقه ورزشکاران به خدمات ارائة .3
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 ؛سیروان خروشان هایآب مسیر در ایرودخانه هایورزش به مندعالقه ورزشکاران به خدمات ارائة .۰

 ؛جنگل به مندانعالقه برای الزم هایزیرساخت ایجاد و ارائه .0

 .وحش حیات به مندعالقه گردشگران برای تسهیالت ارائة .6

 :شودمی ارائه زیر هایپیشنهاد راستا این در که است خرید عامل پژوهش این در چهارم عامل

 ؛گردشگران به دستیصنایع محصوالت ارائة و شناساندن برای المللیبین و داخلی هایجشنواره برگزاری .1

 ؛صنعت این توسعة و حفظ برای شهرستان دانشگاهی مراکز در دستیصنایع هایرشته ایجاد .۲

 ؛گردشگران برای خرید امکان کردنفراهم و مدرن و روزبه خرید مراکز ایجاد .3

 ؛خود نیاز مورد کاالهای تهیة برای انتظامی مراکز طرف از گردشگران برای تسهیالتی ارائة .۰

 .مریوان باشماق مرزی بازارچة توسعة .0

 

 منابع

 ساحلی ناحیه در گردشگری گسترش بر مؤثر عوامل تحلیل ،13۳۳ ،زادهآقاسی عبداهلل و عیسی ،زادهابراهیم .1

 صص ،1 شمارة ،اول سال ،ایمنطقه و یشهر هایپژوهش و مطالعات ،swot راهبردی مدل از استفاده با چابهار

111-1۲۳. 

 و جنسیت عامل تأثیر و گردشگران انگیزه بر تحلیلی ،1311 فراهانی، والشجردی راضیه و عیسی ،زادهابراهیم .۲

 شمارة ،اول دورة شهری، مطالعات فصلنامه ،محالت شهرستان نوروزی گردشگران :موردی مطالعه آن، بر درآمد

 .11-1 صص ،۰

 .تهران ،فرهنگی هایپژوهش دفتر انتشارات ،جهانگردی مدیریت فرآیند ،13۳0 بخت،پیروز معصومه و سیدمهدی الوانی، .3

 انتشارات حسینی، محمدحسن و سبدانیجوادی زهره ،بروجنیضرغام حمید ترجمة ،گردشگر فتارر ،13۳6 ،فلیپ پیرس، .۰

 .تهران مهکامه،

 مطالعه بزرگسال و جوان نسل دو یانم در سفر هاییزهانگ یسهمقا ،13۳1 ،یفرقان ،نازفر و رضا ی،جاروند .0

 .1۰3 -1۲3 صص ،۲ ةشمار جامعه، و فرهنگ جوانان، پژوهش ،یرازش شهر مسافران یمورد

 ،اصفهان شهر خارجی گردشگران جذب بر دهانبهدهان تبلیغات تأثیر بررسی ،13۳۳ ،محمدرضا جلیلوند، .6

 .اصفهان اصفهان، دانشگاه ارشد، کارشناسی ةنامپایان

 چاپ ،(کمی هایداده تحلیل) پیمایشی تحقیقات در SPSS کاربرد ،13۳۳ شالی، صفری رضا و کرم پور، حبیب .1

 . تهران متفکران، انتشارات اول،

 . تهران سمت، انتشارات دوم، چاپ ،گردشگری صنعت ریزیبرنامه مبانی ،13۳1 ،رحیم حیدری، .۳

 تهران. ،مهکامه انتشارات ،یگردشگر صنعت در یابیبازار یریتمد ،1311 ،یاضیف یمرتض و شاهرخ ی،دهدشت .1

 .اصفهان ،چهارباغ انتشارات هشتم، چاپ ،گردشگری بازاریابی ،13۳0 زاهدی، محمد و بهرام رنجبریان، .11

 گردشگران هایانگیزه تحلیل و تجزیه و شناسایی ،131۲ امامی، علیرضا و محمد غفاری، ،بهرام رنجبریان، .11

-۲1 صص ،11 شمارة ،پنجم سال ،ایمنطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات ،اصفهان شهر به سفر جهت خارجی

36. 

 .131۰ کردستان، استان گردشگری و دستییعصنا فرهنگی، میراث سازمان .1۲

 در ایتالیایی گردشگران )مطالعه گردشگری مقصد انتخاب در مؤثر عوامل بررسی ،13۳1 ،مهرناز شفیعیان، .13

 .تهران دانشگاه گردشگری، یزیربرنامه ارشد کارشناسی نامهیانپا ،(ایران
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 فصلنامه ،آن یبندطبقه جدیدترین و گردشگری پیرامون نو تحلیلی ،13۳۳ آقاجانی، سمیه و عبدالرضا راد، فرجی .1۰

 .1۲-61 صص ،۲3 شمارة ،ششم دورة سرزمین، جغرافیای

 مقاصد مقایسه مقصد، انتخاب در انگیزاننده کششی عامل بررسی ،131۲ مطهر،مهسا  سیده و اسماعیل قادری، .10

 .۲1-10 صص ،۲ ةشمار شهری، مدیریت و اقتصاد فصلنامه ،(تهران شهر موردی مطالعه) خارجی و داخلی

 در گردشگران انگیزه در مؤثر عوامل ،131۰ اسمعیلی، یدو مج مهدی ،یلسبوئزادهرمضان ،ناصر ،یروزجاییف زادهیقلیعل .16

 :موردی مطالعه) بیابانی و کویری مناطق روستاهای یهاجاذبه بر یدتأک با گردشگری مقصد انتخاب

 .3۲1-311 صص ،۰6 ةشمار ،سیزدهم ةدور رافیا،غج ،(بیابانک و خور روستایی نواحی

 صنعت در یرقابت هاییتمز ییشناسا ،13۳1 یجانی،آذربا یمو کر بهرام یان،رنجبر ،یعل ،یعیصنا ،یعل ی،کاظم .11

 و یشهر یهاپژوهش و مطالعات ،اصفهان استان مطالعه مورد یخارج گردشگران جذب منظوربه یگردشگر

 .111-13 صص ،0 شمارة ،دوم دورة ،یامنطقه

 ةشمار ،اول ةدور فرهنگی، تحقیقات فصلنامه ،گردشگری مصرف و جوان ،13۳1 ،یفرهاد محمد، و عبدالحسین کالنتری، .1۳

 .111-10۲ صص ،۲

 .تهران ،یفرهنگ یهاپژوهش دفتر یان،گوهر یممحمدابراه ةترجم ،یگردشگر یابیبازار ،13۳1 ،لس لومسدن، .11

 عوامل بندییتاولو و شناسایی ،1313 ،عنبرفروش فاطمه و مصطفی میر، ،علی هاشمی،میر ،مجتبیسید زاده،محمود .۲1

 استان عملیاتی مناطق :موردی مطالعة) جنگ گردشگری توسعة در مؤثر کششی و رانشی انگیزشی

 .1۲1-111 صص ،1 شمارة ،سوم سال گردشگری، توسعه و یزیربرنامه مجلة ،(خوزستان

 .تهران ،نو نشر انتشارات ،SPSS از استفاده با یآمار هاییلتحل ،13۳6 ،یومیق فعال یعل و منصور ،یمؤمن .۲1

 برای ایران ورزشی گردشگری بازار یبندبخش ،1311 سجادی، سیدنصراهلل و حسن اسدی، ،رضاسید گیالنی، موسوی .۲۲

 .01-31 صص ،1۰ ةشمار ،چهارم ةدور ورزشی، مدیریت ،هدف بازار مدل ارائه و خارجی گردشگران

 آزاد دانشگاه انتشارات ،ارهاکراه و موانع ران،یا در یگردشگر صنعت توسعه ،13۳1 روز،یپ الهام و محمدباقر نوبخت، .۲3

 .تهران ،یاسالم

 با مالیر شهرستان توابع از (گمشده بهشت) توتیا دره هایجاذبه سنجیامکان ،13۳1 ،محمدباقر نوروزی، .۲۰

 .111-100 صص ،1 شمارة ،سوم دورة ط،یمح شیآما ،گردشگری سایت یک به آن تبدیل هدف

 دفتر ،اعرابی محمدسید دکتر و پارسائیان علی دکتر ترجمة ،جامع اندازیچشم در جهانگردی ،13۳۲ ،چاک گی، وای .۲0

 .تهران ،فرهنگی هایپژوهش
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