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پذیرش نهایی69/6/8 :

تاریخ دریافت62/8/11 :

چکیده
در مطالعات اخیر گردشگری ،انگیزه همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است ،زیرا رفتار گردشگر را
توصیف میکند و در شناخت نحوه تصمیم گیری و انتخاب مقصد گردشگر مؤثر است .بررسیها نشان میدهد
هر ساله گردشگران زیادی به مناطق جنگی سفر میکنند و در این مقصدها یادمانهای مربوط به جنگ ،بخش
مهمی از جاذبههای گردشگری جنگ را تشکیل میدهند .در ایران نیز با توجه به آثار مربوط به جنگ تحمیلی
هشت ساله ،تقاضا و ظرفیت مطلوبی وجود دارد .هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه
گردشگران جنگ است و موزه جنگ خرمشهر ،به عنوان مورد این مطالعه انتخاب شده است .جامعه آماری
این تحقیق را بازدیدکنندگان موزه جنگ تشکیل میدهند .دادههای الزم با استفاده از پرسشنامه و به روش
نمونهگیری از 691بازدیدکننده ،گردآوری شده است .در این رابطه عوامل انگیزشی براساس  18معیار مبتنی بر
چهار مؤلفهی تبلیغات ،عالقه به کسب آگاهی و شناخت ،وجود تسهیالت و امکانات و عوامل درونی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از معادالت ساختاری استفاده شده است .براساس
نتایج تحقیق ،بیشترین مقدار همبستگی گردشگری جنگ در موزه جنگ خرمشهر با شاخص عالقه به کسب
آگاهی و شناخت ( )R2=0.645بوده است.
کلیدواژهها :گردشگری جنگ ،گردشگری تلخ ،انگیزه ،موزه جنگ ،خرمشهر.

 .1نویسنده مسئول،

Email:vossoughi.la@semnan.ac.ir
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مقدمه

امروزه به دلیل پیامدهای مطلوب گردشگری ،توسعه آن در بسیاری از کشورها در دستور کار دولتها
قرار گرفته است .در این میان در عرصه رقابتی به وجود آمده ،هر یک تالش میکنند تا با نوآوری در
محصوالت و مقصدهای جدید سهم خود را از درآمد و اشتغال این فعالیت اقتصادی افزایش دهند .از
سوی دیگر ،از آنجایی که گردشگری پدیدهای پویا است ،همواره مانند هر پدیده دیگری تحت تأثیر
تحوالت فناوری و همچنین اجتماعی ،فرهنگی ،تغییر میکند .چنانچه عرضه گردشگری تحت تأثیر
تحوالت تقاضا دگرگون شده ،زیرا اساساً انگیزههای سفر در مقایسه با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده
است .به عنوان نمونه ،انگیزه بازدید از پدیده های تلخی همچون آنچه در گذشته رخ داده و مرتبط با
مرگ ،مصیبت ،قساوت ،فجایع انسانی ،طبیعی و مانند آن است ،به عنوان جاذبه گردشگری ،به طور
فزایندهای در بازار گردشگری جهان ،افزایش یافته است .به دلیل افزایش چنین تقاضایی برای سفر،
در طول چند سال اخیر ،توجه مجامع دانشگاهی و علمی نسبت به آن جلب شده و از آن تحت عنوان
«گردشگری تلخ» 1یاد میشود (وثوقی .)119 :1888 ،گردشگری تلخ انواع مختلفی از گردشگری را
در بر میگیرد که «گردشگری جنگ» 6به دلیل رواج گسترده ،یکی از مهمترین زیرمجموعههای آن
محسوب میشود .به باور بسیاری ،در فضایی که جنگ رخ میدهد ،گردشگری نیز در آن ،متعاقباً
قابلیت رشد مییابد؛ زیرا گردشگری میتواند عاملی برای از بین بردن یا حداقل کم کردن دشواریهای
پس از جنگ باشد (اسمیت .)612 :1668 ،8این نوع گردشگری با نشان دادن ویرانی ناشی از جنگ
عالوه بر بیدار کردن حس جنگستیزی و عواطف انساندوستانه در گردشگران ،به حفظ تاریخ معنوی
و حماسی یک کشور کمک میکند .احترام به قربانیان جنگ ،اعم
از نظامیان و غیرنظامیان و مردم بی دفاع ،فصل مشترک تمام ملل و فرهنگها است و محدود به ملت،
دین و آیین خاصی نیست.
1. Dark tourism
2. War tourism
3. Smith
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در ایران نیز عالوه بر جنگهای متعددی که در طول تاریخ پشت سر گذاشته ،دوران هشت ساله جنگ
تحمیلی به عنوان یکی از طوالنیترین و سختترین جنگها در تاریخ معاصر جهان ،آشکارا با تلخی-
های فراوانی همراه بوده است .تهاجمات سراسری رژیم بعث عراق به خاک ایران در سال  ،1826با
فعالیتها و عملیاتهای نظامی گستردهای در مناطق غرب ،شمال غرب و جنوب صورت گرفت و
آثار مخرب فراوانی را در این مناطق بر جای گذاشت .خرمشهر واقع در جنوب غربی استان خوزستان
یکی از شهرهای درگیر در جنگ تحمیلی بود که با شروع هجوم ارتش عراق در  81شهریور ،1826
در معرض حمله قوای عراق قرار گرفت ،به طوری که دشمن پس از  83روز توانست خرمشهر را در
سوم آبان  1826اشغال کند .در تاریخ 1821/6/11عملیات بیتالمقدس برای آزادسازی خرمشهر آغاز
شد و طی سه مرحله عملیات ،خرمشهر در صبح روز  8خرداد  ،1821از اشغال ارتش عراق بیرون
آمد .در دوران جنگ آسیبهای زیادی به این شهر وارد شد که بهرغم گذشت زمان و بازسازی آن
هنوز با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم میکند .به هر روی بعد از پایان جنگ در یک روند
فزاینده ،ساالنه افراد بسیاری ،چه همراه کاروان راهیان نور و چه به طور انفرادی ،با عبور از مناطق
جنگزدة غرب کشور و به طور خاص خرمشهر ،آثار مادی و معنوی به جا مانده از دوران دفاع مقدس
را از نزدیک تماشا میکنند .به منظور دستیابی به هدف تحقیق که یافتن عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه
سفر به مناطق جنگی و بازدید جاذبههای مربوط به جنگ است ،استان خوزستان و به طور خاص،
موزه جنگ خرمشهر به عنوان مورد مطالعه این تحقیق انتخاب شد .به اینترتیب ضمن اینکه درک
عوامل انگیزشی بازدید از چنین موزهها یا سایتهایی همیشه از اهمیت برخوردار بوده است ،امکان
تعیین و دسترسی به جامعه آماری مربوط به گردشگران جنگ ،فراهم میگردد .بسیاری از مطالعات
موردی پیشین در ارتباط با موضوع تحقیق ،نیز بازدیدکنندگان موزهها را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
بدون شک با شناخت و بررسی بیشتر عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه در این گروه خاص گردشگران،
میتوان زمینههای توسعه گردشگری داخلی و به ویژه بینالمللی را به مناطق جنگی کشور فراهم آورد.
مبانی نظری
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گردشگری و جنگ

رابطه گردشگری و جنگ از دو جنبه قابل بررسی است ،یکی از جنبه تأثیر جنگ بر گردشگری ،که
قطعاً دارای پیامدهای منفی است ،در مناطقی که دستخوش حوادثی چون جنگ میشوند ،گردشگری
و سفر به شدت کاهش مییابد و جنگ در مدت کوتاهی تمام دستاوردهای گردشگری را نابود میکند.
در واقع ،گردشگری صرفاً در زمان صلح و آرامش رشد میکند .در این رابطه تأکید میشود که
گردشگری از چنان قدرتی برخوردار است که می تواند در صلح و آرامش و بهبود روابط انسانی،
سهیم باشد (فرمکی .)268 :6119 ،1اما جنبه دوم تأثیر جنگ بر گردشگری مقصد ،بعد از پایان جنگ
است که این جنبه در گردشگری بیشتر مورد توجه قرار دارد و مطالعات بسیاری در سراسر جهان
صورت گرفته است .آثار به جا مانده و یادمانهای جنگی که بخشی از تاریخ و میراث ملی هرکشوری
تلقی شده و تبدیل به جاذبه میشوند .خاطرات ،افتخار آفرینیها ،یادمانها ،شخصیتهای مهم ،تجلیل
از رزمندگان و مانند آن ،به عامل مهم انگیزشی تبدیل میشوند.
در گونه شناسی گردشگری ،گردشگری جنگ یک زیر مجموعهی مهمی از گردشگری تلخ محسوب
میشود .البته عالوه بر گردشگری تلخ ،با گردشگری نوستالژی ،میراث نیز ارتباط دارد .به رغم کاربرد
وسیع گردشگری تلخ در محافل دانشگاهی ،باید خاطرنشان کرد که این نوع گردشگری در عمل از
تنوع و گستردگی بسیاری برخوردار است (کریسجنوس .)8 :6112 ،6اصطالح «گردشگری تلخ» را
لنون و فولی 8برای اولین بار در  1662مطرح کردند؛ سپس در مقاله و کتابی مشترک به نام «گردشگری
تلخ :جاذبههای مرگ و بدبختی» 3به تفصیل به آن پرداختند (وثوقی .)1888 ،این کتاب در سال 6111
به چاپ رسید و اساساً بعد از چاپ این کتاب ،گردشگری تلخ در محافل علمی گردشگری ،بسیار
مورد توجه قرار گرفت و در واقع منش أ تحقیقات دانشگاهی بعدی در رابطه با گردشگریهای مرتبط
با جنگ و انواع فاجعه شد (شارپلی  .)6112 ،2تاکنون برای پدیده گردشگری تلخ ،واژههایی از جمله

1 . Farmaki
2 . Krisjanous
3. Lennon & Foley
4. The attraction of death and disaster
5. Sharpley
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گردشگری مرگ (سیتون ،)1662،1گردشگری مکانهای سیاه( 6روجک ،)1668 ،8گردشگری میراث
قساوت( 3تانبریج و اشورث ،)1662 ،2گردشگری وحشت( 2بلوم )6111،9و گردشگری اندوه یا ماتم
8پیشنهاد شده است (کنگ و دیگران .)629 :6116 ،در این میان ،گردشگری تلخ بیشتر از همه در
ادبیات نوشتاری و دانشگاهی ،در سالهای اخیر بکار رفته است (شارپلی .)6116 ،گردشگری تلخ به
معنای سفر و بازدید از مکانها (میادین جنگ) ،یادمانها ،نمایشگاه و موزههایی است که صحنههای
واقعی یا بازسازی شدهای از مرگ ،مصیبت و فاجعه را به عنوان موضوع اصلی خود ،ارایه میدهند
(استون .)132 :6112 ،گردشگری تلخ زیر مجموعههای متعددی دارد که گردشگران با توجه به انطباق
آن با سلیقههای فردی ،این مقصدها را انتخاب میکنند .سایتهای مرتبط با جنگ از دیرباز در حوزه
وسیع گردشگری میراث فرهنگی 6مورد توجه
بوده است .لذا سفر به مقصدهای مرتبط با جنگ پدیده جدیدی نیست و سابقهی طوالنی از مسافرت
افراد به مکان های مرتبط با مرگ و مصیبت وجود دارد .چنانچه لنون و فولی )6111( 11اشاره کردند
که سفر به مکانهایی همچون سایتهای جنگی و آرامگاههای متبرکه ،همواره بخش قابل توجهی از
سفرهای معنوی و زیارتی در گذشته بوده است .به لحاظ ارزش تاریخی ،میادین جنگ به دلیل یادآوریِ
شجاعت قربانیان جنگ ،پتانسیل کمک به ایجاد صلح جهانی ،نزد مردم مقدس هستند (اسمیت.)1662 ،
امروزه یادبودهایِ جنگ و محصوالت مرتبط با آن ،بخش مهمی از جاذبههای گردشگری در جهان را
1. Seatone
2. Black Spot
3 . Rojek
4. Atrocity heritage
5. Tunbridge & Ashworth
6. Morbid Tourism
7. Blom
8. Grief Tourism

 - 6گردشگری میراث فرهنگی ) ،(cultural heritage tourismفراتر از بازدید سایتهای تاریخی ،به معنای رویارویی فردی با
آداب و رسوم ،تاریخ و فرهنگ است .این نوع گردشگری که با رشد سریعی در بازار گردشگری جهان روبرو بوده است ،همراه
با تجربه آداب و سنتهای رسوم بومی ،هنر ،تاریخ ،و فرهنگی است که به طور موثق درباره یک مکان ارائه می شود .گردشگران
در این نوع گردشگری مایل هستند تا خانه ها و موزه های تاریخی ،باغ ها ،میادین جنگ ومانند آن را بازدید کنند (آلوارِس
همکاران.)6112 ،
10 . Lennon & Floy
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تشکیل میدهند .البته چنین جاذبههایی نه تنها میادین جنگ ،یادبودها و قبرستانها بلکه موزهها ،دیگر
ساختار و مکانهایی که جنگ را زنده نگه میدارند ،را نیز در بر میگیرد .عالوه بر این گردشگری
میادین جنگی ،1بخش دیگری از جاذبههای گردشگری جنگ را تشکیل میدهد .به طور مثال ،افراد
بسیاری بعد از جنگ واترلو 6به این منطقه جنگی میرفتند (گولد و گولد ،6118،8سیتون )1662 ،و
اولین تور به میادین جنگ واترلو در سال 1823برگزار شده است (لیوید .)1668،3چنانچه سیتون اشاره
میکند ،واترلو یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری میادین جنگ را به خود اختصاص داده و در
طول قرنهای نوزدهم و بیستم از مشهورترین جاذبههای بلژیک بوده است (سیتون .)186 :1666 ،از
آنجاکه جنگ عمیقاً در عمل و ذهن انسان رسوخ میکند و علی رغم وحشت و ویـرانی ،خاطره و
یـادمانهای آن بـایستی تبدیل به
جاذبههای خاص گردشگری شوند ،تا فراموش نگردند ،زیرا بخشی از تاریخ و گذشته ملتهای درگیر
جنگ محسوب میشوند .این مقوله ،گردشگری را با بازار دیگری تحت عنوان گردشگری جنگ،
مواجه کرده است و امروزه به دالیل متعددی در گردشگری نقش مهمی پیدا کرده است .یادمانها و
بناهای یادبود جنگ و قربانیان ،قبرستانهای کشتگان جنگ ،جبههها و نبردهای جنگ و موزههای
جنگ و اخیراً صلح از جاذبههای مهم گردشگری جنگ میباشند (خاطری.)1886 ،
موزههای جنگ یا صلح؟

اولین موزههای مربوط به جنگ و به تعبیری صلح ،در سال  ،1622درهیروشیما و ناکازاکی ژاپن ،با
هدف گسترش صلح و دو ری از جنگ ،گشایش یافتند؛ درست در جاییکه اولین بمباران شیمیایی
جهان رخ داده است .بعد از آن موزههای جنگ بیشتری در سایر نقاط جهان برپا شد .بهطور خاص،
چندین موزه در نقاط مختلف جهان ،از لهستان 2گرفته تا آلمان 2و حتی امریکا 9و ژاپن ،8در ارتباط با
1. Battlefield tourism

 - 6آخرین نبرد ناپلئون بناپارت بود که در تاریخ  18ژوئن سال  1812میالدی ،بین قوای فرانسه و قوای ائتالف هفتم اتفاق
افتاد .این جنگ در دشت واترلو در کشور بلژیک امروزی انجام گرفت.

3. Gold & Gold
4. Lioyd
5. Auschwitz-Birkenau State Museum
6. Buchenwald Memorial
7. Holocaust Memorial Museum built in 1993 in Washington DC
)8. Holocaust Education Centre (1995) and the Auschwitz Peace Museum (2003
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کشتار یهودیان طی جنگ جهانی دوم ،گشایش یافته است .هدف همه آنان ترویج صلح و دوری از
جنگ ،با به تصویر کشیدن تراژدی جنگ عنوان شده است (مزینی .)6118 ،1عالوه بر این میتوان به
موزه معروف سلطنتی جنگ در لندن ،موزه جنگ مسکو (پارک پیروزی)  ،1668اشاره کرد .در ایران
نیز در ارتباط با جنگ تحمیلی ایران و عراق ،موزههایی با مضمون جنگ و صلح در نقاط مختلف
کشور برپا شدهاند .عالوه بر موزه جنگ خرمشهر که مورد تحقیق حاضر است ،میتوان به موزه صلح
تهران ،باغ موزه دفاع مقدس تهران ،همدان ،کردستان ،کرمانشاه و کرمان ،اشاره کرد.
انگیزه گردشگران جنگ

انگیزه را می توان با اهداف فرد برای سفر و گذران تعطیالت توصیف کرد که درارتباط با نیازهای
مختلفی شکل میگیرد .در مطالعات گردشگری ،انگیزه همواره از اهمیت زیادی در مباحث مربوط به
تقاضا ،برخوردار بوده است ،زیرا مرحلة انگیزش آغازگر فرایند تقاضا است و شناخت انگیزههای
گردشگران باعث درک بهتر دالیل سفر و فرایند تصمیمگیری آنان برای انتخاب مقصد میشود .انگیزه
با نوع گردشگری در ارتباط است و نقطة آغاز مطالعة رفتار گردشگران و حتی فراتر از آن درک سیستم
گردشگری است .بدون انگیزه تقاضایی برای گردشگری وجود نخواهد داشت (وثوقی و خانی:1862 ،
 .)21شناخت انگیزش و رفتار گردشگران از عوامل مهم نزد دست اندرکاران صنعت گردشگری است،
در این ارتباط بررسی عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ ،از مسائل مهم و پیجیده است (سیمکٌوا و
هولتسنِر .)221 :6113 ،6بررسیها نشان میدهد هر ساله گردشگران زیادی به مناطق جنگی میروند؛
آنان به طور مستقیم و غیر مستقیم با رویدادهای جنگ در ارتباط هستند .نوستالژی ،خاطرات،
افتخارات ،تجلیل از رزمندگان و تجدید دیدار (در دوران پس از جنگ) ،در دنیای امروز این پتانسیل
را دارد که به عامل انگیزشی مهمی در گردشگری تبدیل شود .در این میان ،ادبیات ،موسیقی ،سینما،
موزه و بناهای جنگ همگی در به تصویر کشیدن آن و همچنین در ایجاد انگیزهی سفر به چنین
مکانهایی ،سهم دارند .تحلیل و بررسی گردشگری جنگ ،بدون توجه به اینکه اساساً به چه دلیلی
مردم جذب این مکانها و جاذبهها میشوند و یا زمینههای جذب مردم به این مکانها چیست ،کامل
1. Muzaini
2. Šimkova & Holzner
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نمیباشد (لنون و فولی .)6 :6111 ،بنابراین اگرچه اکثر اوقات هدف از گردشگری ،تفریح ،تماشا و
اساساً لذت است؛ اما گاهی نیز انگیزه و هدف از سفر ،دیدن و تجربه کردن موضوعات تلخ هستند؛
مثالً بازدید از میادین جنگ ،بازدید از مناطق آسیب دیده از جنگ یا بالیای طبیعی ،بازدید از زندگی
مردمی که در فقر مطلق به سر میبرند .اگر چه همه مطالعات انجام شده در زمینه گردشگری تلخ در
مورد گردشگری جنگ نیستند ،اما این یافتهها نگرش درستی را در مورد انگیزه گردشگری جنگ به
دست میدهد .لذا میتوان گفت ،گردشگران جنگ مجموعه خاصی از گردشگران هستند که از میادین
جنگ و یادمانهای آن بازدید میکنند و در طی سفر خود ،احساسات هیجانی ،معنوی ،بشر دوستانه
و حتی مذهبی را تجربه می کنند (کستینن .)6111،1تاکنون تحقیقات داخلی محدودی معطوف به
گردشگری جنگ شده است ،اما هیچ یک از آنها به بررسی عوامل انگیزشی نپرداختهاند .در واقع در
اغلب تحقیقات ،زاوایای مختلف گردشگری جنگ مورد بررسی قرار گرفته و کمتر به انگیزههای
گردشگران اشاره شده است .به عنوان مثال ،حاجینژاد و همکاران ،1866 ،مقالهای تحت عنوان برنامه-
ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ هم پیوند با سایرجاذبهها در استان ایالم ،منتشر کردهاند .هدف
از این تحقیق دست یابی به راهبردهای مؤثر توسعهگردشگری جنگ هم پیوند با سایر جاذبهها بوده که
درنهایت با با استفاده از فرمهای نظرسنجی کارشناسان در سطح استان مبتنی بر روش نمونهگیری طبقهای
متناسب ،توزیع و نتایج استخراج شده است .راهبردهای موضوعی توسعه ،اولویتبندی و سپس برنامه
اقدام راهبردی توسعهگردشگری جنگ برای غلبه بر مسائل و نیل به وضعیت بهتر در سطح استان ارائه
شده است .خاطری ،شهریار ( )1886در کتاب (گردشگری جنگ در جهان) به گردشگری جنگ و
تورگردانان گردشگری جنگ در کشورهای درگیر جنگ پرداخته است .در این کتاب موضوع
گردشگری جنگ در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است .در تحقیقات خارجی که در مقیاس گسترده
جهانی صورت میگیرد ،تاکنون تحقیقات بسیاری در ارتباط با گردشگری تلخ و جنگ صورت گرفته
است .درادامه به چندین مورد اشاره میشود که جهت یافتن عوامل انگیزشی مورد توجه این تحقیق
بوده اند .از جمله:

1. Kostianen



عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ

3

بایلی و همکاران ،)6111( 1مقالهای تحت عنوان «انگیزههای گردشگری مرتبط با جنگ :مورد مطالعه
بازدیدکننـدگان منطقه غـیرنظامی کره» منتشـر شده است .هدف تحقیق ،تحلیـل انگیـزههای
بازدید کنندگان ژاپنی در منطقه غیرنظامی کره است .نتایج نشان داد عواملی چون درک بهتر تاریخ،
فرهنگ ،امنیت ،حس کنجکاوی ،کسب آگاهی از جنگ و پیامدهای آن و گردشگری بر پایه هویت از
مهمترین عوامل ایجاد انگیزه گردشگران ژاپنی هستند (بایلی و همکاران .)6111 ،یوایل )6118( 6در
پایاننامه خود تحت عنوان «درک انگیزه بازدیدکنندگان سایتهای گردشگری تلخ» به بررسی ابعاد
این انگیزهها در بازدید از موزه هولوکاست در هوستون پرداخته است .وی عوامل انگیزشی را در دو دسته
عوامل رانشی (مانند تاریخ ،نوستالژِی ،حس کنجکاوی ،میراث) و عوامل جذبی (مانند آموزش،
یادآوری خاطرات ،دیدن آثار مصنوع) تقسیم کرده است .تجزیه و تحلیل دادههای این تحقیق حاکی
از آن است که «خاطرات» و «آموزش» عوامل انگیزشی اولیه برای بازدید از این مکان محسوب میشوند
(یوایل .)6118 ،مقاله دیگری توسط کَنگ و همکاران )6111( 8تحت عنوان «دستاوردهای بازدید از
سایت گردشگری تلخ :مطالعه موردی پارک صلح سوم آپریل در کره» ،منتشر شد .هدف از این مقاله
بررسی تجربیات بازدیدکنندگان به منظور درک بیشتر آنان و منافع حاصل از بازدید برای گردشگران
و جامعه محلی ،صورت گرف ته است .نتایج تحقیق نشان داد منافع حاصل از بازدید با مدیریت و
توسعهی جاذبه ها و محصوالت گردشگری تلخ رابطه دارد و تجربیات گردشگری تلخ میتواند در
دیگر مقصدها ،برای گردشگران و بازدیدکنندگان مفید واقع شوند (کَنگ و همکاران .)6111 ،اِرسُی و
همکاران )6116( 3مقالهای تحت عنوان «گردشگری تلخ در گالیپولی »2منتشر کردهاند .گالیپولی
(درترکیه) از مهمترین مناطق متأثر در جنگ جهانیاول است که هر ساله  62آپریل ،هزاران استرالیایی
برای بزرگداشت نیاکان خود به این منطقه میآیند .هدف از تحقیق ،مشخص کردن تعداد بازدیدکنندگان
استرالیایی در این منطقه است .بدین منظور ،آمارهای بازدیدکنندگان استرالیایی بین سالهای  1666و
 6116مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان داد وابستگیها و تعلقات ملی مهمترین
1. Bigley
2 . Yuill
3 . Kang & et.al
4. Ersoy & et.al
5. Galipoli
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انگیزه این گردشگران است (اِرسُی و همکاران .)6116 ،پودوشن ،)6118( 1در تحقیقی تحت عنوان
«انگیزههای گردشگری تلخ»  ،به بررسی انگیزه گردشگران تلخ پرداخته است .نتایج تحقیق حاکی از
آن است ،بخش عمده گردشگران به دنبال تطبیق یا اصالح تصویر ذهنی خود از این سایتها بودند.
همچنین وی اشاره میکند در مقایسه با سایر انواع گردشگری ،بررسی انگیزه در گردشگری جنگ در
مراحل اولیه قرار دارد و نیازمند بررسیهای بیشتر است .ضمن اینکه بر بررسی روانشناسانه این گروه
از گردشگران نیز تأکید میکند (پودشن .)623 :6118 ،نیمال ،)6111( 6در پایاننامه خود تحت عنوان
«عوامل انگیزشی در گردشگری تلخ» به بررسی این موضوع در ارتباط با موزهای در بوداپست لهستان،
پرداخته است .در این تحقیق قویترین انگیزه آموزشی و بعد از آن احترام به قربانیان بوده است .انگیزه
بازدید صرفا به عنوان جاذبه و برای پرکردن وقت ،کمترین امتیاز را داشته است (نیمال.)6111 ،
همانطورکه مالحظه می گردد ،مطالعات پیشین در ارتباط با عوامل انگیزشی ،به ارزیابی تأثیر مواردی
همچون چون درک بهتر تاریخ ،فرهنگ ،حس کنجکاوی ،کسب آگاهی بیشتر از جنگ و پیامدهای آن،
میراث ،آموزش ،یادآوری خاطرات و نوستالژی و تطبیق و اصالح تصویر ذهنی خود ،پرداختهاند .مبنی
بر همی ن پیشینه ،در ارتباط با انگیزه و عوامل انگیزشی گردشگران جنگ ،در این تحقیق معیارهایی با
رویکرد بومی سازی معیارها ،انتخاب شدند که در قالب چهار جنبه انگیزشی :تبلیغات ،عوامل درونی،
تسهیالت و امکانات ،عالقه به کسب آگاهی و شناخت قرار گرفتند .در این ارتباط الزم به ذکر است
که اگرچه مطالعات انجام شده در زمینه عوامل انگیزشی گردشگری تلخ ،لزوماً در مورد گردشگری
جنگ نیستند ،اما این یافتهها نگرش درستی را در مورد انگیزه گردشگری جنگ به
دست دادهاند که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است .معیارهای تحقیق به همراه دستهبندیها
در جدول  ،1ارائه شده است که در نهایت به صورت گزینههای جملهای و مقادیر هریک در جدول
 ،6قابل مشاهده میباشد.

1. Podoshen
2 . Niemelä
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جدول  .1معیارهای تحقیق (عوامل مؤثر بر انگیزه در گردشگری جنگ)
مؤلفهها

معیارها

تبلیغات

تبلیغ و نمایش موزه در تلویزیون
تولید فیلمهای سینمایی و مستند از جنگ در تلویزیون
دیدن و شنیدن رشادتهای ایرانیان در رسانهها

عالقه به کسب

در خصوص وقایع جنگ

آگاهی و شناخت

جاذبههای جنگ
رشادتهای رزمندگان

عالقه به کسب

شخصیت رزمندگان

آگاهی و شناخت

شواهد تاریخی
حضور خودم در جنگ
ارزشهای ملی و معنوی
حضور اقوام و نزدیکان در جنگ

عوامل درونی

حس کنجکاوی و ماجراجویی
حس نوستالژی و یادآوری خاطرات
گذران اوقات فراغت
سایر اهداف

تسهیالت

رایگان بودن

و امکانات

کاروان راهیان نور
وجود تورهای گردشگری

نابع( :نیمال( .)6111 ،اِرسُی و همکاران( .)6116 ،بایلی و همکاران( )6111 ،یوایل.)6118 ،

روش پژوهش

این مقاله از نظر هدف کاربردی ،به لحاظ ماهیت توصیفی – تحلیلی بوده است .برای انجام تحقیق ،از
دو شیوه مطالعات کتابخانهای (به ویژه منابع الکترونیک) جهت شناسایی عوامل و معیارهای پژوهش
نیز مطالعات میدانی به شیوه نمونهگیری انجام گرفته است .ابزار گردآوری دادههای میدانی ،پرسشنامه
محققساخته بوده است .جامعه آماری تحقیق ،گردشگرانی هستند که در نوروز از موزه جنگ بازدید
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نمودهاند .با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری ،جهت محاسبة حجم نمونه از فرمول محاسبه حجم
نمونه در جامعه نامحدود استفاده شده است .1حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب برابر با 622
نفر است ،اما جهت اطمینان بیشتر 691پرسشنامه توزیع و جمعآوری شد .پرسشنامه شامل دو بخش
پرسشهای مربوط به معیارها و ویژگیهای جمعیتی پاسخ دهندگان است .در این تحقیق از روش
نمونهگیری در دسترس استفاده شده و جهت سنجش روایی پرسشنامه ،از روایی منطقی(صوری و
محتوایی) با تکیه بر چندین پرسشنامه معتبر در تحقیقات مشابه و تأیید متخصصین امر طراحی و
تنظیم گردید استفاده شده است .به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
گردید .این ضریب برای متغیرها و پرسشها ،بیشتر از 1/861حاصل شد؛ بدین ترتیب پایایی ابزار
باالتر از  1/2و قابل قبول ارزیابی شده است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها و سنجش مؤلفهها در
ارتباط با عوامل انگیزشی گردشگران جنگ ،از معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو

 Lisrelاستفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی تحقیق

بندر خرمشهر مرکز شهرستان خرمشهر در جنوب غربی استان خوزستان ،در محل تالقی رودخانههای
اروندرود و کارون ،قرار دارد .این شهر به دلیل واقع شدن در مجاورت خلیج فارس و کشور عراق،
در طول تاریخ همواره از اهمیت استراتژیک اقتصادی ،تجاری و سیاسی ویژهای ،خصوصا در
خاورمیانه ،برخوردار بوده است .خرمشهر در آبان ماه سال ( 1826بعد از حمله عراق به ایران و شروع
جنگ هشت ساله  81شهریور سال  66 -1826مرداد سال  ،)1829به اشغال ارتش کشور عراق درآمد
و در خردادماه سال  1821به دست رزمندگان دفاع مقدس ،باز پس گرفته شد .این شهر در دورانی که
در دست نیروهای دشمن بود ،کامالً تخریب و بعد از جنگ مجدداً برپا شد .ساختمان اصلی این موزه
در سال 1816ساخته شده است و سالها مورد استفاده بخش اداری شرکت نفت قرار داشت .این

 - 1از این رابطه استفاده شده است

)z 2 p(1  P

2

2

n

که در آن  zمقدار متغیر نرمال واحد آماره است که در سطح اطمینان 62

درصد برابر ε، 1/62دقت برآورد (سطح خطای مجاز) برابر 1/12و مقدار  Pبرابر با 1/2در نظر گرفتهشده است؛ زیرا با در نظر
گرفتن این مقدار ،حجم نمونه حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا میکند که این امر سبب میشود تا نمونه به حد کافی بزرگ باشد.
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ساختمان در زمان اشغال ،به عنوان محل دیدبانی نیروهای عراقی بود .دست نوشتههای عراقیها بر
روی دیوارهای ساختمان ،دست نخورده باقی مانده است .بعد از جنگ این ساختمان به یک موزه و
مرکز فرهنگی تبدیل شد .این موزه شامل  2غرفه در دو طبقه است که در غرفه اول ،خرمشهر در
دوران قبل از جنگ و در غرفه دوم ،خرمشهر اشغال شده و مقاومت  82یا  32روزه رزمندگان و در
غرفه سوم  16ماه اشغال شهر و آزادسازی خرمشهر در عملیات بیتالمقدس ،در غرفه چهارم آزادسازی
شهر و بازگشت مردم ،در غرفه پنجم بازسازی و پاکسازی شهر از مینها و در غرفه ششم نیز تصاویری
از زندگی مجدد و بازگشت مردم به شهر تصویر شده است .هر بخش گوشههایی از حماسه آن دوران
را همراه با نمایش آثار به جامانده از برخی شهدای خرمشهر و نیز ادوات نظامی آن دوران به نمایش
گذاشته شده است .عالوه براین ،موزه دارای کتابخانه تخصصی مربوط به جنگ ،سالن نمایش فیلم،
آرامگاه سه شهید گمنام است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی خرمشهر

شکل  .6نمای بیرونی ساختمان موزه
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ویژگیهای توصیفی تحقیق

ویژگیهای توصیفی جامعه آماری نمونه به شرح جدول  6میباشد .همانطور که جدول نشان میدهد ،بر
اساس بررسیهای صورت گرفته از مجموع  691بازدیدکننده در نمونه آماری ،حدود  61/9درصد از
پاسخدهندگان را مردان و  31/2درصد از پاسخدهندگان را طیف سنی بین ( )82-62تشکیل دادهاند.
همچنین 96/8درصد پاسخدهندگان جزء گروههای جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا نبودند.
جدول  .6ویژگیهای توصیفی و جمعیتی جامعه آماری تحقیق
جنسیت

سن

تحصیالت

نحوه انجام سفر

دفعات بازدید

دسته بندی افراد

منبع :یافتههای تحقیق

زن

3/ 9

مرد

31/1

62-12

97/7

62-82

47/5

32-82

21/4

32-32

1

زیر دیپلم

77/7

دیپلم

23/6

کاردانی

76/9

کارشناسی

21/1

کارشناسی ارشد و باالتر

22/2

شخصی

69/1

گروهی با تور

4/ 4

گروهی با کاروان راهیان نور

97/3

مرتبه اول

56/1

تکراری

49/9

جانبازان

2/ 2

آزادگان

3/ 9

خانواده شهدا

3/ 9

هیچکدام

13/9
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یافتهها

با توجه به اینکه شاخصهای تحقیق ،شاخصهای کلی هستند و مستقیماً قابل سنجش نیستند ،گویه-
هایی برای هر یک از آنها تعریف شده تا بر مبنای آن ارزیابی شوند .جدول  ،8گویههای مربوط به
هریک از شاخصها را نشان میدهد .با توجه به میـانگین چهار شـاخص مربوط به تبلیـغات
( ،)8/3913عالقه به کسب آگاهی و شناخت ( ،)3/611تسهیالت و امکانات ( )6/2831و عوامل
درونی ( )8/1169استنباط میشود که تمامی شاخصها به غیر از تسهیالت و امکانات موزه جنگ از
میانگین (یعنی عدد  )8باالتر بوده و از نظر پاسخگویان در وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند.
جدول  .8شاخص و گویههای تحقیق

تبلیغات

شاخصها

گویهها (مبتنی بر معیارها)

میانگین

انحراف معیار

تبلیغات و نمایش موزه در تلویزیون باعث انگیزه بازدید شده است.

8/82

1/89

نمایش فیلمهای سینمایی و مستند از جنگ در رسانه ،باعث انگیزه برای بازدید شده

8/33

1/116

است.

عوامل درونی

عالقه به کسب آگاهی و شناخت

دیدن و شنیدن رشادتهای ایرانیان در رسانههای گروهی باعث انگیزه برای بازدید

8/21

1/126

شده است.
عالقهمند به کسب آگاهی و شناخت بیشتر در خصوص وقایع جنگ تحمیلی بودم.

3/31

عالقهمند به کسب آگاهی و شناخت در خصوص رشادتها و دلیریهای ایرانیان در

3/38

1/818
1/983

جنگ بودم.
عالقهمند به کسب آگاهی و شناخت در مورد شخصیت رزمندگان جنگ بودم.

3/88

1/981

هدف از بازدید این موزه ،مشاهده جاذبههای جنگ در این منطقه بود.

8/98

1/139

عالقهمند به مشاهده و شناخت شواهد تاریخی مربوط به جنگ بودم.

3/68

1/926

حس کنجکاوی و ماجراجویی من را به بازدید جذب کرد.

8/3

1/662

حس نوستالژی و یادآوری خاطرات من را به بازدید جذب کرد.

8/26

1/681

جنگ و آثار برجای مانده از جنگ را میراث ملی و معنوی دانسته و به همین دلیل از

3/13

1/122

موزه بازدید کردم.
حضور خودم در جنگ تحمیلی باعث بازدید از موزه شده است.

6/12

حضور افراد خانواده ،بستگان و ...در جنگ باعث ایجاد انگیزه برای بازدید من شده

8/12

است.

1/226
1/263
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ادامه جدول 8
گویهها (مبتنی بر معیارها)

صرفاً جهت گذراندن ایام فراغت با دوستان و خویشاوندان از این موزه بازدید

6/33

1/321

کردم.
با اهداف دیگری به این منطقه آمدهام و بازدید از این موزه امری کامالً تصادفی

تسهیالت و امکلنات

عوامل درونی

شاخصها

میانگین

انحراف معیار

6/63

1/332

بوده است.
رایگان بودن موزه باعث بازید شده است.

6/82

1/362

شرکت در کاروان راهیان نور ،باعث بازدید از موزه شده است.

8/98

1/139

بازدید از این موزه در برنامه تور بوده است.

6/63

1/332

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه بر ابعاد و شاخصهای پژوهش ،از معادالت ساختاری جهت اندازهگیری و سنجش مؤلفهها
در ارتباط با عوامل انگیزشی گردشگران جنگ ،استفاده شده است .براین مبنا ،نخست ضریب بتای هر
یک از ابعاد و گویه ها محاسبه گردید؛ بدین معنی که ضریب بتای یک بعد بیانگر میزان تأثیر و تغییری
است که عوامل مؤثر بر گردشگری جنگ به ازاء هر واحد (یک واحد تغییر) از آن بعد میپذیرد .این
ضریب میتواند زمینهساز مقایسهی اثرات اجزاء مدل ساختاری عوامل باشد؛ بطوریکه هر چه این
ضریب بیشتر باشد به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر گردشگری است .در مرحله بعد و
در شبکه علی مربوط به تبیین عوامل مؤثر بر گردشگری جنگ و مدل معادالت ساختاری ضریب
استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی (بین ابعاد چهارگانه مربوط به عوامل با متغیر گردشگری جنگ)
محاسبه می گردد .به عبارتی در این تحقیق ایجاد انگیزه گردشگری جنگ به عنوان متغیر وابسته و
عوامل تبلیغات؛ عالقه به کسب آگاهی و شناخت؛ تسهیالت و امکانات و عوامل درونی به عنوان متغیر
مستقل در نظر گرفته میشود .وجود مدلهای پیچیده چند متغیره در مطالعات که شامل تجزیه وتحلیل
همزمان  kمتغیر مستقل و  nمتغیر وابسته است ،موجب می گردد تا نیاز به همزمانی تحلیل عاملی
تأییدی با تحلیل مسیر برآورد شده و از سوی دیگر ،کاربرد مدل معادالت ساختاری موجب حفظ
یکپارچگی مدل تحقیق میگردد .همچنین برای بررسی معنیدار بودن رابطه میان ابعاد مختلف با متغیر
گردشگری جنگ از یک سو ،و از سویی دیگر ،رابطه بین شاخصهای مربوط به هریک از ابعاد
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چهارگانه با خود بعد مورد نظر و در نتیجه معنیدار بودن مسیر تأثیرگذاری از آمارههای استاندارد t

استفاده گردید .بدین ترتیب که اگر ضریب معنیداری بیشتر از  1/62باشد ،نشانگر این است که ارتباط
بین دو متغیر در نظر گرفته و مسیر مذکور معنیدار میباشد .بر اساس سؤال پژوهش در مورد بررسی
عوامل مؤثر بر انگیزش در گردشگری جنگ ،به سنجش هر یک از این متغیرهای تأثیرگذار بر این نوع
گردشگری با توجه به نتایج مدل معادالت ساختاری پرداخته میشود .در مرحله نخست ،ضریب بتای
هر یک از ابعاد چهارگانه مربوط به ایجاد انگیزه گردشگری جنگ و گویههای مربوط به هر بعد
محاسبه گردید (نمودار .)1

نمودار  .1ضریب بتای عوامل مؤثر در انگیزش

همانطورکه مالحظه میگردد ،ابعاد چهارگانه آگاهی و شناخت ،تبلیغات ،تسهیالت و عوامل درونی
به ترتیب با بارعاملی (غیر استاندارد)  1/86 ،1/66 ،1/66و  1/86بر عوامل ایجاد انگیزش تأثیر
می گذارد .در گام بعد از محاسبه بار عاملی غیر استاندارد مربوط به عوامل ،در این مرحله به دنبال
نشان دادن شدت تأثیر هستیم که از طریق ضریب بتای استاندارد شده بدست میآید .در شرایط
محاسباتی ضریب بتای استاندارد شده ،کلیه گویهها و ابعاد به صورت یک شبکه علی در مدل

78
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مفروض میگردد تا یک کل منسجم میباشد .در این حالت می توان به شرط معنی دار بودن مسیرها،
شدت تأثیر را سنجید .بر اساس محاسبات صورت گرفته و خروجی معادالت ساختاری ،ابعاد
چهارگانه آگاهی و شناخت ،تبلیغات ،تسهیالت و عوامل درونی به ترتیب با بار عاملی(غیر استاندارد)
 1/88 ،1/66 ،1/61و  1/81بر ایجاد انگیزه گردشگری در موزه جنگ خرمشهر تأثیر میگذارد .بدین
معنی که در صورت معنی دار بودن مسیرهای تأثیر ابعاد چهار گانه بر متغیر ایجاد انگیزه گردشگری
جنگ و تغییر یک واحدی مربوط به ابعاد چهارگانه ،به طور جداگانه ،موجب تغییر ،1/66 ،1/61
 1/88و  1/81درصدی گردشگری در این موزه جنگ میشود .در مرحله سوم معنی دار بودن مسیر
های مختلف شبکه تأثیرگذاری (شبکه علی) مورد نظر را در بوته آزمون قرار داده و از معنیدار بودن
کلیه مسیرهای شبکه تأثیرگذاری مربوط به گردشگری در موزه جنگ خرمشهر ،اطمینان حاصل
می گردد .در معادالت ساختاری و تحلیل مسیر ،ارزش عددی تعیینی برای معنی دار بودن مسیرها
عدد  1/62میباشد .بدین معنی که ابعاد و گویههای مربوط به عوامل مؤثر بر انگیزش در موزه
جنگ خرمشهر برای حضور در شبکه تأثیرگذاری ،باید دارای ضریب معنی داری باالتر از 1/62باشد.
همانطورکه مالحظه میگردد در کلیه مسیرهای مربوط به مدل ساختاری عوامل ،ضریب معنیداری
باالتر از ارزش عددی یاد شده بوده و لذا معنیدار بودن مسیرها قابل استنباط است .در نهایت در
مدل ساختاری مربوط به عوامل فوق ،خوشهبندی گویهها بر اساس اکتشاف صورت گرفته در مرحله
پیشین پژوهش بوده و در معادالت ساختاری و تحلیل
مسیر ،مبنای تفسیر قرار گرفتند .در این مرحله سعی میگردد ارتباط احتمالی بین گویهها(سنجهها)
که زیربنای توجه به کنش متقابل و احتمالی عوامل (بر اساس احتمال ارتباط سنجهها) میباشد ،مورد
تاکید قرار گیرد (نمودار .)6
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نمودار  :6خوشهبندی گویهها و ابعاد چهارگانه

چنانچه مالحظه میگردد ،ابعاد چهارگانه غیر از اینکه با گویههای خود در ارتباط میباشند ،بعضاً با
گویه های سایر ابعاد نیز در ارتباط هستند .به طور کلی درخصوص مدل ساختاری مربوط به عوامل
مؤثر بر انگیزش در این مطالعه ،می توان استنباط کرد :در مدل ساختاری مربوط به عوامل مؤثر بر
انگیزش ،گزینههای1،8،18و 13به عنوان متغیر مقیاس ثابت درنظرگرفته شده و مقادیر t-valueآن
گزارش نشده است .با توجه به محاسبات صورت گرفته ،چنانچه در نمودارهای مربوط به تحلیل
عاملی تأییدی مربوط به عوامل انگیزشی نیز مالحظه میگردد .براساس ارزش عددی مربوط به
بارهای عاملی ،ضرایب برآورد شده کلیه مسیرها ،معنادار میباشد .مقادیر پارامتر استاندارد شده برای
هر یک از ابعاد و گویههای مربوط به عوامل عوامل ایجاد انگیزه در گردشگران موزه جنگ خرمشهر
 ،نشان دهنده قدرت بار عاملی بر عامل (متغیر مکنون) بوده و کلیه مقادیر  tمحاسبه شده برای ابعاد
و گویههای مؤثر بر انگیزه در گردشگران بزرگتر از  1/62بوده و معنادار بودن مسیرها را نشان
می دهد .همچنین در مرحله بعد ،برازش نکوئی شبکه علی مربوط به عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه،
مورد سنجش قرار میگیرد .بر اساس نتایج بهدستآمده از مدل معادالت ساختاری ،مقدار X2/ DF

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال ششم ،شماره یازدهم ،بهاروتابستان7931

21

محاسبهشده  6/61میباشد؛ با عنایت بر اینکه عدد بهدستآمده کوچکتر از  8میباشد ،لذا قابل
استنباط است که مدل علی در نظر گرفته شده برای تبیین عوامل ایجاد انگیزه در گردشگران موزه
جنگ خرمشهر دارای برازش نکوئی مناسب میباشد .همچنین محاسبات صورت گرفته نشان میدهد
که ریشه خطای میانگین برابر با  1/112بوده و از مجذورات  RMSEAتقریب که میبایستی کمتر
از  1/18باشد ،کمتر است .همچنین شاخصهای (شاخص نکویی برازش)  GFIو (شاخص
تعدیلشده نیکویی برازش)  AGFIبه ترتیب برابر  1/669و  1/619محاسبه گردید .ارزش عددی
این شاخصها بدین دلیل که میبایستی بیشتر از  1/61باشد ،نشان از برازش مدل علی در نظر گرفته
شده برای تبیین عوامل موثر بر عوامل ایجاد انگیزه در گردشگران موزه جنگ خرمشهر دارد .در مدل
علی -تبیینی مربوط به عوامل عوامل ایجاد انگیزه در گردشگران ،متغیر ایجاد انگیزه در گردشگران
موزه جنگ خرمشهر به عنوان متغیر درون زا و ابعاد چهار گانهی ابعاد چهارگانه آگاهی و شناخت،
تبلیغات ،تسهیالت و عوامل درونی به عنوان متغیرهای برونزای مدل در نظر گرفته شد .با توجه به
نمودار تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مربوط به متغیر گردشگری جنگ و انگیزش آن بر اساس
عوامل (نمودار استاندارد) که نشان دهنده قدرت تبیین و تأثیر ابعاد چهارگانه (متغیرهای نهفته برون
زا) بر متغیر یاد شده (متغیر درونزای مدل) می باشد ،میتوان جدول اولویتبندی تأثیر ذیل را ارائه
نمود.
جدول  .3اولویتبندی شاخصها
جهت مسیر

برآورد پارامتر

پارامتر استاندارد شده

T

اولویت تأثیر

B

عوامل
تبلیغات

1/66

1/66

6/66

7

عالقه به کسب آگاهی و شناخت

1/66

1/61

2/68

2

تسهیالت و امکانات

1/86

1/88

2/13

9

عوامل درونی

1/82

1/87

1/53

4

منبع :یافتههای تحقیق
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چنانچه مالحظه میگردد ،عوامل تبلیغات با ضریب معنیداری  6/66و ضریب تأثیر  1/66به میزان
بیشتری ایجاد انگیزه در گردشگران موزه جنگ را تبیین مینماید .همچنین عوامل عالقه به کسب
آگاهی و شناخت ،تسهیالت و امکانات و عوامل درونی با ضریب استاندارد شده « »1/88« ،»1/61و
« »1/81در مرحله بعدی تأثیر قرار داشته و ایجاد انگیزدر گردشگران موزه جنگ خرمشهر را تبیین
می نمایند .شناخت و آگاهی در زمینه جنگ و شخصیت رزمندگان و ...نیازمند صرف زمان و هزینه
باالیی است؛ ولی گاهاً در سفر به مناطق جنگی شرایطی فراهم میشود تا این مهارتها به صورت
ناخودآگاه و با صرف هزینه بسیار کمتری از طریق راویان و راهنمایان سفر حاصل شود ،سفر به
مناطق جنگی و بازدید از موزههای جنگی ،محیطی مستعد برای یادگیری مطالب بیشتر فراهم میکند.
در همین ارتباط ،شاخص تسهیالت و امکانات و عوامل درونی که از نظر اهمیت در سطح پایینتری
قرار دارند ،بی اهمیت تلقی نمیشوند و در برنامهریزیهای گردشگری و سفر به مناطق جنگی باید
در نظر گرفته شوند.
نتیجهگیری

هدف اولیه این تحقیق پرداختن به موضوع گردشگری جنگ از منظر گردشگری به جنگ ،به عنوان
یکی از اشکال مهم گردشگری تلخ بوده است که به دلیل جاذبههای مربوط به جنگ تحمیلی و وجود
تقاضای سفر ،از ظرفیت مناسبی جهت توسعه برخوردار است .توسعه مناسب گردشگری جنگ در
منطقه میتواند در توسعه مناطق جنگی بعد از جنگ ،سهم عمدهای را داشته باشد .در این ارتباط
بررسی انگیزههای این گردشگران ،به دلیل ویژگیهای خاص گردشگری جنگ ،از منظر تقاضا مورد
توجه قرار گرفته است .چون از یک سو ،بررسی انگیزه گردشگران در مباحث گردشگری دارای اهمیت
بسیاری است .از دیگر سو مطالعات داخلی که تاکنون انجام شده به بررسی عوامل انگیزشی این نوع
گردشگران معطوف نبوده است .لذا در این رابطه پیشینه کامالً مرتبطی جهت مقایسه نتایج نیز وجود
ندارد .کشف ابعاد انگیزشی در گردشگران جنگ و بومی سازی معیارهای آن از نتایج مهم تحقیق بوده
است .دراین رابطه شاخصهای تبلیغات ،عالقه به کسب آگاهی و شناخت ،وجود تسهیالت و امکانات
و عوامل درونی به عنوان شاخصهای اصلی و با کمک گویههایی مربوط به هر یک ،مورد سنجش

22

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال ششم ،شماره یازدهم ،بهاروتابستان7931

قرار گرفتند .نتایج حاصل از معادالت ساختاری نشان داد که عوامل تبلیغات با ضریب معنیداری 6/66
و ضریب تأثیر  1/66به میزان بیشتری ایجاد انگیزه در گردشگران موزه جنگ خرمشهر را تبیین
مینماید .در این میان ،ادبیات ،موسیقی ،سینما همگی در به تصویر کشیدن آن و همچنین در ایجاد
انگیزهی سفر به چنین مکانهایی ،سهم عمدهای دارند .همچنین عوامل عالقه به کسب آگاهی و
شناخت ،تسهیالت و امکانات و عوامل درونی با ضریب استاندارد شده « »1/88« ،»1/61و « »1/81در
مرحله بعدی تأثیر قرار داشته و ایجاد انگیزه در گردشگران موزه جنگ خرمشهر را تبیین مینمایند.
مقایسه نتایج تحقیق با تحقیق یول و اسمیت تا حدی همسو میباشد ،گرچه اولویتها متفاوت هستند.
مثالً در ارتباط با کنجکاوی کامال همسو با تحقیق یول است .این مسأله نشان میدهد که انگیزه
کنجکاوی میتواند اهمیت بسیار داشته باشد .اما در تحقیق بایلی و همکاران ( )6111درک تاریخ،
فرهنگ و امنیت ،کنجکاوی ،جنگ و پیامدهای آن و به عنوان مهمترین عوامل بیان شده است .توجه
به این شاخصها و برنامههایی که بتواند با اجرایی کردن این شاخصهای مؤثر ،میزان انگیزه افراد را
در بازدید از مناطق و موزه جنگی افزایش داد ،مهم هستند .در این تحقیق اغلب افراد (نمونهها) ،کسانی
بودند که به دلیل محدودیت سنی ،جنگ را از نزدیک لمس نکردهاند و با حضور در مکانها و موزههای
جنگ سعی میکنند تا در خصوص وقایع جنگی ،رشادتهای ایرانیان و شواهد تاریخی مربوط به
جنگ مطالبی را یاد بگیرند .همچنین اغلب افراد اولین بار از موزه دیدن کردهاند که با برگزاری تورهای
میادین جنگ و ارائه این تورها در آژانسهای مسافرتی ،عالوه بر کاروان راهیان نور ،میتوان
بازدیدکنندگان بیشتری را جذب کرد .از این روی با تبلیغات متفاوت و اشکال متنوع سفر به این مناطق
می توان عواید و آثار مطلوبی نظیر ایجاد اشتغال ،درآمد ،حفظ فرهنگ ،ترمیم بافتهای آسیب دیده
و ...را نه تنها برای مردم محلی ساکن در مناطق جنگی بلکه برای کل کشور ایجاد کرد .از سوی دیگر،
توسعه گردشگری جنگ به شکل جذب بازار جهانی زمینهی مناسبی برای درک هر چه بهتر ماهیت
جنگ ایران و عراق فراهم میآورد و از اینروی میتوان تصویری واضحتر و غیر معاندانهای از دفاع
مقدس را به جهانیان و نسلهای آتی عرضه کرد .چنانچه جنگ عمیقاً در عمل و ذهن انسان رسوخ
میکند و علی رغم وحشت و ویرانی ،خاطره و یادمانهای آن بایستی تبدیل به جاذبههای خاص
گردشگری شوند ،تا فراموش نگردند ،زیرا بخشی از تاریخ و گذشتهی ملتهای درگیر جنگ محسوب
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میگردد .ت حلیل و بررسی گردشگری جنگ ،بدون توجه به اینکه اساساً به چه دلیلی مردم جذب این
مکانها و جاذبهها میشوند و یا زمینههای جذب مردم به این مکانها چیست ،کامل نیست.
نکته پایانی اینکه هر ساله گردشگران زیادی به مناطق جنگی میروند که این گردشگران به طور
مستقیم و غیرمستقیم با رویدادهای جنگ در ارتباط هستند .همچنانکه نوستالژی ،خاطرات،
افتخارات ،تجلیل از رزمندگان و تجدید دیدار (در دوران پس از جنگ) ،در دنیای امروز این پتانسیل
را دارد که به عامل انگیزشی مهمی در گردشگری تبدیل شود .چنانچه خاطری در کتاب خود عنوان
می کند ،مسأله مهم در رابطه با گردشگری جنگ در ایران این است که گردشگری با تعریف و
ویژگیهای که دارد در گردشگری جنگ ایران لحاظ نشده است؛ مثالً این نوع گردشگری نسبت به
سایر انواع گردشگری هیچ گونه آثار اقتصادی مثبتی را در مناطق جنگی بر جای نمیگذارد .مسأله
دیگر تراکم بازدید از مناطق جنگی محدود به ایام خاصی از سال شده است که کنترل و مدیریت آن
را دچار مشکل میکند .مناطق جنگی ایران از جاذبههای طبیعی و فرهنگی فراوانی هم برخوردار
هستند که میتوان مجموعه مناسبی از این جاذبهها را برای گردشگران فراهم کرد تا بدین صورت
در عین بزرگداشت رشادت ها و تکریم رزمندگان و شهیدان ،گردشگری جنگ را به سوی ترویج
فرهنگ صلح برده و هم از آثار آن از جمله اقتصادی بهره برد.
با این حال همانطورکه پیرس نیز تأکید کرده است ،انگیزههای گردشگری پویا هستند و تحت تأثیر
عوامل اجتماعی ،در طول زمان تغییر میکنند.
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