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  چكيده

انتخاب  فرايندكننده و  ترين مفهوم در شناخت رفتار مصرف انگيزش را اصلي   در صنعت گردشگري، 
روند و يا يك فعاليت خاص را  كنند كه چرا گردشگران به سفر مي مشخص مي ها هانگيز. دانند مقصد مي

دهد كه نيازها و ترجيحات گردشگران را  ي گردشگران به ما اجازه ميها هارزيابي انگيز. دهند نجام ميا
دارند كه دو نيروي غالب به نام  گرفته بيان مي مطالعات و تحقيقات تجربي صورت. بدانيم و درك كنيم

اي هستند كه افراد  شناختيروان - عوامل رانشي، نيازهاي اجتماعي. تأثيرگذارند ها هكشش و رانش بر انگيز
اند كه در مقصد قرار دارند و فرد را تحريك  كه عوامل كششي عواملي كنند؛ در حالي را به سفر تشويق مي

عوامل رانشي و  ي نظريهتحقيق حاضر با استفاده از . انگيزانند تا به آن مقصد خاص برود كنند و برمي مي
ذار بر انتخاب مناطق عملياتي استان خوزستان براي سفر، بندي عوامل انگيزشي تأثيرگ كششي به اولويت

ي پيمايش و با استفاده از  به شيوه اين تحقيق .پردازد هاي تهران مي از منظر دانشجويان دانشگاه
ي زماني تحقيق از مناطق عملياتي استان خوزستان ديدن  بر روي افرادي كه در دوره نامه  پرسش
-T هاي پژوهش با استفاده از آزمون ، سؤالها هآوري داد س از جمعپ. اند، صورت گرفته است نموده

Student   افزار  فريدمن با بهره بردن از نرمو آزمونSPSS نتايج . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
به ترتيب مربوط به جستجو،  ها هها نشان داد كه در بين عوامل انگيزشي رانشي باالترين رتب بررسي

                                           
  دانشگاه عالمه طباطبايي ،گروه مديريت جهانگردياستاديار  
 دانشگاه عالمه طباطباييدولتي دكتري مديريت دانشجوي ،  
 كارشناس ارشد بازاريابي جهانگردي، دانشگاه عالمه طباطبايي: نويسنده مسئول )m19_mir@yahoo.com(  
 كارشناس ارشد برنامه ريزي گردشگري، دانشگاه عالمه طباطبايي  



  111.........گردشگري جنگي  توسعهدر  مؤثربندي عوامل انگيزشي رانشي و كششي  شناسايي و اولويت
  

 
 

در بين عوامل انگيزشي كششي . عي، عوامل روانشناختي و در نهايت عوامل فيزيكي استتعامالت اجتما
  .استها مربوط به عوامل نامحسوس و سپس عوامل محسوس  نيز اولويت

 5كننده ، رفتار مصرف4، عوامل كششي3، عوامل رانشي2، انگيزش1گردشگران داخلي :واژگان كليدي

  
  مقدمه

در تبادالت فرهنگي بين  مؤثرز منابع مهم درآمد و از عوامل امروزه گردشگري در دنيا يكي ا
 اي اسـت  تـرين صـنعت خـدماتي جهـان حـائز اهميـت ويـژه        عنـوان گسـترده  كشورهاست و به

حالي است كه جهـان   گردشگري در حال بسط و رشد شتابان است و اين در. )1:1387كاظمي،(
طات و اطالعات به سمت فشردگي هرچـه  ي ارتبا دليل اختراعات تكنولوژيكي در زمينهمعاصر به

ها گردشگر در  جايي ميليون جابه ي كننده رود و اين امر خود تسهيل بيشتر فضا و زمان پيش مي
گردشــگري بــه مجمــوع . )8:1386پــاپلي يــزدي و ســقايي،( زمــين اســت ي  رهتمــام نقــاط كــ

اين فرايند شامل . تداف شود كه در جريان مسافرت يك گردشگر اتفاق مي هايي اطالق مي فعاليت
ريزي سفر، مسافرت بـه مقصـد، اقامـت، بازگشـت و حتـي يـادآوري        هر فعاليتي از قبيل برنامه

عنـوان بخشـي از سـفر انجـام     هايي را كه گردشگر به همچنين فعاليت. شود خاطرات آن نيز مي
     . گيـرد  را نيـز دربـر مـي   ) نظير خريد كاالهاي مختلف و تعامل ميان ميزبـان و مهمـان  (دهد  مي
توان هرگونه فعاليت و فعل و انفعالي را كه در جريان سفر يك سـياحتگر اتفـاق    طور كلي، ميبه
 .افتد، گردشگري تلقي كرد مي

 .آيد حساب ميترين صنعت در دنيا بهترين و متنوع عنوان بزرگبه گردشگريصنعت 
زايي، رشد بخش  مد، اشتغالعنوان منبع اصلي درآاين صنعت پويا را به ،بسياري از كشورها
جذب گردشگران در . )19:1382 ،6گي( دانند ميخود ي ساختار زيربنايي  خصوصي و توسعه

هاي خصوصي، هاي مردمي و با همكاري بخشجلب مشاركت ي ساختار بازاريابي نوين بر پايه
ب محصول نو در بازارهاي هدف و جذ ارايهدر حقيقت  .پذير استعمومي و دولتي امكان

ي روحي و رواني ها مشتريان جديد و قديمي در يك فرايند سيستمي، نيازمند شناخت انگيزه
كه چه عواملي موجب ايجاد  روند ؟و اينكه چرا مردم به مسافرت مي اين. گردشگران است

در پرسش نخست؛ . متفاوت استي  شود كه مردم به مكان مشخصي بروند؟ دو مقولهانگيزه مي
هاي جذابيت و كشش مقصد  كه در پرسش دوم جنبهمطرح است در حالي درك رواني مسافر

ها و نيازهاي انگيزشي مسافران و جذب آنان  با هدف ارضاي خواسته ،بنابراين  .مورد نظراست
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         وجه نمودت كششي و عامل جذب رانشي هاي خاص بايد به دو عامل انگيزشي درمحل
 .)177:1382 گي،(

   شود يكي از نخستين سواالتي كه در ذهن دشگري مطرح ميهنگامي كه موضوع گر
گيرد اين است كه مندان آن شكل ميمحققان، و عالقه، سياستگذاران، ريزان اين صنعتبرنامه

كنند؟ و چرا مقصد مشخصي را براي سفر خود انتخاب مي ها آنروند؟ مردم چرا به سفر مي
ات جامع مربوط به رفتار سفر مواردي از قبيل شان از اين انتخاب چيست؟ در مطالعانگيزه
گيري، رضايتمندي از محصوالت گردشگري، مقبوليت كلي مسافرت، الگوي تصميمي  زهانگي

   تجربه سفر، لذتي كه از گذران تعطيالت در مقصد و تعامل با اهالي محلي نصيب گردشگر 
شگران به داليلي همچون به اجمال بايد گفت كه گرد. گيردشود مورد بررسي قرار ميمي

هاي معنوي و روحاني،دستيابي به موقعيت و پرستيژ اجتماعي، رهايي از فشارهاي زندگي انگيزه
رنجبريان و ( كنند هاي گوناگون سفر ميروزمره و كسب تجربه و آموختن در خصوص فرهنگ

  ).47:1385 زاهدي،
ر به مناطق عملياتي استان گيرد، سفيكي از انواع سفرهايي كه در كشور ايران صورت مي

بايد در نظر داشت، شناخت انگيزه و اهداف  ها عامل مهمي كه در اين نوع سفر. استخوزستان 
هاي و محرك ها هاين تحقيق برآنيم تا انگيز لذا در. استافراد براي مسافرت به اين مناطق 

  .ها مد نظر قرار دهيميزيربندي كنيم تا در برنامهدروني و بيروني افراد را شناخته و اولويت
  :بنابراين سواالت تحقيق عبارتند از

آيا عوامل كششي و عوامل رانشي در سفر افراد به مناطق عملياتي خوزستان تاثير يكساني 
  دارند؟

در سفر به مناطق جنگي، كدام عامل از اهميت بيشتري برخوردار  مؤثردر بين عوامل رانشي 
  است؟

ر سفر به مناطق جنگي، كدام عامل از اهميت بيشتري برخوردار د مؤثردر بين عوامل كششي 
  است؟

  
  ادبيات نظري

 همواره از اهميت خاصي برخوردار بوده است» انگيزه«در مطالعات فراغت و گردشگري، 
مبحثي عمده در مطالعات گردشگري است و مبنايي براي » سفري  زهانگي«. )1387كاظمي، (

ي آغاز مطالعه رفتار گردشگران و فراتر از آن،  انگيزه نقطه. شود گردشگري محسوب ميي  توسعه
اشاره  1987جعفري در سال . )58:1992، 1ميل و موريسون(هاي گردشگري است درك سيستم
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ي انگيزه درك نظري مشتركي حاصل نشده است و ديدگاه او  كند كه تا اين زمان درباره مي
  .)37:1389ضرغام،( ده استهنوز به قوت خود باقي مان

هاي انگيزش در گردشگري  هاي ميداني، روانشناختي و اجتماعي، نظريه بايد طي پژوهش
. مقصد را تعريف كرد تا جهت آينده محتوا و بسترگردشگري منطقه موردنظر مشخص گردد

گيرد و به پيروي از  بايد توجه داشت كه فرايند گردشگري در بستري به نام جامعه صورت مي
پس بقاء محصول و پايداري آن جز با شناخت عوامل انگيزش  ؛ال تغيير استآنان پيوسته در ح

ي مسافر،  ها بايد در پي شناخت انگيزه اين پژوهش .پذير نيستو جذب در بازارهاي هدف امكان
هاي نوع سفر،خصوصيات تركيب جمعيتي، اجتماعي و فرهنگي مسافر  ويژگي هاي مقصد، ويژگي

ي گردشگران به طرق مختلفي ميسر است؛ ها هشناسايي انگيز. )188:1382،گي( صورت گيرند
هاي  گردشگران بوده است؛ دوم استفاده از تحليلي  زهنخست مطالعه تاريخ سفر و بررسي انگي
كنندگان محصوالت گردشگري؛ سوم انجام مطالعات بازار روانشناختي براي بررسي رفتار مصرف

 .براي مقاصد گوناگون گردشگري

هاي مقصد  اي متعارف را ميان ويژگي توان رابطه ديگر نسبت به موضوع ميدر يك نگرش 
هاي مقصد است  در واقع،در اين ديدگاه اين ويژگي .سفر جستجو كردي  زهمورد انتخاب و انگي
 جهانگرد، يا مسافر درك براي پژوهشگران .سوي آن جذب نموده استكه گردشگر را به

 به كه است اين مزبور هدف الگوهاي. اند كرده ارايه افرتمسي  زهانگي متفاوتي براي الگوهاي
 ،چه تر دقيق به صورتي يا روند؟ مي مسافرت به مردم چرا :شود داده پاسخ پرسشي چنين
 پرسش دو بروند؟ تفكيك مشخصي يها مسافرت به مردم كه شود مي انگيزه ايجاد باعث عواملي

 روند خاصي مي هاي مكان به مردم چرا كه ناي و روند مي مسافرت به مردم چرا اينكه جهت از
 حالي كه در است، مطرح مسافر رواني دركي  لهمسئ نخست، پرسش در. دارد زيادي اهميت

 كه نمود بررسي و كرد توجه مسافر مقصد كشش و جذابيت يها هجنب به بايد دوم درپرسش
رنجبريان و ( كنند تامين را مسافراني  وهبالق نيازهاي توانند مي چگونه ها اين ويژگي

  .)50:1385زاهدي،
 .اند نموده توجه جهانگردان و مسافران رفتار به عامل دو اين تفكيك براي پژوهشگران

 شخص اجتماعي محتواي در و فرد درون در كه است عوامل انگيزشي نيروهايي از مقصود
مسافر  كه مقصد يك هاي ويژگي از جذب عبارتند عوامل برعكس، شوند؛ يم وي موجب حركت

 ديار بدان را او ها ويژگي همين و كند تامين را خود روحي نيازهاي تواند مي كند، مي تصور
 مقصد. آيد حساب به انگيزشي عاملي تواند مي هيجان ايجاد يا جويي حاثه مثال كشد براي مي
 ،بخش شادي آن در قايقراني و است نيلگون هاي آب داراي رود مي آنجا به مسافر مكاني كه يا

 نوع هر باشد قرار اگر. دانست رفتار تغيير در انگيزه ي ايجادكننده عامل توان نمي را اين ولي
 بايد صورت آن در دانست انگيزه يايجاد كننده عامل را سفر از مقصد ويژگي هر يا فعاليتي
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 براي نمسافرا نتيجه در كه باشد ها هانگيز از تركيبي تواند نمايانگر يم فعاليتي نوع هر كه گفت
 نفر، يك دارد امكان بنابراين .شوند قائل هاي متفاوتي ارزش مقصد از خاصي هاي ويژگي

 آورد، حساببه خود جويي حادثه تامين نيازهاي براي عاملي را نيلگون هاي آب روي بر قايقراني
 ارزش نظر از سوم نفر باز اينكه و بداند ورزش و تمرين نوعي را آن ديگري كه حالي در

 .)58:1385رنجبريان و زاهدي،( كند نگاه آن به شخص احترام كسب و اعياجتم

  
  ارتباط گردشگري و جنگ 

 و فجايع انساني است اما پيداست كه نتايج تاريخي و ها جنگ يكي از بزرگترين مصيبت
. عنوان منابعي براي گردشگري باشدتواند به اجتماعي مستقيم و يا غير مستقيم اين فاجعه؛ مي

تواند جاذبه گردشگري  تواند باعث تحريك و انگيزش گردشگران شود و هم مي ابع هم مياين من
ها،  كند كه محصوالت و بقاياي جنگ مانند ميدان نبرد، آرامگاه بيان مي) 1998( 1اسميت. شود

. باشند ي گردشگري جنگ مي هاي زنده تاريخي، منابع اصلي توسعه ها و نمايش ها، موزه يادمان
 گردشگري جنگي  توسعههاي  و هم زيرساخت  هاي تاريخي هستند خود هم جاذبه اين بقايا

  .)2010و ديگران ، 2بيگلي(
يكي از منظر ؛ از دو جنبه قابل بررسي است بين جنگ و گردشگريارتباط طور كلي، به

كشورهاي همسايه و در   خصوصا بين صلح و آرامش، يدر برقرار نقش و اهميتي كه گردشگري،
اي مؤثر در پايداري صلح و  مقوله  عنوانبه گردشگري به رزي دارد و در اين رويكرد،خطوط م

گردشگري قادر است شرايط   به همان ميزان كه .شود ي زمان صلح نگريسته مي اساسا پديده
 خارجي را به نحو مطلوبي فراهم كند،  ها و مبادالت ي زيرساخت توسعه رشد و تنوع اقتصادي،

بنابراين دوري از جنگ و مناقشات  .كند مي  چيز را تخريب ن كوتاهي همهجنگ در مدت زما
كند  داخلي و خارجي و حفظ شرايط صلح و امنيت به پايداري گردشگري در كشورها كمك مي

 .)1998اسميت،(

در  براي كشورهاي درگير جنگ، هاي يادبودي جنگ، اما دوم ارتباط بين جنگ و مكان
هاي  سالح نظامي،  سنگرهاي ميادين جنگ، تان قهرمانان جنگ،داس .دوران پس از جنگ است

گردند و اين قابليت را دارند  مي  در زمان حاضر از منابع گردشگري محسوب جنگي و مانند آن،
مكان و رويداد  جنگ فقط يك زمان، زيرا .كه بعد از جنگ تبديل به جاذبه گردشگري شوند

 ي تغييرات جمعيتي، بشري است كه به واسطه  يبلكه نمايشي از يك درام جدي و قو نيست؛
تجليل از رزمندگان  افتخارات، خاطرات، دليل نوستالژي،  و به )در طول جنگ( هاي فني نوآوري

در دنياي امروز اين پتانسيل را دارد كه به عامل  ،)از جنگ  در دوران پس( و تجديد ديدار

                                           
1 Smith 
2 Bigley  
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كند و  در عمل و ذهن انسان رسوخ مي جنگ عميقاً .انگيزشي مهمي در گردشگري تبديل شود
 هاي خاص هاي آن بايستي تبديل به جاذبه خاطره و يادمان وحشت و ويراني،  رغمعلي

ها درگير جنگ  ي ملت زيرا بخشي از تاريخ و گذشته تا فراموش نگردند، گردشگري شوند،
مواجه  ، ي جنگگردشگر  گردشگري را با بازار ديگري تحت عنوان اين مقوله، .گردد محسوب مي

قش مهمي پيدا نو گردشگري   داليل متعددي امروزه در گذران اوقات فراغتكرده است و به
موزه و بناهاي جنگ همگي در به  سينما، موسيقي، در اين ميان،ادبيات، .كرده است

 سهم دارند هايي، چنين مكان  ي سفر به تصويركشيدن آن و همچنين در ايجاد انگيزه
از  هاي گردشگري در جهان، شدن گونه افزايش و متنوع موارد باال و با توجه به. )1389نوراني،(

    هاي رايج گردشگري  به گونه ،»1 گردشگري تلخ« ، گونه جديدي تحت عنوان1990ي دهه
     اي از مطالعات ادبيات گردشگري پيرامون  كه بخش گسترده درحالي .است  افزوده شده

برخي از  ي گردشگري است، كننده شاد و سرگرم مقاصد تفريحي، ي مصرف و عرضه يابي،بازار
 هستند  مرگ و جنگ، تراژدي تزهاي نتيآوجوي  جست در محققان و نويسندگان گردشگري،

   .)2،2003يوئيل(
و  3پروفسور جان لنني  لهوسيبه 1990ي  گردشگري تلخ براي اولين بار در اواسط دهه

لغات ديگري نيز براي تشريح مفهوم گردشگري . مطرح شددر دانشگاه گالسكو  4مالكوم فلوي
همچنين  )تانا در يونان به معني مرگ و مير است(تلخ به كار برده شده است مانند تاناتوريسم 

گردشگري  ،5آور اصطالحات ديگري نيز در ادبيات استفاده شده است مانند گردشگري وحشت
و حتي گردشگري  8ي سياه لكه، گردشگري 7، گردشگري غم و اندوه6بال و مصيبت

  .)10،2005استون( 9فرد منحصربه
ي  شده است از جمله ارايهتوسط افراد مختلف  تعاريف متعددي از گردشگري تلخ، همچنين

خاصي از گردشگري  ي گونه«كند گردشگري تلخ،  كه بيان مي استوي لنن و فلتعريف  ها آن
 مرگ، واقعي يا ساختگي از جنگ،  هاي مكان )از سوي بازديدكننده( كه شامل عرضه و مصرف

هاي سياه آرامگاه و  بازديد از زنداناسترانگ نيز . )1388وثوقي،( »شود فاجعه و مصيبت مي
هاي  هاي مرتبط با رنج جنگ و ديگر مكان  هاي ميدان هاي اسراي جنگ، اردوگاه ها، قبرستان

                                           
1 Dark Tourism 
2 Yuill 
3 John Lennon 
4 Malcom Floy 
5 Morbid Tourism 
6 Disaster Tourism 
7 Grief Tourism 
8 Black-spot Tourism 
9 Phoenix Tourism 
10 Stone 
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گردشگري تلخ بسيار . )2003، 1استرانگ و كمپا(داند مي عنوان گردشگري تلخرا به بشري
مارسل بيان . متفاوت از تعطيالت كنار ساحل است و اعتبار آن براي بازديدكنندگان مهم است

افتد و  تراژدي اتفاق مي ها آنشوند كه در  يي ميها دارد كه مردم هميشه جذب مكان مي
  .)2،2010نيمال( آيد ي مهمي در گردشگري به شمار مي جاذبه
  

  تلخ محصوالت گردشگري
اي را از شدت سياهي و  طيف گسترده هاي مرتبط با گردشگري تلخ، محصوالت و جاذبه

زير  ي رده هفتاستون آن را در  ها، هاي هريك از آن و ويژگي  مبناي اين طيف بر .ي دارندتلخ
   :بندي كرده است دسته

شود كه در  هايي مي محصوالت اين دسته شامل جاذبه؛  هاي تلخ هاي تفريح و سرگرمي مكان
سازي شده  صورت واقعي يا شبيهيك كانون سرگرمي، رويدادهاي مرتبط با جنگ و مرگ را به

مانند   هاي تلخ نمايشگاه و موزه .دنگير مي ترين طيف را دربر دهند و اغلب روشن مي ارايه
اي ه ها فرصت مكان  اين گردد؛ كه براي بازديد عالقمندان برپا مي هاي جنگ نمايشگاه و موزه

دليل شرايط هاي قديمي به زندان در همين طيف،و   هاي سياه زندان .خوبي براي آموزش هستند
مورد  هاي تلخ، به عنوان يكي از جاذبهاست،  كرده ايجاد مي  سختي كه در گذشته براي زندانيان

 .مانند الكاتراس گيرد؛ توجه برخي گردشگران قرار مي

شود  هايي مربوط به حوادثي خاص مي بر قبر يا قبرستان متمركز اين دسته؛  هاي تلخ رامگاهآ
  شدگان حوادث مانند كشته كند، اي تلخ در گذشته را يادآوري مي كه با نمادي خاص،حادثه

   .طبيعي
به  ها نشان از نوعي يادآوري توأم با احترام خاص، اين مكان؛  هاي تلخ معابد و زيارتگاه

   .ها در جنگ )گمنام( شدگان مانند كشته لت است؛ي يك م قربانيان و رفتگان در گذشته
سنگرها و استحكامات  شامل ميادين جنگ، ها، ها و جاذبه اين مكان؛  هاي تلخ مكان جنگ

   .يادبود و احترام به رزمندگان است است كه اغلب داراي بعد آموزشي،  نظامي و مانند آن
به اين گروه تعلق دارد؛  ترين طيف، ترين و تلخ اغلب سياه؛  هاي تلخ كشتار جمعي اردوگاه

  . مانند آشويتس و تربلينكا 
يك   در اندك زماني تبديل به مطرح كرد، ،2006اين طيف كه استون آن را در سال 

اين  واقع، در .بندي محصوالت آن گرديد پارادايم در گردشگري تلخ و مبنايي براي طبقه
زمان،سياسي و ايدئولوژيك همراه  فضايي، با تنوع عوامل بندي محصوالت گردشگري تلخ، دسته
هاي ديگري نيز  ي گردشگري جنگ در گونهها ههمچنين جاذب )1388وثوقي،. (است

                                           
1 Strange and Kempa 
2 Niemelä 
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ها و سنگرها و نقاط داراي اهميت  كانال(ها و مناطق نبرد  جبهه: اند مانند بندي شده تقسيم
بود جنگ و قربانيان و ، يادمان و بناهاي ياد)ي صلحها هو اخيرا موز(هاي جنگ  ، موزه)نظامي

  ).1389خاطري،( قبرستان كشتگان جنگ
  شناسي مسافران ميادين جنگ گونه

توان  با وجود اين از بين منابع موجود مي. اي در اين زمينه انجام شده است مطالعات پراكنده
  :بندي كرد هاي مشخص مسافران اين مناطق را به شكل زير دسته تيپ
 دهد كه مردم بيش از هميشه به  اهد قرن حاضر نشان ميشو: يادبودي/مسافران زيارتي

پس از دو جنگ جهاني بيشتر . گردند اند باز مي هايي كه در آن عزيزي را از دست داده مكان
مانده از جنگ و خونريزي  مسافران افرادي بودند كه توانستند در مسافرت خود شاهد آثار باقي

  .باشند
 خواهند عواقب و نتايج جنگ را  فرادي است كه مياين مقوله شامل ا: مسافران كنجكاو    
  .كنجكاوي است ها آني اصلي  طور مستقيم ببينند و انگيزهبه
 توان  دسته از اين نوع افراد را مي ترين  و ملموس ترين  مشخص: كاركردي/اي مسافران وظيفه

. جنگ حضور دارندهاي  ي گزارش و يا ساخت برنامه در ميدان خبرنگاراني دانست كه براي تهيه
هاي شغلي و  ي حافظ صلح يا جويندگان فرصتها هگروه ديگر شامل افرادي است كه تحت گرو

  .كنند تجاري به اين مناطق سفر مي
 طور غيرمستقيم درگير اين طبقه شامل آن دسته از گردشگراني است كه به: گناه افراد بي

  .آميز شده بودند هاي خشونت جنگ يا فعاليت
  عنوان رزمنده در جبهه حضور افرادي كه در طول جنگ به: رزمندگان/جنگداوطلبان

  .هاي جنگ هستند و پايدارترين مسافران جبهه ترين  اين دسته افراد از مهم. اند داشته
 شامل تمام افرادي است كه با توجه به آموزش و : بازديدكنندگان ميراث/مسافران فرهنگي

ز جمله عالقه به ميراث تاريخي و ملي به اين مناطق سفر ي خود ا شده معيارهاي فرهنگي دروني
در سفر به مناطق جنگي و ساير مناطق مسافرتي يكسان باشد و  ها آني  كنند و شايد عالقه مي

  .ي مسافرتي باشد بازديد از اين مناطق بخشي از يك بسته
 طور خود به دهند كه در مسير سفر اين دسته افراد كساني را تشكيل مي: مسافران تصادفي

كنند و در توقف ميان راهي براي استراحت يا تفريح از اين مناطق  اتفاقي از اين مناطق عبور مي
افراد در بازديد از مناطق جنگي محسوب  ترين  انگيزه اين دسته، بي. كنند نيز بازديد مي

تقادات و گيرند كساني هستند كه بر اساس اع گروه ديگري كه در اين دسته قرار مي. شوند مي
هاي خاص ديني به ميادين جنگ و بدون اينكه در جنگ حضور داشته باشند به اين  نگرش

  .كنند و گاه هيچگونه ارتباط شغلي يا خانوادگي در مناطق جنگي ندارند مناطق سفر مي
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  مسافران آموزشي شامل افرادي مانند دانشجويان، دانش آموزان و پژوهشگراني است كه به
 .)1،2007راين( شوند مي يادگيري وارد اين مناطقمنظور تحقيق و 

  
  ي تحقيق پيشينه

كه چرا گردشگران  ده استهاي محدودي براي پاسخگويي به اين پرسش مطرح ش فعاليت
شوند؛ اين بدان معني  ها و تجارب گردشگري مرتبط به مرگ و مصيبت كشيده مي به سايت

 ها »محرك« بيات گردشگري به تعدادي ازدر اد. نيست كه اين مورد كامال مغفول مانده است
حس اتحاد در مواجهه با «تا » يك كنجكاوي ساده در خصوص مرگ«اشاره شده است، از 

ي سياه را ناشي از نوعي حس ها جاذبه) 2005(2تارلو. »آميز زندگي روزمره اختالالت خشونت
اي مصرف گردشگري ي بالقوه را برها هوي همچنين طيف وسيعي از انگيز. داند نوستالژي مي
  .)2009، 3شارپلي و استون( شمارد سياه بر مي
هيچ تجزيه و تحليلي در مورد گردشگري جنگ بدون شناخت رفتار و تقاضاي  تقريباً

مطمئناً براي شناخت و درك . گردشگران در مورد محصوالت گردشگري سياه كامل نخواهد بود
ي موجود گردشگران اين شاخه از ها هيزاين پديده ضروري است كه به استخراج و توضيح انگ

فرهنگي و جغرافيايي  -ي مختلف اجتماعيها هبايد در زمين ويژه بهاين امر . گردشگري بپردازيم
 .انجام گيرد

ي خود به بررسي ابعاد مختلف گردشگري تلخ پرداخته و  در مطالعه) 2013( 4بيران و هييد
 5سيتون. اند اجتماعي دانسته - مي فرهنگيي شخصي خوانده و هم مفهو آن را هم نوعي تجربه

هاي  ي رفتاري است كه توسط محرك كند كه گردشگري سياه يك پديده اشاره مي) 1996(
لنون و . شود ي گردشگري تعريف مي هاي خاص يك مكان يا جاذبه گردشگر و در برابر ويژگي

ي  بررسي انگيزهي اين نوع خاص از گردشگري،  كنند كه درباره تاكيد مي) 2000( 6فلوي
به همراه اقدام و توجهي كه نسبت به  ها آنها و همچنين رفتار  گردشگران از انتخاب اين مكان

عبارت ديگر تحليل و به. ي سياه گردشگري دارند، داراي اهميت بسيار استها هها و جاذب مكان
نند كامل ك سفر مي ها بررسي گردشگري سياه بدون توجه به اينكه چرا مردم به اين مكان

عرضه نيز مورد ي  لهكنندگان، مسئ بنابراين مهم است كه در بررسي تقاضاي مصرف. نيست
كنندگان گردشگري سياه وجود دارد  دليل آنكه مجموعه متنوعي از عرضه به توجه قرار گيرد،

  . )1391سهرابي،(

                                           
1 Rayn 
2 Tarlow 
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ايي در ي نگهداري بردگان افريقها هدر پژوهش خود بر روي قلع) 2011(و ديگران 1مووات
و دريافتند كه   غنا، با مسافران و گردشگراني كه از اين مكان ديدن كرده بودند مصاحبه كرده

ديدار از اين مكان، بر تجزيه و تحليل و نظريات افراد بازديدكننده از اين مكان تاثير بسيار 
ي مووات و همكارانش از اين جهت حائز اهميت است كه با  مطالعه. زيادي داشته است

قبل از ديدن مكان و بعد از ديدن مكان گردشگري تلخ، مصاحبه ي  لهردشگران در دو مرحگ
. استاند و دريافتند كه ميزان تاثير گذاري اين جاذبه تلخ بر گردشگران به چه ميزان  كرده

ي گردشگري تلخ مربوط به  همچنين اين مطالعه جزو معدود مطالعاتي است كه در زمينه
  .استبردگان افريقا 

سعي در ايجاد » گردشگري تلخ و مرگ مهم ديگر«اي با عنوان  در مقاله) 2012( 2استون
. مدلي فراگير از تجربه گردشگري تلخ و اخالقيات و مرگ و مير در دنياي امروز غرب را دارد

گيري از شرايط سختي و رنج در جامعه و تجزيه و تحليل ساختاري از مرگ  اين مطالعه با بهره
هاي نظري براي بررسي تجربيات  جزيه و تحليل اخالقيات مدرن و امروزي، بنيانو همچنين ت

ي  جامعهكند كه در  همچنين اين پژوهش چنين استدالل مي. كند گردشگري تلخ ايجاد مي
اي تفكيك شده است؛ هنوز  ي پزشكي و حرفه سكوالر غربي كه در آن مرگ عادي در دو جبهه

ز جذاب و محبوب است و در اين ميان، گردشگري تلخ هم مرگ فوق العاده و شگفت انگي
ي استون  مطالعه. كند ميان مرگ و زندگي عمل مي ي قوي د يك فيلتر اجتماعي بالقوههمانن

اي مدرن است كه نه تنها مكاني فيزيكي براي  دهد كه گردشگري تلخ يك نهاد واسطه نشان مي
دهد تا يك فضاي شناختي براي ساخت  ميكند، بلكه اجازه  ارتباط زندگي و مرگ را فراهم مي

  .وجود آيدمعناي هستي شناختي در دنياي معاصر امروز و در ارتباط با مرگ به
هاي گردشگري تلخ در  در مطالعه خود به بررسي تجربه گردشگران از مكان) 2012( 3كانگ

ي  رهكشور ك جي جوي  رهمورد مطالعه كانگ، پارك صلح در جزي. پردازد دنياي معاصر امروز مي
 نامه  پرسشاطالعات اين مطالعه در قالب مصاحبه با افراد و همچنين توزيع . استجنوبي 

ي انگيزاننده و عامل اصلي  »وظيفه« دهد كه اوالً نتايج تحقيق نشان مي. آوري شده است جمع
ج رويكرد مبتني بر منافع و نتاي هاي مربوط به گردشگري تلخ است؛ ثانياً براي ديدن مكان

 ارايهي را براي مطالعه گردشگري تلخ مؤثرحاصل از بازديد مكان گردشگري تلخ، چارچوب 
و بازگو نمودن اطالعات به صورت جذاب، عامل » روايتگري گرم و جذاب«؛ همچنين دهد مي

  .استبسيار مهمي در گردشگري تلخ 

                                           
1 Mowatt  
2 Stone  
3 Kang  
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. رداخته استي گردشگري تلخ پها در مطالعه خود به بررسي انگيزاننده) 2013( 1پودوشن
هاي  مطالعه وي هم با روش كمي و هم با روش كيفي انجام پذيرفته است و در آن به انگيزاننده

اند،  دانان معروف در نروژ در آن به دار آويخته شده مرتبط با سفر به مناطقي كه موسيقي
ردشگراني كه از اين مناطق بازديد در پژوهش وي مشخص شد كه گ. ده استپرداخته ش

هاي  هاي مطرح شده از اين مكان با واقعيت دنبال مقايسه بين تصاوير و ويژگيكنند بيشتر به مي
سازي مربوط به  هاي شبيهفرايندهمچنين اين تحقيق نشان داد كه . باشند موجود در آن مي

ي گردشگري  عوامل انگيزانندهعنوان توانند به درد و رنج و تسري عاطفه ميان گردشگران مي
  .تلخ عمل نمايند

هاي شخصيتي گردشگران  ويژگيي  توسعهدنبال ي خود به در مطالعه) 2013(2راين
. گردشگري تلخ بوده است و بدين منظور از طيف گردشگري تلخ استون استفاده نموده است

و  4، سنت ماري 3بانهيل فيلدز(براي دستيابي به اين هدف، راين در سه قبرستان مختلف 
كنندگان  نفر مصاحبه گرديد تا عوامل انگيزشي و تجربيات مصرف 23با ) 5ويست سمتري

تجربيات و عوامل انگيزشي مشخص شده، در قالب يك طيف نوع . گردشگري تلخ به دست آيد
ها ديدار  ي مختلف گردشگران تلخ را كه از قبرستانها هاين طيف گرو. گرديد ارايهشناختي 

. ده استبندي كر نوع گردشگران دسته» ترين روشن«تا » ترين ترين و تاريك تلخ«د از كنن مي
تر از گردشگري تلخ، اين مفهوم را در قالب يك مدل  اين تحقيق به منظور درك بيشتر و عميق

  .كند مي ارايهجديد و يك طيف جديد 
  

  جنگ تحميلي و گردشگري تلخ در جمهوري اسالمي ايران
هاي رزمندگان، باعث  ها و ايثارگري تحميلي عليه ايران، عالوه بر رشادت ي لهسا جنگ هشت

هايي كه در  يكي از مكان. ده استوجود آمدن منابع عظيم و زيادي براي گردشگري تلخ شبه
  . استكشور ما در زمينه گردشگري جنگ بسيار غني است، استان خوزستان 

سراسري عراق عليه كشور ي  لهبا حم 1359شهريور  31جنگ تحميلي عراق عليه ايران در 
ي اول جنگ به دليل شرايط خاص ناشي از انقالب و در نتيجه ها هدر همان هفت. ايران آغاز شد

در . هزار كيلومتر مربع از خاك ايران اشغال گرديد 15عدم آمادگي نظامي ايران، در حدود 
المي ايران طي سلسله هاي بعد با كسب آمادگي و افزايش توان دفاعي جمهوري اس سال

تعقيب و ي  لههاي بعد مرح شده آزاد گرديد و در سال تمامي مناطق اشغال هايي تقريباً عمليات

                                           
1 Podoshen  
2 Raine  
3 Bunhill Fields Burial Ground 
4 St Mary's Graveyard 
5 Weaste Cemetery 
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هاي  عنوان استراتژي جمهوري اسالمي ايران انتخاب و براي اجراي آن عملياتتنبيه متجاوز به
ا پذيرش قطعنامه ب 1367ديگري طراحي و انجام گرديد و در نهايت جنگ تحميلي در تير ماه 

دليل تدافعي بودن و همچنين اهدافي اين جنگ به. سال پايان يافت 8از توسط ايران و پس 
  .  نام گرفت» دفاع مقدس«دشمنان براي براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران، 

در طول اين هشت سال تمامي آحاد مردم ايران به هر نحو ممكن در دفاع از كشور خود 
. د اما بيشترين سهم را رزمندگان حاضر در مناطق عملياتي به عهده داشتندمشاركت نمودن

اي بي نظير در  هاي الهي و ايمان به خداوند حماسه رزمندگان ايران اسالمي با تكيه بر ارزش
هاي اين رزمندگان  ها و مشقت ها، سختي ها و رشادت شرح فداكاري. تاريخ ايران خلق كردند

ها و مجامع عمومي، اصطالح  تاكنون در رسانه. باشد مؤثريت ملي ما تواند در ارتقاي هو مي
هايي را كه  سالي است رواج يافته و كاروان اين تعبير چند. سيار تكرار شده استراهيان نور ب

هاي  سابقه راهيان نور به همان سال. خوانند ، به اين نام ميق جنگي را دارندقصد بازديد از مناط
هاي اشغالي در شمال خوزستان، از  پس از آزادسازي اولين سرزمين. گردد ابتدايي جنگ بازمي

هاي  بيشتر اين مسافران، خانواده .هاي جنگ شتافتند اي به بازديد از جبهه ، عده1361سال 
ي شهيدشان  ها دوست داشتند با حضور در اين مناطق، ياد و خاطره آن. رفتند شمار مي شهدا به

ردان و مديران ارشد نظام و نمايندگان مجلس نيز از ديگر مسافران سياست م. را گرامي دارند
ها بازديد  هاي كوچك، از جبهه ها در قالب كاروان آن. هاي دفاع مقدس بودند راهيان نور در سال

نويسندگان، هنرمندان و بازارياني كه در پشت  .دكردن كرده و از نزديك با رزمندگان ديدار مي
كردند  ها سفر مي هاي دفاع مقدس به جبهه ر رزمندگان بودند نيز در سالجبهه همواره يار و ياو

گاه در  اين سفرها هيچ. گذراندند ها ، در كنار رزمندگان مي و مدت كوتاهي را در سنگرها و سوله
هاي  اي نيافت چرا كه مراقبت از جان بازديدكنندگان در بيشتر جبهه زمان جنگ دامنه گسترده

تنها رزمندگان و فرماندهان دوران جنگ بودند كه . شايد محال بود جنگ، كاري دشوار و
هاي  هاي تردد در اين مناطق را ناديده گرفته و به بازديد جبهه هرازگاهي با سماجت، محدوديت

هاي فرهنگي سپاه پاسداران، ارتش و نيروهاي  ، سازمانيپس از مدت اندك. رفتند جنگ مي
 .روي باز به رونق يافتن سفرهاي راهيان نور كمك بسيار كردندمسلح نيز وارد ميدان شدند و با 

، اشتياق آحاد مردم براي بازديد مناطق عملياتي فزوني تحميلي پس از پايان يافتن جنگ
دليل آلوده بودن مناطق وسيعي از ميهن اسالمي به مين و مواد منفجره در گرفت، ولي به

داليل امنيتي هنوز زمينه مناسب با عراق به مرزهاي غرب و جنوب و حالت نه جنگ و نه صلح
 .براي انجام اين حضور فراهم نگرديده بود

 »تفحص شهدا« اي فراهم نمود كه تحت عنوان مقدمات اين حضور را اقدام گسترده و ارزنده
هاي پاك شهداء در مناطق  پيدا شدن بدن. براي بازيابي پيكر پاك رزمندگان آغاز گرديد

انجام  غيره و1، والفجر5اي چون كربالي  هاي گسترده در مناطقي كه عملياتويژه  عملياتي به
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هاي معظم  ويژه خانواده ع گسترده در شهرها موجب گرديد تا اشتياق مردم بهيشده بود و تشي
  .شهدا و ايثارگران براي بازديد از اين مناطق دوچندان شود

سازي  از مناطق آلوده پاك به علت آنكه قسمت اعظمي 77الي 71هاي  سال ي در فاصله
هاي  شده و پيكر مطهر شهدا جهت دفن در نقاط مختلف در شهرها تشييع شده بود، گروه

ويژه در ايام تعطيالت نوروز براي بازديد از مناطق  هاي محدود به داوطلب در قالب كاروان
   .عملياتي به استان خوزستان روي آوردند

و  سرآغاز. طور عمومي در سطح جامعه مطرح شدبه 1377از سال  »راهيان نور«اصطالح 
اي در  اهللا خامنه حضور رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت ،ي عطف اين بازديدها نقطه

ي عملياتي  در گلزار شهداي هويزه و سپس در منطقه 1367زمان رياست جمهوري در سال 
و  1381در فروردين ماه  و بازديد معظم له از پادگان دوكوهه 19/1/1373شلمچه در تاريخ 
حضور مقام معظم رهبري در . است 89ي عملياتي فتح المبين فروردين ماه  حضور در منطقه

اي بود تا نشان دهد كه ياد و  اقدام بسيار شايسته ،در مناطق عملياتينوروز تعطيالت عيد 
ن، زنده و بلكه در باالترين سطح ممك ،مردم ي سال دفاع مقدس نه تنها در سينه 8خاطرات 

  .جاويد خواهد ماند
هاي اعزامي براي بازديد مناطق عملياتي عناوين ديگري را براي خود برگزيده  هرچند كاروان

» كاروان زيارتي كربالي ايران«،  »راهيان سرزمين نور«،  »راهيان سرزمين عشق«:مانند بودند
مردم در  ي حضور گسترده .جلوه و ماندگاري خاصي پيدا كرد» راهيان نور« ولي اطالق عمومي

داد، موجب گرديد تا در سال  ايام نوروز كه ارقام ميليوني را براي بازديدكنندگان نشان مي
ها  سيون عالي مركب از نمايندگان ارتش، سپاه، ستاد كل و وزارتخانهيبا تشكيل يك كم 1381

هاي  ازماندهي كميتههاي دفاع مقدس، و با س ربط در بنياد حفظ آثار و نشر ارزش و نهادهاي ذي
هاي مختلف به  مشي كلي در زمينه گذاري و تعيين خط سياست ،»راهيان نور«گوناگون براي

صورت هاي راهيان نور در طول سال به بازديد از مناطق عملياتي در قالب كاروان. عمل آيد
جنوب  صورت وسيع و گسترده در مناطقماه هر سال به محدود و پراكنده در اسفند و فروردين

بيش از دو ميليون نفر از مناطق  1387گردد و طي آخرين آمار در سال  و غرب كشور اجرا مي
با اعزام كاروان راهيان  جمهوري اسالمي نيز نيروي زميني ارتش. عملياتي كشور بازديد كردند

ار هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان و ديگر اقش هاي دانشجويي، خانواده نور در قالب گروه
را براي آحاد راوياني صادق از جنگ و جبهه و شهيد و شهادت  ،مردم غيور و با ميزباني آنان

 )تبيان. (مردم فراهم كرده است

، 1390، دو ميليون و نهصد هزار نفر و در سال  1389بنابر اعالم سازمان بسيج در سال 
نوب و غرب كشور بازديد به هاي راهيان نور از مناطق جنگي ج چهار ميليون نفر در قالب كاروان

دوم اسفند هرسال، ي  هاول فروردين و نيمي  هاردوهاي راهيان نور در نيم .اند عمل آورده
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بر اساس آمار اعالمي ستاد مركزي راهيان نور، جدول . كند پربازديدترين ايام سال را سپري مي
  :زير آمار موجود زائران در چند سال اخير است

  
 راهيان نور آمار زائران: 1جدول 

  1391ستاد مركزي راهيان نور، : منبع
  

بر اساس آمار اعالمي ستاد مركزي راهيان  12/01/1391تا  20/12/1390زماني ي  هدر باز
  :ير بوده استنور در چهار يادمان اصلي جنوب كشور در استان خوزستان، تعداد زائران به شرح ز

  
  آمار زائران يادمان شلمچه: 2جدول 

  1391ستاد مركزي راهيان نور، : منبع
  آمار زائران يادمان اروند: 3جدول 

  1391ستاد مركزي راهيان نور، : منبع
  ائران يادمان طالئيهآمار ز:4 جدول

  1391ستاد مركزي راهيان نور، : منبع
  آمار زائران يادمان فتح المبين: 5جدول 

  1391ستاد مركزي راهيان نور، : منبع
  

  زمانيي  هباز  جمع زن مرد سال
راهيان نور جنوب

86-85 
  12/01/86تا  12/1385/ 18  839638 343950 495688

راهيان نور جنوب
87-86 

اول ي  هدوم اسفند و نيمي  هنيم  689030 325704 363326
  فروردين

راهيان نور جنوب
88-87 

  13/01/1388تا  1/2/87  665791 309930 355861

راهيان نور جنوب
91-90 

  13/01/1391تا  20/12/1390  826071 388049 438022

  جمع كل  كودك زن مرد
143240 132867 5696  281803  

  جمع كل  كودك زن مرد
198633 187038 23418  409089  

  جمع كل  كودك زن مرد
106934 98823 2953  208710  

  جمع كل  كودك زن مرد
93456 82856 5453  181765  
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  روش شناسي تحقيق
شود، موضوعي  مي فر، اينكه چرا يك مقصد براي سفر انتخابدر مطالعات گردشگري و س

افراد و اينكه اين مقصد چه جاذبه و تاثيري بر ي  هعبارت ديگر بررسي انگيزقابل بررسي است، به
اگر اين مقصد يك مقصد گردشگري جنگ باشد، . استمسافر داشته است موضوعي مهم 

فرد ي  هانگيزي  هبه همين دليل بايد مطالع. ودش مسافر دو چندان ميي  هانگيزي  هاهميت مطالع
دنبال اين در اين پژوهش به. مند صورت گيرد و عوامل مقصد با توجه به يك چارچوب نظام

هاي گردشگران ديداركننده از مناطق جنگي استان خوزستان را  موضوع هستيم كه انگيزه
تزو كوانگ و  ل كششي و رانشيبر مبناي مدل عواممدل تحقيق . بندي كنيم شناسايي و اولويت

ي  هانتخاب مقصد، براي عوامل رانشي به دو دستي  هبراي بررسي نحو ها آن. است همكارانش
. اند عامل اشاره كردهي  همحسوس و براي بررسي عوامل كششي به چهار دستعامل محسوس و نا

  .است ها آنمدل ي  هنشان دهند 1شكل 
  

  
  

 نهمكارامدل تزو كوانگ و  :1شكل
   288-297: 2009تزو كوانگ و همكاران، : منبع

  
  :اصلي تحقيق به صورت زير استي  هدر چارچوب مدل ياد شده، سه  فرضي

  .عوامل كششي و عوامل رانشي در سفر افراد به مناطق عملياتي خوزستان تاثير يكساني دارند
كساني در سفر به مناطق جنگي، از اهميت ي مؤثرعوامل محسوس و نامحسوس رانشي 

  .برخوردارند
  .در سفر به مناطق جنگي، از اهميت يكساني برخوردارند مؤثري عوامل كششي ها همؤلف

ي  جامعه. باشد پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش تحقيق، توصيفي پيمايشي مي
 1391ي تحقيق عبارتند از دانشجوياني كه در بهار و تابستان ها مورد مطالعه در آزمون فرضيه

 150تعداد  ها هآوري داد براي جمع. اند از مناطق عملياتي و جنگي استان خوزستان ديدن كرده
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منظور گردآوري  همچنين به. شد بازگشت داده نامه  پرسش 122توزيع گرديد كه  نامه  پرسش
هاي تحقيق از مطالعات  آوري داده منظور جمعاي و به مطالعات كتابخانه موضوع از روش ادبيات
گيري متغيرهاي تحقيق از طيف  برداري و براي اندازه بهره نامه  پرسشني از طريق توزيع ميدا

از روش اعتبار محتوا و  نامه  پرسشبراي سنجش روايي  .اي ليكرت استفاده گرديد هفت گزينه
در قالب يك  نامه  پرسش 35كسب تاييد افراد صاحب نظر و براي سنجش پايايي آن نيز، تعداد 

دست آمد كه بيانگر پايايي به 83/0يه توزيع گرديد كه ضريب آلفاي كرونباخ برابر نمونه اول
  . است نامه  پرسشخوب 
  

 ها تجزيه و تحليل داده

عوامل « نمايد ي تحقيق، به منظور بررسي فرضيه اول كه بيان ميها هآوري دادپس از جمع
با توجه به طيف ليكرت از » ندكششي و رانشي تاثير يكساني در سفر افراد به مناطق جنگي دار

نتيجه آزمون مويد اين . هاي سواالت استفاده شد استيودنت براي تخمين ميانگين پاسخ tآزمون 
عوامل كششي و رانشي در سفر افراد به مناطق عملياتي استان خوزستان  مطلب است كه اوالً

عوامل انگيزشي رانشي بر تاثير دارند و ثانياً با استفاده از آزمون فريدمن مشخص گرديد كه 
عنوان يك مقصد عوامل انگيزشي كششي براي گردشگران در انتخاب مناطق عملياتي جنوب به

دهد كه عوامل كششي و رانشي بر سفر به مناطق  مي نشان 6جدول . گردشگري اولويت دارند
رانشي  بندي عوامل كششي و اولويت 7ي  رهعملياتي استان خوزستان تاثير دارند و جدول شما

  .دهد را نشان مي
  استيودنت Tنتايج آزمون : 6 جدول 

  نتايج تحليل نويسندگان: منبع
 

  بندي عوامل انگيزشي رانشي و كششي رتبه: 7جدول 

  نتايج تحليل نويسندگان: منبع

سطح معني داري 
 درصد95

 

تفاوت  حد پايين حد باال
 ميانگين

سطح 
 معناداري

يرهآما درجه آزادي
  آزمون

 

 عوامل رانشي 572/15 121 000/0 64857/0 5661/0 7310/0
 عوامل كششي 342/12 121 000/0 50994/0 4281/0 5917/0

  ميانگين رتبه اي عوامل اولويت
  56/1 رانشي 1
 44/1 كششي 2
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در سفر  مؤثرعوامل محسوس و نامحسوس رانشي «كند  براي آزمون فرضيه دوم كه بيان مي
نيز، از آزمون فريدمن استفاده گرديد كه نتايج » يكساني برخوردارندبه مناطق جنگي، از اهميت 

عوامل محسوس اهميت بيشتري دهد عوامل نامحسوس نسبت به اين آزمون نشان مي
  .دهد مي نتايج آزمون را نشان 8جدول .دارند

  
  بندي عوامل انگيزشي رانشي رتبه: 8جدول

  نتايج تحليل نويسندگان: منبع
  

قابل مشاهده است در بين عوامل انگيزشي رانشي تأثيرگذار بر انتخاب  8همانگونه كه در جدول 
عنوان يك مقصد گردشگري از نظر دانشجويان، باالترين مناطق عملياتي استان خوزستان به

  .ل نامحسوس است و بعد از آن عوامل محسوس قرار دارنداي مربوط به عوام ميانگين رتبه
در سفر به مناطق  مؤثري عوامل كششي ها مؤلفه«كند  براي آزمون فرضيه سوم كه بيان مي
دهد در  نيز آزمون فريدمن انجام گرديد كه نشان مي »جنگي، از اهميت يكساني برخوردارند

نتايج آزمون فرضيه سوم نيز در . ستنداز نظر اهميت يكسان ني ها مؤلفهبين عوامل كششي، 
  .دهد ها را به ترتيب اهميت نشان مي همؤلفالويت  9جدول .آمده است 9جدول 

  
  بندي عوامل انگيزشي كششي رتبه: 9جدول 

  نتايج تحليل نويسندگان: نبعم
  

قابل مشاهده است در بين عوامل انگيزشي كششي تأثير گذار بر  9همانگونه كه در جدول 
عنوان يك مقصد گردشگري از نظر دانشجويان، انتخاب مناطق عملياتي استان خوزستان به

وامل روانشناختي ترتيب مربوط به جستجو، تعامالت اجتماعي، عاي به هاي رتبه باالترين ميانگين

  اي ميانگين رتبه  عوامل رانشي اولويت
  94/1  امحسوسعوامل ن 1
 06/1 عوامل محسوس 2

  اي ميانگين رتبه  عوامل كششي اولويت
  11/3  جستجو 1

 97/2 تعامالت اجتماعي  2

 61/2 روانشناختي 3

 31/1 عوامل فيزيكي 4
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ها را در بين عوامل انگيزشي  ترتيب باالترين اولويتو اين عوامل به استو عوامل فيزيكي 
  .دارند كششي

  
  اتگيري و پيشنهاد نتيجه

 چرا اين كه و روند مي مسافرت به مردم چرا دهند كه مطالعات مربوط به انگيزش، نشان مي
ي باعث انتخـاب يـك مقصـد خـاص بـراي سـفر       و چه عوامل روند خاصي مي هاي مكان به مردم
براي تشريح علت سفر و علت انتخـاب مقصـد خـاص بـراي سـفر، دو موضـوع عوامـل        . شود مي

  . ده استكششي و رانشي مطرح ش
است كه فاجعه و مصيبت  مرگ، جنگ،ي ها يكي از مهمترين انواع گردشگري، سفر به مكان

در . انـد  و فلوي و ديگران به بررسي آن پرداخته دانشمندان متعددي از جمله تارلو، استون، لنن
بنـدي نظـرات ايـن دانشـمندان درخصـوص       اين تحقيق سعي گرديـد تـا بـا اسـتفاده از جمـع     

در سـفر و همچنـين مطالعـات ميـداني در      مـؤثر گردشگري جنگ، عوامـل كششـي و رانشـي    
ز بعـد ميـداني بـه    ، هم از بعد نظري و هـم ا )گردشگران گردشگري تلخ( هاي راهيان نور كاروان

گردشگري جنگ پرداخته و پيشنهاداتي بـراي  ي  توسعهبر  مؤثربررسي عوامل كششي و رانشي 
نتايج تحقيق نشان داد كـه بيشـترين ارتبـاط ميـان عوامـل انگيزشـي       . گردد ارايهآن ي  توسعه

 گردشگري جنگ، مربوط به متغير عوامل رانشي و بعد از آن مربوطي  توسعهكششي و رانشي و 
گردشگري جنگ و ابعـاد  ي  توسعهترين رابطه بين  همچنين قوي. به متغير عوامل كششي است

  .استعوامل انگيزشي رانشي، ميان عوامل نامحسوس و سپس عوامل محسوس برقرار 
همچنين الگو و مدل اسـتفاده شـده مشـخص نمـود كـه چهـار عامـل جسـتجو، تعـامالت          

گردشگري جنگ در بين دانشجويان ي  توسعهكي ،بر عوامل روانشناختي و عوامل فيزي اجتماعي،
دهد كه بيشتر دانشـجوياني كـه بـه ايـن      نتايج تحقيق نشان مي. هاي تهران تاثير دارند دانشگاه

دليـل مسـايل درونـي و بـا انگيـزه جسـتجو و شـناخت و يـافتن         اند بيشتر به مناطق سفر كرده
دست آمده از تحقيق  س باتوجه به نتايج بهاند بر اين اسا چيزهاي جديد به اين مناطق سفر كرده

  : گردد پيشنهاد مي
در اين نـوع گردشـگري توجـه     مؤثرگردشگري جنگ به عوامل انگيزشي ي  توسعهدرجهت  - 1

 .شود

دانش و اطالعات و حس شـكوفايي  ي  توسعهبا توجه به اهميت عوامل رانشي، سعي شود تا   - 2
ي متناسـب بـا   هـا  هجه قرار گرفته و برنامو يافتن حقيقت در گردشگران مناطق جنگي مورد تو

نياز گردشگران و افراد ديداركننده از اين مناطق، تدارك ديده شود تـا بـه حـس پرسشـگري و     
 .يافتن حقيقت در گردشگران پاسخ شايسته و درخور داده شود
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، الزم اسـت تـا راويـان و    )در عوامـل كششـي  ( براي پاسخ به حس جسـتجوي گردشـگران    - 3

تري برخـوردار   تر و دقيق در اين نوع گردشگري مشاركت دارند، از اطالعات جامع راهنماياني كه
 .باشند 

دار اسـت،   گردشگري جنـگ مثبـت و معنـي   ي  توسعهاز آنجا كه تاثير تعامالت اجتماعي در  - 4
ننده در اين نـوع سـفرها و همچنـين توجـه بـه هنجارهـاي       دكهاي بازدي گروهي  توسعهايجاد و 

م گردشگران بازديدكننده از مناطق جنگي در جهت بهبود عملكرد بيشتر مشترك و مورد احترا
 .مورد توجه قرارگيرد

ي اجتماعي مختلف و گردشگران كشور مورد ها هگردشگري جنگ، توجه به گروي  توسعهدر  - 5
 .تأكيد بيشتري قرار گيرد

اسـت، انجـام    به اينكه تحقيق حاضر به صـورت پيمـايش مقطعـي صـورت پذيرفتـه      هبا توج - 6
 .شود بيشتر نتايج تحقيق توصيه مي تأييدتحقيقات طولي در اين زمينه و در جهت 
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