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چکیده
با رشد و توسعه گردشگری ،یکی از الگوهای نسبتاً نوظهور در آن گردشگری جنگ میباشد که در ایران به صورت
عمده در قالب سفرهای راهیان نور و با حضور چند میلیون نفر به مقصد مناطق عملیاتی در مرز مشترک ایران و عراق صورت
میپذیرد .این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای اینگونه از گردشگری در ایران تدوین گردیده
است .پژوهش در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است .در فاز کیفی با استفاده از مصاحبه با خبرگان و تحلیل مضامین
استخراج شده از این مصاحبهها 92 ،عامل مؤثر بر شکلگیری تقاضای سفر به مناطق موردمطالعه استخراج شد که در پنج گروه
دستهبندی شدند .در فاز کمی ،نتایج مزبور در قالب پرسشنامهای به اعتبارسنجی گذاشته شد .دادههای جمعآوری شده با
استفاده از مدلسازی مبتنی بر معادالت ساختاری تجزیهوتحلیل شده و تأثیر هر یک از عوامل شناساییشده بر موضوع
موردبررسی قرار داده شده و مورد تائید قرار گرفت .در نهایت بر پایه نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی به منظور تقویت انگیزه
حضور در این مناطق و افزایش تقاضا برای آن مطرح شد که توجه به آنها از سوی سازمانهای متولی میتواند به افزایش
حجم تقاضا برای بازدید از این مناطق منجر گردد.
كلیدواژهها :تقاضای سفر؛ گردشگر؛ گردشگری جنگ؛ راهیان نور؛ معادالت ساختاری.
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مقدمه
گردشگری پدیده ای است کهن که از دیربااز در جواماع انساانی وجاود داشاته و در طاول تااریخ
همواره برحسب زمان و مکان از تغییر و تحوالت تأثیر پذیرفته و از اواخر قرن بیستم تاا کناون ،در پای
پیشرفت های گسترده فناوری بسیار متحول شده اسات .در واقاع شاراین کناونی جهاان ،گارایشهاای
جدیدی را در سفر ایجاد کرده که در گذشته خیلی مورد توجه نبوده است .گردشگری مقولهای است
که بیش از هر چیز در تمام نمایههای بیرونی و ظاهری خود متوجه فرهنگ اسات و در ایان خصاو
اهدافی را دنبال میکند .هرچناد گردشاگری در صاورت فقادان دساتاوردهای اقتصاادی باه شکسات
خواهد انجامید ،اما توجه کافی به امور و جنبه های فرهنگی تقدم منطقی بر همه اهداف اقتصادی دارد.
شاید در ظاهر هزینههای موردنیاز برای تأمین اهداف فرهنگی در امار گردشاگری گازاف باشاد و در
کوتاهمدت بازدهی مستقیم نداشته باشد ،اما بازدهی اقتصادی آن در متنوعترین اشکال خود به صورت
منافع اقتصادی که پایه معبر اصلی اقتصاد گردشگری هستند ،آشکار خواهد شد (حیدری و نجفیپور،
.)0929
در ادامه ،افزایش و متنوع شدن گونههای گردشگری در جهاان از دهاه  ،0228گوناه جدیادی باا
عنوان «گردشگری تلخ» به گونه های رایج گردشگری افزوده شده است .درحالیکه بخش گستردهای
از مطالعااات ادبیااات گردشااگری در مااورد بازاریااابی ،مصاارف و عرضااه مقاصااد تفریحاای ،شاااد و
سرگرمکننده گردشگری است ،برخی محققان و نویسندگان گردشگری در جستوجوی آنتیتزهاای
تراژدی ،مرگ و جنگ هستند .در این میان گردشگری جنگ در قرن بیستم ،یکی از زیرمجموعههای
مهم و اساسی در گردشگری تلخ میباشد .بررسیها نشاان مایدهاد میلیاونهاا گردشاگر هار سااله از
مکان های تاریخی مربوط به جناگ در سراسار دنیاا بازدیاد مایکنناد .عرضاه و حتای تقاضاای چناین
گردشگری مفهومی کامالً صلحطلبانه دارد ،هرچند اهداف تجاری و سیاسی نیز در آنها نهفته اسات؛
بنابراین آثار به جای مانده از جنگ در دنیای امروز ،این پتانسیل را دارد که به عامال انگیزشای مهمای
در گردشگری تبادیل شاود .پایشبینای شاده اسات گردشاگری جناگ در قارن  90نیاز ناهتنهاا یاک
زیرمجموعاه مهاام در گردشاگری تلااخ خواهاد بااود ،بلکاه خااود تبادیل بااه یکای از انااواع پرطرفاادار
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گردشااگری در جهااان خواهااد شااد (اساامیت .)0220 ،1آنچااه گردشااگری جنااگ را از سااایر انااواع
گردشگری متمایز میکند ،این است که در این ناوع گردشاگری عاالوه بار آنکاه ابعااد اقتصاادی در
جذب گردشگران موردتوجه بوده و منافع حاصل از آن متوجه کشور مقصد میشاود ،جنباه فرهنگای
آن نیز از اهمیت بهسزایی برخوردار است و انتقال مفاهیم ارزشمندی همچون دفاع ،مقاومت ،حماساه،
همکاری ،فداکاری ،وطنپرستی و ...نیز از ایان طریاق ممکان خواهاد باود .تجربیاات کشاورها نشاان
میدهد گردشگری جنگ می تواند به عاملی برای توسعه اقتصادی تبدیل شود .موضاوعی کاه اگار باه
آن پرداخته شود ،در مدت کوتاهی میتواند کشور را به توسعهای پایدار برساند و زمینه را بارای رشاد
فرهنگی و اقتصادی در دیگر جهات آماده کند (فیلیپ.)9809 ،2
در ایران نیز ظرفیتهای باالیی در حوزه گردشگری جنگ وجاود دارد .باااینحاال در ساالهاای
اخیر بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس ،به یکای از پرکشاشتارین گوناههاای گردشاگری جناگ
بهطور خا

و بهطورکلی یکی از پرتقاضاترین گونههای گردشگری در کشور تبدیل شده اسات .در

طول جنگ بین ایران و عراق در طول هشت سال ،کل کشور و بهویژه نوار مارزی از شامال بارب تاا
جنوب برب درگیر این جنگ بودند و بعد از جنگ میراث تلخ فراوانی از آن به جای ماند که همانند
دیگر مناطق جنگزده جهان ،از جمله ویتنام و ژاپن در آسیا و فرانسه و روسیه در اروپا این پتانسایل را
دارند تا تبدیل به مقاصد مهم گردشگری جنگ گردند و گردشگران عالقهمند به ایان موضاوعات در
جهان ،از جاذبههای آن بازدید کنند .بااینحال اساسا ًا گردشاگری جناگ در ایاران را بایاد باه لحاا
مفهومی شکل متفاوتی از گردشگری جنگ به شیوه مرسوم در جهان دانست و بههیچوجاه نمایتاوان
آن را در دسته گردشگری تلخ و سایاه قارار داد (موساای .)9809 ،3راهیاان ناور در ایاران امتیاازات و
ویژگیهای منحصربهفردی دارد که در دیگر تورهای گردشگری از مناطق جنگای کشاورهای جهاان
دیده نمیشود و مهمترین آن ،انتقال فرهنگ شهادت و دفاع مقدس به جوانان ،تأکید بار نسال جاوان،
تقویت اتحاد و هم گرایی بین مردم ،ارائه تصاویر واقعی و به دور از مبالغه از جنگ و گردشگری توأم
1. Smith
2. Philip
3. Musai
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با معرفت و بصیرت است .هرساله چند میلیون نفر از این مناطق بازدیاد مایکنناد و طبیعتااً ایان سافرها
عالوه بر جنبههای مختلف اقتصادی ،از منظر اجتمااعی و فرهنگای موضاوعی مهام بارای حاکمیات و
نهادهای مرتبن با موضوع میباشد؛ بنابراین فهم این موضوع که چه عواملی منجر به شکلگیری یاک
تقاضای مؤثر بر حضور در این سفرها میگردد میتواند باه بخاشهاای مارتبن در ساطوح مختلاف و
مدیران و کارشناسان آنها کمک کند تا برنامهریزی مناسبتری در این خصاو

باه عمال آورناد و

بتواند متغیرهای مؤثر بر موضوع را به شیوه مناسبتاری کنتارل کنناد؛ بناابراین ساؤال اصالی کاه ایان
پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن است این مسئله کلیدی است که چه عواملی بر تقاضای گردشگری
جنگ در ایران مؤثر میباشد و سهم هر کدام چقدر است؟

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
صنعت گردشگری ترکیبی از فعالیتهای مختلف یک زنجیره است که در جهت خدمترسانی به
گردشگران شکل میگیرد و بایاد آن را شاامل عماوم ارتباطاات شاکلگرفتاه از تعامال گردشاگران،
عرضه کنندگان و فروشندگان محصوالت مرتبن و پیامدهای آن دانست که دولتها و جواماع میزباان
در آن نقش عمدهای ایفا میکنند .گردشگری را باید بهعنوان یکی از حاوزههاای اقتصاادی بازرگ و
درعینحال متنوع اقتصادی در سطح جهان برشمرد که رشاد شاتابان آن تغییارات عمادهای در ساطوح
مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در پی داشته است .همین مسائل ،گردشگری را به یاک موضاوع
مطالعاتی پرطرفدار بین محققان تبدیل کرده است (مکینتاش 1و همکاران .)0221 ،تجرباه موفاق توجاه
به گردشگری در بعضی از کشورها توانسته به آنها کمک کند تا با درآمدی که از این طریاق کساب
میکنند بر مشکالت اقتصادی خود بلبه کرده و وضعیت اقتصاادی خاود را باا تأکیاد بار رشاد اهاالی
مناطق هدف بازدید گردشگری بهبود بخشند (طیبی و همکاران.)0901 ،
جذب گردشگر خارجی یکی از پرسودترین فعالیتهای اقتصادی به شمار میآید و درآماد ارزی
کشااورها از ایاان مساایر ،بیشااتر از محصااوالت نفتاای ،خااودرو و تجهیاازات ارتباااطی باارآورد ماایشااود

1. Mcintosh
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(کریمانی .)0900 ،نیمه دوم قرن بیستم را باید دوران تحول اساسی در این صنعت برشمرد که طی ایان
مدت با رشد ساالنهای بالغ بر  %1جمعیت گردشگر در جهان طی از  91میلیون نفر به بایش از هشتصاد
میلیون نفر رسید و برآوردها رشد آن را تا یک و نیم میلیارد نفر نیز در سالهای پیشرو بارآورد مای-
کنند (سازمان جهانی گردشگری .)9808 ،1امروزه گردشگری در تمامی عرصههای ملای ،منطقاهای و
بینالمللی موردتوجه برنامهریزان دولتی و شرکتهای خصوصی قرار گرفته اسات (کریماانی.)0900 ،
کشور ایران را باید از منظر جاذبههای گردشگری در ده کشور برتر جهان و از نظار تناوع گردشاگری
در پنج کشور اول جهان دستهبندی کرد( .زیرکباش و همکاران.)0901 ،
گردشگری سایاه یکای از گوناه هاای گردشاگری باه حسااب آماده و گردشاگری جناگ را نیاز
زیرمجموعه آن برمیشمرند (اسمیت .)0220 ،در پژوهشهای گردشگری ،مسافرتهایی که با مرگ،
شقاوت و بیرحمی و بال و مصیبت و ...در ارتباط باشند با نامهای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفتهاناد
که متعادلترین آنها گردشگری سیاه است .نامهای دیگر مانند گردشاگری مارگومیار ،گردشاگری
بصه و اندوه ،2گردشگری نقاط سیاه ،گردشگری هراس و وحشات ،گردشاگری فاجعاه و مصایبت،3
گردشگری میراث بیرحمی و قساوت و ...مطرح شدهاند .با این وجود ،هنوز تعریف روشان و دقیقای
در هر حوزه وجود ندارد؛ اما به طور عماومی تاارلو )9881( 4در مباحا

خاود پیراماون نیماه تاریاک

گردشگری اظهار می دارد که گردشگری از این دست مربوط به وقاایع و حاوادثی اسات کاه بایش از
یک تراژدی تاریخی هستند و تا حدودی زندگی ما را از لحا هیجان و احساساات تحات تاأثیر قارار
دادهاند و حتی به روی سیاستها و خنمشیهای اجتماعی نیز مؤثر بودهاند.
آنچه به گردشگری جنگ اهمیت ویژهای میبخشد ایان نکتاه اسات کاه در گردشاگری جناگ،
عالوه بر جنبههای اقتصادی ،مسائل فرهنگی نیز حائز اهمیت جدی میباشند و انتقال مفاهیمی همچون
دفاع ،مقاومت ،حماسه ،فداکاری ،وطن پرستی و ...از طریق این الگوی گردشگری هم جزئی از برنامه
سیاستمداران و هم عاملی برای تشویق مردم به این نوع گردشگری است (خاطری.)0902 ،
1. World Tourism Organization
2. Grief tourism
3. Disaster tourism
4. Tarlow
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سیتون )0221( 1گردشگری جنگ یاک را پدیادهای رفتااری مایداناد کاه توسان محارکهاای
گردشگر در برابر ویژگیهای خا

یک مکان یا جاذبه گردشگری تعریف میشود .در دیادگاه وی،

گردشگری جنگ اساساً یک پدیده تقاضامحور به حساب میآید که عوامل مؤثر بر شکلگیاری ایان
تقاضا متناسب با رویکردها و سیاستهای کشور مقصد و ماهیت آنها متفاوت میباشد .او با تمرکز بر
منطقه گردشگری واترلو ،ارتباط شخصی با جنگ ،تفریح و سرگرمی را باهعناوان انگیازههاای اصالی
بازدیدکنندگان از منطقه نام برد.
اسلید )9889( 2که پژوهش وی در منطقه گالیپولی بود ریشههای ملای را باهعناوان عامال اصالی
مؤثر بر تمایال باه شاکلگیاری گردشاگری جناگ شناساایی کارد .یویال )9889( 9باا انتخااب ماوزه
هولوکاست هوستون بهعنوان محل مطالعه خود ،یاادبود ،آماوزش ،کنجکااوی ،نوساتالژی ،رساانههاا،
موقعیت را بهعنوان عوامل مؤثر بر مراجعه بازدیدکنندگان شناسایی کارد .اساترنج و کمااا )9889( 4باا
مطالعه جزیره روبان باهعناوان نموناه پاژوهش خاود یاادگیری و اکتشااف را باهعناوان انگیازه اصالی
گردشگران در این منطقه معرفی کردند .آشاوورث )9880( 5کنجکااوی ،هویات ،تارس و وحشات و
همدردی را بهعنوان عوامل اصلی این موضوع مورد بررسی قرار داد.
بست )9880( 1با مطالعه جزیره نورفلوک ،اکتشاف و عالیاق تااریخی ،تمادد اعصااب و گاذران
وقت با دوستان را بهعنوان عوامل شاکل گیاری تقاضاای گردشاگری جناگ در ایان منطقاه برشامرد.
راین )9809(0تجربه یاادگیری و کشاف را باهعناوان یکای از عوامال ماؤثر بار شاکلگیاری تقاضاای
گردشگری برشمرده و معتقد است برخی گردشگران به دلیل اینکه یاد بگیرند و کشف کنند به مناطق
گردشگری جنگ می روند .او همچنین در مطالعه خود به دسته دیگاری از گردشاگران رساید کاه باه
آنها لقب «توریست تصادفی» را داده است ،چراکه بازدید آنها باه شاکل بیار برناماهریازی شادهای
1. Seaton
2. Slade
3. Yuill
4. Strange & Kempa
5. Ashworth
6. Best
7. Raine
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صورت گرفته است .او این بازدیدها را تحت عاملی به نام عالقه معمولی و بیر برنامهریزیشده دساته-
بندی کرد .او در نهایت یک مدل مفهومی در زمینه عوامل و انگیزههای گردشگری جناگ ارائاه داده
است که در شکل یک نمایش داده شده است.

شکل  .0انگیزههای گردشگری جنگ (راین)3103 ،

چن 1و تاسی )9800( 2در مقالهای که به بررسی انگیزههای گردشگری در ارتبااط باا یاک میادان
جنگ اختصا

داشت نشان دادند که دیدگاههای شخصی ،معناوی ،تجرباه ،فیزیکای و عااطفی پانج

منبع اصلی ایجاد انگیزه برای حضور در ایان منااطق هساتند .در ایان پاژوهش سان و ملیات باهعناوان
متغیرهای جمعیتشاناختی اصالی ماؤثر بار انگیازه شاکلگیاری تقاضاای گردشاگری شناساایی شاد.
گردشگران با سنین باالتر انگیزه بیشتری نسبت به سایتهای میادان جناگ در مقایساه باا گردشاگران
جوان دارند .عالوه بر این ،گردشگران با زمینههای فرهنگی مختلف بر اساس ملیاتهاای مختلاف ،باه
طور قابلمالحظهای از عوامل مختلف انگیزشی انگیزه میگیرند.
آلمان )9800( 3در پژوهشی با عناوان «انگیازه و اهاداف گردشاگران بارای بازدیاد از مکاانهاای
1. Chen
2. Tsai
3. Allman
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گردشگری تاریک» با اساتفاده از رویکارد مادلساازی معاادالت سااختاری ،روابان میاان ساازههاای
گردشگری تاریک و نظریه را موردبررسی قرار دادند .این تحقیق بر پایه الگوی رفتار برنامهریزی شده
شکل گرفته بود.
محمدی ( )0902متغیرهای مؤثر بر گردشگری بینالملل را در سه دسته متغیرهای اقتصادی کشاور
مبدأ ،متغیرهای اقتصادی کشور مقصد و متغیرهای ارتباطی دستهبندی کرد .میزان درآمد شخصی قابل
تصرف ،توزیع درآمد ،میزان مرخصی استحقاقی قابل استفاده و نظاارت بار مخاارج جهاانگردان جازو
دسته نخست یعنی متغیرهای اقتصادی کشور مبدأ هستند .در متغیرهای اقتصادی کشور مقصد عاواملی
همچون سطح عمومی قیمتها ،کیفیت محصوالت گردشگری ،امنیت و اکولاوژی ماورد اشااره قارار
گرفتهاند و متغیرهای ارتباطی نیز شامل قیماتهاای نسابی در دو کشاور ،تبلیغاات در دو کشاور ،نار
مبادله ارز و هزینه حملونقل میباشد.

راجاای و نااادری راد ( )0922بااا ماارور نظاااممنااد مطالعااات پیشااین نشااان دادنااد بیشااترین
تأثیرگذاری بر تقاضای گردشگری جنگ را عواملی چون بزرگداشت قربانیان جناگ ،عوامال
فرهنگی و توجه به بعد نوستالژیک ،عوامل عقیدتی-دینی و ملی ،رسانهها ،عالقه باه آگااهی و
شناخت ،کنجکاوی نسبت به مناطق جنگی و مطلوبیت شبیهسازی درد و رنج دارند

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از منظر ه دف ،کاربردی و از لحا روش کار ،توصیفی مای باشاد .قلمارو مکاانی
تحقیق شامل تمامی مناطق راهیان نور و یادمانهای دفاع مقدس میباشد که در این پژوهش از خبرگان
موضوع و مسلن بر یادمانها و سفرهای راهیان نور در تماامی یادماان هاا اساتفاده شاده اسات .در ایان
پژوهش ابتدا با مرور مستندات و مصاحبه با خبرگان فهرستی از عوامل مؤثر بر موضوع شناساایی شاد.
بدین منظور از خبرگان پژوهش پرسیده شده است که از منظار موضاوعات مختلاف ،چاه عاواملی بار
افزایش تقاضای گردشگری جنگ و یا بهعبارتدیگر ایجاد انگیازه باه منظاور بازدیاد از یادماانهاای
مناطق جنگی دوران دفاع مقدس مؤثر است؟ جامعه آماری این بخش از پاژوهش ،افارادی بودناد کاه
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سابقه چند بار حضور در سفرهای راهیان ناور را داشاته و از تحصایالت دانشاگاهی برخاوردار بودناد.
عالوه بر این تمایل و توان اظهارنظر در خصو

موضوع پژوهش را نیاز داشاته باشاند .شناساایی ایان

افراد و نمونهگیری برای انجام مصاحبهها به روش گلولهبرفی و تا سرحد دستیابی به اشاباع نظاری باود
که در  09مصاحبه حاصل شد .مضامین اصلی پاسخهای جمعآوریشاده ،تحلیال و دساتهبنادی شاد و
نهایتاً در  92مضمون جای گرفت .این مضامین نیز در پنج دسته عوامال اقتصاادی ،سیاسای ،فرهنگای-
اجتماعی ،اعتقادی و شخصی دستهبندی شد .این نتایج در جدول یک ارائه شدهاند.
جدول  .0دستهبندی عوامل مؤثر بر تقاضای حضور در راهیان نور
ردیف

مؤلفه

عامل مؤثر بر تقاضای حضور در راهیان نور

0

تجدید پیمان با نظام و رهبری و اهداف انقالب

9

پرهیز از جنگ و ترویج صلح

9

بصیرت افزایی

0

افزایش روحیه استکبارستیزی

1

رفتار شخصیتهای برجسته سیاسی در کشور

سیاسی

1

حس استقالل و آزادی کشور

0

جنگ نرم با دشمنان

0

تقویت روحیه ایثارگری و رشادت ملی

2

یادگیری ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم

08

هزینه سفرهای راهیان نور

00

وضعیت اقتصادی زائر

اقتصادی

09

وضعیت اقتصادی سازمانهای متولی راهیان نور

09

تعصب ملی و مذهبی

00

تبلیغات مدارس و دانشگاهها

01
01

تبلیغات فضای مجازی

اجتماعی-فرهنگی

تبلیغات رسانه داخلی

00

تبلیغات مساجد و پایگاههای بسیج

00

رفتار شخصیتهای برجسته فرهنگی هنری در کشور
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ردیف

مؤلفه

عامل مؤثر بر تقاضای حضور در راهیان نور

02

تبلیغات و توصیههای خانواده

98

به خود بالیدن از رشادت جوانان

90

رفتن به مکانی زیارتی برای اجابت دعا

99

گرفتن ارتباط معنوی با شهدا

99

تقدس مکانهای جنگی

90
91

آرامش روحی و حس معنوی

اعتقادی

تزکیه نفس

91

فارغ شدن از مسائل دنیوی

90

ارتباطگیری بیشتر با قیام امام حسین (ع)

90

داشتن حس ببطه نسبت به شهدا

92

یادآوری کمارزشی زندگی دنیوی

98

خاطرهانگیزی

90

همدردی با بازماندگان و خانوادههای درگذشتگان جنگها

99

گذران وقت با دوستان

99

آشنایی با سبک زندگی شهدا و رزمندگان

90
91

یادگیری و آموزش

شخصی

فهمیدن تاریخچه مکان گردشگری جنگ

91

حس کنجکاوی

90

درک میراث تاریخی و فرهنگی

90

تفریح و سرگرمی

92

احساس دلتنگی

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده اسات 92 ،عامال باهعناوان عوامال ماؤثر بار تقاضاای
حضور در اردوهای راهیان نور شناسایی شده و در پانج دساته عوامال سیاسای ،اقتصاادی ،اجتمااعی-
فرهنگی ،اعتقادی و شخصی دستهبندی شدند .نکته جالابتوجاه کاه در میاان عوامال شناساایی شاده
وجود دارد ،ماهیت عوامل می باشند که برخی از عوامل به صاورت انگیازههاای درونای افاراد باوده و
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برخی به صورت عوامل خارجی میباشند .بهعنوان مثاال ،تبلیغاات مادارس و دانشاگاههاا یاک عامال
بیرونی میباشد که بر فرد تأثیر میگذارد و وی را رابب به حضور در اردوهای راهیان نور میکند؛ اما
برخی از عوامل مانند آرامش روحی و تزکیه نفس ،از دسته عواملی میباشند کاه درونای باوده و فارد
مطابق با روحیات شخصی و اعتقادی خود به آن میرسد که البته در بادو شاکلگیاری چناین عااملی،
تبلیغاتی همچون مدرسه و دانشگاه میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد.
بنابراین ،در فرآیند مدل مفهومی پژوهش ،با مشورت خبرگان ،عوامل بیرونی هم به طور مستقیم بر
انگیزه فرد برای حضور در سافرهای راهیاان ناور تاأثیر مایگذارناد و هام باه صاورت بیرمساتقیم باا
تأثیرگذاری بر عوامل اعتقادی و فردی ،نقش خود را انجام میدهند .مؤلفههای فردی و اعتقاادی تنهاا
بر انگیزه حضور تأثیر میگذارند؛ بنابراین ،میتوان عوامل سیاسای ،اجتمااعی و اقتصاادی را مایتاوان
متغیرهای مستقل ،مسائل اعتقادی و شخصی را متغیرهای میانجی و تعدیلگر و انگیزه را متغیار وابساته
پژوهش به شمار آورد .بهطورکلی ،مدل مفهومی پژوهش حاضر را میتوان در شکل زیر نشان داد.

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

مبتنی بر مفاهیم شناساییشده و مدل مفهومی پژوهش پرسشنامهای طراحی شد تا بر مبنای آن بتوان
این فهرست را اعتبارسنجی کرد .پرسشنامه پژوهش در قالب پرسشنامههای روش معادالت ساختاری و
با استفاده از طیف لیکرت پنج عاملی طراحی شد .در این پرسشنامه عدد یک باه معناای آن اسات کاه
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پاسخدهندگان ،تأثیر عامل مندرج در آن سؤال بر تقاضای گردشگری جنگ را بسیار کم و ناچیز تلقی
کرده و در مقابل انتخاب عدد پنج به معنای آن است که این معیار حائز تأثیر بسایار زیاادی بار شاکل-
گیری تقاضای گردشگری جنگ در ایران میباشد .روایی پرسشانامه طباق نظار خبرگاان انجاام شاده
است .همچنین در نرمافزار تحلیل دادههای پاژوهش و دادههاای جماعآوری شاده مطاابق باا رویکارد
مدلسازی معادالت ساختاری ،روایی داده ها به صورت همگرا و واگرا در نرمافزار محاسابه مایشاود.
جامعه آماری این بخش از پژوهش نیز خبرگانی با همان شراین قبلی میباشند و در مجموع  11نفر این
پرسشنامه را تکمیل کردند .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  PLSتجزیهوتحلیل شد.

یافتهها
توزیع جمعیتشناختی نمونه آماری پاسخدهنده به پرسشانامه پاژوهش برحساب فروانای نسابی باه
شرح مندرج در جدول دو میباشد.
جدول  .3آمار توصیفی نمونه آماری
سن

جنسیت

مقطع تحصیلی

دسته

فراوانی

دسته

فراوانی

دسته

فراوانی

کمتر از  90سال

%91

کاردانی

%08

زن

%90

 98-90سال

%90

کارشناسی

%00

مرد

%02

 01-90سال

%90

کارشناسی ارشد

%90

بیش از  01سال

%00

دکتری

%00

در اولین مرحله به منظور مدلسازی با استفاده از معاادالت سااختاری ،مادل مفهاومی پاژوهش در
نرمافزار  PLSطراحی شد .این مدل مشابه شکل دو میباشد و همانگوناه کاه در ایان شاکل مشااهده
میشود مدل شامل شش متغیر پنهان و  91متغیر آشکار میباشد .متغیرهای پنهان ،همان مؤلفههای کلی
مدل به همراه متغیر انگیزه افراد برای حضور در اردوهای راهیان نور میباشد.
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شکل  .3مدل اولیه در نرمافزار PLS

بعد از ترسیم مدل در نرمافزار و وارد کردن دادها باه آن ،مادل اجارا شاده و سااس از روشهاای
مختلف ،برازش مدل اندازهگیری میشود .مدل هاای معاادالت سااختاری شاامل دو بخاش مادلهاای
اندازهگیری و مدلهای ساختاری هستند .در ادامه مدل اولیه اجرا شده دیده می شود.
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شکل  .0مدل اجرا شده اولیه در نرمافزار

همان طور که در شکل دیده می شود ،مدل اجرا شده و بارهای عاملی در تصویر دیده میشود.
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسایله باار عااملی نشاان داده مایشاود .باار
عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  8/9باشاد رابطاه ضاعیف در نظار گرفتاه
شده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  8/9تا  8/1قابلقبول است و اگر بزرگتار از  8/1باشاد
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خیلی مطلوب است .بنابراین ،روابطی که بارهای عاملی منفی دارند باه طاور کامال حاذف مایشاوند،
روابطی که بارهای عاملی آنها کمتر  8/9میباشد ،قابل نگهداشتن می باشد ولی ارزش باالیی ندارناد.
طبق استاندارد رویکردهای  ، SEMروابطی کاه باار عااملی کمتار از  8/9دارناد از مادل حاذف
خواهد و مدل نهایی ترسیم می شود .در ادامه مدل نهایی اجرا شده دیده می شود.

شکل  .5اجرای مدل اصالح شده نهایی در نرمافزار

طبق این مدل دیده می شود که عوامل سیاسی به طور مستقیم بر حضور افاراد در اردوهاای راهیاان
نور تأثیر نمی گذارند و با تأثیر بر مؤلفههای شخصی و اعتقاادی ،بار حضاور افاراد تاأثیر مایگذارناد.
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عوامل اقتصادی نیز دیده میشود که بر مؤلفههای اعتقادی تأثیری ندارد؛ البته الزم باه ذکار اسات کاه
تأثیر عوامل اقتصادی بر مؤلفه شخصی و انگیزه افراد برای حضور در راهیان نور نیز بسیار کام باوده و
قابلابماض میباشد.
همانطور که در شکل  0دیده میشود ،بارهای عاملی همگی بیش از  8/9میباشند و ایان نشاان از
اعتبار مدل در این خصو

میدهد .بارهای عاملی بین  8/9تا  8/1دارای تأثیر رابطه معمولی و بارهای

عاملی با مقدار بیش از  ،8/1دارای رابطه بسیار قوی است .روابن میان متغیرهای آشکار و پنهان مادل،
تقریباً در تمامی موارد بیش از  8/1است ،به همین دلیال نشاان از مناساب باودن ساؤاالت و متغیرهاای
آشکار تعیین شده در مدل می دهد .البته الزم به ذکر است که یکی از سؤاالت متغیار مؤلفاه سیاسای و
یکی از سؤاالت متغیر مؤلفه فردی به دلیل کم بودن بار عاملی حذف گردید.
برای سنجش پایایی ترکیبی مدل ،از نر آلفای کرونبا و ضریب قابلیت اطمینان ترکیبی استفاده
میشود .هم چنین جهات بررسای روایای همگارا در مادل ،از شااخگ میاانگین واریاانس اساتخراجی
( )AVEاستفاده می شود .این مقادیر در جدول زیر نشان داده شده است که از خروجیهای نارمافازار
میباشد.
جدول  .6مقادیر ضرایب پایایی و روایی همگرای مدل
ضریب آلفای

ضریب پایایی

میانگین واریانس

كرونباخ

تركیبی

استخراجی

8/000

8/190
8/200

عنوان در مدل

متغیر پنهان

Individual
Factors

شخصی

8/001

Motivation

انگیزه حضور

8/289

8/219

Political Factors

سیاسی

8/000

8/299

8/002

Religious Factor

اعتقادی

8/290

8/201

8/000

Socio-Cultural
Factors

اجتماعی-

8/010

8/280

8/191

فرهنگی

گام بعدی بررسی روایی واگرای مدل است .در روایی واگرا ،این مورد بررسی مایشاود کاه آیاا
متغیرهای پنهان با شاخگ های خود تعامل بیشتری دارند یا شاخگهای دیگر متغیرهای پنهان .در ایان
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راستا ،از روش فورنل و الرکر استفاده میشود .یکی از خروجیهای نرمافزار  ،PLSجادول فورنال و
الرکر می باشد .در این جدل ،اگر مقادیر قطر اصلی از مقادیر سمت چپ و پایین خود بیشتر باشاد ،در
نتیجه روایی واگرای مدل اثبات می شود .جادول فورنال و الرکار مادل پاژوهش در زیار آورده شاده
است.
جدول  .7جدول فورنل و الركر مدل پژوهش
سازهها

شخصی

انگیزه حضور

سیاسی

اعتقادی

اجتماعی-فرهنگی

شخصی

8/090

---

---

---

---

انگیزه حضور

8/008

8/210

---

---

---

سیاسی

8/120

8/100

8/011

---

---

اعتقادی

8/018

8/091

8/001

8/289

---

اجتماعی-فرهنگی

8/090

8/121

8/010

8/010

8/020

همانطور که در جدول فوق دیده میشود ،مقادیر قطر اصلی از مقادیر سالولهاای سامت چاپ و
پایین خود بیشتر هستند ،این بدین معنی است که سازهها یا همان متغیرهای پنهان مدل ،با شاخگهاای
خود تعامل بیشتری دارند تا با دیگر سازهها؛ بهبیاندیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی قرار دارد.
بعد از بررسی برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری موردبررسی قرار گرفته است .بارای
بررسی برازش مدل ساختاری از آزمون  ،Tمعیار  R2و معیاار  Q2اساتفاده مایشاود .خروجای آزماون
ضرایب معناداری  )t-values( zدر شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  .6مقادیر  t-valuesدر مدل

آزمون در مدل این پژوهش ،در سطح اطمینان  %21مورد آزمون قرار گرفته است .همان گونه
که در شکل  1دیده میشود ،تمامی مقادیر  t-valuesبیش از  0/21بوده ،بنابراین آزمون فارض تائیاد
شده و این بخش از آزمون نشان از اعتبار مدل میدهد.
در گام بعد معیار  R2محاسبه شده است که مرباوط باه متغیرهاای پنهاان درونزای (وابساته) مادل
است .سه مقدار  8/99 ،8/02و  8/10بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسن و قاوی  R2در
نظر گرفته می شود .در جدول زیر ،مقادیر  R2برای متغیرهای وابسته مدل نشان داده شاده اسات .مادل
پژوهش سه متغیر وابسته عوامل شخصی ،عوامل اعتقادی و انگیزه را دارد و همانطاور کاه در جادول
دیده میشود ،مقادیر  ،R2مقدار عوامل اعتقادی قوی و مقدار دو عامل دیگر نسبتاً قوی است.
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جدول  .8مقادیر R2

متغیر وابسته

مقدار R2

عوامل شخصی

8/198

عوامل اعتقادی

8/102

انگیزه

8/120

در ادامه معیار  Q2محاسبه شده است که قدرت پیشبینی مدل را مشخگ میسازد .درصورتیکاه
مقدار  Q2در مورد یک سازهی درونزا سه مقدار  8/01 ،8/89و  8/91را کسب نماید ،به ترتیب نشاان
از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسن و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن را دارد .این مقدار
نیز ،برای متغیرهای وابسته محاسبه میشود که یکی از خروجیهاای نارمافازار اسات .در جادول زیار،
مقادیر  Q2برای متغیرهای وابسته مدل نشان داده شده است.
جدول  .9مقادیر Q2

متغیر وابسته

مقدار R2

عوامل شخصی

8/910

عوامل اعتقادی

8/189

انگیزه

8/100

همانطور که در جدول فوق دیده میشود ،شاخگ  Q2برای هار ساه متغیار وابساته مادل ،مقاادیر
بسیار مناسبی اختیار کرده است؛ بنابراین ،قدرت پیش بینی مدل نیز مناسب بوده و اعتباار مادل در ایان
بخش نیز اثبات میشود.

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت موضوع گردشگری جنگ در کشور که در قالب سفرهای راهیاان ناور برگازار
میشود سؤال اصلی پژوهش حاضر این موضوع بود که عوامل مؤثر بر انگیزه افاراد جهات حضاور در
این سفرها یا بهعبارتدیگر عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جناگ در کشاور چیسات؟ باه منظاور
دستیابی به پاسخ این پژوهش ،بعد از مصاحبه با خبرگان پنج دسته عوامل سیاسی ،فرهنگی-اجتمااعی،
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اقتصادی ،اعتقادی و شخصی در قالب  92مضمون اصالی شناساایی شاد .بار اسااس نظارات خبرگاان،
شامل چند سؤال کلی بوده است؛ اینکه عوامل مؤثر بر انگیزه افراد جهت حضور در اردوهاای راهیاان
نور چه مواردی بوده ،اهمیت و روابن میان آنها چگونه است .در این پژوهش ،عوامل مؤثر بر انگیازه
حضور افراد در اردوهای راهیان نور ،در فصل دوم این پژوهش به تفصیل شرح داده شاده اسات و 92
عامل در  1دسته نهایی شدند؛ بنابراین ،قسمت اول سؤال تحقیق در فصل دوم پاساخ داده شاده اسات؛
ولی قسمت دوم سؤال اهمیت عوامل و چگونگی روابان میاان آنهاا را ساؤال مایکناد کاه در فصال
چهارم به آنها پاسخ داده شده است.
طبق یافته های این پژوهش در فصل چهارم ،دیده میشود که عامل اقتصادی به دلیل تاأثیر انادکی
که بر دیگر متغیرها و همچنین انگیزه افراد برای حضور در اردوهای راهیان ناور دارد ،از مادل حاذف
شده است؛ بنابراین ،مؤلفه اقتصادی کمترین اهمیت را در بیان مؤلفههای شناسایی شاده در فصال دوم
دارد .همچنین طبق مدل نهایی نرمافزار دیده میشود که عوامل مؤلفه سیاسی ،تنها بار مؤلفاه اعتقاادی
تأثیر می گذارد و به طور مستقیم بر انگیزه افاراد جهات حضاور در اردوهاای راهیاان ناور یاا از طریاق
تأثیرگذاری بر مؤلفه شخصی ،اثری ندارد؛ بنابراین ،اهمیت مؤلفه سیاسی از این حی

که تنها بر مؤلفه

اعتقادی تأثیر میگذارد ،نسبت به مدل مفهومی موردنظر ما کمتر است .مؤلفه اجتمااعی-فرهنگای ،باه
طور مستقیم بر انگیزه افراد جهت حضور در اردوهای راهیان نور تأثیر خاصی ندارد ،ولی تأثیر زیاادی
بر مؤلفههای اعتقادی و شخصی میگذارد؛ بهخصو

تأثیر این مؤلفه بار مؤلفاه شخصای بسایار زیااد

بوده و مقدار  8/090را دارا میباشد که نشان از قدرت باالی این رابطاه اسات .مؤلفاههاای اعتقاادی و
شخصی نیز ،با قدرتی متوسن ،بر انگیزه فرد جهت حضور در اردوهای راهیان ناور تاأثیر مایگذارناد.
البته ذکر این نکته ضروری است که مؤلفه اعتقادی تأثیر بیشتر بر حضور فرد در اردوهای راهیاان ناور
دارد.
بهطورکلی اینگونه نتیجه گرفته میشاود کاه مؤلفاه اقتصاادی تاأثیر خاصای بار حضاور افاراد در
اردوهای راهیان نور ندارد .مؤلفههای سیاسی و اجتماعی-فرهنگی به طاور مساتقیم تاأثیری بار انگیازه
ندارند ولی مؤلفه سیاسی با اثرگذاری بر مؤلفه اعتقادی و مؤلفه اجتمااعی-فرهنگای باا اثرگاذاری بار
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مؤلفههای اعتقادی و شخصی به طور بیرمستقیم بر انگیزه افراد جهت حضور در اردوهای راهیاان ناور
تأثیرگذار هستند .مؤلفههای اعتقادی و شخصی نیز بر انگیازه باه طاور مساتقیم تاأثیر مایگذارناد کاه
مؤلفههای اعتقادی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تشکر و قدردانی
این مقاله با حمایت معنوی ستاد مرکزی راهیان نور انجام شده است .نویسندگان مقاله از مدیران و
کارشناسان این ستاد که در مراحل مختلف انجام این تحقیق ،کمک شایان توجهی را مبذول نمودهاناد
تشکر و قدردانی مینمایند.
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Abstracts

Analysis of the Factors Affecting The Demand For War
Tourism in Iran (Rahian-e Noor Camps)
Mohammad Mehdi Mohtadi  Pourya Isfahani 

Abstract
Today, Tourism as one of the most important economic-spatial opportunities,
has a significant role in the development process. Many countries are seeking to
benefit from world-class and regional tourism markets by striving to promote
patterns and types of tourism. But in spite of the material benefits of tourism, one of
its most important roles is the transfer of the indigenous and cultural values of a
country or community. One of the most important types of tourism is war tourism.
Due to the history of eight years of sacred defense, Iran has high potential in this
field. Every year, countless caravans of visitors with various motivating are visiting
the areas of Rahiyan Noor. Therefore, this study aimed at identifying an analysis of
the factors affecting the motivation of pilgrims of the Rahian Noor camps with the
aim of planning for the development of the population of pilgrims. In this regard,
the factors were first identified through literature reviews and then through
interviews with experts. These factors included 39 items that were categorized in 5
sections. The collected data were analyzed using modeling based on structural
equations and the effect of each of the identified factors on the subject was
examined and confirmed. Finally, based on the results of the research, suggestions
were made to strengthen the motivation to be present in these areas and increase the
demand for it, which attention to them by the responsible organizations can increase
the volume of demand to visit these areas.
Keywords: Tourist, Demand for Tourism, War Tourism, Rahian-E Noor,
Incentive,
Modeling
of
Structural
Equations
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