
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری  جنگ

 در استان کردستان 

مطالعه موردی: شهرستان مریوان
	 	 	

																																																																								سعدی	محمدی	1		

تاریخ	پذیرش	مقاله:	96/02/01 				تاریخ	دریافت	مقاله:	95/04/16	 	 	

*********
چكيده	

به	واقع،	آثار	باقی	مانده	از	جنگ	این	پتانسيل	را	دارند	که	با	جذب	گردشگران	و	توسعه	گردشگری	زمينه	ساز	بازسازی	
اقتصادی-	اجتماعی	مناطق	مرزی	که	بيشترین	آسيب	ها	و	خسارت	ها	را	از	جنگ	متحمل	شده	اند؛	گردند.	اما	تحقق	این	امر،	در	
گرو	هماهنگی	و	شرایط	مطلوب	کمی-	کيفی	تمامی	اجزای	سيستم	گردشگری	که	زیرمجموعه	دو	بعد	عرضه	و	تقاضا	هستند،	
را	در	گسترش	 ناموفق	کنونی	 تقاضا،	شرایط	 و	 بعد	عرضه	 دو	 پيش	روی	عملكرد	موفق	 موانع	و	مشكالت	 می	باشد.	وجود	
گردشگری	جنگ	در	مناطق	مرزی	سبب	گردیده	است.	جهت	حل	این	معضل	و	رونق	گردشگری	جنگ	در	این	مناطق،	ابتدا	
نياز	است	که	مطالعات	جامعی	با	مشارکت	گروه	های	ذی	نغع	صورت	گيرد	تا	با	شناسایی	این	موانع	و	مشكالت،	در	مرحله	
بعد،	برنامه	های	کاربردی	جهت	رفع	آنها	تدوین	گردد.	پژوهش	کاربردی	حاضر،	در	منطقه	مرزی	و	جنگ	زده	شهرستان	مریوان	
استان	کردستان	با	روشی	توصيفی	-	تحليلی	و	با	رویكردی	اکتشافی	انجام	گرفته	است.	جامعه	آماری	این	پژوهش،	دو	گروه	
آگاهان	محلی،	شامل	متخصصان	عرصه	گردشگری	و	مسئولين	توسعه	منطقه	به	همراه	گردشگرانی	است	که	در	قالب	راهيان	نور	
به	منطقه	اعزام	شده	اند.	جمع	آوری	اطالعات	در	بخش	نظری	با	استفاده	از	منابع	اسنادی	و	در	بخش	ميدانی	مبتنی	بر	مصاحبه	و	
توزیع	پرسشنامه	در	ميان	350	نفر	از	جوامع	آماری	انجام	گرفته	است.	تجزیه	و	تحليل	داده	ها	در	بخش	کيفی	با	استفاده	از	روش	
تحليل	محتوا	و	در	بخش	کمی	با	استفاده	از	آزمون	های	تحليل	عاملی	و	تحليل	مسير،	نشان	از	شناسایی	3	مؤلفه	انگيزه	و	تمایل	
کم	به	بازدید	از	منطقه،	ضعف	آشنایی	با	منطقه	و	جاذبه	های	آن	و	هزینه	های	سفر	به	منطقه	مربوط	به	بعد	تقاضا	و	6	مؤلفه	کمبود	
امكانات	و	خدمات	رفاهی	و	اقامتی؛	کيفيت	نامناسب	اطالع	رسانی،آموزش	و	تبليغات،	ضعف	ساختارهای	حمل	و	نقل،	کيفيت	
نامناسب	جاذبه	ها،	عدم	توجه،	نظارت	و	عملكرد	مطلوب	نهادهای	دولتی	و	ضعف	در	مشارکت	مردم	محلی	مربوط	به	بعد	عرضه	

گردشگری	منطقه،	به	عنوان	موانع	و	مشكالت	مؤثر	بر	گسترش	گردشگری	جنگ	منطقه	می	باشد.

واژه	های	کليدی:	گردشگری	سياه،	گردشگری	جنگ،	عرضه	و	تقاضا،	منطقه	مرزی	مریوان.
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1-	مقدمه
از  یکی  عنوان  به  گردشگری  امروزه  اینکه  به  توجه  با 
   (Dritsakis,200توسعه ای مطرح است فعالیت های  پرسودترین 
از توسعه گردشگری  (6,2Williams,2004,1Vehbi,2012,5 می توان 

و  شهری  توسعه  راستای  در  مکمل  فعالیتی  عنوان  به 
مرزی  مناطق جنگ زده  ویژه حل معضالت  به  و  روستایی 
پایدار،  ملی  امنیت  مسیر  در  امر  این  دنبال  به  و  برد  نام 
بسیاری  تغییرات  واقع  در  )منوچهری،1393،22(.  برداشت  گام 
مدرن  پست  تا گردشگری  انبوه  سنتی  زمان گردشگری  از 
امروزی رخ داده است. شکل گیری مقاصد و تجربیات جدید 
قالب  در  گردشگری  محصوالت  عرضه  و  تنوع  افزایش  و 
مدرن  پست  دنیای  مصادیق  از  خاص  عالیق  گردشگری 

.)wight,2005,120	106؛	)وثوقی،1388،	است
جدید  گونه های  و  مقصدها  محصوالت،  این  از  یکی 
گردشگری که می توان از آن در راستای بازسازی اقتصادی - 
اجتماعی نواحی مرزی به خوبی از آن بهره برد؛ گردشگری 
جهانی  جنگ  از  پس  تقریبًا   (Mirisaee,2014,57).است جنگ 
دوم، زمزمه های گردشگری جنگ بر زبان ها افتاد و هدفی 
جز رونق دوباره مناطق جنگ زده و بهبود وضعیت اقتصادی 
گردشگری   .(Musai,2013Bigley,2010,275)نداشت مناطق  این 
(molokáčová,2011,2) از گردشگری سیاه است  جنگ گونه ای 
که پربازدیدترین گونه گردشگری سیاه نیز به شمار می رود 
ترس  علی رغم  بطوری  که   (147Stone,2006,Minić,2012,91).

از مکان- بازدید  برای  از مرگ، عالقه گردشگران  عمومی 
در  کرده  اند؛  تجربه  را  انسانی  و  طبیعی  بالیای  که   هایی 
سال  در  مثال  برای   .(Yan et al, 2016, 108)است افزایش  حال 
اجباری  کار  اردوگاه  از  گردشگر  نفر  میلیون   1/2  ،2009
آشویتز)مربوط به هولوکاست( و 3/5 میلیون نفر از گرند زرو 
در نیویورک )مرکز تجارت جهانی که مورد حمله تروریستی 
عمده ترین   .(Farmaki,2013,12) کرده  اند  بازدید  گرفت(  قرار 
جاذبه هاي گردشگري جنگ در دنیا شامل جبهه ها و مناطق 
نبرد، موزه هاي جنگ و صلح، یادمان هاي جنگ و قربانیان 

.(Musai,2013)آن و قبرستان هاي کشته شدگان جنگ هستند

جنگ  درگیر  تاریخ،  از  دورانی  در  که  کشورهایی 
بوده اند، از ظرفیت های گردشگری جنگ استفاده های زیادی 
به   می توان  زمینه  این  در  کشورها  پیشروترین  از  کرده اند؛ 
رومانی، ویتنام، (Minić,2012,81) آلمان    (,Mirisaee,2014) ایتالیا 
(Butler,2013,6)، فرانسه(Harbsmeier,2013,9) روسیه و مجارستان 

(Robinson,2005,2) اشاره کرد. کشور ما نیز، دوران هشت سال 

نواحی  جای  جای  در  و  سرگذاشته  پشت  را  مقدس  دفاع 
در  خورد.  می  چشم  به  تحمیلی  جنگ  آثار  کشور،  مرزی 
دوران جنگ تحمیلی، استان  کردستان و به ویژه مرزی ترین 
شهرستان این استان، یعنی شهرستان مریوان به طور جدی 
درگیر جنگ بوده و آسیب های زیادی به این منطقه وارد آمد 
که حتی گذشت زمان هم کمک چندانی به بهبود وضعیت 
ثبت  با  مریوان  شهرستان  نکرده است.  جنگ زده  منطقه  این 
200 یادمان جنگی و بازدید بیش از 40 هزار نفر در طول 
جنگ  گردشگری  عمده  پتاسیل های  یکی  عنوان  به  سال 
مکان های  حال  زاده،1394(.  )عيسی	 می شود  محسوب  کشور 
تداعی کننده این دوران و آثار باقی مانده از هشت سال جنگ 
گردشگری  عمده  پتانسیل  عنوان  به  می توانند  منطقه  این 
واجتماعی گسترش  اقتصادی  مثبت  آثار  توجه  با  و  مطرح 
این شهرستان مرزی  بازسازی  در  نقش مهمی  گردشگری، 
از گردشگری به  این قسم  اما چون  نمایند،  ایفا  جنگ زده 
سطح  در  آن  از  دقیقی  تصور  و  نمی شود  هدایت  درستی 
گردشگری  از  فرمی  به  ندارد،  وجود  کشورمان  و  منطقه 
پایدار بدل نشده است و تنها بازدیدکنندگانی در قالب راهیان 
می شوند.  آورده  دولت  از سوی  هم  آن  منطقه  این  به  نور 
نتایج  تحقق  که  دانست  باید  امر،  این  چرایی  با  ارتباط  در 
گردشگری،  صنعت  موفقیت آمیز  توسعه  واقع  در  و  مثبت 
گردشگری  زیرا  است؛  متعددی  بسترهای  وجود  نیازمند 
عناصر و بخش های  از  متشکل  است،  مثابه مجموعه ای  به 
که  میان وجهی  و  چندبخشی  فعالیت های  با  هم  به  مرتبط 
خاصی  اهداف  تحقق  جهت  در  واحد  کل  یک  عنوان  به 
در  که  اصلی  مسئله  حال  )کاظمی،1390،16(.  می کنند  عمل 
پژوهش حاضر بدان پرداخته می شود؛ این مطلب است که 
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به  توجه  با  با جنگ  مرتبط  فعالیت های گردشگری  تاکنون 
است  نتوانسته  مریوان  شهرستان  در  بالقوه اش  پتانسیل های 
جایگاهی در خور توجه در پایداری اقتصادی و اجتماعی 
اینکه گردشگری به  این شهرستان داشته باشد. با توجه به 
عنوان یک سیستم متشکل از عناصر مختلف، زمانی می تواند 
به نقش خود به عنوان تحقق دهنده توسعه مناطق جنگ زده 
عمل کند که همه عناصر این سیستم از لحاظ کمیت و کیفیت 
در یک مجموعه هماهنگ شده با یکدیگر قرارداده شوند؛ 
وضعیت  تحلیل  و  شناخت  حاضر،  پژوهش  اصلی  هدف 
که  بگونه ای  است.  سیستمی  رویکرد  با  منطقه  گردشگری 
تمامی بازیگران صحنه گسترده گردشگری را دربرگیرند تا 
بدین ترتیب، موانع و مشکالت گسترش گردشگری جنگ 
راهکارهای  سپس  و  شناسایی  اول،  مرحله  در  شهرستان 
گردشگری، جهت  از  قسم  این  توسعه  منظور  به  کاربردی 
منطقه  اجتماعی  و  اقتصادی  بازسازی  بسترهای  ایجاد 
جنگ زده مریوان پیشنهاد گردد. در این راستا سؤال هایی به 

شرح زیر مطرح هستند:
1- مهمترین عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری جنگ 

در منطقه کدامند؟
2- مؤثرترین مؤلفه ها بر عملکرد دو بعد عرضه و تقاضای 
گردشگری  گسترش  راستای  در  منطقه  گردشگری  سیستم 

جنگ کدامند؟

1-1-	روش	تحقيق
توصیفی-  روش،  لحاظ  به  حاضر  کاربردی  تحقیق 
تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطالعات آن در بخش نظری 
از منابع اسنادی و در بخش میدانی از روش پیمایشی مبتنی 
بر مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته  شده است. جامعه آماری 
و  متخصصان  مسئولین،  دو گروه  را  اکتشافی  پژوهش  این 
صاحبنظران محلی عرصه توسعه و گردشگری شهرستان و 
افرادی که در قالب اردوی راهیان نور به مناطق و یادمان های 
مرحله  در  برمی گیرد.  در  آمده اند،  مریوان  شهرستان  جنگ 
گردشگری  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  جهت  اول 

شناسایی  مرحله  واقع  در  که  مریوان  شهرستان  در  جنگ 
در  گردشگری  نوع  این  گسترش  عدم  مشکالت  و  موانع 
شهرستان محسوب می شود، نیاز به انجام مصاحبه بود؛ بدین 
منظور از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد، پایان 
نمونه گیری بر اساس اصل اشباع نظری که در پژوهش های 
کیفی به معنی شنیدن پاسخ های تکراری است، انجام گرفت  
بحث  بر  عالوه  اطالعات  منظورگردآوری  به   (Elder,2009:8)

گروهی از مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز استفاده شد. رسیدن 
به اشباع نظری در گروه متخصصان و صاحبنظران با 24 نفر 
مرحله  در  انجام گرفت.  نفر  با 31  در گروه گردشگران  و 
تحلیل  روش  از  مصاحبه ها  تحلیل  و  تجزیه  جهت  بعد 
محتوا1 استفاده و عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری جنگ 
به عنوان موانع و مشکالت اصلی  در شهرستان مریوان که 
هستند،  مطرح  شهرستان  در  گردشگری  نوع  این  گسترش 
پنج  پرسشنامه ای در طیف  قالب  در  استخراج )جدول2( و 
گزینه ای لیکرت )1- بسیار مخالفم...5-بسیار موافقم( تنظیم 
و در آخر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در میان 50 
نفر از مسئولین، صاحبنظران و متخصصان عرصه گردشگری 
و توسعه شهرستان و در گروه گردشگران نیز در میان 100 
نفر، توزیع گردیدند، توزیع پرسشنامه ها در نوبت های متعدد 
در میان گروه های مختلف زائرین و به صورت تصادفی ساده 
استفاده  با  نیز  داده های کمی  تحلیل  انجام گرفت. تجزیه و 
از روش تحلیلی عاملی و تحلیل مسیر، انجام گرفت. روایی 
صوری و محتوایی پرسشنامه ها با تأیید متخصصان و آگاهان 
آزمون  از  استفاده  با  نیز  سازه  روایی  و  گردشگری  عرصه 
تحلیلی عاملی )تأییدی( و پایایی آنها نیز با استفاده از محاسبه 

ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/084 مورد تأیید می باشد.

1-2- معرفی محدوده مورد مطالعه
کردستان  استان  شهرستان  غربی ترین  مریوان  شهرستان 

1- روشي که براي تعیین، تحلیل و بیان الگوهاي دروني داده ها بوده و شامل 

وتحلیل  آنها  دسته بندي  عبارت ها،  کردن  ها؛خالصه  داده  تلخیص  مراحل 
مي باشد. داده های در قالب طبقات کوچکتر به طبقاتی بزرگتر  که در برگیرنده 

آنها بوده ختم می شوند.
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در  است.  گرفته  قرار  عراق  کشور  با  مرزی  نقطه صفر  در 
مرزی  مناطق  آن  طی  که  عراق  متجاوز  ارتش  حمله  پی 
پاسداران مریوان و تیپ  به اشغال درآمد، سپاه  نیز  مریوان 
تا 1361 عملیات های محدود  در سال 1359  لشکر 28   3
تالش  با  را  بزرگ  عملیات  چندین   67 تا   62 سال  از  و 
قرارگاه حمزه سید الشهدا، نجف اشرف و خاتم االنبیا)ع( 
در مرزهای مریوان اجرا نمودند. همچنین مریوان در طول 
8 سال دفاع مقدس بیش از 120 بار مورد حمله هوایی و 
توپخانه ارتش بعثی قرار گرفت )حيدری	و	نجفی	پور،	1393،138( 
در دوران جنگ ایران و عراق، مریوان همواره بمباران هوایی 
و موشکی می شد و تعدادی از روستاهای اطراف نیز بمباران 
نیروهای عراقی وارد این شهر  اما هیچ گاه  شیمیایی شدند. 
نشدند. مجموع این توصیفات، آثار و جامانده های بسیاری 
از دوران دفاع مقدس است که در جای جای این شهرستان 
به چشم می خورند و جاذبه های مطلوبی را جهت گسترش 

گردشگری جنگ فراهم می آورند. 
مسافران  از  زیادی  خیل  هرساله  نیز  راستا  این  در 
این شهرستان دیدار  مناطق جنگی  از  نور  راهیان  اردوهای 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  مرکز حفظ  به همت  می کنند. 
مقدس سپاه شهرستان مریوان هم اکنون یادمان های شهدای 
گمنام دریاچه زریوار )والفجر9( و خانم شیخان )والفجر 4( 
جهت حضور زائرین راهیان نور سراسر کشور آماده بازدید 

می باشند.

2-	مبانی	نظری
قالب  در  نوین  گردشگری  جغرافیای  ظهور  با  امروزه 
عباراتی همچون فرافوردیسم و فراصنعتی، گردشگری با انگیزه  
شکل  گیری  روند،  این  می  گیرد؛  صورت  تفاوت  ها  شناخت 
محصوالت متنوع و جدید گردشگری، همچون: گردشگری 
سیاه را در پی داشته است )ضيایی،1388،34(. گردشگری سیاه 
شاخه ای بسیار پیچیده (Musai,2013,315) از گردشگری است که 
زیر مجموعه انواع گردشگری از قبیل گردشگری فرهنگی، 
تاریخی، آموزشی و نوستالوژی می باشد به همین دلیل تعریف 

 (Minić,2012,82).روشن و قاطع آن دشوار است
استون1) 2000( گردشگری سیاه را اقدام به سفر برای بازدید 
از مکان هایی که در ارتباط با مرگ، بدبختی و فاجعه هستند، 
به  سفر  عنوان  به  را  سیاه  گردشگری  تیلور2)2005(  می داند. 
مکان هایی می داند که تراژدی های بزرگ در آن اتفاق افتاده، مانند: 
مرگ  و  میرهای جمعی که دارای تأثیری جهانی بوده و ادراک ما 

(molokáčová ,2011,2)را نسبت به جهان تغییر می دهند
در دانشنامه های عمده گردشگری نیز، معنای اصلی این 
نوع گردشگری، بیشتر به بازدید از مقبره ها، گورستان ها و 
یادبود از افراد برجسته مرتبط می شود. همچنین اسامی مشابهی 
به این قسم از گردشگری، همچون: گردشگری ترسناک و 

 (Koper,2015,9).گردشگری عزاداری نیز اطالق می گردد

1- Stone
2- Tarlow

نگاره1	:	نقشه	منطقه	مورد	
مطالعه
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از  الیه  چند  ترکیبی  یک  عنوان  به  سیاه  گردشگری 
در   (Farmaki,2013,2(تراژدی و  گردشگری  میراث،  و  تاریخ 
بر  متمرکز  بیشتر  که  است  معمولی  گردشگری  با  تضاد 
مرگ،  با  تاریک  گردشگری  می باشد.  استراحت  و  تفریح 
ویرانی و بی رحمی سروکار دارد به این معنی که مکان ها 
ترسناک  شوم،  گذشته های  دارای  بازدید  جاذبه های  و 
تحقیقات  مرکز   .(Harbsmeier,2013,3) هستند  تأسف آور  و 
انگلستان  لنکشایر  مرکزی  دانشگاه  در  که  سیاه  گردشگری 
واقع شده  است، گردشگری سیاه را زیرمجموعه گردشگری 
را  گردشگری  نوع  این  توسعه  اهداف  و  دانسته  تاریخی 
فردی، گسترش  و  تاریخی جمعی  تحکیم حافظه  و  ایجاد 
به  خاص  تعهدی  ایجاد  مردم،  و  اقوام  هویت  تقویت  و 
تاریخی  تجارب  ارائه  ویژه؛  اعتقاداتی  ویا  ایدئولوژی  یک 
.(Koper,2015,9)می داند جامعه  جمعی  ارزش های  تحکیم   و 

این مرکز، مقصدهای عمده گردشگری سیاه را در سه گروه 
و منطقه جغرافیایی دسته بندی می کند:

- مکان های مرگ، دفن یا خاطره ای تلخ از افراد مشهور)ترور 
کندی در تگزاس، جزیره شیطان در گویان فرانسه(

بزرگ)میدان جنگ  ویژه جنگ های  به  مکان های جنگی   -
 نرماندی، مناطق جنگی ویتنام، دوکره، مجارستان،رومانی و..(.
- مکان های رنج ومرگ جمعی)اردوگاه آشویتس، میدان کشتار 
کامبوج، نئواورلئان بعد از طوفان کاترینا، انفجار چرنوبیل، موزه 

 (Stone,2006,145) ؛molokáčová,2011,49)....دریایی ملی انگلستان و
در این میان به موازات رشد گردشگری سیاه، تقاضا برای 
سفر به مکان های مربوط به دسته دوم، یعنی مناطق جنگی 
از  استMirisaee,2014,57) (.دیدار  سریع  بسیار  رشد  حال  در 
بازدیدکنندگان  تعداد  بیشترین  جنگی  مناطق  جاذبه های 
 .(Stone,2006,147) است  دارا  گردشگری  از  شاخه  این  در  را 
یادبودهای جنگ، موزه های جنگ و اردوگاه های آورگان و 
زندانیان و محل دفن سران و بزرگان عرصه جنگ نه تنها 
خارجی  گردشگران  بلکه  را  آشنایان  و  داخلی  گردشگران 
بسیاری را به مناطق جنگی کشانیده است.(Bigley,2010,272) در 
این بین جبهه ها بی شک پربازدیدترین جاذبه های گردشگری 

جنگ هستند. همان طور که عنوان شد، در دنیای پسامدرن 
امروز، پیشی گرفتن در ماراتن توسعه گردشگری در مرحله 
اول نیازمند ایجاد و معرفی جاذبه های جدید و منحصر به فرد 
است و در این راستا مناطق جنگی می توانند تجربه جدید و 
منحصربه فردی را متفاوت تر از مسافرت های معمولی برای 
و  میدان ها   .(Minić,2012,81)آورند ارمغان  به  بازدیدکنندگان 
نمودهای جنگ، احساسات قوی را میان بازماندگان، نوادگان 
و فرزندان کسانی که جنگیده اند و در میان بازدیدکنندگان 
خارجی شکل می دهند (Butler,2013,2) رایان1)2007(هیجان، 
کنجکاوی، خودسازی، بازدید، زیارت، اعتبارسنجی، تفکر، 
سفر  انگیزه های  مهمترین  را  آگاهی  و  همدلی  و  همدردی 
 .(Chang,2013,71) می داند  جنگی  مناطق  به  بازدیدکنندگان 
اتحاد و همبستگی،  ایجاد  نوستالوژی،  نیز،  بیگلی )2010( 
بازدید از مکان ها و سازه های فیزیکی با اهمیت تاریخی و 
محیط روانی تأثیرگذار را مهمترین محرک های گردشگری 
جنگ عنوان می کند (Bigley,2010,272). هرچند که در نگاه اول، 
با گسترش گردشگری است؛  نابودکننده و در تضاد  جنگ 
گردشگری  گسترش  و  توسعه  به  نیز  مختلف  طرق  به  اما 
کمک می کند؛ اول اینکه با شروع جنگ، قدر مسلم مناطق 
نبوده  گردشگران  پرحجم  ورود  شاهد  دیگر  درگیر جنگ، 
و به این ترتیب تقاضاهای موجود به سمت مقاصد مشابه 
ولی آرام، جذب می شود؛ مانند جنگ بین انگلیس و فرانسه 
در زمان ناپلئون )اواخر قرن 19(که سفر تورهای بزرگ به 
این دو کشور متوقف شده و ایتالیا به عنوان مقصد جدید 
از  بعد  که  بگونه ای  گرفت،  قرار  گردشگران  بازدید  مورد 
اتمام جنگ دو کشور هم، ایتالیا بازار گردشگری خود را با 
تقویت زیرساخت های الزم، حفظ کرد. دوم اینکه بسیاری 
نتیجه جنگ  نه  از جنگ هستند و  نمادی  از سازه  هایی که 
جاذبه ای  عنوان  به  و..،(  سالح ها  استحکامات،  )قلعه ها، 
سیاسی- نظامی عمل کرده و جاذب گردشگران می باشند. در 
این ارتباط می توان به دیوار چین یا دیوار هاردیان )درشرق 
امپراتوری روم در  از مرزهای  انگلستان به منظور حفاظت 

1- Rayan
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مقابل حمله قبایل سلتی( که به منظور جلوگیری از جنگ 
تأسیس و اکنون به جای نیروی دشمن، جاذب گردشگران 
اینکه در دوران پس  اشاره کرد و سوم  بی شماری هستند، 
از جنگ، جاذبه ای عمده  مانده  باقی  فراوان  آثار  از جنگ، 
و اصلی جهت جذب گردشگران می گردند. در این ارتباط 
نیروهای  که  ویتنام  در  ناحیه چوچی  در  تونلی  از  می توان 
از  خود  داشتن  نگه  مخفی  منظور  به  ویتنام،  آزاد  ارتش 
نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می دادند و اکنون یکی 
در  جهان  و  ویتنام  گردشگری  مکان های  پربازدیدترین  از 
اخیر  در سال های  برد.  نام  است؛  عرصه گردشگری جنگ 
بین المللی،  زمینه گردشگری جنگ  در  موفق  از کشورهای 
گردشگران  از  زیادی  حجم  که  برد  نام  ویتنام  از  می توان 
برای بازدید آثار باقی مانده از جنگ با آمریکا و جنگ های 
داخلی جذب این کشور می گردند (Butler,2013,2). مکان های 
تداعی کننده جنگ های داخلی در ایاالت متحده که گردشگران 
می کند  (Musai,2013,315)و  خود جذب  به  را  زیادی  داخلی 
پایان عصر  از  پس  که  نیز  اروپا  کشورهای شرق  همچنین 
سرد و مخصوصًا پس از جنگ های استقالل )آلمان،رومانی، 
مجارستان( دارای آثار زیادی در ارتباط با نهفته های جنگ 
سرد هستند(Niemelä,2010,2 Butler,2013,6) در کنار ژاپن، روسیه 
و فرانسه، دیگر کشورهایی هستند که به عنوان مقصدهای 
مناطق  می باشند.  مطرح  دنیا  در  جنگ  گردشگری  عمده 
گسترش  و  دارند  بازسازی  به  نیاز  جنگ،  از  پس  جنگی 
به عنوان یکی  اثرات مثبت فراوان،  به  با توجه  گردشگری 
مناطق  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  در  کارا  راهبردهای  از 
 (Bigley,2010,275Mirisaee,2014,57). می شود  محسوب  جنگ زده 
آرامش  به  نیاز  زده  جنگ  مناطق  بازسازی  دیگر  سوی  از 
زمینه  مناطق  این  به  گردشگری  گسترش  که  دارد  و صلح 
ساز ایجاد صلح می گردد؛ چراکه گردشگری ضامن صلح 
بین المللی است. در واقع رابطه ای دوسویه و مستقیم، میان 
به ویژه در  بین المللی  گسترش گردشگری و توسعه صلح 
دارد(Mirisaee,2014,62 Koper,2015,54). در  مناطق جنگی وجود 
ایران نیز پتانسیل های متعددی از گردشگری سیاه، با گرایش 

شهداء،  موزه  تهران،  عبرت  موزه  مانند  جنگ  گردشگری 
نمایشگاه های دائمی و موقت که تصاویری از شهدای انقالب 
دارد.  وجود  می کنند؛  عرضه  را  تحمیلی  جنگ  و  اسالمی 
همچنین مهمترین بعد گردشگری تلخ در ایران همان میراث 
جنگ تحمیلی ایران و عراق در استان های مرزی کشور است 
که همانند دیگر مناطق جنگ زده جهان، از جمله ویتنام در 
آسیا، این پتانسیل را دارند تا تبدیل به مقصد مهم گردشگری 
در  و  هدفی  چنین  تحقق  که  دانست  باید  اما  شوند.  جنگ 
نیازمند  واقع توسعه موفقیت آمیز صنعت گردشگری جنگ، 
مثابه  به  گردشگری  زیرا  است.  متعددی  بسترهای  وجود 
به  از عناصر و بخش های مرتبط  مجموعه ای است متشکل 
عنوان  به  که  میان وجهی  و  فعالیت های چند بخشی  با  هم 
یک کل واحد در جهت تحقق اهداف خاصی عمل می کنند 
)کاظمی،1390،16(.گردشگری سیستمی است پیچیده، متشکل از 
عناصر و خرده سیستم های متعدد، همراه با گروه های درگیر 
و ذی نفع مختلف. این مجموعه زمانی می تواند به نقش خود 
به عنوان تحقق دهنده توسعه عمل کند که همه عناصر آن 
از لحاظ کمیت و کیفیت در یک مجموعه هماهنگ شده با 
یکدیگر قرارداده شوند و به تبع آن گروه های درگیر و ذی 

نفع، دارای رضایتمندی باشند )منوچهری	و	فراهانی،1394،163(. 
از  تقاضا و  به  از یک طرف وابسته  سیستم گردشگری 
بعد   . (Sharpley,2009,12)است عرضه  به  وابسته  دیگر  طرفی 
اول تقاضا است؛ در انواع مختلف سفر، انگیزه ای الزام آور 
وجود دارد. این الزام در واقع موجب شکل  گیری تقاضای 
سفر می شود (Doswell,2002,31). جدای از نوع انگیزه؛ نوع و 
میزان هزینه کرد گردشگران، آشنایی با منطقه و جاذبه های 
در  بررسی  قابل  شاخصه های  مهمترین  اقامت،  طول  و  آن 
منظر  از   )56 فراهانی،1393،	 و	 )منوچهری	 هستند  تقاضا  بعد 
مقاصد گردشگری، مطالعه شرایط تقاضای منطقه که مربوط 
است  اهمیت  دارای  رو  آن  از  است  ورودی  مسافران  به 
برنامه  ریزان و سیاست گذاران نشان می  دهد که مقصد  به  که 
ترتیب  این  به  باشد  داشته  باید  ویژگی هایی  چه  مطلوب، 
امکانات خود  توانست  مقاصد گردشگری خواهد  مدیریت 
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بازار  نیازهای  به  پاسخگویی  جهت  مناسب  گونه  ای  به  را 
هدف تجهیز نماید، این تنها راه موفقیت و جلب رضایت یک 
مقصد در امر گردشگری است )زاهدی،1390،52(. بعدعرضه نیز 
تمامی  اساسی در سیستم گردشگری،  بعد  به عنوان دومین 
فعالیت ها، خدمات و امکاناتی را در برمی  گیرد که به توریست 
ارائه می  گردد و تجربه لذت را برای وی در مقصد ایجاد می کند 
)منوچهری	و	فراهانی،1393،58(. تمامی اجزا و فعالیت های دیگر 
این دو بعد هستند)کاظمی،1390،17(.  گردشگری زیرمجموعه 
پتانسیل های  ظرفیت  از  کشور،  در  که  است  واقعیتی  این 

موجود در عرصه گردشگری جنگ به خوبی بهره گرفته نشده 
و نتوانسته ایم مناطق جنگ زده را با رونق گردشگری جنگ 
که پتانسیل عمده این مناطق می باشد، از لحاظ شاخصه های 
اقتصادی و اجتماعی ارتقاء دهیم. بنابراین چنانچه به دنبال 
جنگ  گردشگری  مطلوب  تأثیرگذاری  و  پویایی  موفقیت، 
هستیم، می  بایست با دیدی سیستمی تمامی ابعاد و بازیگران 
این صحنه گسترده را مورد ارزیابی قرار دهیم تا رهیافت این 
امر، شناخت جامع موانع و مشکالت و سپس برنامه  ریزی 

کاربردی و منطبق بر واقعیت جهت حل آنها باشد.
جدول	1:	خالصه	ای	از	پژوهش	های	پيشين

نتایج عنوان نویسنده)گان(، سال پژوهش

جدید  نسل  به  جنگ  های  ارزش  انتقال  طریق  از  نور  راهیان  سفر  تجربه 
می شود. جامعه  در  جنگ  از  مثبت  جمعی  و  فردی  حافظه  بازتولید  موجب 

کیفی  تحلیل  گردشگری جنگ؛ 
سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی

رازقی و همکاران
)1395(

متناسب با گروه های گردشگری جنگ، تفاوت عوامل انگیزشی میان این گروه ها با 
یکدیگر وجود داردو مهمترین عامل انگیزشی هم بزرگداشت قربانیان جنگ می باشد.

انگیزشی  عوامل  شناسایی 
مشارکت کنندگان در گردشگری 
خوزستان( استان  جنگ)مورد: 

صادقلو)1394(

به  میل  و  گردشگران  رضایتمندی  میان  معنی داری  و  مثبت  رابطه 
بیشترین  دارای  کردستان  میان  این  در  دارد  وجود  آنها  بازگشت 
می باشد. جنگ  گردشگری  گسترش  تأثیرات  از  اقتصادی  بهره مندی 

گردشگری دفاع مقدس و بررسی 
ورودی  گردشگران  گرایش 
)خوزستان،  جنگی  مناطق  به 
کرمانشاه( کردستان،  ایالم، 

تقدیسی و همکاران
)1394(

عوامل نوستالوژیک و فرهنگی، انگیزه های اصلی بازدید هستند. فقدان آگاهی مردم 
و فقدان برنامه ریزی نیز، مهم ترین موانع توسعه گردشگری جنگ در ایران می باشند.

و  ایران  در  جنگ  گردشگری 
آن توسعه  برای  استراتژی  ارائه 

رجبی و یازرلو)1393(

اما ضعف های  است  زمینه گردشگری جنگ  در  کیفیتی  با  پتانسیل های  دارای  ایران 
توسعه  اصلی  مانع  است  پتانسیل ها  این  بودن  ناشناخته  آنها  مهمترین  که  متعددی 
پرداخت. این معضل  رفع  به  بازاریابی  و  فرهنگ سازی  با  می بایست  که  است   آن 

در  جنگ  گردشگری  مطالعه 
ارائه راهکارها به منظور  جهان؛ 
توسعه گردشگری جنگ در ایران

حیدری و نجفی پور
)1393(

توسعه  اجتماعی  اقتصادی-  اثرات  لحاظ  به  مطالعه  مورد  منطقه  در 
شهرستان های  که  بگونه ای  دارد  وجود  داری  معنی  تفاوت  جنگ،  گردشگری 
سطح  در  زندگی  کیفیت  نظر  از  آزادگان  دشت  و  خرمشهر  آبادان، 
دارند. قرار  باغملک  و  رامهرمز  بهبان،  شهرستان های  به  نسبت  پایین تری 

جنگ  گردشگری  نقش 
زندگی  کیفیت  ارتقای  در 
مناطق  شهری  ساکنان 
خوزستان استان  زده  جنگ 

نورانی  و  باغیانی  سبکبار، 
)1390(

بازسازی  برای  کارا  ابزاری  جنگ  گردشگری  صحیح،  برنامه ریزی  صورت  در 
بود. خواهد  جهانی  صلح  حفظ  و  افزایش  و  جنگ زده  مناطق  اجتماعی  اقتصادی 

تأکید  با  تلخ  گردشگری 
جنگ گردشگری  بر 

وثوقی)1388(

برنامه ریزان  و  داشتند  رضایت  جنگ  از  بعد  بناها  بازسازی  وضعیت  از  گردشگران 
در  اصل  مهمترین  عنوان  به  را  برپایه شرایط جنگی  معماری  و  و طراحان، طراحی 
قرارداده  اند. نظر  منظور توسعه گردشگری جنگ مورد  به  بازسازی فضاهای جنگی 

منظور  به  جنگ  بعد  بازسازی 
گردشگری)مورد  توسعه 
ایران( خرمشهر  مطالعه: 

میریسایی1)2014(

تقاضای گردشگری وابسته شرایط بعد عرضه بوده و در این میان مبتنی بر ویژگی های 
جاذبه ها است، همچنین درک گردشگران از گردشگری سیاه وابسته به ویژگی های شخصیتی 
فرد، شرایط اقتصادی - اجتماعی جامعه میزبان و مهمان و شرایط بعد عرضه می باشد.

از  سیاه  گردشگری  بررسی 
تقاضا و  عرضه  بعد  دو  منظر 

فارماکی2 )2013(

از  آگاهی  و  دیدن  به  عالقه  و  ایرانی  فرهنگ  و  تاریخ  به  عالقه 
هستند. بازدیدکنندگان  مسافرت  انگیزه های  مهمترین  جنگ  میدان های 

مسافرت  انگیزشی  عوامل 
ایران زده  جنگ  نواحی  به 

موسایی)2013(

عامل  پنج  در  می توان  را  منطقه  این  از  بازدید  به  گردشگران  انگیزه های 
ماجراجویی،  کنجکاوی،  منطقه،  امنیت  و  فرهنگ  تاریخ،  از  آگاهی 
نمود. خالصه  شمالی(  سیاسی)کره  رژیم  با  مخالفت  و  گردی  طبیعت 

گردشگری  برای  انگیزه هایی 
موردی:     مطالعه  جنگ، 
دوکره بین   DMZ منطقه     

بیگلی3)2010(
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2-1-پيشينه	پژوهش
به  توجه  با  که  می دهد  نشان  پیشین  مطالعات  بررسی 
بر  بودن موضوع گردشگری جنگ، عموم مطالعات  جدید 
محور بررسی انگیزه ها که در واقع یکی از مؤلفه های مؤثر بر 
توسعه این شاخه جدید گردشگری می باشد؛ متمرکز شده اند 
و بررسی جامع و سیستمی مبتنی بر تعیین نقش کلیه مؤلفه ها 
و ابعاد مؤثر در توسعه این نوع از گردشگری انجام نگرفته 

است؛ که در این راستا نیز پژوهش حاضر، گامی به منظور 
حل این نقص مطالعاتی می باشد.

3-	یافته	های	پژوهش	
3-1-	یافته	های	کيفی

شد  طرح  تحقیق  روش  قسمت  در  که  همانطور  ابتدا 
محتوا  تحلیل  تکنیک  از طریق  تحلیل مصاحبه ها  و  تجزیه 
جنگ  گردشگری  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  جهت 

جدول	2:	موانع	و	مشكالت	موثر	بر	گسترش	گردشگری	جنگ	در	شهرستان	مریوان	
مقوله	های	
مرکزی
)ابعاد(

مقوله	ها
)مولفه	ها(

مفاهيم	مشترک
)متغيرها(

عرضه

کمبود امکانات و 
خدمات رفاهی و اقامتی

نبود رستوران و غذاخوری - کمبود  فقدان سرویس بهداشتی مناسب- کمبود مغازه و سوپر مارکت، 
نهادهای امنیتی و انتظامی- نبود مراکز اقامتی مناسب به ویژه استراحتگاه های شبانه در محل جاذبه ها- 
نبود تورها- فقدان سرویس های رفت و برگشت- ضعف آنتن دهی موبایل و اینترنت در محل جاذبه ها)به 

ویژه جاذبه های دورتر مرزی( - دوری از سکونتگاه های مرکزی.

کیفیت نامناسب اطالع 
رسانی، آموزش و 

تبلیغات

کمبود تبلیغات- عدم استفاده از انواع ابزارهای تبلیغاتی- عدم تبلیغات در زمان و محل مناسب- ناآشنایی مردم 
با تاثیرات گردشگری جنگ- کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده-  بکارگیری افراد ناکارآمد در تورهای راهیان 
نور- عدم برگزاری کالس های آموزشی برای مردم محلی و دست اندرکاران اردوهای راهیان نور شهرستان.

ضعف ساختارهای حمل 
و نقل

کیفیت پایین راه های ارتباطی - نامناسب بودن معابر و راه های درون روستاهای هدف- حمل و نقل 
عمومی نامناسب- کمبود یا نبود تابلوهای راهنما در طول مسیر.

فصلی بودن جاذبه های گردشگری )شرایط نامناسب آب و هوایی(- تنوع ندادن به جاذبه ها- عدم تطبیق کیفیت نامناسب جاذبه ها
و طراحی جاذبه ها با عالیق و سنین بازدیدکنندگان.

عدم توجه، نظارت و 
عملکرد مطلوب نهادهای 

دولت

کمبود بودجه توسعه فعالیت های گردشگری جنگ- عدم همکاری و هماهنگی ارگان های مربوطه- ضعف ها 
و مشکالت اقتصادی- اجتماعی مناطق هدف بواسطه توسعه نیافتگی- عدم اطمینان مسئولین به تأثیرگذاری 
اقتصادی فعالیت های گردشگری جنگ- فقدان طرح و برنامه بلند مدت توسعه منطقه برپایه گردشگری 
جنگ- عدم اطمینان بخش خصوصی از ورود و  بازگشت سرمایه- رضایت بخش نبودن وضعیت نگهداری 
و مرمت نامناسب جاذبه های جنگ- عدم آشنایی مدیران اجرایی با مفهوم و تأثیرات گردشگری جنگ.

ضعف در مشارکت مردم 
محلی

اعتراض  زنان-  مشارکت  برای  محدودیت ها   - محلی  مردم  کننده  محدود  و  متعصبانه  عقاید 
به  مردم  اعتمادی  بی  مرتبط-  مردمی  و  دولتی  غیر  نهادهای  فقدان  بی توجهی ها-  به  محلی  مردم 
مطلوب  شرایط  ایجاد  با  محلی  مردم  ذهن  از  جنگ  تلخ  خاطرات  زدودن  در  ناتوانی  بواسطه  توسعه 
مرتبط. نهادهای  توسط  جنگ  گردشگری  توسعه  در  محلی  مردم  از  بهره گیری  عدم  توسعه- 

تقاضا

انگیزه و تمایل کم به 
بازدید از منطقه

به  اعتقاد  )همچون  گردشگران  فرهنگی  اعتقادات  کوتاه-  اقامت  مدت  دوباره-  بازدید  به  کم  تمابل 
وجودروح یا نبود امنیت و ... در مناطق گردشگری جنگ(.

ضعف آشنایی با منطقه و 
جاذبه هایش 

شناخت کم بازدیدکنندگان از وقایع کلی جنگ- شناخت کم بازدیدکنندگان از جاذبه های جنگ منطقه.

تمایل کم گردشگران به پرداخت هزینه برای بازدید از جاذبه ها هزینه زیاد مسافرت به مناطق هدف به هزینه های سفر
صورت شخصی و خانوادگی.

جدول3:آزمون	بارتلت	در	سطح	معناداری
سطح	معناداری مقدار	بارتلت KMO			مقدار مجموعه	متغيرهای	مورد	تحليل

0/000 537/783 0/756 تعیین عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری جنگ شهرستان مریوان
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در منطقه انجام گرفت. بدین منظور داده های مصاحبه ها به 
صورت مکتوب درآمدند. جدول هایي تهیه شد وگزاره هاي 
آنها وارد گردید. در مرحله  کالمي هر مصاحبه شونده در 
بعد، کدگذاري داده ها که ماده اولیه تحلیل می باشد، انجام 
شد. به این صورت که نکات کلیدی و برجسته که در واقع 
کدهایی را در برمی گیرند، استخراج و آن دسته از کدها که 
قالب  در  ادغام،  باهم  داشتند؛  مشترک  موضوعی  به  اشاره 
مفاهیمی  و  مفاهیم گسترده تر  متجلی شدند، سپس  مفاهیم 
قالب مقوله ها جای  بودند در  دارای موضوعی مشترک  که 
گرفتند، مقوله های مشترک نیز در همدیگر ادغام و دسته های 
تا  دادند  را شکل  مرکزی  مقوله های  عنوان  به  گسترده تری 
بدین ترتیب موانع و مشکالت مؤثر بر گسترش گردشگری 

جنگ در منطقه شناسایی گردند.

3-2-یافته	های	کّمی
تعیین  جهت  عاملی  تحلیلی  آزمون  از  مرحله  این  در 
عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری جنگ شهرستان مریوان 
بهره گرفته شد. برای آزمون مناسب بودن داده های مربوط به 
مجموعه متغیرهای مورد تحلیل، در خصوص تعیین عوامل 
مؤثر بر توسعه و گسترش گردشگری و برای شروع تحلیل 
معناداری  استفاده شد.   KMO و   Bartlett آزمون  از  عاملی، 
آزمون بارتلت در سطح اطمینان 99% درصد و مقدار مناسب 
KMO حاکی از همبستگی و مناسبت متغیرهای مورد نظر 

برای انجام تحلیل عاملی است.
از  بیشتر  که  عامل  هر  در  شده  بارگذاری  شاخص های 
حاصل،  نتیجه  می دهند.  شکل  را  عامل  یک  هستند،   0/5
تقلیل 43 شاخص به 5 عامل بود که 65/94% از واریانس 
را تبیین می کند. این رقم نشانگر رضایت  بخش بودن تحلیل 
عاملی و متغیرهای مورد بررسی است. الزم به ذکر است که 
چند شاخص نیز در دو عامل تجمع یافته بودند که به دلیل 
تکراری)اشاره در عامل های قبلی( و کم اهمیت بودن)مقدار 
ویژه کم( حذف گردیدند تا در نهایت، 5 عامل نهایی، تبیین 
کننده عوامل مؤثر برگسترش گردشگری جنگ در شهرستان 

مریوان باشند. مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس 
تجمعی در جدول4 آورده شده است.

جدول4:	عامل	بندی	متغيرهای	مورد	مطالعه
درصد	واریانس	تجمعیدرصد	واریانسمقدار	ویژهعامل

111/71224/91924/919

28/28717/63142/551

38/16117/36359/914
41/4413/06562/979

51/3922/96165/940

تجزیه	و	تحليل	عامل	ها
 24/91 که  است   11/71 عامل  این  ویژه  مقدار  اول:  عامل	
درصد واریانس ها را تبیین می کند. در این عامل 13 شاخص 
عوامل  بین  در  را  تأثیر  بیشترین  که  است  شده  بارگذاری 
اقامتی  مراکز  نبود  این شاخص ها،  میان  در  دارد.  شش گانه 
بار عاملی 0/886  با  مناسب به ویژه استراحتگاه های شبانه 
بیشترین تأثیر را در بین شاخص های این عامل در توسعه و 
گسترش گردشگری جنگ در منطقه دارد. با توجه به اینکه 
در این عامل 9 شاخص مربوط به کمبود خدمات و امکانات 
بارعاملی  با  نیز  شاخص   2 و  می باشد  اقامتی  و  رفاهی 
مناطق هدف  به  هزینه های سفر  با شرایط  ارتباط  در  زیاد، 
گردشگری جنگ منطقه است؛ لذا این عامل را می توان عامل 
هزینه های  و  اقامتی  و  رفاهی  امکانات  و  خدمات  »کمبود 
این  در  شاخص ها  این  تجمع  در خصوص  دانست.  سفر« 
عامل می توان بیان کرد که  بین کمبود خدمات و امکانات 
رفاهی و اقامتی و افزایش هزینه های سفر گردشگران ارتباط 

معنی داری وجود دارد.
که 17/63  می باشد  عامل 8/28  این  ویژه  مقدار  دوم:	 عامل	
درصد واریانس ها را تبیین می کند. در این عامل 12 شاخص 
بارگذاری شده اند. در میان این شاخص ها؛ کمبود تبلیغات با 
بار عاملی 0/851 بیشترین تأثیر را در بین شاخص های این 
عامل در توسعه و گسترش گردشگری جنگ در منطقه دارا 
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اینکه در این عامل 6 شاخص مربوط به  به  با توجه  است. 
کیفیت نامناسب اطالع رسانی، آموزش و تبلیغات می باشد و 
5 شاخص نیز در ارتباط با ضعف در مشارکت مردم محلی 
است؛ لذا این عامل را می توان عامل »کیفیت نامناسب اطالع 
رسانی، آموزش و تبلیغات و ضعف در مشارکت مردم محلی« 
دانست. از تجمع این شاخص ها در این عامل، رابطه معنی دار 
و  آموزش  رسانی،  اطالع  نامناسب  کیفیت  متقابل  تأثیر  و 
تبلیغات و ضعف در مشارکت مردم محلی در عدم گسترش 

مطلوب گردشگری جنگ در منطقه روشن می گردد.
عامل	سوم: در این عامل نیز 10 شاخص با بار عاملی 8/16 
تبیین  را  واریانس ها   17/36 مجموعاً  که  شده اند  بارگذرای 
می کنند. در این بین 3 شاخص در ارتباط با کیفیت نامناسب 
و  نظارت  توجه،  به عدم  مربوط  نیز  و 6 شاخص  جاذبه ها 

عملکرد نامطلوب نهادهای دولتی می باشند. 
کیفیت  بهبود  که  است  معنی  بدین  شاخص ها  این  تجمع 
سوی  از  بهتری  عملکرد  و  نظارت  توجه،  نیازمند  جاذبه ها 
نهادهای دولت است. در میان شاخص های این عامل، عدم 
آشنایی مدیران اجرایی با مفهوم و تأثیرات گردشگری جنگ با 
بارعاملی 0/839 دارای بیشترین بارعاملی و تأثیرگذاری است. 

یافته می توان عامل  با توجه به شاخص های تجمع  بنابراین 
را »عدم توجه، نظارت و عملکرد مطلوب دولت و کیفیت 

نامناسب جاذبه ها« نامید.
جدول6	:	شاخص	های	بارگذاری	شده	در	عامل	دوم

ميزان	همبستكینام	شاخصردیف

0/617بکارگیری افراد ناکارآمد در تورها1

0/851کمبود تبلیغات2
0/657عقاید متعصبانه و محدود کننده مردم محلی3

عدم برگزاری کالس های آموزشی برای 4
مردم محلی و دست اندرکاران تورها

0/717

0/671فقدان نیروی متخصص و آموزش دیده5

0/600محدودیت ها برای مشارکت زنان6

0/813عدم تبلیغات در زمان و محل مناسب7

0/786عدم استفاده از انواع ابزارهای تبلیغاتی8

0/605فقدان طرح و برنامه بلند مدت9

0/504اعتراض مردم محلی به بی توجهی ها10

بی اعتمادی مردم به توسعه به واسطه 11
ناتوانی در زدودن خاطرات جنگ با 

ایجاد شرایط مطلوب توسعه

0/762

فقدان نهادهای غیر دولتی و مردمی 12
مرتبط

0/432

جدول5:	شاخص	های	بارگذاری	شده	در	عامل	اول
ميزان	همبستكینام	شاخصردیف

0/886نبود مراکز اقامتی مناسب به ویژه استراحتگاه های شبانه1
0/826نبود تورها2
0/751تمایل کم گردشگران به پرداخت هزینه برای بازدید از جاذبه ها3
0/811دوری از سکونتگاه های مرکزی4
0/852کمبود نهادهای امنیتی و انتظامی5
0/778شناخت کم بازدیدکنندگان از وقایع کلی جنگ6
0/711عدم اطمینان مسئولین به تأثیرگذاری اقتصادی فعالیت های گردشگری جنگ7
0/878فقدان رستوران و غذاخوری8
0/720کمبود مغازه و سوپر مارکت9
0/657ضعف آنتن دهی موبایل10
0/826هزینه زیاد مسافرت به مناطق هدف به صورت شخصی و خانوادگی11
0/612فقدان سرویس بهداشتی مناسب12
0/861فقدان سرویس های رفت و برگشت13
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جدول	7:	شاخص	های	بارگذاری	شده	در	عامل	سوم
ميزان	نام	شاخصردیف

همبستكی
0/655فصلی بودن جاذبه های گردشگری1

0/542تنوع ندادن به جاذبه ها2
ضعف ها و مشکالت اقتصادی-  اجتماعی 3

مناطق هدف بواسطه توسعه نیافتگی
0/733

عدم آشنایی مدیران اجرایی با مفهوم و 4
تأثیرات گردشگری جنگ

0/839

عدم تطبیق و طراحی جاذبه ها با عالیق و 5
سنین بازدیدکنندگان

0/658

کمبود بودجه توسعه فعالیت های 6
گردشگری جنگ

0/709

0/679وضعیت نگهداری و مرمت نامناسب7
عدم همکاری و هماهنگی ارگان های 8

مربوطه
0/588

عدم اطمینان بخش خصوصی از ورود و  9
بازگشت سرمایه

0/788

بار  را  واریانس ها  درصد   3/06 عامل،  این  چهارم:  عامل	
عاملی 1/44 تبیین می کند، در این عامل، شاخص شناخت 
بار  بیشترین  دارای  منطقه  جاذبه های  از  بازدیدکنندگان  کم 
عاملی است، در کنار این شاخص، دو شاخص دیگر تجمع 
یافته نیز به صورت غیر مستقیم به ناآشنایی بازدیدکنندگان با 
منطقه و جاذبه های آن اشاره دارند چراکه وجود جاذبه های 
متعدد منطقه، مدت اقامت بیشتری را می طلبد، تا بتوان این 

عامل را »ضعف آشنایی با منطقه و جاذبه های آن« نامید.

جدول8:	شاخص	های	بارگذاری	شده	در	عامل	چهارم
ميزان	همبستگینام	شاخصردیف

شناخت کم بازدیدکنندگان از جاذبه های 1
منطقه

0/626

کمبود یا نبود تابلوهای راهنما در طول 2
مسیر

0/502

0/595مدت اقامت کوتاه3

عامل پنجم: این عامل با مقدار ویژه 1/39، 2/96 درصد 
از واریانس ها را تبیین می کند. از شاخص های تجمع یافته 
ساختارهای  ضعف  به  مربوط  شاخص  دو  عامل،  این  در 
کم  تمایل  با  ارتباط  در  نیز  شاخص  یک  و  نقل  و  حمل 

بازدیدکنندگان برای سفر دوباره به منطقه است. بدین ترتیب 
می توان این عامل را »انگیزه و تمایل کم به بازدید از منطقه 
و ضعف ساختارهای حمل و نقل« نامید. با توجه به نقش 
ساختارهای مطلوب حمل و نقل در رضایت گردشگران، بی 
شک تجمیع این شاخص ها نشان از تأثیر مستقیم و ارتباط 
معنی دار مطلوب نبودن ساختارهای حمل و نقل با کاهش 

تمایل به بازدید از جاذبه های منطقه دارد.

جدول9:	شاخص	های	بارگذاری	شده	در	عامل	پنجم
میزان همبستکینام شاخصردیف

0/621تمابل کم به بازدید دوباره1
0/787کیفیت پایین راه های ارتباطی2
0/811حمل و نقل عمومی نامناسب3

در  بعد  تأثیرگذارترین  تعیین  منظور  به  بعد  مرحله  در 
شکل گیری وضع موجود از آزمون تحلیل مسیر نوع همزمان 
و  عرضه  ابعاد  تلفیقی  مجموع  ترتیب  این  به  شد.  استفاده 
تقاضا )موانع( به عنوان متغیر وابسته و ابعاد عرضه و تقاضا 
به تفکیک به عنوان متغیر مستقل وارد مدل گردیدند. همان 
طور که نتایج در جدول )10( نشان می دهد این بعد عرضه 
 0/05 معنی داری  در سطح   0/376 بتای  مقدار  با  که  است 
منطقه  گردشگری جنگ  گسترش  در  تأثیر  بیشترین  دارای 
سابقه  که  کارشناسانی  دیدگاه  از  استفاده  با  سپس  است. 
مطالعات مشابه را در منطقه داشتند و در زمینه گردشگری 
بعد  تأثیرگذاری  همان  که  نهایی  مسیر  بودند،  متخصص 
گردشگری  عرضه  بعد  بر  تقاضا  بعد  یا  تقاضا  بر  عرضه 
که  بتا  ضریب  نیز  نهایت  در  گردید.  ترسیم  باشد،  منطقه 
نشانگر میزان تأثیر متغییر عرضه )مستقل( بر تقاضا )وابسته(
می باشد و با توجه به وجود یک متغییر مستقل، برابر میزان 
همبستگی دو متغیر است، نشان از تأثیرگذاری شرایط بعد 
عرضه در وضعیت تقاضای منطقه دارد تا بتوان گفت ارتباط 
معنی دار، مثبت و مستقیمی بین چگونگی شرایط بعد عرضه 
بعد  ضعف های  و  دارد  وجود  منطقه  تقاضای  وضعیت  با 
عرضه، مشکالت بعد تقاضا را در پی داشته است)نگاره2(.
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جدول10	:	نتایج	رگرسيون	همزمان	تأثير	دوبعد	عرضه	و	
تقاضا	در	گسترش	گردشگری	جنگ	منطقه	مورد	مطالعه

استاندارد	 ضریب	
نشده

ضریب	
استاندارد	

شده Tآماره	 معنی	داری
B انحراف	

استاندارد
بتا

ضریب 
ثابت

0/92 0/077 1/203 0/245

بعد 
تقاضا

0/494 0/049 0/311 9/973 0/000

بعد 
عرضه

0/253 0/053 0/376 4/768 0/000

شهرستان  در  جنگ  گردشگری  گسترش  بر  مؤثر  عوامل  مجموع  وابسته:  متغیر 
مریوان

هر  در  مسیر  تحلیل  آزمون  دقیق تر،  بررسی  منظور  به 
بعد به تفکیک انجام گرفت تا عالوه بر شناسایی چگونگی 
تأثیرگذاری و ارتباط مؤلفه ها، تأثیرگذارترین مؤلفه بر وضع 
موجود هر بعد مشخص گردد. در این پژوهش با توجه به 
اکتشافی بودن آن و فقدان مدل نظری اولیه از تحلیل مسیر 
نوع گام به گام استفاده شده است. در این نوع تحلیل مسیر، 
ترتیب ورود متغیرها در دست محقق و برپایه مدل نظری 
بتای حاصله  نبوده بلکه برحسب مقدار معنی داری و  قبلی 

آزمون انجام می گیرد. بنابراین در مرحله اول مجموعه تلفیقی 
مؤلفه ها )در بعد عرضه یا بعد تقاضا( به عنوان متغیر وابسته 
و تمامی مؤلفه ها به تفکیک به عنوان متغیر مستقل، جهت 
بعد  در مرحله  وارد مدل گردیدند؛  مستقیم  تأثیرات  تعیین 
مؤلفه ای که در مرحله قبل، دارای بیشترین بتا و رگرسیون 
معنی دار بود به عنوان متغیر وابسته و سایر مؤلفه ها باقیمانده 
نیز  به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شدند. در هر مرحله 
مؤلفه هایی که همبستگی آنها معنی دار محاسبه نمی گردید، 
یعنی بیشتر از سطح معنی داری 0/05 بودند، از مدل و ادامه 
پردازش حذف می گردیدند. در نهایت پس از وارد نمودن و 
جایگزینی مؤلفه ها با ضرب کردن کلیه مسیرها و در نهایت 
جمع کردن همه مسیرهای ضرب شده به مؤلفه مورد نظر، 
با  نیز  نیز مشخص شد و در آخر  اثرات غیرمستقیم  میزان 
جمع نمودن اثرات مستقیم و غیر مستقیم، بار کلی و میزان 
اثرگذاری نهایی هر مؤلفه بر وضع موجود به تفکیک در بعد 
تقاضا و عرضه مشخص گردید. الزم به ذکر است که مقدار 
نیز در آزمون تحلیل   ENTER به روش   مشخص شده 
مسیر بعد تقاضا برابر 0/76 بود و این یعنی 0/76 درصد از 

نگاره	2:	ميزان	تأثير	ابعاد	عرضه	و	تقاضا	
در	گسترش	گردشگری	جنگ	منطقه	مورد	

مطالعه	براساس	آزمون	تحليل	مسير

نگاره3	:	چگونگی	تأثيرگذاری	مؤلفه	های	بعد	تقاضا	در	آزمون	تحليل	مسير
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تغییرات متغیر وابسته )وضع موجود بعد تقاضا( توسط مدل 
برابر  عرضه  بعد  برای  مقدار  این  است؛  تبیین  قابل  نهایی 

مقدار مطلوب 0/81 بود. 

جدول11:	اثرمستقيم،	غيرمستقيم	و	کلی	هریک	از	مؤلفه	های	
بعد	تقاضا	بر	وضعيت	آن

اثر	غير	اثر	مستقيممؤلفه
مستقيم

بار	کلی

انگيزه	و	تمایل	کم	به	
بازدید	از	منطقه

0/428---0/4281

ضعف آشنایی با منطقه و 
جاذبه های آن

0/3210/09030/4113

0/3010/04960/3506هزینه های سفر

جدول12:	اثرمستقيم،	غيرمستقيم	وکلی	هریک	از	مؤلفه	های	
بعد	عرضه	بر	وضعيت	آن

اثر	مؤلفه
مستقيم

اثر	غير	
مستقيم

بار	کلی

کمبود امکانات و خدمات رفاهی و 
اقامتی

0/2640/1170/381

0/187---0/187کیفیت نامناسب جاذبه ها
عملکرد  و  نظارت  توجه،  عدم 

مطلوب نهادهای دولت
0/3040/2180/522

0/2480/0740/322ضعف در مشارکت مردم محلی
0/142---0/142ضعف ساختارهای حمل و نقل

اطالع رسانی،  نامناسب  کیفیت 
آموزش و تبلیغات

0/341---0/341

نگاره های  در  بعد  هر  تفکیک  به  آمده  دست  به  نتایج 
که  طور  همان  شده اند؛  ارائه   12 و   11 جداول  و   ،4 و   3
تمایل  و  انگیزه  مؤلفه  تقاضا  بعد  در  می دهند  نشان  نتایج 
کم به بازدید از منطقه توسط گردشگران و در بعد عرضه 
مؤلفه عدم توجه، نظارت و عملکرد مطلوب نهادهای دولتی، 
گسترش  موجود  وضع  شکل گیری  در  مؤلفه ها  مؤثرترین 

گردشگری جنگ منطقه هستند.

4-	بحث	و	نتيجه	گيری
بر گسترش گردشگری  در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر 
دارای  که  مریوان  جنگ زده  و  مرزی  شهرستان  در  جنگ 
پتاسیل های بسیاری به منظور توسعه گردشگری جنگ می باشد؛ 
اما تاکنون این پتاسیل ها نتوانسته اند نقش پررنگی در بازسازی 
اقتصادی اجتماعی این منطقه جنگ زده داشته باشند؛ با بینشی 
سیستمی شناسایی شدند. در این راستا سؤاالتی به شرح زیر 

مطرح بودند که یافته های پژوهش، آنها را پاسخ دادند:
1- مهمترین عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری جنگ در 

منطقه کدامند؟
در مرحله اول، تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با گردشگران، 
آگاهان و متخصصان عرصه گردشگری و مسئولین توسعه 
شهرستان از طریق روش تحلیل محتوا 43 شاخص را در 9 

نگاره4	:	چگونگی	تأثيرگذاری	مؤلفه	های	بعد	عرضه	در	آزمون	تحليل	مسير
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مؤلفه )مقوله( و در دو بعد اصلی عرضه و تقاضا مشخص 
نمود. در این میان 3 مؤلفه انگیزه و تمایل کم به بازدید از 
منطقه، ضعف آشنایی با منطقه و جاذبه های آن و هزینه های 
سفر به منطقه مربوط به بعد تقاضا و 6 مؤلفه کمبود امکانات 
نامناسب اطالع رسانی،  اقامتی؛ کیفیت  و خدمات رفاهی و 
آموزش و تبلیغات، ضعف ساختارهای حمل و نقل، کیفیت 
مطلوب  عملکرد  و  نظارت  توجه،  عدم  جاذبه ها،  نامناسب 
نهادهای دولتی و ضعف در مشارکت مردم محلی مربوط 
به بعد عرضه گردشگری منطقه هستند.در ادامه نیز از نتایج 
استخراجی حاصل  نتایج  تأیید  آزمون تحلیل عاملی جهت 
از یافته های پژوهش، خالصه سازی و تعیین عوامل )موانع 
و مشکالت( مؤثر بر گسترش گردشگری جنگ در منطقه 
گرفته  شکل  عوامل  که  دادند  نشان  نتایج  گرفته شد.  بهره 
وضع  شکل گیری  و  تغییرات  از  درصد   66 تبیین  توانایی 
موجود را دارند. 5 عامل اصلی شکل گرفتند که بیشترین بار 
عاملی به عامل کمبود خدمات و امکانات رفاهی و اقامتی 
و  انگیزه  عامل  به  عاملی  بار  کمترین  و  سفر  هزینه های  و 
تمایل کم به بازدید از منطقه و ضعف ساختارهای حمل و 
نقل اختصاص یافتند. از تجمع شاخص ها و تشکیل عامل 
و  اقامتی  و  رفاهی  امکانات  و  خدمات  »کمبود  یعنی  اول 
هزینه های سفربه منطقه« می توان به ارتباط معنی دار این دو 
می توان  منطقه  میدانی  شرایط  با  تطبیق  در  و  پی برد  مؤلفه 
که  اقامتی  و  رفاهی  امکانات  و  خدمات  کمبود  که  گفت 
نیز به  به وضوح در مناطق هدف گردشگری جنگ منطقه 
چشم می خورد؛ موجب باالرفتن هزینه های سفر گردشگران 
می شود، در این میان فقدان استراحتگاه های شبانه، فقدان 
گردشگری  تورهای  نبود  و  برگشت  و  رفت  سرویس های 
شهرستان،  جنگ  گردشگری  هدف  مناطق  به  قیمت  ارزان 
تأثیرگذاری در  نتیجه  بارهای عاملی و در  بیشترین،  دارای 

افزایش هزینه های سفر گردشگران هستند.
و  آموزش  اطالع رسانی،  نامناسب  »کیفیت   عامل دوم 
تجمع  است.  محلی«  مردم  مشارکت  در  و ضعف  تبلیغات 
شاخص هایی که این عامل را شکل داده اند؛ ارتباط معنی دار 

بین تبلیغات، اطالع رسانی و آموزش مردم محلی و مشارکت 
آنها را تأیید می کنند، همچنان که در آزمون تحلیل مسیر بعد 
عدم  و  ناآشنایی  می گردد.  مشاهده  ارتباط  این  نیز  عرضه 
آگاهی مردم محلی را از گفته هایشان که اصاًل مناطق جنگی 
دورافتاده به چه درد مسافران می خورد می توان دریافت، که 
این امر نشان از عدم تبلیغات در ارتباط با تأثیرگذاری این 
پتانسیل ها، اطالع رسانی و آموزش آنها دارد. در رویکردهای 
جدید توسعه هرگونه فعالیتی در راستای تحول اقتصادی و 
توسعه  از  و  است  محلی  مردم  مشارکت  نیازمند  اجتماعی 
مشارکتی سخن به میان می آید، در این راستا نیز، نیاز است که 
در وهله اول با اطالع رسانی و آموزش مردم محلی به عنوان 
ابزار و هدف توسعه، مشارکت آنها جلب گردد، در کنار این 
گسترده ای  تبلیغاتی  فعالیت های  که  است  نیز ضروری  امر 
که امروزه نقش تعیین کننده ای در به تسخیر درآوردن بازار 
رقابتی گردشگری دارد، انجام گیرد. تبلغیات بیشتر به معنی 
جذب گردشگران و تأثیرگذاری اقتصادی بیشتری است که 
افزایش منافع اقتصادی خود محرکی می گردد در راستای 
افزایش مشارکت مردم محلی. افزایش تبلیغات به ویژه برای 
مانند  به  گردشگری  نوین  شاخصه های  و  جاذبه ها  معرفی 
گردشگری جنگ اهمیتی چند برابر دارد. البته صرف توجه 
این  در  که  همانطور  بلکه  نیست  کافی  تبلیغات  کمیت  به 
عامل نیز در کنار کمبود تبلیغات، شاخص های تبلیغات در 
محل و زمان مناسب و استفاده از ابزارهای متنوع تبلیغاتی، 
این  که  دارد  ضرورت  هستند،  بارعاملی  بیشترین  دارای 

شاخص ها نیز مورد توجه قرار گیرند. 
عملکرد  و  نظارت  توجه،  »عدم  می توان  را  سوم  عامل 
نام  جاذبه ها«  نامناسب  کیفیت  و  دولتی  نهادهای  مطلوب 
نهاد. شاخص های تجمع یافته در این عامل مربوط به ضعف 
جاذبه ها شامل: فصلی بودن جاذبه های گردشگری به دلیل 
و  تطبیق  عدم  جاذبه ها،  به  ندادن  تنوع  هوا،  و  آب  سختی 
طراحی جاذبه ها با عالیق و سنین بازدیدکنندگان، وضعیت 
نگهداری و مرمت نامناسب، شاخص هایی هستند که بهبود 
یافتن و مطلوب بودن آنها مرتبط با عملکرد نهادهای دولتی 
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است. عملکرد نهادهای دولتی مسئول است که می تواند با 
فراهم آوردن شرایط و امکانات، زمینه ساز بهره برداری از 
هدف  اصاًل  آورد،  فراهم  را  سال  سرد  فصول  در  جاذبه ها 
که  است  جنگی  واقع  شرایط  با  آشنایی  جنگ  گردشگری 
بسیاری  و  داشته  ادامه  منطقه  در  نیز  سردسال  فصول  در 
همچنین  می گیرد.  دربر  را  فشانی ها  جان  و  عملیات ها  از 
آثار  طراحی  و  بازسازی  جنگ،  آثار  مرمت  و  نگهداری 
جنگ به گونه ای که جاذب سالیق مختلف باشد و با تنوع 
بخشی به جاذبه های جنگ موجب جذب بیشتر گردشگران 
از  می باشد.  مکان ها  این  دولتی  متولیان  برعهده  گردد،  نیز 
سویی دیگر شاخصی که با بیشترین بارعاملی تأثیرگذارترین 
شاخص در این عامل به شمار می رود، عدم آشنایی مدیران 
که  است  جنگ  گردشگری  تأثیرات  و  مفهوم  با  اجرایی 
دیگری  موانع  ایجاد  زمینه ساز  آگاهی  عدم  این  مسلم  قدر 
گردشگری  فعالیت های  توسعه  بودجه  کمبود  همچون: 
مناطق  اجتماعی  اقتصادی-  مشکالت  و  ضعف ها  جنگ، 
هماهنگی  و  همکاری  عدم  توسعه نیافتگی،  بواسطه  هدف 
ارگان های مربوطه و عدم اطمینان بخش خصوصی از ورود 
توسعه  و  موفقیت  بی شک  می گردد.  سرمایه  بازگشت  و 
و  گذاری ها  سیاست  از  متأثر  ابتدا  در  مقصد  گردشگری 

حمایت های دولتی است.
عامل چهارم »ضعف آشنایی با منطقه و جاذبه های آن« 
جاذبه های  از  بازدیدکنندگان  کم  شناخت  شاخص  است. 
عامل  این  در  تأثیر  و  عاملی  بار  بیشترین  دارای  منطقه 
منطقه  از  گردشگران  آشنایی  این ضعف  مسلم  قدر  است. 
و جاذبه های آن نقش تأثیرگذاری در شاخص دیگر تجمع 

یافته یعنی مدت اقامت کوتاه گردشگران دارد.
و  منطقه  از  بازدید  به  کم  تمایل  و  »انگیزه  پنجم  عامل 
ضعف ساختارهای حمل و نقل« نامیده شد. با شاخص های 
تجمع یافته در این عامل که عبارتند از: ضعف حمل و نقل 
ارتباطی  و  مواصالتی  راه های  نامطلوب  وضعیت  عمومی، 
تقاضا(  )بعد  دوباره  بازدید  به  کم  تمایل  و  عرضه(  )بعد 
می توان به ارتباط معنی دار و تأثیرگذار ضعف ساختارهای 

عدم  در  اصلی  عوامل  از  یکی  عنوان  به  نقل  و  حمل 
به بازگشت و دیدار دوباره گردشگران از  شکل گیری میل 
منطقه پی برد. دو شاخص این عامل، در ارتباط با بعد عرضه 
و یک شاخص نیز مرتبط با بعد تقاضا می باشد تا در تأیید 
مطالب گفته شده پیشین که در آزمون تحلیل مسیر نیز تأیید 
گردید، کیفیت تقاضا از شرایط بعد عرضه تأثیر می  پذیرد و 

وابسته به آن است. 
2- مؤثرترین مؤلفه ها بر عملکرد دو بعد عرضه و تقاضا در 

راستای گسترش گردشگری جنگ منطقه کدامند؟
به منظور پاسخگویی به این سؤال از آزمون تحلیل مسیر 
استفاده شد. در ابتدا نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که 
گسترش  در  را  تأثیر  بیشترین  عرضه  بعد  نامطلوب  شرایط 
گردشگری جنگ در منطقه دارد، همچنین این بعد به صورت 
غیر مستقیم بر وضعیت بعد تقاضای منطقه نیز اثر می گذارد، 
نوع رابطه و اثرگذاری نیز مثبت و مستقیم محاسبه گردید تا 
بتوان گفت که هرچه وضعیت مؤلفه های بعد عرضه گردشگری 
منطقه مطلوب باشد وضعیت بعد تقاضا و شاخص های آن 
نیز بهبود می یابد و این بدین معنی است که با بهبود شرایط 
بعد عرضه، تقاضای بیشتری برای بازدید از منطقه ایجاد و 

گردشگری جنگ در منطقه رونق می یابد.
تقاضا نشان داد  بعد  نتایج آزمون تحلیل مسیر  ادامه  در 
که از میان مؤلفه های شناسایی شده به عنوان ضعف های بعد 
تقاضای منطقه، مؤثرترین مؤلفه انگیزه و تمایل کم به بازدید 
از منطقه است که بر این مؤلفه مؤلفه های دیگری همچون: 
هزینه های سفر و ضعف آشنایی با منطقه و جاذبه های آن نیز 
تأثیرگذار هستند. با توجه به اینکه کیفیت تقاضا تابع شرایط 
بعد عرضه می باشد بی شک شرایط نامطلوب بعد عرضه نقش 

مؤثری در شکل گیری این ضعف ها در بعد تقاضا دارند.
مؤلفه های  تمامی  نیز  منطقه  گردشگری  عرضه  بعد  در 
عرضه  بعد  ضعف  بر  مستقیم  تأثیر  دارای  شده  شناسایی 
گردشگری منطقه بودند و در این میان، مؤلفه عدم توجه و 
نظارت مطلوب نهادهای دولتی به عنوان مؤثرترین عامل در 
ضعف بعد عرضه گردشگری منطقه شناخته شد. این مؤلفه 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي ) ( دوره27، شماره 107، پاییز 97
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.107, Autumn 2018 / 64  

عالوه بر تأثیرمستقیم، به صورت غیرمستقیم نیز بر ضعف 
رسانی،  اطالع  نامناسب  کیفیت  همچون:  دیگر  مؤلفه های 
و  رفاهی  امکانات  و  خدمات  کمبود  تبلیغات،  و  آموزش 
اقامتی و ضعف در مشارکت مردم محلی نیز مؤثر بوده است. 
در راستای برون رفت از وضع نامطلوب موجود و حل 
عواملی که به عنوان موانع و مشکالت، پیش روی گسترش 

جدول13	:	راهكارهای	پژوهش
راهكارهاموانع	و	مشكالتابعاد

خدمات عرضه و  امکانات  کمبود 
رفاهی و اقامتی

تدارک خدمات و امکانات رفاهی مورد نیاز گردشگران به ویژه استراحتگاه ها و غذاخوری ها با جاذبه بصری 
و کیفیت مناسب و حضور نیروهای انتظامی در مناطق عملیاتی مرزی و دورافتاده، ایجاد سرویس های رفت و 
برگشت به مقاصد گردشگری جنگ، تقویت زیرساخت های ارتباطی همچون: آنتن دهی موبایل و دسترسی به 
اینترنت، تدارک تورهایی با هزینه کمتر نسبت به مناطق اطراف به مقصدهای عمده گردشگری جنگ منطقه.

رسانی،  اطالع  نامناسب  کیفیت 
آموزش و تبلیغات

بروشورها  تهیه  از جمله:  توریستی جنگ  های  جاذبه  معرفی  منظور  به  ارتباط جمعی  وسایل  از  استفاده 
از  اطراف  مناطق  ترمینال های  در  غرفه هایی  ایجاد  یا  و  ماکت ها  تهیه  گردشگری،  راهنمای  نقشه های  و 
تدارک  باشد،  آنها  سفر  یادآور  که  گردشگران  به  ساده  هدایایی  دادن  جنگ،  گردشگری  توانمندی های 
و جذب  بازاریابی  فعالیت های  با گردشگری جنگ، گسترش  ارتباط  در  استانی  تلویزیون  در  برنامه هایی 
تقاضا با توجه به پتانسیل ها، بهره گیری مؤثر از ابزار اینترنت؛ در این زمینه می توان عالوه بر ایجاد وب ها 
آگاهان و متخصصان  با  مداوم  برگزاری دوره ها و جلسات  نمود،  اقدام  نیز  تورهای مجازی  برگزاری  به 
مردم. به  مطالب  این  انتقال  جهت  جنگ  گردشگری  مطلوب  تاثیرات  با  آنها  آشنایی  منظور  به  منطقه 

جاذبه ها.ضعف ساختارهای حمل و نقل مسیر  طول  در  راهنما  تابلوهای  نصب  جنگی،  مناطق  به  مواصالتی  جاده های  کیفیت  افزایش 

افزایش تنوع جاذبه های جنگی منطقه از طریق شناسایی نواحی جدید، ساختن جاذبه های جدید منطبق بر شرایط کیفیت نامناسب جاذبه ها
محیط طبیعی و فرهنگ بومی و جنگ مانند: احداث موزه های آثار جنگ، اجرای نمایش های وقایع جنگ، 
بازسازی، بازطراحی و طراحی آثار و یادوارهای جنگ برپایه روش های نوین معماری اما منطبق بر شرایط بومی.

عملکرد  و  نظارت  توجه،  عدم 
مطلوب نهادهای دولتی 

گردشگری  توسعه  و  نهادها  هماهنگی  و  آشنایی  راستای  در  همایش هایی  و  جلسات  مداوم  برگزاری 
خصوصی  بخش  ورود  منظور  به  حمایتی  و  تشویقی  مقررات  و  قوانین  تدوین  منطقه،  در  جنگ 
طرح  تصویب  و  تهیه  مدت،  طوالنی  و  بهره  کم  وام های  اعطای  یا  و  مالیاتی  بخشودگی  مانند: 
واحد،  نهادی  ایجاد  برنامه،  و  طرح  این  قالب  در  گردشگری  هدایت  و  منطقه  جنگ  گردشگری  جامع 
هماهنگی  و  منطقه  جنگ  گردشگری  توسعه  تصمیمات  اتخاذ  جهت  توسعه  مسئولین  از  مرکب 
فعالیت های  در  زنان  حضور  منظور  به  جلسات  برگزاری  و  تبلیغات  طریق  از  فرهنگ سازی  برنامه ها، 
کردند. تجربه  را  جنگ  که  بودند  جامعه ای  از  بخشی  نیز  زنان  اینکه  به  به  توجه  با  جنگ  گردشگری 

و ضعف در مشارکت مردم محلی تفریحی  مراکز  امور  اداره  واگذاری  مردم،   میان  در  جنگ  گردشگری  از  حاصل  منافع  متوازن  توزیع 
اشتغال  با گردشگری جنگ جهت  آنها در ساخت و سازهای مرتبط  بکارگیری  به مردم محلی و  اقامتی 
گردشگری. با  مرتبط  مردمی  و  دولتی  غیر  نهادهای  تشکیل  از  الزم  حمایت های  انجام  ساکنین،  بیشتر 

انگیزه و تمایل کم به بازدید تقاضا
از منطقه

معرفی جاذبه ها به گردشگران از طریق تبلیغات)موارد مربوط به تبلیغات در مولفه تبلیغات بعد عرضه آورده 
شده است(، ایجاد شرایط و امکانات ماندگاری بیشتر گردشگران)راهکارهایی در بخش عرضه عنوان شده 
است به ویژه در مولفه های خدمات و امکانات رفاهی و اقامتی و شرایط جاذبه ها و حمل و نقل(، حذف و 
پاک کردن این تصور که در مناطق مرزی امنیت قاطع وجود ندارد با نشان دادن وضع موجود امنیت مطلوب 

در منطقه از طریق ابزارهای تبلیغاتی.
ضعف آشنایی با منطقه و 

جاذبه های آن
در نظرگیری افرادی متخصص در عرصه گردشگری منطقه در راستای معرفی جاذبه های گردشگری جنگ 

منطقه در مبادی ورودی شهرستان، توزیع بروشورهای معرف جاذبه های گردشگری جنگ شهرستان. 

هزینه هزینه های سفر برای صرف  گردشگران  در  تمایل  ایجاد  اطراف،  مناطق  به  نسبت  کمتر  هزینه  با  تورهایی  تدارک 
بیشتر با اجرای راهکارهایی که در تمامی مؤلفه های بعد عرضه به ویژه در مؤلفه های خدمات و امکانات و 

جاذبه ها، ارائه شده است.

راهکارهایی  هستند؛  منطقه  در  جنگ  گردشگری  مطلوب 
پیشنهاد می گردند؛ البته الزم به ذکر است باتوجه به وابستگی 
از شرایط عرضه در منطقه  تقاضا  بعد  تأثیرپذیری بسیار  و 
راهکارهای بعد عرضه تا حدود زیادی تأمین کننده و رونق 
در  راهکارها  این  بود،  خواهند  نیز  منطقه  تقاضای  دهنده 

جدول 13 ارائه شده اند.
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