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Provinces of Iran bordering with Iraq were battle fields during 

Iran-Iraq war and today are among tourist attracting places in 

Iran. The factors provoking tourists to see these regions are 

important to characterize because the needs of the tourists should 

be identified and supplied. This paper tries to characterize factors 

driving and provoking the tourists who visit battle fields in 

Kermanshah. The research method adopted here is field finding 

and the data gathering procedure is based on library and field 

findings (N= 384) methods. The T-test and Friedman Test are 

used to analyze the data. The research sample includes the 

tourists who visited battle fields in Kermanshah in 2018. 

Random sampling is used to reach the required sample. The 

research results show that driving factors are more effective than 

attracting factors in journey to visit the battle fields in 

Kermanshah. Political-national identity, perseverance, curiosity 

and self-flourishing factors are among the most important driving 

factors with 3.32, 2.85, 2.37 and 1.45 mean rank, respectively. 

And location holiness, leisure and necessity are among the most 

important attracting factors with 2.59, 1.72 and 1.69 mean rank, 

respectively. 

 Keywords: Tourism, Rahian-e Nour, Kermanshah Battle Fields, 

Driving Factors, Attracting Factors. 
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1400، بهار  3، شماره  3دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا  

موثر بر انتخاب مناطق  انگیزشی عوامل شناسایی

 مناطق)مطالعه موردی: عنوان مقصد سفر عملیاتی به

 عملیاتی استان کرمانشاه(

 PHD، رضا مالحسینی اردکانی
  دانشگاه ، اعظم  پیامبر دانشکده، دور  از سنجش و  جغرافیا مرکز پژوهشگر

 )ع(، تهران. حسین امام  جامع 

 M.sc عباس فروتن
جامع امام ه ا، دانشگدفاع مقدسکارشناس ارشد جغرافیا و  

 .حسین)ع(
 

 چکیده
های مرزی ایران با مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در استان

 عوامل روند. می های جذب گردشگر به شمارعراق یکی از مکان
کنندگان از مناطق عملیاتی تأکیدی بر اهمیت  انگیزشی بازدید

مختلف بازدیدکنندگان را از های بایست گروه است که میاین موضوع 
نظر انگیزش سفر، شناسایی و تدارکات الزم را در این مناطق جهت 

 هایانگیزه ارزیابی از این رو. نمودپاسخگویی به انگیزش آنها مهیا 

 و نیازها که دهدمی اجازه ما به گردشگران مناطق عملیاتی

 صدد است،این پژوهش در .کنیم درك و را بدانیم آنها ترجیحات

عملیاتی استان  بازدیدکنندگان مناطقرانشی و کششی  عوامل
از نظر  حاضر پژوهش روشنماید.  بندی گروه و شناسایی را کرمانشاه

ای و گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه و بوده ماهیت، پیمایشی
تک  Tاز طریق آزمونها تجزیه و تحلیل داده درو  بودهمیدانی 

ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری در این نمونه
به مناطق عملیاتی  1397که در سال  گردشگرانی استپژوهش، 

اند، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کردهاستان کرمانشاه سفر
نفر تعیین گردید سپس برای تعیین و دسترسی به نمونه  384کوکران، 

تایج نمورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. 
های رانشی نسبت به مولفهدهد که، نشان می حاصل از پژوهش

مناطق عملیاتی استان کششی تاثیر بیشتری در سفر به های مولفه 
انگیزش رانشی به ترتیب های . بر این اساس مولفهکرمانشاه دارند

هویت ملی، پاسداشتی، کنجکاوی و خود  -سیاسیهای مولفه 
باشد و می (1.45( )2.37( )2.85( )3.32شکوفایی با میانگین رتبه ای )

های مهمترین عوامل انگیزش کششی به ترتیب مربوط به مولفه 
، ایکانی، تفرج و اوقات فراغت و الزام با میانگین رتبهتقدس م

 باشد. (می1.69( و )1.72)، (2.59)

 

: گردشگری، راهیان نور، مناطق عملیاتی کلمات کلیدی

 کرمانشاه، انگیزش رانشی، انگیزش کششی.
   29/04/1400تاریخ دریافت: 
 24/06/1400تاریخ پذیرش:

 rmakavirestan@gmail.comنویسنده مسئول: 
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 مقدمه
های و گونهها به موازات رشد و توسعه گردشگری، بازارامروزه 

جدیدی از گردشگری به وجود آمده است که در گذشته خیلی 
ی جدید، در حوزه منابع هااند، یکی از این گونهمورد توجه نبوده 

در  .گردشگری، گردشگری ناشی از جنگ استهای و جاذبه
شگرى جنگ وجود دارد که هاى متعددى از گردایران پتانسیل 

عنوان محصول توجه به ماهیتشان، به یک از آنها با هر
توجه قرار گیرند. درحال حاضر،  توانند موردگردشگرى جنگ می

میراث جنگ تحمیلى مهمترین پتانسیل گردشگرى جنگ در 
 گردشگری مطالعات از طرف دیگر در .[1]کشورمان می باشد

 به  و  بوده  برخوردار اهمیت خاصی از  همواره  انگیزه واژه

 قرار  توجه  رفتار گردشگران مورد در مهم لفهمو یک  عنوان

گران، انگیزه طوری که در تفسیر رفتار گردشاست. به گرفته
عنوان محرك اصلی در نظر گرفته توان بهگردشگری می

 زمینه  در تحقیقاتی ضرورت دارد تا  اساس براین. [2]شود
بازار بالقوه مورد نظر صورت های انگیزشی و ویژگینیازهای 
 شناخت و داشتن اطالعات کافی از نیازها یا  با  حقیقت گیرد. در 

 عوامل  همان یا  و  سفر عوامل انگیزشی از  برگرفته  که  تقاضا
است، مدیران مقصد قادر خواهند بود به  کششی و  رانشی
عاقب آن تر به برنامه ریزی سفر پرداخته و متای مناسب گونه

انواع گردشگران را برطرف نمایند و در های نیازها و خواسته
 نظر مورد مقصد از رفت آن، برون و  سرمایه  اتالف  از نهایت

عنوان مسئله نمود آید. آنچه در این راستا به عمل به  جلوگیری
های رانشی و کششی که تاکنون انگیزه کند این است می پیدا

مورد یعنی استان کرمانشاه گردشگران در منطقه مورد مطالعه 
ریزی برای  بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل برنامه

ن یک اعنواساس تمایالت گردشگران بهتوسعه گردشگری بر
گردشگران سایی عوامل انگیزشی لذا شنا ؛باشد چالش مطرح می

 عنوان یک مقصدان کرمانشاه بهمناطق عملیاتی استدر انتخاب 
عنوان یکی از اهداف این تحقیق در نظر گرفته گردشگری به 

 دفاع مقدس، اهداف گردشگران و شچنانچه انگیز .شده است
ای را به گونه این مناطقتوان نمی شود،نبه درستی شناخته 

، به این مناطقهای زشارحفظ  عالوه بر کرد کهسازماندهی 
 پرداخته  بازدیدکنندگان هایمین خواستهامناسب به تطریقی 

. لذا این پژوهش با توجه به آنچه بیان شد و با نگرش به شود
اهمیت موضوع، ضمن شناسایی و اولویت بندی مهمترین 

عملیاتی استان  عوامل انگیزشی رانشی و کششی سفر به مناطق
راهیان های ه پیشنهادات در جهت توسعه سفر کرمانشاه، به ارائ

بنابراین سواالت تحقیق عبارتند  نور در این استان پرداخته است.
 از:
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رانشی گردشگران دفاع مقدس های مهمترین انگیزه  -1
 هایی هستند؟  ناطق عملیاتی کرمانشاه چه انگیزه در سفر به م

کششی گردشگران دفاع های مهمترین انگیزه  -2
هایی کرمانشاه چه انگیزه ناطق عملیاتی مقدس در سفر به م

 هستند؟ 

های  ای از مهمترین انگیزه نتایج این تحقیق با ارائه نمایه
تواند مناطق عملیاتی استان کرمانشاه، می زائران راهیان نور در

در این  اننفعبه متولیان و برنامه ریزان راهیان نور و سایر ذی
بهتر شناخته و جامعه هدف را های استان کمک نماید تا انگیزه 

ای سازماندهی نماید که نیازهای های خود را به گونهبرنامه
مختلف را به بهترین وجه ممکن برطرف نمایند. در های گروه

توان انتظار سیر موفقیت آمیز برای دست یابی به می این صورت
انداز گردشگری دفاع مقدس، با کمترین زمان و کمترین  چشم

است، داشته ها و سازمانها تگاه هزینه، که خواست همه دس

 باشیم. 

 تحقیقات پیشین
 به سفر تقاضای افزایش و  طوالنی پیشینه علیرغم

 توجه اخیر، سال چند طول در تنها جنگ با مرتبط هایمکان
 تحت و شده جلب آن به نسبت دانشگاهی و علمی مجامع
ناشی  گردشگری. است گردیده مطرح گردشگری جنگ عنوان

 جهان، امروز گردشگری بازار در ایفزاینده طوربه  از جنگ
 به مندانعالقه  برای را خاص سفرهای پتانسیل و  افتهی افزایش
 در  جنگ از ایشده بازسازی ای واقعیهای صحنه  از بازدید

مناطق جنگی ) یا جنگ در آنها رخ داده یا مرتبط با جنگ 
به برخی از تحقیقاتی  1جدول  در. است نموده فراهم هستند( را

صورت مختصر حوی مرتبط با موضوع پژوهش است بهکه به ن
  است. پرداخته شده

 

 تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش  :1جدول 

 نویسنده/سال  نتایج  /عنوان پژوهش

ای تحت عنوان گردشگری جنگ، تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی با استفاده از روش تحقیق در مقاله
ستراتژی نظریه مبنایی یا گراند تئوری و از طریق ابزار مصاحبه عمیق، ضمن بررسی انگیزه افراد اکیفی مبتنی بر 

ی افراد شرکت کننده پرداخته است. نتایج حاکی شرکت کننده در سفرهای راهیان نور به تجربه این نوع سفرها بر رو
به نسل جدید موجب شکل دوران دفاع مقدس های از آن است که تجربه سفرهای راهیان نور از طریق انتقال ارزش

 تولید حافظه فردی و جمعی در جامعه خواهد شد. گیری و باز

 رازقی و همکاران

(1395) 

 انتخاب بر تاثیرگذار انگیزشی عوامل بندی اولویت به کششی و رانشی عوامل یهنظری از استفاده با حاضر مقاله

 استفاده با و پیمایش یشیوه  به تهران هایدانشگاه دانشجویان منظر از سفر، برای خوزستان استان عملیاتی مناطق
 به مربوط ترتیب بهها رتبه باالترین رانشی انگیزشی عوامل بین درها یافته  براساس پرداخته است. نامه پرسش از

 نیز   کششی انگیزشی  عوامل  بین  در . است فیزیکی  عوامل  نهایت  در و  روانشناختی  عوامل اجتماعی،  تعامالت جستجو، 

 . است محسوس  عوامل  سپس و نامحسوس  عوامل  به مربوطها اولویت 

زاده و  محمود
 (1393) همکاران

 و داخلی مقاصد مقصد، مقایسه انتخاب در گردشگران انگیزاننده کششی عامل بررسیدر پژوهشی تحت عنوان 
 بررسی ضمن  ابزار پرسشنامه و پیمایشی- توصیفی تهران، با استفاده از روش پژوهش، موردی: شهر  خارجی مطالعه

 خارجی مقصد  دو انتخاب فضایی الگوی  مقایسه و تبیین  به مقصد در انتخاب مسافران رانشی و کششیهای انگیزه 

 بود  آن از  حاکی نتایج  شود. پرداخته تهران شهر  ساکن گردشگران سوی  از داخلی )کیش( مقصد  و  مالزی(  و )شینگن 

 و  مقصد در تعریف شدههای فعالیت  و آنها  از استفاده در راحتی احساس و مقصد  در موجود امکانات از افراد تصور  که
 است.  مؤثر  مقصد  آن انتخاب در ها،جاذبه صرفا  نه

 قادری و مطهر 

(1392) 

عنوان یک  ششی موثر بر انتخاب شهر شیراز بهیت بندی عوامل انگیزشی رانشی و ک الودر پژوهشی تحت عنوان 
مقصد گردشگری از منظر گردشگران داخلی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه و با استفاده از 

عنوان یک مقصد اولویت بندی عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر انتخاب شهر شیراز بهنظریه رانشی و کششی به 
دهد که بین عوامل انگیزشی  می اصل از پژوهش نشانگردشگری از منظر گردشگران داخلی پرداخته است. نتایج ح

رانشی باالترین رتبه به ترتیب مربوط به سالمتی روحی و تندرستی، استراحت فیزیکی و کسب آرامش روحی و روانی 
برجسته تاریخی و های و در بین عوامل انگیزشی کششی نیز جاذبه  باشدمی و دوستانها و باهم بودن خانواده

 باشند. می برخوردارها مان نوازی مردم شیراز به ترتیب از باالترین اولویت و مهها ع جاذبهفرهنگی، تنو 

 ابوطالب غریبی

(1391) 

ان مخاطب :)مطالعه موردی جنگهای ق و نیازهای مخاطبان در موزهها، سالئبررسی و شناخت هدف در پژوهشی به 
ق و نیازهای مخاطبان ب شناسی، شناخت اهداف، عالئت مخاطموزه ملی نیروی هوایی در دفاع مقدس(، ضمن اهمی

یفی تحلیلی دوران دفاع مقدس با استفاده از روش توصهای تاریخی، فرهنگی و ارزشهای و تاثیر آن در انتقال میراث

 نیک بخش حبیبی 

(1390) 
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 نویسنده/سال  نتایج  /عنوان پژوهش

جنگ پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش های ق و نیازهای مخاطبان در موزهها، سالئبه بررسی و شناخت هدف
باشند و در نهایت برای هر نوع از سیاسی، تاریخی و اجتماعی می به ترتیب فرهنگی،ها نشان داد که بیشترین انگیزه

 ارائه نمودند.  یراهکارهایها انگیزه 

 در آپارتاید ثار آ :موردی )مطالعه گردشگری تاریک در جذب جهت گردشگران هایهعنوان انگیز در پژوهشی تحت

ته است. نتایج حاصل از پژوهش پرداخ به مهمترین عوامل انگیزشی گردشگران ورودی به این آثار جنوبی(، آفریقای
 از گردشگران ایهه انگیز مهمترین عنوانکنجکاوی، به و عالقه یادگیری، و آموزشیهای دهد که انگیزهمی نشان

 .باشند می  آپارتاید نژادی تبعیض  نظام از جامانده آثار به بازدید

Camille  
(2014) 

 

 7یادبود پارك : موردی مطالعه سیاه ) های گردشگری سایت  در بازدیدکنندگان  انگیزه  عنوان درك در پژوهشی تحت

 به مهمترین عوامل انگیزشی رانشی و کششی گردشگران پرداخنه است. نتایج حاصل از پژوهش نشان کنیا( اوت،
 انگیزشی  عوامل  میان در  و تازگی جستجوی و  کنجکاوی عامل  دو رانشی  انگیزشی  عوامل  میان در دهد کهمی

 نمایشگاه محل  و خاطرات یادآوری مردن،  مرگ و فرهنگی، و تاریخی میراث با  آشنایی یادگیری،  و آموزش  کششی؛

 باشند. می جذب گردشگران به این پارك هایهانگیز ترین  مهم نیز  آن  آثار و

Gaya(2013) 

 

 اردوگاه :)مطالعه موردی فاجعه و های مرگنمکا بازدید از گردشگران انگیزه عنوان درك در پژوهشی تحت

 دهد کهمی ه است. نتایج حاصل از پژوهش نشانگیزشی گردشگران پرداختهلند( به مهمترین عوامل ان در وستربورك
 ترین  مهم فرد، و منحصربه تازه هاین مکا دیدن به عالقه کنجکاوی،  حس خود، هویت درك  و  خودشناسی

 . هستند  بازدیدکنندگان  هایه انگیز

Isaac(2013) 

 

کره( به مهمترین   دو بین DMZنمونه موردی: منطقه  جنگ) گردشگری برای هاییهعنوان انگیز در پژوهشی تحت
 و تاریخ، فرهنگ  از آگاهی عامل پنجدهد که می ه است. نتایج حاصل از پژوهش نشانی گردشگران پرداختانگیزه 
عنوان مهمترین  شمالی( به )کره رژیم سیاسی با مخالفت و گردی طبیعت ماجراجویی، کنجکاوی، منطقه،  امنیت
 باشند. می منطقه این از بازدیدهای انگیزه 

Bigley(2010) 

 مبانی نظری
ای از مطالعات ادبیات گردشگری  در حالی که بخش گسترده

ی مقصدهای گردشگری ی بازاریابی، مصرف، عرضهدرباره
ی، در ان و صاحب نظران گردشگراست، برخی از محقق

 . [3]های فاجعه، مرگ و جنگ هستندنهاده جوی برابرجست
 هایمکان به سفر تقاضای افزایش و  طوالنی پیشینه علیرغم
 توجه اخیر، سال چند طول در تنها مرگ، و جنگ با مرتبط

 گردشگری " عنوان تحت و شده جلب آن به نسبت علمی

 دلیل  به سیاه گردشگری. است شده  مطرح ،"تلخ "یا ،"سیاه
 آن،  نظری چارچوب گیریشکل  و  علمی یعرصه به ورود
 به  [.4]کرد جلب خود به را گردشگری محققان از بسیاری توجه
 های فعالیت  به نیز دیگری اصطالحات سیاه، گردشگری از غیر

 چشم به گردشگری متون در مرگ با مرتبط گردشگری
 سیاه،  هایمکان گردشگری مرگ، گردشگری: مانند. خوردمی

 آور و گردشگری جنگ.وحشت  گردشگری

 جنگ گردشگری
ی مهم و یک زیر مجموعه 20گردشگری جنگ در قرن 

بینی شده که در قرن  اساسی از گردشگری سیاه بوده و پیش
ی مهم از گردشگری سیاه نیز نه تنها یک زیر مجموعه 21

خواهد بود، بلکه تبدیل به یکی از انواع پر طرفدار گردشگری در 
عنوان زیر خواهد شد. اهمیت گردشگری جنگ به  جهان

مجموعه گردشگری سیاه، به حدی است که برخی از محققان 
به اشتباه یا عمد، گردشگری سیاه و گردشگری جنگ را به یک 

به طور فزاینده بازدید از . امروزه [5،6]برندمفهوم به کار می
ه به های تاریخی، شامل آنچه که به رخدادهای وابستسایت

کشد به یک تاریخ انسان و مرگ دسته جمعی را به تصویر می
. [7]جنبه مهم از بازدیدهای گردشگری تبدیل شده است

گردشگری جنگ یعنی عزیمت گردشگر با هدف بازدید از 
های مناطق جنگی، جهت کسب تجربه جدید و ثبت وقایع جاذبه

 باشد. اجتماعی و معنوی می -برای ارضای نیازهای فرهنگی
گردشگران جنگ مجموعه خاصی از گردشگران هستند که 

هستند و در  آنهای عالقمند به بازدید از میادین جنگ و یادمان
دوستانه و حتی  احساسات هیجانی، معنوی، بشر طی سفر خود،

د و بعد از سفر احساسات و کننمذهبی و معنوی را تجربه می
)افرادی که به  کنندگان را درباره جنگ و شرکتیی هااندیشه 

 کنند.اند( به انحاء مختلف ابراز میهر نوع با جنگ درگیر بوده
اوقات گردشگران جنگ، کسانی هستند که خود، خانواده  بیشتر

 . [8]اندداشته و یا دوستان آنها در جنگ شرکت
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  گردشگرى جنگ پیشینه

 هاى نظامى، یادبودها و سایرمناطق جنگى، قبرستان 

 که هاى مرتبط با جنگ بیش از هزار سال استمکان
پس از پایان جنگ . بازدیدکنندگانى را به خود جذب کرده است

هاى مهم بیشمارى از مکان جنگ جهانى اول، گردشگران
از  واقع در توصیف رشد کلى گردشگرى پس  در. بازدید کردند

سراسر دنیا براى  توان گفت صدها هزار نفر ازمی، 1918سال 
، 1918پس از  هاىل در طول سا حس کنجکاوى خود، ارضاى

هجوم آوردند. به شکل مشابه، جنگ جهانى  مناطق جنگى  به
جنگى  هاى بعدى گردشگرى مناطقنیز موجب پیشرفت  دوم

امروزه گردشگرى جنگ  .هم در اروپا و هم در سایر نقاط شد
جاذبه و مهم صنعت گردشگرى  هاى پرشاخه  عنوان یکى ازبه
نفر در ها ساله میلیون  جهان طرفداران زیادى داشته و همه در

هاى از جاذبه مناطق جنگى نقاط مختلف جهان در قالب تورهاى
کنند. این بخش از صنعت دیدن می گردشگرى جنگ

 سرعت رو به رشد بوده و توسعه و  در جهان به گردشگرى 

در این حوزه  گذارى زیادى در کشورهاى مختلف دنیا  سرمایه
 .[5]تام شده اسانج 

 ایران در گردشگری جنگ پتانسیل
ناشی از های متعددی از گردشگری در ایران نیز پتانسیل

از آنها با توجه به ماهیتشان، وجود دارد که هر یک  جنگ
توان مورد توجه قرار ، میجنگعنوان محصول گردشگری به

رسد در حال حاضر میراث جنگ تحمیلی گیرد. اما به نظر می
در ایران  جنگیل گردشگری سایران و عراق مهمترین پتان

باشد. این جنگ که از سوی عراق آغاز و بر ایران تحمیل 
، به طول انجامید و در طی این 1367تا 1359از سال  گردید،

هشت سال،کل کشور و خصوصا مناطق غرب )ایالم، کرمانشاه، 
 خوزستان،) کردستان و آذربایجان غربی( و قسمتی از جنوب

گیر این جنگ بود که همانند دیگر مناطق ردبوشهر و هرمزگان( 
ل را دارد تا یاین پتانس ، زده جهان، از جمله ویتنام در آسیا جنگ

تبدیل به یک مقصد مهم گردشگری جنگ گردد و گردشگران 
های آن بازدید عالقمند به این موضوعات در جهان، از جاذبه

 ترویج  و  آموزش  هایروش  نتری بخش اثر از نمایند. یکی

 آنان حضور انقالب، سوم نسل  جوانان میان در  شهادت فرهنگ

 به  آثار مشاهده و  مقدس دفاع سال  هشت عملیاتی مناطق در

 فضای  درك  همچنین و  نزدیک  از  دوران آن از  مانده  جای

 در  ایران  غیرتمند و  قدرشناسمردم  ت. اس مناطق  این  معنوی 

 از  بازدید  نیکوی  رسم  تحمیلی جنگ پایان از  پس  های سال

 و  وطن مدافعان و  رزمندگان قدمگاه زیارت  و  جنگی مناطق
 سال هر پسندیده آیین این و  نهادند بنا را شهیدان مشهد

 نفر هزار صدها ساله همه که طوری به یافت  بیشتری  مشتاقان

 این  از  هایی کاروان قالب در  یا  و  خانوادگی انفرادی،  صورت  به

 بازدید  تحمیلی جنگ  دوران نورانی های یادمان و  نبرد  مناطق
 اینکه  بر عالوه دنیا  در  جنگی مناطق تورهای امروزه. کنندمی

 است،  کشور  هر  مدافع  رزمندگان از  تجلیل  برای  فرصتی 

 نشان و  صلح  فرهنگ ترویج  و  آموزش برای کالسی عنوانهب

 قرار  برداری بهره  مورد ،جنگ خونین پیامدهای دادن
  .[9]گیردمی

 مفهوم انگیزش

  Motivationالتین  اصطالح انگیزش نخستین بار از واژه  

گرفته شده است. انگیزش عبارت است  ،که به معنای حرکت است 
انگیزد و درون ارگانیسم که رفتار را برمی  از حالت فرضی در

. پدیده انگیزش [ 10] دهد می  ارگانیسم را به طرف یک هدف سوق 
علل رفتار و اینکه چرا انسان در مواقع مختلف دست به غالبا به 

. هر فرد صدها نیاز [ 11] دهد می  زند، پاسخ می  رفتارهای متفاوت
این نیازها برای در دست گرفتن عنان رفتارهای فرد با هم در  ، دارد 

خصوص دارد منجر ه رقابتند، نیازی که بیشترین قدرت را در لحظه ب 
 تلقی  یندی فرآ  عنوان به  انگیزش  . [12] شود می  به نوعی فعالیت 

 به  نیل  در  افراد  تالش  تداوم  و  گیری  جهت  شدت،  که  شود می 

 . [13]   می دهد قرار  محاسبه  مورد  را  هدفی 

 انگیزشی در مورد گردشگریهای نظریه
تحلیل انگیزشی متفاوتی برای های نظریه پژوهشگران

که به این است ها نظریه اند. هدف از طرحمسافرت ارائه کرده 
روند؟ یا می چنین پرسشی پاسخ داده شود؛ چرا مردم به مسافرت

شود می به صورتی دقیق تر، چه عواملی موجب ایجاد انگیزش
مشخصی بروند؟ تفکیک این دو های که مردم به مسافرت

یت زیادی دارد. در پرسش نخست، مسئله درك پرسش اهم 
باید به در حالی که در پرسش دوم  روانی مسافر مطرح است.

تاکنون جذابیت و کنش مقصد مسافر توجه کرد. های جنبه 
 –له نظریه پالك، نظریه مطلوب ایزو از جم زیادیهای نظریه

سفر )نظریه نردبان دوره های آهوال، نظریه سلسله مراتب انگیزه
سفر  شبرای توجیه انگیز و نظریه رانشی و کششی سفر( پیرس

و  ترین معروف  از یکی. [14]و الگوهای رفتاری ارائه شده است
 در زمینه انگیزش های محتواییی تئور پرکاربردترین

باشد می و کششی رانشی انگیزشی  عوامل  تئوری  گردشگری، 
 .[15]اساس این نظریه تدوین شده استیق حاضر برکه تحق

 انگیزش رانشی
درونی که خواستگاه محور هستند و میل های مجموعه نیرو 

اتی و به امیال ذ کنند. این عواملمی ایجادبه سفر را در فرد 
به  رانشی عوامل کلی طور شوند. بهمی نامحسوس فرد مربوط

 رانشی، . در گردشگری عوامل[16]پردازدمی  سفر تصمیم تشریح
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 سفر به افراد را که هستند یاروانشناختی -اجتماعی نیازهای

 کنند.می تشویق
یند  آهویت ملی فر :هویت ملی -ی سیاسیمولفه

های پیرامون خود، هر ملتی به پرسش هپاسخگویی آگاهان
گذشته، کیفیت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلی و دائمی، حوزۀ 

های ملهم از تمدنی، جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزش 
ها و آثار مادی، ای از نشانههویت تاریخی است؛ مجموعه

سبب تفاوت جوامع از یکدیگر ای که زیستی، فرهنگی و روانی
. اگر ارزیابی افراد از هویت ملی مثبت و قابل قبول [17]شودمی

ت باشد، دلبستگی ملی را در پی دارد و اگر ارزیابی فرد از هوی
س و ایوس کننده باشد، احساس یااش منفی و مملی

ین نوع از هویت ا .سرشکستگی ملی را در پی خواهد داشت 
های مشترك مهم متعلق بودن و پیوستگی جنبه  همنعکس کنند 

ناشی از جنگ با توجه به اینکه .جنگ و آثار افراد به هم است
اس این اسهای تاریخ یک جامعه هستند. برگذشته و ارزش جز

رانشی های عنوان یکی از انگیزههویت ملی به -مولفه سیاسی
 .سفر به مناطق عملیاتی استان کرمانشاه شناسایی شده است

هتر و بهتر شدن میل به ب ی خود شکوفایی:مولفه

نسبت به آنچه که یک فرد هست و آنچه که یک فرد ظزفیت 
نسان به باشد. خود شکوفایی تمایل ذاتی امی شدن آن را دارد،

تحقق بخشیدن، حفظ و تعالی خویش است که تحت تاثیر این 
تعالی تمایل اساسی، ارگانیسم در جهت رشد، خودشگفتی، بقا و 

استقالل، مسئولیت و تسلط بر ، نفس، خود رهبری، خود نظمی
های معنوی . مناطق عملیاتی و ارزش[18]کندمی نفس حرکت

و  تواند الگویی برای بهتر شدن گردشگرانمی شهدا و رزمندگان
عنوان شکوفایی به این اساس خودزائرین در این مناطق باشد. بر

فر به مناطق عملیاتی استان رانشی سهای یکی دیگر از انگیزه 
 کرمانشاه شناسایی شده است. 

نجکاوی تمایل به ک :ی کنجکاوی و یادگیریمولفه

یادگیری، فهمیدن چیزهای جدید و درك نحوه کارکرد مسائل 
 خواهند  مى  که است  افرادى  شامل  مقوله ین . امختلف است

 اصلى انگیزه و  ببینند مستقیم طوره ب را جنگ نتایج  و  عواقب

ن اساس مولفه کنجکاوی و سیاسی ایبر است. کنجکاوى آنها
رانشی سفر به مناطق عملیاتی های عنوان یکی از انگیزهبه

 استان کرمانشاه شناسایی شده است. 
معنای غیر و به وع دوستی ن ی پاسداشتی:مولفه

هدف آن نفع رسانی به  دیگری و بیانگر رفتاری است که
محوری  جمله صفاتی که انسان را از خوددیگران است و از 

سازد و موجب ایثار، گذشت و پیوند صمیمانه در برابر می خارج
یکی از  عنواناساس پاسداشت به این بر .[19]شودمی دیگران

های رانشی سفر به مناطق عملیاتی استان کرمانشاه انگیزه
 شناسایی شده است. 

 انگیزش کششی

های و ویژگیها به جاذبه بیرونی که  مجموعه نیروهایی
 مربوط های محیطیجاذبه و خدمات ،مقصد مانند؛ امکانات

 فرد که امکاناتی بیان به کششی عوامل کلی طور به .شودمی

  .[17]پردازدمی برند،می بهره آنها از  مقصد انتخاب در
هیچ مکانی وفردی به خودی  :ی تقدس مکانیمولفه

نیستند.تقدس مکانی به علت مشابهت مکان با خود مقدس 
مکان قدسی یا حضور واسطه فیض یا ظهور مستقیم عامل 
تقدس زا در آن مکان است و فرد یا به نوع خود مقدس است با 

وقت . هر [20]یابدمی به واسطه حمل عناصر متعالی تقدس
و یا هر چیز که ارتباط خاصی با خدا پیدا کند تقدس به  یکس

باط خاص است وگرنه همه کند اما منظور ارتمی سرایتآن نیز 
مناطق  .دارند اما همه مقدس نیستند ارتباط با خداوند  تموجودا

رزمندگان با خدا، به واسطه ارتباط خاص شهدا و  عملیاتی
عنوان یکی از اس تقدس مکانی بهاین اسمقدس هستند. بر

کرمانشاه های کششی سفر به مناطق عملیاتی استان انگیزه
 شناسایی شده است. 

گردشگران به منظور : ی تفرج و اوقات فراغتمولفه

د اعصاب اقدام به زندگی عادی و جهت تمد دوری از محیط
نمایند وآنها با انگیزه گوناگون فاصله گرفتن از محیط مبدا می

. گاهی اوقات انگیزه رفتن به [21]دهندمی این کار را انجام
محیطی و های عملیاتی کرمانشاه صرفا دیدن جاذبهمناطق 

عنوان یکی دیگر باشد. براین اساس تفرج و تفریح بهتفریح می
از عوامل انگیزش کششی سفر به مناطق عملیاتی کرمانشاه 

 شناسایی شده است. 
 آموزان، شامل دانش :ی اقتضایی و الزاممولفه

 آموزش و تحقیق منظور که به است پژوهشگرانى و  دانشجویان

 افراد  ترین  و ملموس ترین  شوند مشخص می  مناطق این  وارد

پاس کردن درس  که براى  هستند  دانش آموزان دسته  این
 در هاسازمانهای به اقتضای برنامه یا افرادی که دفاعی و

ن اساس اقتضایی و الزام ایبر. دارند جنگ حضور میادین
ی سفر به مناطق انگیزش کشش عنوان یکی دیگر از عواملبه

 عملیاتی کرمانشاه شناسایی شده است.

 مدل مفهومی تحقیق
لعات موردی موجود، چارچوبی پس از بررسی منابع و مطا

برگیرنده تمام متغیرهای مطرح و اثرگذار در پاسخ به که در
مسئله تحقیق باشد طراحی شده است. در قالب این مدل 

اثرگذار بر تحقیق که در مناسبات میان عوامل مختلف مؤثر و 
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 .( 1. )شکلبیان شده استباشد، می مقدس در استان کرمانشاهگردشگران دفاع شناسایی و اولویت بندی عوامل انگیزشی  اینجا
 
 
 

 : مدل مفهومی 1 شکل

 
 

کنندگان در   مربوط به انگیزش حضور بازدیدهای مولفه
مناطق عملیاتی به صورت دو دسته انگیزش رانشی و انگیزش 

ی آورده شده است.الزم به ذکر است که پرسشنامه تحقیق کشش
 با توجه به این الگو طراحی شده است.

 روش شناسی پژوهش
 و  بوده پیمایشی تحقیق یکاساس ماهیت، بر حاضر تحقیق

آید. روش می شمار به کاربردی تحقیقات گروه در هدف برحسب
میدانی صورت ای و گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانه

گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش زائران راهیان نوری 
به مناطق عملیاتی استان  1397 -98که در سال  هستند

اند که تعداد این افراد طبق آمار دبیرخانه کرمانشاه سفرکرده
نفر  1.251.187قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج 

استفاده از فرمول کوکران با در باشد همچنین حجم نمونه با می
 نفر تعیین گردید. 384، ٪95نظر گرفتن سطح اطمینان 

 
سپس برای تعیین و دسترسی به نمونه مورد نیاز از روش 
نمونه گیری تصادفی در چند مرحله کار نمونه گیری استفاده 

یادمان فعال)شهدای بازی  6شده است. مرحله اول: با توجه به 

الفجر، شهدای مرصاد، شهید بهشتی قصر  طلع م دراز، شهدای
شیرین و پادگان ابوذر( موجود در استان کرمانشاه، سه 

ز، شهدای پاوه و شهدای مرصاد( یادمان)شهدای بازی درا
عنوان واحدهای مطالعه شناسایی شد که این سه یادمان هم به

ساده به صورت قرعه  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
اند. مرحله دوم: با توجه به مشخص بودن هکشی مشخص شد

استفاده از روش نمونه گیری  تعداد زائرین در هر یادمان، با
ادمان مشخص گردید. مرحله سوم: ای تعداد نمونه در هر یطبقه

اساس تعداد مشخص شده نمونه در هر یادمان به صورت بر
 بین زائران توزیع گردید.ها ه فی پرسشنامتصاد

های  ر یمتغ سنجش جهت ژوهشمه این پسواالت پرسشنا
خش اول: مربوط به دو بخش تشکیل شده است. ب از قیتحق

ای شامل عوامل دموگرافی و مشخصات متغیرهای زمینه 
باشد. بخش می پاسخگو به صورت ترکیبی) سواالت باز و بسته(

های اصلی پژوهش یعنی متغیرهای دوم: مربوط به متغیر
باشد می به مناطق عملیاتی کرمانشاه سفرانگیزشی زائران جهت 

با استفاده از طیف باشد و می سوال از نوع بسته 25که شامل 
«، »بی 4«، »موافقم: 5از »کامال موافقم:  ایگزینه 5لیکرت 
« سنجیده شده 1 « و »کامال مخالفم:2«، »مخالفم: 3نظرم: 
استفاده از  با ها،پرسشنامه صوری و  محتوایی واییراست. 

بندی عوامل  ویتشناسایی و اول

موثر در سفر به مناطق انگيزشی 

 عملياتی استان کرمانشاه 

 

رانشیانگیزش   

 هویت ملی و سیاسی

 خودشکوفایی

 گیریویی و یادماجراج

 ارزشی -پاسداشتی

 انگیزش کششی
 مولفه تقدس مکانی

ی تفرج و تفریحمولفه  

ی اقتضایی و الزاممولفه  
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و مقاالت و ها های مشابه در کتاب سواالت و پرسش نامه
 توزیع  و  عرصه گردشگری دانشگاهی متخصصان ییدتاهمچنین  

 سبهمحا با نیز آن پایایی و  آزمون پیش عنوانه ب پرسشنامه 60

در . گرفتند قرار ییدتا مورد 0.839 برابر کرونباخ آلفای ضریب

پرسشنامه قابل  367پرسشنامه توزیع شده،  384نهایت از بین 
اند و شده  SPSSوارد نرم افزار ها استفاده و جهت تحلیل داده

 Tاز آزمونها حاصل از پرسشنامهها برای تجزیه و تحلیل داده
 ای و آزمون فریدمن استفاده شده است.تک نمونه

 
 های مورد مطالعهاستان کرمانشاه و یادمان: موقعیت نسبی 2شکل 

 

 

 هایافته
دموگرافی های مربوط به مولفههای آمار توصیفی: پرسش

 بازدیدکنندگان به مناطق عملیاتی؛ اطالعات بدست آمده نشان
درصد مرد هستند.  62درصد پاسخگویان زن و  38دهد می

 40درصد متاهل هستند. حدود  75درصد مجرد و  25همچنین 
 30تا  15د بازدید کنندگان مناطق عملیاتی بین رنج سنی درص

سال یعنی بیشترجوانان هستند و اکثریت بازدیدکنندگان یعنی 
درصد آنها با تحصیالت دانشگاهی)فوق دیپلم، لیسانس،  84

 فوق لیساس و دکتری( هستند.
درصد یا  23ز بین شرکت کنندگان در این تحقیق حدود ا

نفر برای اولین بار به مناطق عملیاتی راهیان نور مسافرت  86
مناطق عملیاتی درصد برای چندمین بار به  67اند. حدود کرده

 اند.کرمانشاه سفر کرده 
آمار استنباطی: با توجه به اطالعات حاصله از آزمون 

شرکت کنندگان در این تحقیق کم اهمیت فریدمن، به اعتقاد 

برای سرگرمی و گذراندن به منطقه  سفر"ترین عوامل برای 

به منطقه برای کسب اعتبار و شان  سفر"، "اوقات فراغت

های سفر به منطقه صرفا برای شرکت در برنامه"، "اجتماعی

به منطقه برای فرار از قید و  سفر"، "هاآموزشی مدرسه، سازمان

سفر به "و  "روزمره گی دنیای مادی و دورشدن از هایبند
 منطقه برای حس نوستالوژی و یادآوری خاطرات خود و هم

  (2.) جدولاست "رزمانم در دوران جنگ

 

فریدمن : رتبه بندی سواالت انگیزشی با استفاده از آزمون 2جدول

 سواالت
میانگین 

 رتبه

 17.23 .امان و شهدا به این منطقه سفر کردهواالی انسانی رزمندگهای برای قدر شناسی و ارج نهادن به ارزش

 17.18  .امگوی زندگی به این منطقه سفر کردهمن برای شناخت و درس گرفتن از سبک زندگی شهدا و رزمندگان در جهت انتخاب بهترین ال

 17.1 .امدفاع مقدس به این منطقه سفر کردههای برای افزایش بصیرت در پرتو فرهنگ، معارف و ارزش

 17.07 .تا آمادگی همیشگی خود برای دفاع از کشورم را اعالم کنم اممن به این منطقه سفر کرده

 16.95 .این تاریخ را مرور کنم تا امکردههشت سال دفاع مقدس قسمتی از تاریخ ایران است، من به این منطقه سفر 

 16.52 . انقالب اسالمی باال ببرمهای ام تا عمل انقالبی خود را نسبت به ارزشمن به این منطقه سفر کرده

 16.42 .امدوستی به این منطقه سفر کردهطن برای ابراز عالقه به میهن و ارتقاء روحیه و
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 سواالت
میانگین 

 رتبه

 16.18  .سفر به این منطقه برای من سفری زیارتی و مقدس است

 15.85  .توصیه و سفارشات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت سفر راهیان نور باعث شد به این منطقه سفر کنم

 15.79 .امملی کشورم به این منطقه سفر کردهمن برای ابراز عشق، همگرایی و وحدت 

 14.98 .امو معنویت به این مناطق سفر کرده من برای تجربه عینی آرامش

 14.96 .امخود باوری به این منطقه سفر کردهروحیه  برای افزایش اعتماد به نفس،

 14.83 .نوع دوستی را در خود تقویت کنمام تا حس من به این منطقه سفر کرده

 13.81 .امجنگ به این مناطق سفر کردههای من برای کسب آگاهی و شناخت بیشتر با واقعیت 

 12.95 . باشدمی سفر به این منطقه فرصتی برای داوری و ارزیابی خودم نسبت به شرایط جنگ

 12.51 .اقدامات ضد حقوق بشر)حمله شیمیایی،تجاوز و ...( استسفر به این منطقه برای من، در اعتراض به 

 12.28 .امدفاع مقدس به این منطقه سفر کردهبه دلیل کنجکاوی و ارتقا حس حقیقت جویی در مورد اتفاقات رخ داده در 

 12.24 .امها(به این منطقه سفر کردهجنگ تحمیلی)آثار، ادوات و یادمانناشی از های من برای دیدن جاذبه

 12.08 .امان و ...( به این منطقه سفر کردهایثارگر) شهدا، جانبازهای عنوان بستگان خانوادهمن به

 12.02 .تصویر سازی دوستان و تبلیغات انجام شده از این مناطق باعث شد به این منطقه سفر کنم

 6.79 .اماین منطقه سفر کردهدوران جنگ به رزمانم در  حس نوستالوژی و یادآوری خاطرات خود و هم

 5.84 .امگی به این منطقه سفر کردهی مادی و دورشدن از روزمرهدنیاهای برای فرار از قید و بند 

 5.01 .امو... به این منطقه سفر کردهها آموزشی مدرسه، سازمان های صرفا برای شرکت در برنامه

 4.8 ام.منطقه سفر کردهن اجتماعی به این برای کسب اعتبار و شا

سوال اول پژوهش: تیپ شناسی عوامل رانشی 

موثر در سفر به مناطق عملیاتی کرمانشاه چگونه 

 است؟ 

 ای استفادهتک نمونه Tبرای بررسی این سوال از آزمون 
، نگاه زائران 4و  3ین اساس طبق اطالعات جداول اشود. برمی

مناطق عملیاتی کرمانشاه نسبت به عوامل رانشی و همچنین 
داری کمتر  ی آن با توجه به اینکه سطح معنیهاولفه برای زیر م

با استفاده از ست. در ادامه ا دارا و معنی است مثبت 05/0از 
 عوامل رانشی رتبه بندی های آزمون فریدمن زیر مولفه 

 .(5. )جدولشوندمی
 

 رانشی ای برای تحلیل عوامل یک نمونه Tآزمون  :3 جدول

 

 3مقدار آماره = 

 آزادی  درجه Tآماره 
سطح معنی 

 طرفه 2داری 
 هامیانگین اختالف 

 %95فاصله اطمینان 

 هابرای اختالف 

 حد باال حد پایین

 1.36 1.29 1.325 0000. 366 79.043 عوامل رانشی

 
 رانشیهای مولفه ای برای تحلیل زیریک نمونه  T : آزمون4جدول

 رانشی های زیر مولفه

 3مقدار آماره = 

 آزادی  درجه Tآماره 
سطح معنی 

 طرفه 2داری 
 میانگین اختالف ها

برای  %95فاصله اطمینان 

 هااختالف 

 حد باال حد پایین

 1.72 1.65 1.688 000. 366 92.135 هویت ملی -سیاسی 

 97. 89. 926. 000. 366 45.986 شکوفایی خود 

 1.34 1.20 1.271 000. 366 36.242 کنجکاوی
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 1.58 1.45 1.514 000. 366 48.297 پاسداشتی 

 از آزمون فریدمن  رانشی با استفادههای مولفه زیرهای رتبه  :5جدول

 3.32 هویت ملی  -سیاسی

 2.85 پاسداشتی

 2.37 کنجکاوی

 1.45 خود شکوفایی

با توجه به اطالعات حاصل شده از آزمون فریدمن از بین 

مهمترین عامل و  "سیاسی"عوامل رانشی مولفههای مولفه

 . کم اهمیت ترین عامل است "خود شکوفایی"

سوال دوم پژوهش : تیپ شناسی  -2 -4-2

موثر در سفر به مناطق عملیاتی عوامل کششی 

 کرمانشاه چگونه است؟ 

ای استفاده یک نمونه Tبرای بررسی این سوال از آزمون 

نگاه  7و جدول 6شود. براین اساس طبق اطالعات جدولمی
به عوامل کششی و زائران مناطق عملیاتی کرمانشاه نسبت 

 معنیآن با توجه به اینکه سطح های مولفههمچنین برای زیر 
با استفاده از است مثبت است. در ادامه  05/0داری کمتر از 

 عوامل کششی رتبه بندی های آزمون فریدمن زیر مولفه
 (8. )جدولشوندمی

 
 کششیهای ای برای تحلیل مولفه یک نمونه T : آزمون 6جدول 

 

 3مقدار آماره = 

 آزادی  درجه Tآماره 
سطح معنی 

 طرفه 2داری 

میانگین 

 هااختالف 

برای  %95فاصله اطمینان 

 هااختالف 

 حد باال حد پایین

 0.57 0.48 0.526 0000. 366 21.423 عوامل کششی

 
 کششیهای ای برای تحلیل زیر مولفه یک نمونه  Tآزمون  :7جدول

عوامل  های زیر مولفه

 کششی

 3مقدار آماره = 

 آزادی  درجه Tآماره 
سطح معنی 

 طرفه 2داری 
 هامیانگین اختالف 

برای  %95فاصله اطمینان 

 هااختالف 

 حد باال حد پایین

 35. 22. 286. 000. 366 8.203 جاذبه محیطی

 44. 29. 365. 000. 366 9.367 الزام 

 93. 82. 874. 000. 366 30.496 تقدس مکانی 

 
 کششی با استفاده از آزمون فریدمنهای زیر مولفههای رتبه: 8جدول 

 2.59 تقدس مکانی 

 1.72 تفرج و اوقات فراغت 

 1.69 الزام 

با توجه به اطالعات حاصل شده از آزمون فریدمن از بین 

مهمترین عامل  "تقدس مکانی"کششی مولفهعوامل های مولفه

 .کم اهمیت ترین عامل است "الزام" و 
 

 

 جمع بندی
 تحلیل و تجزیه که دهدمی نشان تحقیق پیشینه بررسی
 شده  پذیرفته کششی و  رانشی عوامل بعد، دو  ساسابر هاانگیزه
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 موثر گردشگر گیری تصمیم فرآیند در عوامل این است و 
 و بنیادی اساسی عوامل از کششی و  رانشی انگیزه هستند؛ لذا

 دهی جهت و  دلیل نوعی به تواندمی بوده و  سفر درك رفتار در
 انگیزش به مربوط بنابراین مطالعاتشود.  قلمداد رفتار گردشگر

چرا  که این و  روند می مسافرت به مردم چرا که دهندمی نشان
 انتخاب باعث عواملی چه و  روند می خاصی های مکان به مردم

و  سفر علت  تشریح  برای  شود. سفر می برای  خاص  مقصد یک 
عوامل  موضوع دو  سفر، برای خاص مقصد انتخاب علت

   .است شده  مطرح رانشی و  کششی
 گردشگری دفاع مقدس)راهیان نور(، هایمقصد منظر  از

 است  اهمیت  دارای رو  این  از  زائرین یهاانگیزه  شرایط مطالعه

 مقصد که  دهدمی نشان گذاران سیاست و  ریزان برنامه که به

 ترتیب  این به  باشد. داشته باید هاییویژگی چه  مطلوب،

 به  را  خود  امکانات توانست  خواهد  مدیریت مناطق عملیاتی 

 نیازهای مخاطبین هدف  به پاسخگویی  جهت  مناسب ایگونه

 گردشگران رضایت  جلب و  موفقیت راه تنها نماید، این تجهیز

 است. گردشگری امر  در مقصد یک
 و روش ماهیت به توجه بابر همین اساس تحقیق حاضر 

 در هدف برحسب را آن توانمی که بوده پیمایشی تحقیق یک
از  .آورد شماربه  شیوه پیمایشی به کاربردی تحقیقات گروه

ای برای تحقیق حاضر ارائه نشده است، لذا آنجایی که فرضیه 
باشد. سازماندهی می  اصلی بر پاسخ به سواالت تحقیقتاکید 

تحقیق در راستای پاسخ به سواالت گفته شده، بدین صورت 
 انجام شده است:

مربوط به نتایج توصیفی حاصل از پژوهش، سواالت 
دهد می دموگرافی بازدیدکنندگان به این منطقه نشانهای مولفه

 در درصد( و  75درصد(، متاهل) 62که تعداد بیشتر زائران مرد)

باشند و اکثریت بازدیدکنندگان می سال 30تا  15طبقه سنی
 درصد آنها با تحصیالت دانشگاهی هستند.  84یعنی 

ای و  تک نمونه Tهایآزمونحاصل از  نتایج استنباطی
 داد  نشان جهت تحلیل سواالت تحقیق تحقیق  آزمون فریدمن

انگیزشی سفر به مناطق عملیاتی استان رتبه عامل  بیشترین که
 مربوط به  آن از  بعد  و  رانشی عوامل متغیر  به مربوط  کرمانشاه،

انگیزش های است. در بین زیر مولفه کششی عوامل متغیر
 رتبه  بیشترین دارای  گرایانه  ملی -های سیاسیانگیزهرانشی، 

گردشگران  رانشی هایانگیزه  اصلی عوامل میان در اهمیت
 اهمیت از نشان امر این باشد.می استان این در دفاع مقدس

 به مقدس دفاع آثار حفظ و  گردشگری دفاع مقدس توسعه

 بایستمی این اساسدارد. بر ملی همگرایی نمادهای عنوان

 در  هویت ملی و  سیاسی حس و  اطالعات و  دانش  ی توسعه

 هایبرنامه  و  گرفته قرار  توجه مورد عملیاتی مناطق گردشگران

 دیدارکننده  افراد  و  گردشگران این نیاز انگیزش برای  با متناسب 

 در  هویت ملی  انگیزه  به  تا  شود  دیده  تدارك مناطق، این از

 شود.  داده  درخور  و  شایسته  پاسخ  گردشگران

زیر مولفه  گرایانه، ی ملیاز زیر مولفه بعد همچنین
 میان در را اهمیت و  رتبه بار بیشترین که است پاسداشتی

 اهمیت  از نشان امر این.  است  دارا گردشگران رانشی هایانگیزه

  دارد. کشور  اجتماعی فضای تحمیلی در جنگ شهدای احترام و 
کششی تقدس مکانی به های زهیانگهای در بین زیر مولفه

ترین و ترغیب کننده ترین عامل که موجب  عنوان اصلی
 مناطق عملیاتی استان کرمانشاهگردد گردشگران به سمت می

، هاا، قدمگاه ه. روح معنوی به خاطر وجود یادمان باشدمی بیایند،
ر این منطقه عامل کششی در این دها و زیارتگاه مرقد شهدا

این اساس متولیان و برنامه ریزان راهیان نور باشد. برمی هقطمن
طوری برنامه ریزی نمایند که بتوانند در راستای این مفهوم 

 نقش آفرین باشند. 

تقدس مکانی، انگیزه تفرج و  زیر مولفه از بعد همچنین
میان  در را اهمیت و  رتبه بار بیشترین که است اوقات فراغت

 این  یادآورهستند؛  دارا  گردشگران را های کششیزیر مولفه

 از تنوعی بایستمی که  است  گسترش گردشگری در  اصل

 مقاصد در  گردشگران فراغت اوقات گذراندن جهتها جاذبه 

 و  گردد  مهیا  بارز و  اصلی  هایجاذبه  عنوان مکملبه  گردشگری 
 متنوع نیازهای  تواندنمی خاص جاذبه یک  بر صرف تکیه

 آورد.  بدست راها آن رضایت و  نموده را برطرف گردشگران
 

 پژوهش پیشنهادهای حاصله؛ نتایج به توجه با

 :باشد می زیر راهکارهای  بر مبتنی
افزایش معرفت و شناخت زائرین راهیان تور به  (1

عنوان رزمندگان بههای واقعه دفاع مقدس و حاالت و ویژگی
  .تراز مکتب انقالب اسالمیهای انسان

زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوران دفاع مقدس،   (2
شهدای دفاع مقدس و آشنایی با مبانی فکری و سیره عملی 
شهدا در جهت مراقبت از خطر فراموشی و تحریف تاریخ دفاع 

 .مقدس

پرداختن به کیفیت اردوهای راهیان نور از تبدیل    (3
شدن این حرکت بزرگ فرهنگی بصیرتی به یک حرکت 

نمایند و باید مثل سفرهای حج و عتبات  ریجلوگی نمایشی
 عالیات نگاه معرفتی به آن داشته باشیم.

مختلف و متنوع و ایجاد تلفیقی های تدوین برنامه  (4
خصوص زائران هحزن انگیز و مفرح برای زائران بهای از برنامه

توان می نوجوان و جوان در جهت پرهیز از یکنواختی سفر آنها
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 برداشته شود. موثری های گام

 محلی و  زمان در  تبلیغاتی، ابزارهای انواع از گیری بهره

از  بازدید  جهت تقاضا ایجاد  و  بازاریابی معرفی، جهت مناسب
   .استان جنگ هایجاذبه 

 بر کیدتا ارتباط  این در ها؛جاذبه به بخشی تنوع (5

 و  استان جنگ  گردشگری  با  مرتبط هایجاذبه  به  بخشی تنوع
 گردشگری نظیر استان، دیگر گردشگری هایجاذبهتقویت 

 طراحی بیشتر،  هاییادمان گردی، ساخت طبیعت  شهری،

 مطلوب  معماری  و  روزآوری و به ها موزه جنگ،  نمادهای

 دفاع مقدس. گردشگران بازدید  مورد  هایمکان

 مستندها بر کیدتا با و  تلویزیونی هایبرنامه ساخت (6

پخش  و  نمایند نقل را  استان جنگ  های واقعیت  که  هایی فیلم و 
 و  بروشورها  انتشار ملی، و  استانی هایشبکه  از  آثار این

میان  درها آن  توزیع  و  جنگ وقایع  با ارتباط  در  هاییکتابچه
 اتفاقات  و  تحوالت با  آنها بیشتر  آشنایی منظور  به  گردشگران

 .جنگ 
 براساس نیز و  پژوهشهای یافته  به توجه با مجموع در

به  اندازه هر که کرد استنباط چنین توانمی  شده پیشینه مطالعه
عوامل انگیزشی دارای اولویت گردشگران دفاع مقدس توجه 

 توانمی  دارد؛ ثیر مستقیمتا وی آتی رفتار بر مقدار همان به شود
 پذیری زیادی باعث برگشت حد تا که داشت را انتظار این

 حفظ ضمن امر این ماحصل که شود. مقصد به این گردشگران
 در گردشگران از بیشتری تعداد جذب گردشگران فعلی،

 این که شد. خواهد ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاهیادمان
 وجهه و  شهرت اقتصادی، افزایش نظر از را بسیاری مزایای امر

 .داشت خواهد در پی منطقه برای این را مقصد
 

 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.  تشکر و قدردانی: 

اصل امانت داری در  های اخالقی، تعارض منافع:تاییدیه 

مقوله ارجاع دهی و حق کپی رایت به نحو شایسته توسط 
 نویسندگان رعایت شده است. 

موردی توسط ها: سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت 

 نویسندگان گزارش نشده است.
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