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  22/04/1397 : مقالهرشيپذ           20/11/1396 : مقالهافتيدر
 

 چكيده

هـا بـه    براي جـذب آن   . اي جديد از بازار پرتنوع گردشگري است        عنوان گونه   گردشگري جنگ به  
ه اين امـر  منظور دستيابي ب به. هاي گردشگران را برآورده نمود   مقصد موردنظر بايد نيازها و انگيزه     

ها در مقاصد گردشگري     منظور شناسايي اين انگيزه     سنجي به   در ابتدا نياز است كه مطالعات امكان      
ضـرورت ايـن امـر در       . ها نمود   انجام و سپس به دنبال حصول اين شناخت؛ سعي در برآوردن آن           

پـژوهش  . مانند گردشگري جنگ، اهميتـي دوچنـدان دارد         هاي جديد و خاص گردشگري به       گونه
منظور دسـتيابي بـه ايـن         اي از هر دو روش كمي و كيفي بوده، به           كاربردي حاضر نيز كه آميخته    

ها در استان كردستان، بـا روش         هاي گردشگران جنگ و برآوردن آن       هدف يعني شناسايي انگيزه   
در بخش كيفـي بـا انجـام مـصاحبه نيمـه سـاختارمند بـا        . گرفته است پيمايشي انجام ـ  توصيفي

هـا بـا تكنيـك تئـوري       هايشان و سپس تحليل ايـن مـصاحبه         جهت شناسايي انگيزه  گردشگران،  
  نفـر از   400صـورت تـصادفي در ميـان          اي بـه    بنيادي و در بخش كمي نيز، با توزيـع پرسـشنامه          

 هزارنفــري بازديدكننــدگان مقاصــد 360گردشــگراني كــه بــه روش كــوكران از حجــم جامعــه 
. ند، اطالعات گردآوري و مورد آزمون قرار گرفتنـد        گردشگري جنگ استان كردستان، انتخاب شد     

افـزار ليـزرل،      سـازي سـاختاري در نـرم        گيري از مدل    ها با بهره    هاي پرسشنامه   وتحليل داده   تجزيه
هـاي   انگيزه:  مقوله؛ شامل10 مفهوم، 41هاي گردشگران، در قالب  ترين انگيزه نشان داد كه مهم 

ــه ــادآوري، جاذب ــادگيري، نــشر و ي جكــاوي، نوســتالژي و بزرگداشــت، خودشــكوفايي، هــا، كن ي
گرايانه، ايدئولوژي و عقيده، مذهبي، كسب آرامش و لذت و درنهايت دو مقوله و بعـد اصـلي                    ملي

بندي گرديدند؛ داراي ارتبـاط و    هاي كششي و فشاري كه در بخش كيفي شناسايي و دسته            انگيزه
گرايانـه در     هـاي ملـي     و در اين ميـان، انگيـزه      داري با عوامل و سازه مرتبط با خود بوده            اثر معني 

هـاي     و انگيـزه   47/6شـده برابـر        محاسـبه  t و مقدار    14/1هاي فشاري با بار عاملي        بخش انگيزه 
 t و مقـدار  06/1هاي كششي با مقدار بار عاملي برابر        ها در بخش انگيزه     مربوط به بازديد از جاذبه    

ايجاد تقاضاي گردشگران به مقاصد گردشگري جنـگ        ، بيشترين تأثير را در هدايت و        18/8برابر  
 .استان كردستان، دارا هستند

  

 .هاي گردشگران، استان كردستان  گردشگري جنگ، انگيزه:يديكل هاي واژه

                                                            
آن در اسـتان كردسـتان بـوده كـه بـا       هاي گردشگران جنگ و عوامل مؤثر بـر    و تحليل انگيزه  شده از طرح تحقيقاتي با عنوان شناسايي          اين مقاله برگرفته  . 1

  .گرفته است حمايت دانشگاه پيام نور انجام
  Email: saadi@pnu.ac.ir   نويسنده مسئول .2
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  مقدمه
امروزه با ظهور جغرافياي گردشگري نوين در قالب عبـاراتي همچـون فرافورديـسم و فراصـنعتي، گردشـگري بـا انگيـزه                     

گردي، گردشگري    طبيعت: گيري محصوالت متنوع گردشگري همچون      گيرد؛ اين روند، شكل      صورت مي  ها  شناخت تفاوت 
مدرنيسم و پـست فورديـسم        در حقيقت پست  ). 34 :1388ضيايي، (را در پي داشته است    ... ماجراجويانه، گردشگري سياه و     

بنـدي بـازار، افـزايش         افـزايش بخـش    پـذيري، تغييرپـذيري و ناپايـداري سـاليق مـشتريان،            هايي چون انعطاف    با ويژگي 
انـد،    فـرد، سـبب گرديـده       و منحـصربه   تر و افزايش عالقه به توليد و محصوالت غير انبـوه            محصوالت جديد با عمر كوتاه    

فـرد و نوظهـور،       يكي از ايـن الگوهـاي متمـايز، منحـصربه         ). 114: 1388وثوقي، (الگوهاي متمايز گردشگري ظهور يابند    
هاي مرتبط با گردشگري سياه به امري شايع، فزاينده  سفر و تجربه مكان). Minić, 2012: 81 (دباش گردشگري سياه مي

اي از گردشـگري منـافع خـاص اسـت كـه       گردشـگري سـياه گونـه   ). Stone, 2012: 149 (و پرطرفدار مبدل شده است
) Koper, 2015:54; Novelli, 2005:9 (باشـد  برخالف گردشگري انبوه كه تمركز اصلي آن بر تفريح و استراحت مـي 

 فرد بـودن را بـراي گردشـگران بـه همـراه دارد تـا تجربـه گذرانـدن يـك تعطـيالت معمـولي                          تجربه تازگي و منحصربه   
)Mirisaee,2014:59.(        گردد تا يك مسافر معمـولي       وجوگر مبدل مي    در گردشگري منافع خاص، گردشگر به يك جست 
)Niemelä,2010:26(.چنداليــــه از تــــاريخ، فرهنــــگ و تــــراژدي اســــت  گردشــــگري تاريــــك، تركيبــــي    
)Musai, 2013 ؛Swarbrooke & Horner,2007:2 .(درد و رنـج،   اي از گردشگري است كه با گردشگري سياه، گونه

بنابراين در تضاد با گردشگري معمولي، گردشگري سـياه بـا مـرگ،             ). Farmaki,2013:11(دارد  وحشت و مرگ سروكار     
 هـاي شـوم هـستند       هـاي اسـت كـه داراي گذشـته          هاي آن متكـي بـر جاذبـه         باشد و جاذبه    ط مي رحمي مرتب   ويراني و بي  

)Harbsmeier,2013:6 .(    هـاي    مكـان  :هاي گردشگري سياه همچون     هاي مختلف جاذبه    گردشگري جنگ در ميان گونه
-ر افـراد مـشهور سياسـي      هـا و قبـ      كننده محيطي، گورستان    و مخاطرات ويران  ) حادثه چرنوبيل  (بازمانده از فجايع انساني   

گذاري بسياري از كشورهاي داراي  سرعت در حال رشد و توسعه است و سرمايه به). molokáčová,2011:2...(اجتماعي و
 1,2، 2009بـراي مثـال در سـال    ). Stone,2006:147 ؛Musai,2013:315 (دهـد  اين جاذبه را به خود اختـصاص مـي  

مركز  ( ميليون نفر از گرند زرو در نيويورك3,5و ) مربوط به هولوكاست (ي آشويتزميليون نفر گردشگر از اردوگاه كار اجبار
 تقريباً بعد از جنگ جهاني دوم ).Farmaki,2013:12 (اند بازديد كرده) تجارت جهاني كه موردحمله تروريستي قرار گرفت

، هرچند كه سـابقه آن  ها افتاد  زبانيرو ي پرطرفدار از گردشگري سياه    ا  گونهعنوان     به  گردشگري جنگ  يها  بود كه زمزمه  
در جهان و  كه   يا  دهيا. )Musai,2013:315(رسد   يموسطي    ي قرون ها  جنگي جنگ گالدياتورها و     ها  دانيمبه بازديد از    

زده و بهبـود      رونـق دوبـاره منـاطق جنـگ       باهـدف   ... ويتنام، روماني، فرانسه و   : ها همچون   هاي داراي اين جاذبه     در مكان 
بـين، جهـت توسـعه و گـسترش           درايـن ). 138: 1395 ،همكـاران   و محمـدي (ادي اين مناطق مطـرح شـد        وضعيت اقتص 

عنوان شاخه نوظهور و پرطرفدار بازار متنوع گردشگري و به دنبال آن بازسازي اقتـصادي و اجتمـاعي     گردشگري جنگ به  
يازهاي گردشگران انجام گيرد تا بتـوان       زده مرزي نياز است كه در ابتدا مطالعات الزم در خصوص انگيزه و ن               مناطق جنگ 

زاده و    ابـراهيم (آورد  ها مديريت نمود و بدين ترتيب رضايت گردشـگران را حاصـل               بازارهاي هدف را مطابق با اين انگيزه      
 در مطالعـات فراغـت و گردشـگري، مطالعـات انگيـزه      .)& Yoon, 2005:46 Uysal  ؛2: 1392 والشجردي فراهـاني، 

انگيزه مبحثي علمي در مطالعات گردشگري اسـت و مبنـايي بـراي توسـعه               . خاص برخوردار بوده است   همواره از اهميتي    
دانند، بنابراين انگيزه نقطـه آغـاز مطالعـه رفتـار             ها را نيرومحركه فعاليت مي      محققان انگيزه . شود  گردشگري محسوب مي  

 و تقاضـا  مـستمر  وتحليل  تجزيه). 17: 1392قادري و مطهر،   (هاي گردشگري است    گردشگران و فراتر از آن درك سيستم      
 چـه  هـستند،  چگونه دقيقاً ها  آن كه دانست و بود آگاه بازار وضعيت از بايد همواره و است ضروري گردشگران، هاي  انگيزه
 عرضه و كرد فراهم گردشگران نياز و باسليقه مطابق محصوالتي توان  مي طريق، اين از و دارند نيازهايي چه و خواهند  مي
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 اصلي عامل ها  انگيزه). 18 :1391فراهاني، والشجردي زاده  ابراهيم (نمود منطبق شرايط تغيير يا بازار سليقه تغيير با را االك
 بنـابراين ) Camille,2014:17 (گردشـگري هـستند    مقاصد به گردشگران مسافرت آن دنبال به و تقاضا ايجاد محرك و

 هـا   آن بنـدي   اولويت و وتحليل  تجزيه مسافران، هاي  انگيزه شناخت بدون گردشگري، بازارهاي صحيح مديريت و بازاريابي
 صـدد  در و بـوده  آگـاه ) كننـدگان   مـصرف  (گردشـگران  هاي  انگيزه از بايد گردشگري مديران و بازاريابان. است غيرممكن
  .)Park, 2008:162 (باشند ها آن برآوردن

جـاي نـواحي مـرزي كـشور، آثـار جنـگ              شته و در جاي   كشور ما نيز، دوران هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذا           
ي  سـفرها مندان در قالب اردوهاي راهيـان نـور،      ارتباط نيز، هرساله تعداد زيادي از عالقه        ، دراين خورد يمتحميلي به چشم    

 در دوران جنـگ  ).189: 1395صـادقلو، (شـوند   شخصي و نظاير آن براي بازديد از منطق جنگـي عـازم ايـن منـاطق مـي        
 وارد آمد كه حتي گذشت زمان       منطقههاي زيادي به اين        آسيب بوده و  درگير جنگ    طورجدي  به ،كردستان استان،  تحميلي

كننـده ايـن دوران و آثـار          ي تـداعي  هـا   مكـان حال  . ه است زده نكرد    جنگ منطقههم كمك چنداني به بهبود وضعيت اين        
شده و با توجه آثـار مثبـت    تانسيل عمده گردشگري مطرحعنوان پ  بهتواند يممانده از هشت سال جنگ در اين منطقه   باقي

محمـدي   (دينمازده ايفا  اقتصادي و اجتماعي، گسترش گردشگري جنگ؛ نقش مهمي در بازسازي اين استان مرزي جنگ  
شود و تصور دقيقـي از آن در كـشورمان            درستي هدايت نمي    بهاين قسم از گردشگري     اما چون   ). 138: 1395 و همكاران، 

اي محدود از بازديدكنندگان با   اي تنها عده    گونه  ، به بدل نشده است  در استان نيز،    ندارد، به فرمي از گردشگري پايدار       وجود  
صورت  هاي زياد آن، در قالب راهيان نور به مناطق عملياتي استان سفر كرده و تعداد زيادي از افراد نيز به توجه به پتانسيل

در ايـن راسـتا     . كنند  ها ديدن مي    از اين جاذبه  ) بانه و مريوان  (استان   به شهرهاي تجاري     ها در سفر    اتفاقي و از روي شنيده    
ي توسعه گردشگري جنگ استان و حل معـضل مـذكور جهـت ايجـاد تقاضـا و                  زير  برنامهنياز است كه اقداماتي در جهت       

ارتباط با توجه به اهميت و تـأثير         شده است و دراين     پژوهش حاضر، با اين هدف انجام     . جذب بيشتر گردشگران انجام گيرد    
تـرين    در ايجاد تقاضا و جذب گردشگران و پايداري گردشگري يـك مقـصد بـر روي مطالعـه و شناسـايي مهـم                      ها  زهيانگ

متمركز گرديده تا رهيافت اين امر، كاربست نتايج پژوهش در بازاريابي و             هاي گردشگران جنگ در استان كردستان       انگيزه
 .د گردشگري جنگ استان باشدمديريت مطلوب مقاص

ارتبـاط   هاي گردشگران موجب شده است كه پژوهش داخلي و خارجي زيادي درايـن       اهميت مطالعات مربوط به انگيزه    
هـاي    تفاوت اصلي پژوهش حاضر، نـسبت بـه پـژوهش         . ها آورده شده است     اي از آن    انجام گيرد كه در جدول زير خالصه      

هاي گردشگران بوده كـه توانـايي         شده از انگيزه    ساختاري جهت ايجاد يك مدل اثبات     گيري از مدل معادالت       پيشين، بهره 
تواند   هاي جنگ را داشته و مي       هاي گردشگران از بازديد جاذبه      نشان دادن و اثبات تأثيرگذاري عوامل نهان و آشكار انگيزه         

هاي پيشين يك سـري       يگر، در پژوهش  از سويي د  . هاي مديريت گردشگري منطقه باشد      گيري  عنوان مبنايي در تصميم     به
هـا پاسـخ      شده در ارتباط با ايـن انگيـزه         ها خواسته   فرض در اختيار گردشگران قرارگرفته و از آن         صورت پيش   ها به   از انگيزه 

هاي گردشگران و عوامل نهان اثرگذار بر توسعه تقاضـاي            دهند كه قدر مسلم اين روش موجب شده كه بسياري از انگيزه           
گيـري از خـود    هـا و در واقـع بهـره     ارتباط، پژوهش حاضر با مبناي قرار دادن مـصاحبه          يده گرفته شود كه دراين    منطقه ناد 

 .هاي پيشين داشته است هاي كمي سعي در حل اين ضعف پژوهش گردشگران در قالب روش كيفي و تلفيق آن با روش
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  هاي پيشين اي پژوهش  خالصه.1شماره  جدول
و ) آن (محقق

  شسال پژوه
  نتايج پژوهش  عنوان پژوهش

  صادقلو
)1395(  

كننـدگان    شناسايي عوامل انگيزشي مـشاركت    
  )استان خوزستان: مورد (در گردشگري جنگ

هـاي مختلـف بازديدكننـده وجـود دارد كـه             هـاي گـروه     داري ميان انگيزه    تفاوت معني 
  .ستترين عامل انگيزشي ا بين شاخص گراميداشت و بزرگداشت قربانيان، مهم دراين

ميرزايي و 
  )1395 (رضايي

ــر حــضور   تحليــل عوامــل انگيزشــي مــؤثر ب
بازديدكنندگان در رويدادهاي مبتني بر جامعه      

  )جشنواره گل بخش اميرآباد: مورد (محلي

هـاي    ترين انگيـزه    اكتشاف فرهنگي، اجتماعي شدن، حمايت، تازگي رويداد و گريز مهم         
  .گردشگران ورودي است

رازقي و 
 همكاران

)1395(  

گردشگري جنگ، تحليل كيفي سـفر راهيـان        
  نور به مناطق عملياتي

گيـري   هاي جنگ به نسل جديد، موجب بازتوليد يا شكل سفر راهيان نور با انتقال ارزش  
  .حافظه فردي و جمعي مثبت از جنگ در جامعه خواهد شد

محمود زاده و 
 همكاران

)1393(  

بنــدي عوامــل انگيزشــي  شناسـايي و اولويــت 
 و كششي در توسعه گردشگري جنگرانشي 

  )استان خوزستان: مطالعه موردي(

وجـو،    هـا بـه ترتيـب مربـوط بـه جـست             در ميان عوامل انگيزشي رانشي باالترين رتبه      
در بين عوامل كششي . شناختي، اجتماعي و درنهايت عوامل فيزيكي است تمايالت روان 

  .نيز اولويت به عوامل نامحسوس سپس محسوس است
ن، رنجبريا

 غفاري و امامي
)1392(  

ــه  ــايي و تجزي ــزه  شناس ــل انگي ــاي  وتحلي ه
گردشــگران خــارجي جهــت ســفر بــه شــهر  

  اصفهان

هاي  ترين انگيزه هاي فرهنگي، خريد، اجبار، ماجراجويي بهداشت و استراحت، مهم انگيزه
  باشد سفر گردشگران خارجي به اصفهان مي

 -ريزي صحيح، گردشگري جنگ ابزاري كارا براي بازسازي اقتصادي            در صورت برنامه    ي جنگگردشگري تلخ با تأكيد بر گردشگر  )1388 (وثوقي
  .زده و افزايش صلح جهاني خواهد بود اجتماعي مناطق جنگ

Camille  
)2014(  

ــزه ــذب در   انگي ــت ج ــگران جه ــاي گردش ه
ــك ــوردي (گردشــگري تاري ــه م ــار : مطالع آث

  )آپارتايد در آفريقاي جنوبي

هاي گردشگران از بازديد آثـار        ترين انگيزه   عالقه و كنجكاوي، مهم   آموزش و يادگيري،    
  .جامانده از نظام تبعيض نژادي آپارتايد هستند به

Yoon and 
Uysal  

)2005(  
ها و رضايت گردشگران بر       ارزيابي تأثير انگيزه  
  وفاداري به مقصد

هـاي    نگيـزه داري ميان بـرآورده شـدن ا        مدل ساختاري نهايي نشان داد كه ارتباط معني       
بنـابراين  . شان بـه مقاصـد گردشـگري وجـود دارد           ها با وفاداري    مسافران و رضايت آن   
ها در حفظ  هاي گردشگران و رضايت آن بايست با برآوردن انگيزه مديران گردشگري مي

  .و پايداري توان رقابتي مقصد بكوشند

Gaya  
)2013(  

هــاي  درك انگيــزه بازديدكننــدگان در ســايت
مطالعه موردي پارك يـادبود     : هگردشگري سيا 

   اوت، كنيا7

و در ميـان     وجوي تـازگي    در ميان عوامل انگيزشي رانشي دو عامل كنجكاوي و جست         
عوامل انگيزشي كششي؛ آموزش و يادگيري، آشنايي با ميراث تاريخي و فرهنگي، مرگ 

 جـذب   هـاي   ترين انگيزه   و مردن، يادآوري خاطرات و محل نمايشگاه و آثار آن نيز مهم           
  .باشند گردشگران مي

Isaac  
)2013(  

هـاي    درك انگيزه گردشگران از بازديد مكـان      
  اردوگاه وستربورك در هلند: مرگ و فاجعه

هـاي تـازه و       خودشناسي و درك هويت خود، حس كنجكاوي، عالقه بـه ديـدن مكـان             
 .هاي بازديدكنندگان هستند ترين انگيزه فرد، مهم منحصربه

  

Bigley  
)2010(  

هايي بـراي گردشـگري جنـگ، نمونـه        زهانگي
  بين دو كره DMZ منطقه: موردي

توان در پنج عامل آگاهي از تـاريخ،       هاي گردشگران به بازديد از اين منطقه را مي          انگيزه
گـردي و مخالفـت بـا رژيـم           فرهنگ و امنيت منطقه، كنجكاوي، مـاجراجويي، طبيعـت        

  .خالصه نمود) كره شمالي (سياسي
  

 مباني نظري 

 توسط لنون و فولي براي توصيف گردشگري وابسته به مـرگ و انـدوه بكـار    1990 اواسط دهه ،صطالح گردشگري سياه ا
هاي ديگر اين نوع گردشگري، گردشگري غم و اندوه، گردشگري رنج و مشقت، گردشگري فاجعـه و                   برچسب. گرفته شد 

هاي خالف    هاي انساني، جنايات و ظلم       خشونت وقوع) 2001(و دان   ) 2002 (يلزما). Farmaki,2013:2(مصيبت هستند   
هـاي مربـوط بـه كـشتارهاي         انسانيت، وجود درد و رنج جمعي را جوهره گردشگري سياه دانسته و نمودهاي آن را مكـان                

هاي مربوط بـه خـاطرات تلـخ از افـراد مـشهور،       هاي جمعي يا قبر افراد مشهور، مكان    جمعي، اعمال تروريستي، گورستان   
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هـاي    هـا و ميـدان      جامانده از بالياي طبيعي و درنهايت مكـان         ثار به آمانده از اين وقايع، محل و         هاي برجاي   انموزها و مك  
كـه يكـي از   در ايـن ميـان    ).Musai,2013:315؛Teyichang,2013:71؛Stone,2006:145-147(داننـد   جنگي مـي 
 يهـا    و جبـه   )Forsstrom,2005:37(ت  هاي پيشتاز و مورد استقبال گردشگري سياه، گردشگري جنگ اسـ            زيرمجموعه

صورت مستمر تقاضاي بـراي بازديـد از          اي كه به    گونه  باشد به   هاي گردشگري جنگ مي      يكي از پربازديدترين مكان    ،جنگ
تأكيد دارد كه در توسعه گردشـگري       ) 2006 (استون). Mirisaee,2014:57؛Minić,2012:93(فزايش است   اها روبه     آن

منظـور درك رفتـار گردشـگران         ها بـه    ارتباط انگيزه   تحليل بعد عرضه نياز است كه بعد تقاضا و دراين         و  سياه در كنار تجزيه   
كليد رسيدن به توسعه صحيح گردشگري، پاسـخگويي          شاه  در واقع  .)Farmaki,2013:4 (موردبررسي و تحليل قرار گيرد    

تـوان نظـام فـضايي        انگيزشـي سـفر اسـت، مـي       در حقيقت با شناخت تقاضا كه برگرفته از عوامل          . به تقاضاي بازار است   
رفت آن از مقصد موردنظر جلـوگيري         ريزي نمود تا از اتالف سرمايه و برون         گردشگري را منطبق بر تقاضاي موجود برنامه      

 موفقيت مقاصد گردشـگري در  ،در بازار رقابتي امروزي گردشگريبنابراين ). 17-18 :1392قادري و مطهر،     (به عمل آيد  
دهنـده     انگيزه در گردشگري آن دسته از عواملي اسـت كـه سـوق             .هاي گردشگران است    وتحليل جامع انگيزه    يهگروه تجز 

و در واقـع رفـع نيازهـا    ) Swarbrooke & Horner,2007:413(گردشگران براي خريد محصول و خدمات گردشگري 
صورت مستقيم و مداوم بـر رفتارهـا و           كه به گردد    هاي رواني بازمي    ها به نيازها و خواسته      انگيزه ).Gaya,2013:10 (است

هـا در واقـع     ايـن انگيـزه  .)Yoon & Uysal,2005:45-46(كننـد   ها را تعيين مـي  گذارند و آن هاي فردي اثر مي فعاليت
دارند تا اوالً خود مسافرت و ثانيه مقصد موردنظرشان را بـراي صـرف وقـت و هزينـه      عواملي هستند كه مسافران را وامي    

تـري بـه    صـورت اثربخـشي   كنندگان براي آنكه بتواننـد توليـدات خـود را بـه     ريزان و عرضه   بنابراين برنامه . نمايندانتخاب  
؛ جارونـدي و    18: 1391والشجردي فراهـاني،   (كنند  ها و نيازهايشان توجه مي      مشتريان خود عرضه كنند به شناخت انگيزه      

كننده گردشگران  ساز و هدايت هاي متنوع زمينه    اي از انگيزه    وعهكند كه مجم    بيان مي ) 2005(استون  ). 123: 1388فرقاني،
هرچنـد يـك توافـق و اجمـاع كلـي در ارتبـاط بـا سـاختار و                   . )Farmaki,2013:2(هاي جنگ اسـت       به بازديد از جاذبه   

دهـاي   وجود ندارد اما يكي از مفـاهيم و رويكر          تاريك و در آن ميان، گردشگري جنگ       هاي گردشگري   بندي انگيزه   تقسيم
؛  كه توسط بسياري از محققان مورداستفاده و پذيرش قرارگرفته اسـت            جنگ هاي گردشگران   محبوب جهت مطالعه انگيزه   

و كرامپتـون  ) 1981(بنـدي كـه توسـط دان     اين تقـسيم ). Gaya,2013:13(است  كششي ـهاي رانشي   رويكرد انگيزش
 سـفر توريـستي را هـدايت    ،دو انگيـزه سياه،  گردشگري  در بحثتأكيد دارد كه). Gaya, 2013:7( يدمطرح گرد) 1979(

توسط نيروهاي خارجي  سپس  فشار و سوق دادن هستند و         گردشگران از سوي نيروهاي رواني و فردي، تحت       ابتدا  . كند  مي
امكانات تفريحي، مناظر طبيعي،    (هاي مقصد     مربوط به جذابيت  يا بيروني   نيروهاي خارجي   . شوند  سوي مقصد كشيده مي     به

فـرار از روزمرگـي،     (بيشتر مربوط بـه احـساسات و غرايـز فـرد            ،  و نيروهاي داخلي و يا فشاري     ..) آشنايي با مردم محلي و    
   ،بنــابراين عوامــل فــشاري يــا رانــشي. هــستند..) نفــس و ســالمتي، اســتراحت، هيجــان، تقويــت اعتمادبــه دســتيابي بــه

ــ  ــ و عوامـــل كشـــشي انتخـــاب يكـــي ا كننـــد يايجـــاد تمايـــل بـــه ســـفر مـ ــازند  يز مقاصـــد را ممكـــن مـ   سـ
)Musai, 2013:314؛BIGLEY, 2010:387 ؛(Niemelä,2010:26 .  
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ــشاري  ــاي ف ـ  نيروه   
هــاي  هيجــاني، نيــروي

كننده دروني به     تحريك
   جنگگردشگري

، گنـاه  ) زيادي به تاريخ سايت و يـا رويـداد، يـادگيري تجربـي    عالقه (يخ تار،)ارتباط فردي يا شناسايي مكان واقعه    (ميراث و بقا    
د يانگيزي، بازد   هيجان/انگيزه انجام ماجراجويي   (ي، كنجكاو )بزرگداشت قربانيان؛ تزكيه و تطهير نفس براي ادامه حيات        / افتخار(

  ).مشتاقانه شرايط گذشتهتجربه  (ي، نوستالژ)پاسخگويي به سؤاالت شخصي در مورد مرگ، مردن(ومير  ، مرگ)از مكان خاص

ــشي  ــاي كش ـ  نيروه   
ــناختي،  ــاي شـ نيروهـ

بيرونـــــي جـــــذب  
   جنگگردشگران

هـا    آشنايي با نتايج وقـايع و تقويـت نتـايج اجتمـاعي آن             (يادآوري،  )درك چرايي و چگونگي رخ دادن رويدادها و وقايع        (آموزش  
هاي نمادين از وقايع يا       مشاهده بازنمايي  (ي محصوالت باستان  ، آثار و  )ها  منظور جلوگيري از وقوع در آينده و اداي احترام به آن            به

يادآوري، (ها    تواند ساير انگيزه    تخصيص هويت فرهنگي، معنا و ارزش دادن به يك مكان كه مي           (، مقدس سازي مكان     )ها  مكان
  .)را هم برآورده نمايد..) آموزش و

 )BIGLEY, 2010: 317: (منبع

  
 بازديد از   جهتتواند انگيزاننده مهمي      ها مي    براي بزرگداشت قربانيان و دلسوزي براي آن       هاي رمانتيكي و احساسي     انگيزه

 و پاسـخگويي بـه      ساز افزايش   تواند زمينه   هاي جنگي مي    بازديد از مكان  . )Minić,2012:90(جنگي باشد   ي  ها  يك مكان 
انـد   دگاني باشـد كـه بـا قربانيـان ارتبـاط داشـته      ويژه براي آن دسته از بازديدكننـ  بهدرد و رنج   و التيام    يعرفانهاي    يزهانگ

)Niemelä, 2010:26 .(استون و شارپلي) عنوان سرنوشت مـشترك   عالقه به تأمل و آگاهي در ارتباط با مرگ به) 2008
هـاي مـرگ جمعـي        بـر مكـان     دانند كه در اين ميان      هاي گردشگري سياه مي     هاي و جاذبه    را؛ انگيزه غالب بازديد از مكان     

هيجان، خود اكتشافي، آرامش و تمـدد اعـصاب،          )2007 (يدانكل). Gaya,2013:20 (هاي جنگ تأكيددارند    ه جبهه ازجمل
هـاي    تـرين انگيـزه     كنجكاوي، وحدت و همدلي، بازديد و زيارت، تأمل و عبرت، كشف سنديت و اعتبار و يادآوري را مهم                 

هـا و رفتارهـاي       ها نقش مهم و مؤثري در تـصميم         گيزهان. Teyichang,2014:71)(كند    بازديد از مناطق جنگي بيان مي     
برخالف گردشگري توده كه متكـي بـر تفـريح و اسـتراحت اسـت در گردشـگري سـياه و از آن ميـان                         . گردشگران دارند 

شـده در ارتبـاط بـا گردشـگري          در مطالعات انجام  . باشند  دهنده گردشگران مي    هاي متنوعي سوق    گردشگري جنگ، انگيزه  
ي و اكتـشاف، سـرگرمي و تفـريح، تقويـت وحـدت و همـدلي، زيـارت، تعيـين صـحت و اعتبارسـنجي،                         جنگ، كنجكـاو  

و ) 2004 (لنـون . شده است   هاي گردشگران بيان    ترين انگيزه   وجوي هويت، آموزش و حس مسئوليت اجتماعي، مهم         جست
ــتون ــ     ) 1996 (اس ــادين ب ــورد نم ــرگ و برخ ــاره م ــر درب ــياه را تفك ــگري س ــلي از گردش ــزه اص ــيانگي ــد ا آن م  دانن

)Farmaki,2013:2(.  اي آموزشي به افزايش سطح درك و آگـاهي از   عنوان تجربه تواند به هاي جنگي، مي  بازديد از جاذبه
مالقات بـا    (هاي فردي   نيز بر اساس تفكرات مازلو، انگيزه     ) 1971 (مكينتاش). Niemelä,2010:16 (رخدادها منجر گردد  

هـاي    انگيـزه ) هـاي زنـدگي     هنر، مـذهب و شـيوه      (هاي فرهنگي   انگيزه) ها  شف حقيقت آشنايي با مردم محلي، ك     دوستان،
 )احتـرام بـه قربانيـان و پيـشرفت فـردي         (هـاي اعتبـاري و حيثيتـي        انگيزه) سالمتي و كاهش فشارهاي عصبي     (فيزيكي

گردشـگران،  . دانـد   مـي هاي بازديد از مناطق گردشـگري جنـگ           ترين انگيزه   را مهم ). 4: 1392زاده و والشجردي،    ابراهيم(
يـادگيري در  : استراحت، فرهنگي مانند: ها را در چهار گروه فيزيكي مانند        توان آن   هاي مختلفي هستند كه مي      داراي انگيزه 

: هـاي پرسـتيژ ماننـد       آشنايي با افراد جديد و اجتماعي شـدن و درنهايـت انگيـزه            : هاي شخصي مانند    مناطق جديد، انگيزه  
وجـوي تـازگي و    جـست ) 2009 (كـالرك ). 28: 1390رنجبريان و همكـاران،  (بندي كرد  طبقهنفس و خود شكوفايي    عزت

). NIEMELÄ,2010:27 (دانـد  بداعت و فراز از روزمرگي را انگيزه مهم گردشگران نوگرا ازجمله گردشگران جنگي مـي              
 اجتمـاعي؛   –شـناختي     گيزشـي روان  شمارد؛ عوامل ان    نيز نه انگيزه را براي بازديد از مناطق جنگي برمي         ) 1979 (كرامپتون

شامل فرار از عالم خاكي درك شده، ارزيابي و شـناخت خويـشتن، آرامـش و آسـودگي، اعتبارسـنجي، يـادآوري، تقويـت                        
ارتباطات خويشاوندي، تسهيل تعامالت اجتماعي و درنهايت، دو عامل ديگر انگيزشي يعني آموزش و يادگيري؛ و تازگي و                  

هـا و     برآورده شدن انگيزه  ) 2005 (يون و يوسال   ).Gaya,2013:13( كند  بندي مي   فرهنگي دسته جذابيت را در زمره علل      
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بايـست مـديران و برنامـه         كنند و تأكيددارند كه مي      نيازهاي گردشگران را عامل اصلي تحقق رضايت گردشگران بيان مي         
هـا در پـي تـأمين رضـايت گردشـگران              آن هاي گردشگران بشناسند تا با توجه به        ريزان عرصه گردشگري در ابتدا انگيزه     

تداوم و پايداري گردشگري در مقصدهاي گردشگري بر پايه ديد سيستمي درگـرو  . )Yoon & Uysal,2005:45 (برآيند
دهنـده گردشـگران    هاي سـوق  تحقق اصل رضايت گردشگران است و اين امر نيز در گروه برآورده شدن نيازهاي و انگيزه  

ها برآورده    ها شناخته شود و سپس آن       هاي آن    دستيابي به اصل رضايت گردشگران، بايستي انگيزه       بنابراين جهت . باشد  مي
  ).143: 1395ميرزايي و رضايي،  (و تأمين گردند

 
 روش پژوهش

باشد و جهت گـردآوري اطالعـات آن در بخـش نظـري از       تحليلي مي–تحقيق كاربردي حاضر به لحاظ روش، توصيفي  
 بخش عملي از روش ميداني مبتني بر مصاحبه و توزيع پرسشنامه در ميان گردشـگران جنـگ اسـتان                    منابع اسنادي و در   
بدين ترتيب كه در ابتدا جهـت  . باشد اي از هر دو روش كمي و كيفي مي اين پژوهش، آميخته. شده است   كردستان استفاده 

صـورت نيمـه سـاختارمند بـا         هايي به   ، مصاحبه هاي جنگ استان    هاي گردشگران از بازديد جاذبه      ترين انگيزه   شناسايي مهم 
صورت هدفمند و با در نظرگيري سن، تعداد بازديد، تحصيالت، حضور در جبهـه و آگـاهي در                    تعدادي از گردشگران كه به    
ها رسيدن بـه اصـل اشـباع نظـري يعنـي              مبناي پايان مصاحبه  . انتخاب شدند، انجام گرفت    ارتباط با وقايع جنگ منطقه؛    

 نفـر تحقـق   21كه اين امر در مصاحبه با       ) Elder,2009:8 (اند، بود   شده  هاي تكراري كه بارها و بارها شنيده        خشنيدن پاس 
در . وتحليل قـرار گرفتنـد       به روش تكنيك تئوري بنيادي با طي سه مرحله كدگذاري، مورد تجزيه            ها  مصاحبهسپس  . يافت

هـاي    منظور شناسايي هدفمند و سـاختاري انگيـزه          روش به  تكنيك تئوري بنيادي و آنچه در پژوهش حاضر بر مبناي اين          
سير تكاملي خود را تا منتج شدن به تئوري در قالب جداولي            ) ها  مصاحبه (شده  هاي گردآوري   دادهگردشگران انجام گرفت،    

هـا بـا كـدهايي     ادهدر ادامـه مقايـسه، د  ) هـا   ها را با داده     داده (اي تحليل شدند    صورت مقايسه   ها در ابتدا به     داده. طي كردند 
 هـايي جـاي گرفتنـد    گذاري و در مرحله بعد كـدهاي مـشترك در مفـاهيم و سـپس چنـد مفهـوم مـشترك در مقولـه               نام

)Mills,2006:3(      در  .ها، تئوري شكل گرفـت      ها يا ابعاد مركزي حاصل از تلفيق زير مقوله           و درنهايت با دستيابي به مقوله 
 نفر از گردشگران چهـار مقـصد   400اي طراحي و در اختيار  ها، پرسشنامه    از مصاحبه  منظور تعميم نتايج حاصل     ادامه نيز به  

 پرسشنامه در ميـان     100كه به نسبت مساوي تعداد      )  و سروآباد   سنندج هاي بانه، مريوان،    يادمان(استان  گردشگري جنگ   
 از فرمـول كـوكران بـراي حجـم           به ذكر است، مبناي تعيين حجـم نمونـه اسـتفاده            الزم .ها توزيع گرديد؛ قرار گرفت      آن

كـه در سـال قبـل از        ) هاي راهيان نور سپاه اسـتان كردسـتان         مسئول كاروان (بود   هزار گردشگر    360اي به ميزان      جامعه
گيري با تأييد متخصصان دانشگاهي عرصه  روايي محتوايي و صوري ابزار اندازه  . هاي جنگ استان بازديد كرده بودند       جبهه

مـورد  . 73آزمون و پايايي آن نيز با مصاحبه ضريب آلفاي كرونبـاخ برابـر          عنوان پيش    پرسشنامه به  30گردشگري و توزيع    
خيلـي  =1 (يكـرت لاي    هـا هـم كـه در طيـف پـنج گزينـه              هاي حاصله از پرسـشنامه      وتحليل داده   تجزيه. تأييد قرار گرفتند  

  . انجام گرفتLISRELافزار  در نرمسازي ساختاري  شده بودند با تحليل و مدل طراحي) خيلي زياد=5......كم
  

  مطالعه محدوده مورد
اكنون با دارا بودن قريب  هاي غربي كشور، مستقيماً درگير جنگ تحميلي بود و هم         عنوان يكي از استان     استان كردستان به  

ق و توسـعه    به سه هزار نقطه يادمان جنگ، در اين استان استعداد سرشاري براي جذب گردشگران ايراني و خارجي و رون                  
 و درياچـه    4  يادمان شامل بوالحسن، سيران بند بانه، داالني اورامان، والفجر         7 در اين استان  . گردشگري جنگ وجود دارد   

هاي بانه، مريـوان،      زريوار مريوان، دزلي اورامان و باشگاه افسران سنندج، در چهار مقصد عمده گردشگري يعني شهرستان              
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). 1395مكـاري،  (ها و مسيرهاي گردشـگري جنـگ اسـتان كردسـتان تعيـين گرديدنـد       انعنوان يادم   سروآباد و سنندج به   
هاي مهم جنگ در اين استان        شده است عمده تراكم يادمان      طور كه در نقشه گردشگري استان كردستان نشان داده          همان

ه اينكه در اين مسير، چهـار       ويژ  هاي سنندج، مريوان و دهستان دزلي در شهرستان سروآباد قرار دارد به             در مسير شهرستان  
  .اند، وجود دارند نقطه كه موردحمله شيميايي نيز قرارگرفته

 

   نمايش موقعيت مقاصد گردشگري جنگ استان كردستان.1 شكل

   
  ) فرهنگي و گردشگري استان كردستانسايت ميراث( :منبع

  

  ها بحث و يافته
در مرحلـه   .  مرحله باز، محوري و انتخابي، كدگـذاري گرديدنـد         ها در سه    در ابتدا بر اساس تكنيك تئوري بنيادي، مصاحبه       

بعدازآن كلمـات و عبـارات كليـدي كـه پيـام اصـلي              . عنوان واحد مطالعه انتخاب شدند      در ابتدا جمالت به   كدگذاري باز و    
شده   هاي مفهومي مناسبي به هريك از عبارت و نكات كليدي استخراج            جمالت بودند، استخراج گرديدند و سپس برچسب      

 در اين مرحله پس از مـشخص شـدن مفـاهيم            :كدگذاري محوري . ها اختصاص داده شد     با توجه به اشتراك و شباهت آن      
هاي مشتركي داشتند در يك طبقه واحـد          شده و مفاهيمي كه اشاره به مقوله        اصلي، بار ديگر اين مفاهيم در همديگر ادغام       

آخـرين مرحلـه   : كدگـذاري انتخـابي  .  مقوله بود10اصل اين امر، تشكيل اي واحد، جاي گرفتند كه ح    گذاري مقوله   و با نام  
هاي مركزي كه جامع بوده و دربرگيرنده تمـامي           باشد يعني ايجاد مقوله     ترين طبقات مي    كدگذاري؛ همان تشكيل گسترده   

هاي فشاري    ركزي انگيزه هاي مركزي كه در اين پژوهش نيز، دو مقوله م           در واقع ايجاد مقوله   . باشند  ها و مفاهيم مي     مقوله
شده در مرحله قبل، شكل گرفتنـد   هاي تشكيل هاي مركزي پس از ادغام دوباره مقوله عنوان مقوله هاي كششي به   و انگيزه 

نتايج  3در جدول . )62: 1384 فرد، دانايي؛ Hambete,2010:14؛ Mills,2006:3 (ها هستند كه دربرگيرنده تمامي مقوله
  .ه شده استسه مرحله كدگذاري آورد
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 شده از فرايند كدگذاري هاي استخراج  مقوله.3شماره  جدول

هاي  مقوله
 مركزي

 مفاهيم مشترك ها مقوله

 يادگيري
آمـوختن بـراي چگونـه       -4درك احـساس سـختي و مـشقت،          -3بازآموزي تاريخ،    -2آشنايي با واقعيات جنگ،      -1

  بر مناطق مرزيديدن نتايج و آثار جنگ -6، تأمل و عبرت -5زيستن، 

 يادآوري خاطرات جنگ -9هاي جنگ،  ماندگاري خاطرات و فداكاري -8هاي جنگ،  ها و حماسه ترويج ارزش -7 نشر و يادآوري
 كششي

 تقدس مكان -13 تازگي و بديع بودن مكان، -12 تعريف دوستان، -11 ها، تبليغات رسانه -10 ها جاذبه

 كنجكاوي
هـا،    پردازي  پاسخ به خيال   -16تجربه كردن شرايط جنگ،      -15،  )تلفيق تفريح و زيارت    (طق جنگي بازديد از منا   -14
 اعتبارسنجي -17

نوستالژي و 
  بزرگداشت

  هـا و خـاطرات تلـخ جنـگ،     تـسكين غـم   -20احترام به شهدا و از دست رفتگان جنگ،    -19تنگي گذشته،     دل -18
 همدردي و همدلي -21

ـ يت هويت ايرانيتقو -22  خودشكوفايي تفكر در ارتبـاط بـا مـرگ و رشـادت،      -24فراگيري حس ازخودگذشتگي،  -23 اسالمي،  
 ارزيابي و داوري خود -28كسب پرستيژ و شأن اجتماعي،  -27تجربه حسي نو،  -26، )رواني (شدن متحول -25

 همگرايي و وحدت ملي -31عشق به كشور،  -30ادامه دادن راه شهدا در حفاظت از كشور،  -29  گرايانه ملي

 ايدئولوژي و عقيده
تجديدعهد و ميثاق با شـهدا و        -34 تجديد پيمان با اهداف نظام،       -33 اعالم ايستادگي در برابر استكبار جهاني،      -32

 مسئوليت و وظيفه اجتماعي -35 هايشان، آرمان

 زيارت -38تقويت فرهنگ معنويت و جهاد،  -37تقويت ايمان،  -36  مذهبي

  
  
  
  
  

 فشاري

 

كسب آرامش و 
 لذت

 سرگرمي و گذراندن اوقات فراغت -41رهايي از روزمرگي و مادي بودن،  -40، آرامش و تمدد اعصاب -39

  

آمده و در واقع ارائه مدل نهايي پژوهش و بررسـي روابـط متغيرهـاي نهفتـه و             دست  منظور تأييد نتايج كيفي به       به در ادامه 
در ابتدا نتايج برازش آورده شـده      . سازي نهايي انجام گرفت     ، مدل ليزرلافزار     نرم آشكار از طريق مدل معادالت ساختاري و      

طور كـه   در اين بعد، همان. هاي كششي دارد شده در بعد انگيزه قبول مدل طرح    نشان از برازش مطلوب و قابل      4 در جدول 
ان ارتبـاط و همبـستگي هـر متغيـر     شده است؛ با توجه به مقـدار بارهـاي استانداردشـده كـه ميـز               در شكل زير نشان داده    

هاي آورده شده داراي ارتباط و همبستگي مطلوبي بـا عوامـل    تمامي انگيزه دهد، شده با عامل مربوطه را نشان مي  مشاهده
  ).2 شكل (هاي كششي گردشگران جنگ هستند ديگر انگيزه عبارتي يا به

  

  
  

  هاي كششي هاي انگيزه  و عاملها نمايش ضرايب استانداردشده تأثيرات شاخص .2شكل شماره 
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ها نيـز،     ها و عامل    براي تمامي شاخص  ) 5 جدول (شده   محاسبه ) نبودن 1,96كمتر از    (tهمچنين نتايج مقدار مطلوب آماره      
ديدن نتايج و آثـار جنـگ بـر    بين در عامل يادگيري، شاخص       دراين. باشند  دار مي   شده معني   دهد كه روابط ترسيم     نشان مي 

ماندگاري خاطرات  ، در عامل نشر و يادآوري نيز شاخص         0,57 و ميزان ضريب استاندار برابر       t 4,69ا مقدار   مناطق مرزي ب  
هـا نيـز، شـاخص        و در عامـل جاذبـه      0,44 و ميزان ضريب استانداردشده برابر       5,47 برابر   tهاي جنگ با مقدار       و فداكاري 

، داراي بيـشترين اهميـت و تـأثير در          0,47ستانداردشده برابر    و ضريب ا   6,46شده برابر      محاسبه tتعريف دوستان با مقدار     
ها با بيشترين مقدار ضريب       هاي كششي نيز، عامل جاذبه      هاي انگيزه   در ميان عامل  . هاي كششي گردشگران هستند     انگيزه

دشگران به مقاصد    بيشترين اهميت و تأثير را در ايجاد تقاضا و هدايت گر           8,18شده برابر      محاسبه Tاستانداردشده و مقدار    
  .گردشگري جنگ استان كردستان داشته است

  

  هاي كششي گردشگران جنگ استان كردستان هاي برازش مدل ساختاري انگيزه  نمايش شاخص.4شماره  جدول
  شده مقدار محاسبه  قبول مقدار قابل  نام شاخص  هاي برازش شاخص

GFI  شاخص نيكويي برازش  GFI>0.90  94.  تأييد  
AGFI شده كويي برازش اصالحشاخص ني  AGFI   تأييد  .92 90 .0

RMSEA  ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد  RMSEA<0. 08  062.  تأييد  
NFI  شاخص برازش هنجار شده  NFI>.0 90  90.  تأييد  

NNFI  شاخص برازش هنجار نشده  NNFI> 0.90  92.  تأييد  
CFI  شاخص برازش تطبيقي  CFI> 0.90  93.  تأييد  

CMIN/df  تأييد  2,51  3 تا 1بين   سكوئر بهنجار شده به درجه آزاديكاي ا  
IFI  شاخص برازش افزايشي  IFI>0. 90  93.  تأييد  

  
  1هاي كششي گردشگران جنگ استان كردستان ها و عوامل انگيزه شده براي شاخص  محاسبهT مقدار .5شماره  جدول

 

  tمقدار   شاخص
  ---  آشنايي با واقعيات جنگ  1
  4,25  آموزي تاريخباز  2
  4,53  درك حس سختي و مشقت  3
  4,69  ديدن نتايج و آثار جنگ بر مناطق مرزي  4
  4,48  تأمل و عبرت  5

  ها عامل

  4,66  آموختن براي چگونه زيستن  6
  4,93  يادگيري

  4,57  هاي جنگ ها و حماسه ترويج ارزش  7
    5,47  هاي جنگ ماندگاري خاطرات و فداكاري  8
  ---  ات جنگيادآوري خاطر  9

  6,90  نشر و يادآوري
  ---  ها تبليغات رسانه  10
  6,46  تعريف دوستان  11
  6,26  تازگي و بديع بودن مكان  12

  

  6,01  مكان مقدس) بازديد(  13
  8,18  ها جاذبه

                                                            
  .گردد ها محاسبه نمي  آنtهاي اول هر عامل، مقدار  با توجه به مبنا قرارگرفته شاخص .1
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ل، نـشان  هاي مؤثر بر برازش مد طور كه نتايج شاخص هاي فشاري، همان هاي گردشگران يعني انگيزه در بعد ديگر انگيزه 
 شده بر اين مبنا و بر پايه شكل ارائه). 6 جدول (اطميناني برخوردار است شده از برازش مطلوب و قابل دهد، مدل طراحي مي

هـاي فـشاري      شـده انگيـزه     هاي شناسـايي    ها داراي تأثير و همبستگي با عامل        توان گفت كه تمامي شاخص      مي) 3شكل  (
  .باشند گردشگران جنگ استان كردستان مي

  
  

  هاي فشاري هاي انگيزه ها و عامل  نمايش ضرايب استانداردشده تأثيرات شاخص.3شماره  شكل
  

توان گفت كه تمـامي روابـط         مي) 1,96كمتر نبودن از مقدار      (شده   هاي محاسبه  tبين با توجه به معنادار بودن مقدار          دراين
كاوانه گردشگران، شاخص يا انگيزه ديدن مناطق جنگـي         هاي كنج   معنادار بوده و در ميان انگيزه     ) 3 (شده در شكل    ترسيم
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، در عامل نوستالژي و بزرگداشت؛ شاخص احترام بـه          0,44برابر  ) بار عاملي  ( و مقدار ضريب استانداردشده    t 6,04با مقدار   
با مـرگ و    در عامل خودشكوفايي؛ تفكر در ارتباط        ،0,76 و ضريب استاندار     t 9,97شهدا و از دست رفتگان جنگ با مقدار         

گرايانـه؛ شـاخص      هـاي ملـي     انگيزه ، در 0,51 و مقدار ضريب استانداردشده برابر       6,13شده برابر      محاسبه tرشادت با مقدار    
هاي ايدئولوژي و     ، در عامل يا انگيزه    0,38 و مقدار ضريب استانداردشده برابر       5,24 برابر   tهمگرايي و وحدت ملي با مقدار       

هاي مـذهبي؛   ، در انگيزه0,48 و مقدار ضريب استانداردشده برابر       7,41  برابر Tعي با مقدار    مسئوليت اجتما عقيده؛ شاخص   
 و  0,45ضـريب استانداردشـده برابـر         و مقـدار   5,14شده برابـر       محاسبه t تقويت فرهنگ معنويت و جهاد با مقدار      شاخص  

 گذرانـدن اوقـات فراغـت بـا محاسـبه           هاي مربوط به آرامش و لذت نيز، شاخص سـرگرمي و            درنهايت در عامل يا انگيزه    
هـاي فـشاري گردشـگران      داراي بيشترين اهميت، تأثير و همبستگي با عوامـل و انگيـزه        0,51ضريب استانداردشده برابر    

ضـريب   (گرايانه با مقدار بـار عـاملي        هاي ملي   شده فشاري نيز انگيزه     هاي شناسايي   در ميان عوامل و انگيزه    . جنگ هستند 
هاي فشاري و در واقع ايجاد تمايل بـه            داراي بيشترين همبستگي و تأثير معنادار در سازه انگيزه         1,14برابر  ) استانداردشده

  ).7 جدول (باشد سفر در گردشگران جنگ استان كردستان مي
  

  هاي فشاري گردشگران جنگ استان كردستان هاي برازش مدل ساختاري انگيزه  نمايش شاخص.6شماره  جدول
 

  شده مقدار محاسبه  قبول مقدار قابل  نام شاخص  زشهاي برا شاخص
GFI  شاخص نيكويي برازش  GFI>0.90  92.  تأييد  

AGFI شده شاخص نيكويي برازش اصالح  AGFI   تأييد  .91 90 .0
RMSEA  ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد  RMSEA<0. 08  035.  تأييد  

NFI  شاخص برازش هنجار شده  NFI>.0 90  89.  رد  
NNFI  ص برازش هنجار نشدهشاخ  NNFI> 0.90  95.  تأييد  
CFI  شاخص برازش تطبيقي  CFI> 0.90  96.  تأييد  

CMIN/df  تأييد  1,50  3 تا 1بين   كاي اسكوئر بهنجار شده به درجه آزادي  
IFI  شاخص برازش افزايشي  IFI>0. 90  96.  تأييد  
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  هاي فشاري گردشگران جنگ استان كردستان هها و عوامل انگيز شده براي شاخص  محاسبهT مقدار .7جدول شماره 
 

  tمقدار   شاخص
  ---  اعتبارسنجي  14
  5,48  تجربه كردن شرايط جنگ  15
  6,04  ديدن مناطق جنگي  16

  ها عامل

  4,84  ها پردازي پاسخ به خيال  17
  7,73  كنجكاوي

  ---  تنگي گذشته دل  18
  9,97  همدردي و همدلي  19
    6,39  ات تلخ جنگها و خاطر تسكين غم  20

  10,1  احترام به شهدا و از دست رفتگان جنگ  21
  15,79  نوستالژي و بزرگداشت

  ---   اسالمي-تقويت هويت ايراني  22
  3,99  فراگيري حس ازخودگذشتگي  23
  6,13  تفكر در ارتباط با مرگ و رشادت  24
  5,60  )رواني (شدن متحول  25
  4,79  تجربه حسي نو  26
  4,85  پرستيژ و شأن اجتماعيكسب   27

  

  5,29  ارزيابي و داوري خود  28
  7,05  خودشكوفايي

  ---  ادامه دادن راه شهدا در حفاظت از كشور  29
    4,35  عشق به كشور  30
  5,24  همگرايي و وحدت ملي  31

  6,47  گرايانه ملي
  ---  اعالم ايستادگي در برابر استكبار جهاني  32
  3,89  هداف نظامتجديد پيمان با ا  33
  4,39  هايشان تجديدعهد و ميثاق با شهدا و آرمان  34

  

  7,41  مسئوليت اجتماعي  35
  9,65  ايدئولوژي و عقيده

  ---  تقويت ايمان  36
    5,44  تقويت فرهنگ معنويت و جهاد  37
  5,14  زيارت  38

  6,48  مذهبي
  ---  سرگرمي و گذراندن اوقات فراغت  39
    2,53  رگي و مادي بودنرهايي از روزم  40
  3,45  آرامش و تمدد اعصاب  41

  8,24  آرامش و لذت
  

  گيري نتيجه
ها كه مربوط به مسافران ورودي است از آن رو داراي اهميت اسـت كـه                  منظر مقاصد گردشگري، مطالعه شرايط انگيزه     از  

ترتيـب مـديريت    ايـن   بايد داشته باشد بههايي دهد كه مقصد مطلوب، چه ويژگي گذاران نشان مي ريزان و سياست    به برنامه 
اي مناسب جهت پاسخگويي به نيازهاي بازار هدف تجهيز نمايد،  گونه مقاصد گردشگري خواهد توانست امكانات خود را به  
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در اين راستا نيز، پژوهش حاضـر بـه         . اين تنها راه موفقيت و جلب رضايت گردشگران يك مقصد در امر گردشگري است             
هـاي حاصـل از       هاي جنگ در استان كردستان پرداخـت كـه يافتـه            هاي گردشگران بازديدكننده از ميدان      زهشناسايي انگي 

سازي ساختاري در راستاي دستيابي به اين هدف و سؤال اصلي پژوهش، مبتني بر شناسايي                 تكنيك تئوري بنيادي و مدل    
  :ح زير، نمايان ساختهاي گردشگران جنگ استان كردستان، مواردي را به شر ترين انگيزه مهم

هـاي    يزهانگترين    هاي گردشگران با استفاده از تكنيك تئوري بنيادي، مهم          وتحليل مصاحبه   هاي حاصل از تجزيه     يافته
ها، كنجكاوي، نوسـتالژي و       هاي يادگيري، نشر و يادآوري، جاذبه       انگيزه:  مقوله شامل  10 مفهوم، 41گردشگران را در قالب     

گرايانه، ايدئولوژي و عقيده، مذهبي، كسب آرامش و لذت و درنهايت دو مقولـه مركـزي و                   مليبزرگداشت، خودشكوفايي،   
 هاي پيشين، همانند پـژوهش ميرزايـي و رضـايي           در برخي پژوهش  . هاي كششي و فشاري خالصه نمود       بعد اصلي انگيزه  

 نيز مطابق با ايـن يافتـه اصـلي          )2013 (2گايا ،)2010(1بيگلي ،)1395 (صادقلو ،)1395 (محمود زاده و همكاران    ،)1394(
هاي كششي و فشاري جـاي گرفتنـد هرچنـد كـه ترتيـب و                 هاي گردشگران متنوع بوده و در قابل انگيزه         پژوهش، انگيزه 

هـاي كشـشي      هاي تجمع يافته در هر بعد با توجه به نوع گردشگري موردبررسي متفاوت بوده اما در ميـان انگيـزه                     انگيزه
هاي فشاري؛ فرار از روزمرگي، كنجكاوي و اجتماعي شـدن مـورد تأكيـد بـوده و                   ها و در انگيزه     جاذبهتأكيد بر بديع بودن     

شـده نتـايجي را نـشان دادنـد كـه در زيـر بـه                  هاي شناسايي   سازي و تحليل ساختاري انگيزه      در ادامه مدل  . اند  مشابه بوده 
  :شده است ها اشاره ترين آن مهم

و مقدار ضريب استاندار شده مطلـوب، داراي        ) 1,96بيشتر از    (tشده با مقدار آماره       ساييهاي شنا   در ابتدا، تمامي انگيزه   
هاي كششي و فشاري گردشـگران        شده انگيزه   هاي شناسايي   داري بر عوامل مربوط به خود يعني مقوله         تأثير و ارتباط معني   

ي گردشـگري جنـگ در منطقـه موردمطالعـه     شده عوامل اصلي ايجـاد تقاضـا      هاي شناسايي   ديگر انگيزه   عبارتي  بودند و به  
يادآور اصـل مهمـي در توسـعه گردشـگري اسـت كـه              ) 1392 (اين يافته مطابق با نتايج پژوهش قادري و مطهر        . هستند

ها نبوده و هرچند كه وجود  هاي گردشگران تنها تابع عامل صرف بازديد جاذبه         گسترش مطلوب گردشگري و تأمين انگيزه     
ها سعي در برآوردنشان نمود       ها نيز شناسايي و با تطبيق جاذبه        سي بوده اما نياز است كه ساير انگيزه       ها يك شرط اسا     جاذبه

  .تا رضايت گردشگران حاصل آيد
  هاي كششي سازه انگيزهـ 
هاي كششي گردشگران جنگ       داراي بيشترين ارتباط و تأثير باانگيزه      1,06ها با بيشترين بار عاملي برابر         عامل جاذبه ـ  

هـاي    هاي بكر و بديع كـه يكـي از ضـرورت            دهد، منطقه موردمطالعه از لحاظ دارا بودن پتانسيل          كه اين امر نشان مي     بود
هاي مؤثر بر اين عامـل، شـاخص          در ميان شاخص  . باشد، داراي وضعيت رضايت بخشي است       اصلي توسعه گردشگري مي   

گيـري از انـواع       نوعي نشان از ضعف تبليغـات و عـدم بهـره           تعريف دوستان، داراي بيشترين بار عاملي بوده كه اين امر به          
  .هاي جنگ استان دارد ابزارهاي تبليغاتي جهت معرفي جاذبه

ها، داراي كمترين بار عاملي بر عامل مرتبط با خود است، شاخص آشنايي با  شاخصي كه در ميان اين دسته از انگيزهـ  
اي كـه شايـسته و موردنيـاز بـوده            گونـه   دهـد كـه بـه       فته نشان مـي   اين يا . باشد  هاي جنگ در عامل يادگيري مي       واقعيت
هايي كه جنگ را لمس نكرده و يا كمتـر در             ويژه آن   هاي جنگ نقل نگرديده و هنوز هم بسياري از افراد جامعه به             واقعيت

  .اند، آشنايي رضايت بخشي با تحوالت جنگ و تأثيرات آن ندارند معرض آن بوده
  ريهاي فشا سازه انگيزهـ 
هـاي فـشاري گردشـگران        گرايانه داراي بيشترين بار عاملي و اهميت در ميان عوامل اصلي انگيـزه              هاي ملي   انگيزهـ  

                                                            
1. Bigley 
2. Gaya 
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هاي همگرايي و وحدت ملي       باشد، انگيزه   در اين عامل، شاخصي كه داراي بيشترين بار عاملي مي         . جنگ در استان هستند   
عنوان نمادهاي همگرايي ملـي دارد،         و حفظ آثار دفاع مقدس به      است كه اين امر نشان از اهميت توسعه گردشگري جنگ         

هـاي آن     نيز، بازتوليد حافظه فردي و جمعي از جنگ و انتقـال ارزش           ) 1395 (ارتباط و در پژوهش رازقي و همكاران        دراين
هـاي   گيـزه گرايانـه، عامـل يـا ان    هـاي ملـي   همچنين بعـد از انگيـزه     . موجب تقويت انسجام و همگرايي ملي گرديده است       

ايـن نتيجـه؛    . هاي فشاري گردشـگران دارا هـستند        خودشكوفايي است كه بيشترين بار عاملي و اهميت را در ميان انگيزه           
سـازي و اجتمـاعي شـدن افـراد جامعـه را نـشان                نقش معنوي گردشگري جنگ و آثار دفاع مقدس در خودسازي، هويت          

  .دهد مي
هاي فشاري است در تطابق       عاملي بر عامل مرتبط با خود در ميان انگيزه        اي كه داراي بيشترين بار        شاخص يا انگيزه  -

، شاخص يا انگيزه احتـرام بـه شـهدا و از دسـت رفتگـان جنـگ در عامـل نوسـتالژي و                        )1395 (با نتايج پژوهش صادقلو   
ايـن مطلـب را     تأييـد    .اين امر نشان از اهميت و احترام شهداي جنگ در فضاي اجتماعي كشور دارد             . باشد  بزرگداشت مي 

ها  توان در محاسبه مقدار بار عاملي مطلوب در شاخص وظيفه يا مسئوليت اجتماعي دانستن گردشگران از بازديد ميدان          مي
  .باشد جنگ ديد كه داراي بيشترين بار عاملي بر عامل مرتبط با خود مي

عنـوان يكـي از       به) 1392 (فراهانيزاده و      شاخص سرگرمي و گذراندن اوقات فراغت، همانند نتايج پژوهش ابراهيم          -
باشـد، يـادآور ايـن اصـل در گـسترش             هاي گردشگران كه داراي بيشترين بار عاملي بر عامل آرامش و لـذت مـي                انگيزه

عنـوان   ها جهت گذراندن اوقات فراغت گردشگران در مقاصد گردشگري به     بايست تنوعي از جاذبه     گردشگري است كه مي   
توانـد نيازهـاي متنـوع گردشـگران را          رز مهيا گردد و تكيه صرف بر يك جاذبـه خـاص نمـي             هاي اصلي و با     مكمل جاذبه 

كردنـد كـه در كنـار ايـن سـفر             همچنان كه بسياري از گردشگران بيان مي      . ها را حاصل آورد     برطرف نموده و رضايت آن    
هـا و بـسترها؛       فراهم آمدن زمينه  معنوي، بازديد و تفريح در اين استان مرزي كه داراي طبيعتي زيبا نيز هست، در صورت                 

  .انگيز خواهد بود بسيار مفرح و خاطره
  :باشد يا توجه به نتايج حاصله؛ پيشنهادهاي پژوهش مبتني بر راهكارهاي زير مي

گيري از انواع ابزارهاي تبليغاتي، در زمان و محلي مناسب جهت معرفي، بازاريابي و ايجاد تقاضا جهت بازديد از                     بهرهـ  
  .اي جنگ استانه جاذبه
هاي مرتبط با گردشگري جنگ اسـتان و تقويـت            بخشي به جاذبه    ارتباط تأكيد بر تنوع     ها؛ دراين   بخشي به جاذبه    تنوعـ  
هـا در مقاصـد    گردي است كه با توجـه بـه پتانـسيل    هاي گردشگري ديگر استان، نظير گردشگري تجاري و طبيعت   جاذبه

 ها و هاي بيشتر، طراحي نمادهاي جنگ، موزه     ساخت يادمان . اند  گران قرارگرفته گردشگري نيز، مورد استقبال فراوان گردش     
باشـد نيـز      هـا مـي     هـا جبهـه     تـرين آن    هاي مورد بازديد گردشگران جنگ كه از مهـم          روزآوري و معماري مطلوب مكان      به

  .هاي جنگ استان خواهند گشت بخشي به جاذبه ساز تنوع زمينه
هاي جنگ استان را نقل نمايند و پخـش           هايي كه واقعيت    و با تأكيد بر مستندها و فيلم      هاي تلويزيوني     ساخت برنامه ـ  

هـا در ميـان       هايي در ارتباط بـا وقـايع جنـگ و توزيـع آن              هاي استاني و ملي، انتشار بروشورها و كتابچه         اين آثار از شبكه   
  .ها با تحوالت و اتفاقات جنگ منظور آشنايي بيشتر آن گردشگران به

هـاي   و اسـتان  هاي مقصد گردشگري جنگ استان     هاي شهرستان   هاي جنگ و دفاع مقدس در ورودي        يادماننصب  ـ  
  .جوار آن هم
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