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چكيده
بازدید از یادمانهای دفاع مقدس و به عبارتی گردشگری دفاع مقدس ،کمک شایانی
به ترویج و نشر ارزشهای واالی دفاع مقدس و انتقال صحیح آن به نسلهای آینده
است .در همین راستا ،بررسی انگیزهها و نیازهای مؤثر بر تداوم این رفتار ،به عنوان
مسئله اصلی این مقاله مطرح است .این مقاله سطح توصیفی -تحلیلی ،به روش
پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محققساخته و جامعه آماري افراد باالی  15سال
کشور و روش نمونه گیری سهمیهای با تکنیک هدفمند ،با حجم نمونه  1200نفر
انجام شده است .یافتهها بیانگر این است که بر اساس تعریف منتخب ،گویههای
تعیین شده به عنوان نیاز مطرح بوده و در عین حال قابلیت تعمیم به جامعه را دارند.
نیازهای دارای اولویت به ترتیب عبارتند از :سرويسهاي بهداشتي مناسب در محل
يادمانها؛ محل اسکان و استراحت مناسب ،ارزان و در دسترس؛ تعميرگاه و مراکز
خدمات وسايل نقليه؛ جاذبههاي گردشگري و تفريحي ديگر؛ محل فروش سوغاتي
و صنايع دستي محلي؛ محل فروش محصوالت فرهنگي مرتبط با دفاع مقدس؛ پاسخ
به سؤاالت و شبهات درباره دفاع مقدس؛ مسيرهاي تردد مناسب؛ افزايش آگاهي و
شناخت نسبت به تواناييهاي دفاعي کشور؛ وجود ايستگاههاي صلواتي با خدمات
مختلف .عوامل و متغیرهای زمینه ای تاثیر نظام مند معناداری در انگیزهها و نیازهای
افراد نداشت و می توان گفت که نیازهای افراد مختلف در گردشگری دفاع مقدس
همانند و شبیه به هم هستند.
واژگان كليدي:
گردشگری جنگ ،گردشگری دفاع مقدس ،راهیان نور ،انگیزه ،نیاز
 .1این مقاله برگرفته از پروژه مطالعاتی «راهکارهای گسترش مردمی کردن بازدید از یادمانهای دفاع مقدس» است
که زیر نظر و به سفارش پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج انجام شد.
 .2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
 .3کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر مطالعات و تحقیقات بسیج
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مقدمه
در دوران دفاع مقدس ،نظام جمهوری اسالمی ایران ،به لحاظ ابزارآالت جنگی و
امکانات مادی ،در سطح پایینتری از عراق -که برخوردار از پشتیبانی بلوک غرب و
شرق بود -قرار داشت؛ پس کدام عامل ،باعث پیروزی و موفقیت در جنگ شد؟ رجوع
به فرمایشات حضرت امامخمینی (ره) و مقام معظم رهبری به این نکته رهنمون
میسازند که فرهنگ جهادی و عاشورایی فرماندهان و رزمندگان و حمایت همهجانبه
مردم -که همگی بر گرفته از اعتقادات ناب اسالمی است -عوامل اصلی این پیروزی
شبیه به معجزه بودند.
حضرت امامخميني –رحمهاهلل -در خصوص دستاوردها و اهميت دوران دفاع
مقدس ميفرمايند« :هر روز ما در جنگ برکتى داشتهایم که در همه صحنهها از آن
بهره جستهایم ...و از همه اینها مهمتر ،استمرار روح اسالم انقالبى در پرتو جنگ تحقق
یافت( »...صحیفه امام ،ج ،21صص  283و  .)284رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمی
خامنهای نیز در این خصوص میفرمایند« :دوران  8سال دفاع مقدس ،به عنوان يك
گنج عظيم بود كه بايد مدبرانه و هنرمندانه گوهرهاي ذيقيمت و ماندگار آن را استخراج
و در جهت رشد و تعالي انسانها استفاده شود( ».مقام معظم رهبری ،فروردين )1388
از اينرو ترویج ،تبیین و تعمیق فرهنگ دوران دفاع مقدس ،از طریق بازگویی وقایع،
حوادث ،رشادتها ،حماسهها و الگوهای عملی دوران دفاع مقدس و انتقال صحیح،
کامل و کارآمد آن فرهنگ به نسل حاضر و نسلهای آینده از مهمترین کارها در جهت
ساخت جامعهای اسالمی است.
اعزام افراد در قالب کاروانهای راهیان نور یا سفر خانوادگی براي بازدید از مناطق
عملیاتی دفاع مقدس جنوب و غرب کشور ،احداث یادمانهای دفاع مقدس در برخی
مناطق عملیاتی ،برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی ،رزمایشی ،هنری و  ...از مهمترین
کارها و فعالیتهای انجامشده در مناطق عملیاتی دفاع مقدس از مهمترین کارهای
انجام شده در راستای افزایش گردشگری دفاع مقدس و در راستای حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس و آشنايي نسل جديد با تفكر و فرهنگ آن دوران می باشد.
در سالیان اخیر ،اقبال و اشتیاق به حضور در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس از
سوی اقشار مختلف مردم ،آهنگ رشد فزایندهای داشته است؛ به نحوی که سازمانها
و ارگانهای متولی اعزام مردم به مناطق عملیاتی ،سخن از عدم توانایی حمایت از این
اردوها به شیوه حاضر را در آیندهای نزدیک دادهاند ،چراکه امکانات مالی ،پشتیبانی
و انسانی این سازمانها ،توانایی پاسخگویی به مشتاقان رو به فزونی بازدید از مناطق
عملیاتی دفاع مقدس(گردشگران دفاع مقدس) را ندارد.

مفاهیم و ادبیات نظری انگیزش و نیاز
چرا افراد ،رفتاري را بر رفتاري ديگر ترجيح ميدهند؟ زندگي خود را براي نجات فرد
ديگري به خطر مياندازند؟ براي دستيابي به هدفي خاص ،ساعتهاي طوالني كار
ميكنند؟ اصوالً چه چيزي فرد را برميانگيزد و چه چيزهايي باعث نيرو بخشيدن و
جهتدار شدن رفتارهاي انساني ميشود؟ دربارة اينكه اعمال و رفتار انسانها بر چه
امر يا اموري مبتني است ،نظريههاي متفاوتي همچون نظرية مبتني بر قانون طبيعي،
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در اینجا ،راهکار و شیوه کلی که به ذهن می رسد ،استفاده از توان و ظرفیت باالی
مردمی در این حوزه است؛ ظرفیتی که توانایی و قابلیت فوقالعاده خود را در دوران
دفاع مقدس و در حمایت و پشتیبانی همهجانبه از جبهه های نبرد حق علیه باطل را
به منصه ظهور رساند.
با توجه به اینکه سفرهای بازدید از یادمانهای دفاع مقدس یا به عبارتی گردشگری
دفاع مقدس به عنوان رفتاری که مستلزم صرف وقت و هزینه میباشد ،ضروری است
که ریشهها و عوامل مؤثر بر این رفتار ،تحلیل و بررسی شوند تا بتوان در مرحله اول
با شناسایی و در مرحله بعد با تقویت و گسترش آنها به ادامه و گسترش این رفتار
کمک کرد که در این راستا شناخت انگیزهها و نیازهای گردشگری دفاع مقدس ،در
سیاستگذاری و برنامهریزیهای ارگانهای تاثیر بسزایی دارند.
با توجه به این مطالب ،سؤال اصلی مقاله ،این است که مهمترین انگیزهها و نیازهای
مردم در ارتباط با سفرهای راهیان نور(گردشگری دفاع مقدس) کدامند و عوامل مؤثر
بر آنها چیست؟ در راستای پاسخ به این پرسش ،سؤاالت جزئی زیر مطرح است:
 .1انگیزه ها و نیازهای مردم در گردشگری دفاع مقدس کدامند؟
 .2مهمترین نیازهای مردم در گردشگری دفاع مقدس کدامند؟
 .3عوامل زمینه ای موثر بر نیازهای گردشگری دفاع مقدس کدامند؟
مقاله در راستای پاسخ به اين سؤاالت بدین صورت سازماندهی شده است که ابتدا
در بخش ادبیات نظری و پیشینه موضوع ،مهمترین نظریات ارائه شده در خصوص انگیزه
و نیازها به عنوان منشا رفتار در حد کفایت این مقاله ذکر و به برخی از مطالعات مرتبط
با موضوع(به تفکیک مقاالت و طرحهای مطالعاتی) اشاره شده است .روششناسی مقاله
و ذکر جزئیات آن ،بخش بعدی مقاله است .یافتههای مقاله در دو سطح آمار توصیفی
و تحلیلی تنظیم شده و در بخش آخر مقاله ،بعد از بحث و نتیجه گیری ،پیشنهادهایی
در ارتباط با رفع مهمترین نیازهای شناسایی شده ،ارائه گرديده است.
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نظرية مبتني بر سرشت انساني ،نظرية مبتني بر قرارداد ميان اشخاص و نظرية مبتني
بر نيازها ارائه شده است (شمالي ، 1386 ،ص  )219مجموعه این نظریات را می توان در قالب
نظریات انگیزشی که محور اصلی و عمده این نظریات ،نیازها ،نحوه ارضا و تأمین
آنهاست ،دستهبندی نمود.
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مفهوم انگیزش 1و انگیزه
انگیزش از واژه التین « »Motivesبه معنای جنبنده 2گرفته شده است (ساروخانی  ،1370 ،ص )512اغلب
از انگیزه به سائقه نیز تعبیر میشود .برخالف برخی انگیزهها که صورتی آگاهانه دارند ،برخی از
آنها نیز به غریزه نزدیکند که به آنان سائقه 3یا سائقه طبیعی 4میگویند (کالین برگ ،1372 ،ص .)101
انگیزش ،علل یک رفتار خاص از سوي فرد ،بهویژه عللی مانند عواطف است که با
وضعیت درونی فرد مرتبط میباشد ،به عبارت دیگر ،انگیزش به معنی تحریک است،
انگیزش را میتوان بهعنوان یک فرآیند درونی تعریف کرد که رفتار بر میانگیزد ،راهنمایی
میکند و حالت برانگیخته شدن را تا رسیدن به هدف نگهداري میکند (فرجی ، 1373 ،ص )12؛
از اينرو انگیزش را مجموع متغیرهای پیچیده ارگانیزمی و محیطی میدانند که از کنش
آنها فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار به دست میآید (خداپناهی ، 1376 ،ص.)12
در مجموع ،انگیزش اغلب به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه چیزی موجب
رفتار میشود؟ چرا رفتار به سمت هدفی خاص و نه اهداف دیگر هدایت میشود؟ به
عبارت دیگر ،مسئله مهم در تحلیل انگیزشی رفتار ،فهمیدن محرک رفتار ،دوام رفتار
و پایان رفتار است (ریو ،1380 ،ص .)8
عامل اصلی انگیزش در خاستگاه فلسفی ارسطو ،اراده بود 5.هرچند که اولین ساختار
انگیزشی روانشناسی که وسیعاً پذیرفته شد ،غریزه بود؛ به گونهای که توسط ویلیام
جیمز 6و مک دوگال 7مطرح شد .قابلیت علمی مفهوم غریزه ،بهرغم محبوبیت اولیه
آن ناکافی بود و روانشناسی خود را در جستجوی مفهوم انگیزشی کارآمدتری یافت.
نظریه سایق بهعنوان یک چاره پیدا شد که مهمترین اندیشه در این زمینه ،نظریه
1. Motivation
2. Mobile
3. Drive
4. Impulse

 .5علمای اسالمی در آثار خود در خصوص انگیزه ،بیشتر به منشأ انگیزش و عوامل مؤثر بر آن ،اراده و قوای برانگیزاننده
یا نیازها اختصاص دارد؛ به نحوی که تنها با کنار هم قراردادن این نظرات و تحلیل همهجانبه آنها میتوان به یک نظریه
جامع دست یافت که البته غرض این مقاله ،این مسئله نیست .برخی از این دانشمندان عبارتند از :ابنسینا ،فارابی،
سهروردی ،مالصدرا ،ابنرشد ،غزالی ،مکارم شیرازی ،عالمه جعفری ،عالمه طباطبایی ،امامخمینی (ره) و شهید مطهری.
6. William James
7. William McDougall

نیاز و انگیزش
در روانشناسی اجتماعی ،سه رویکرد کلی به نظریه های انگیزشی وجود دارد
که عبارتند از :رویکرد ارضای نیاز ،رویکرد تصمیمگیری عقالیی 3و رویکرد تعامل
اجتماعی (کریمی ،1380 ،صص  .)42-45ارتباط وثيق نيازها و انگيزش به صورت يك اصل ،در
همه نظريات انگيزشى نمود دارد .البته اختالف نظريههاى انگیزشی ناشى از طبقهبندى
1. Sigmund Freud
2. Clark Hull

 . 3این رویکرد در زمره نظریاتی است که در بررسی نگرش انسانها و عوامل مرتبط با آن وجود دارد و لذا با بررسی
مسئله نگرش به این رویکرد می توان پرداخت.
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روانکاوی فروید بود (ریو ،1380 ،ص  .)32موضوع اصلی نظریه فروید 1نقش احساس در
فرایندهای زیستی ،روانی و اجتماعی است (روشبالو و بورونیون ،1374 ،ص  .)79با اینکه نظریه
سائقه فرویدی و طرفداران هال 2از نظر علمی دارای ساختار شایستهتری بود ،اما
منتقدان آن را مورد سؤال قرار دادند و زوال نظریه سائقه باعث شد تا استفاده از هر نوع
نظریه انگیزش بزرگ زوال یابد .بهجای نظریههای بزرگ ،نظریههای کوچک در سراسر
ربع آخر قرن اخیر کاربرد یافت و زیربناهای انگیزشی رشتههایی مثل روانشناسی
اجتماعی شناسایی شد (ریو ،1380 ،ص .)32
تفاوت انگیزش و انگیزه :انگیزه را چرایی رفتار گویند .به عبارت دیگر هیچ رفتاری
را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد .انگیزش انسان اعم از
خودآگاه یا ناخودآگاه ،ناشی از نیازهای اوست .بنابراین در تعریف انگیزه می توان گفت:
انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام
یک سری فعالیت وا می دارد (سید جوادین  ،1386 ،ص  .)455در تعریف دیگر انگیزه «میل به
کوشش فراوان در جهت تامین هدفهاي سازمان به گونه اي که این تالش در جهت
ارضاي برخی از نیازهاي فردي سوق داده شود» (رابینز ،1377 ،ص )326
انگیزش یک فرایند زنجیره اي است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت
شروع می شود ،سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش بسوي
هدفی می شود که محصول آن ،رفتار نیل به هدف است .توالی این فرایند ممکن است
منجر به ارضاي نیاز شود .بنابراین انگیزهها موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک
کار یا رفتار می شود در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید .در
تمام تحقیقات انگیزش هنوز جایگاه تنبیه و تشویق به عنوان انگیزه هاي بسیار قوي
مطرح می باشد و در این رابطه پول به عنوان ابزاري براي اعطاي پاداش مطرح بوده،
اما تنها عامل انگیزشی نیست (سید جوادین ،1386 ،ص )456
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و اولويتبندى نيازها و همچنين شدت و ضعف آنها ،در برانگيخته شدن است .تحول
نظریه های انگیزشی را می توان در سه مرحله متمایز نظریه های اولیه ،معاصر و های
تقویت دسته بندی کرد.
نظریه های اولیه به ارایه الگوی منحصر به فردی از انگیزش پرداخته شده که آنرا درباره
هر کارگر و کارمند و در هر موقعیتی قابل صدق می دانند .که عبارتند از :الگوی سنتی،
روابط انسانی و منابع انسانی .الگوی سنتی 1مبتنی بر انگیزش مادی بوده و در آن پرداخت
حقوق و دستمزد به ازای تولید بیشتر افزایش می یافت( .استونر و وانکلز ،1986 ،ص  )418 – 419الگوی
روابط انسانی 2که طبق این نظریه کارهای تکراری و کسالت آور موجب کاهش انگیزه
افراد می شود اما رفتار اجتماعی موجب افزایش انگیزه و کارایی کارکنان می شود و عالوه
بر پول عوامل دیگری مانند رضایت شغلی موجب باال رفتن عملکرد کارکنان می شود.
در الگوی منابع انسانی 3فرض بر این است که عوامل زیادی از جمله اهمیت نظام پاداش،
تاثیرات اجتماعی ،ماهیت شغل ،الگوی رهبری ،نیاز و ارزشهای کارکنان و ادراک خود از
محیط کار قادر به تاثیر گذاری در رفتار انسان می باشد( .محمد زاده و مهروژان ،1375 ،صص.)125 - 126
کمپل و همکارانش در سال  1970نظریات معاصر را در دو چارچوب کلی نظریههای
محتوایی 4و فرآیندی 5تقسیم کردند .نظریههای محتوایی از توصیف «هست» و «نیازها»
صحبت می کنند و نظریه پردازان محتوایی درصدد شناخت و مشخص کردن عواملی
هستند که موجب انگیزش انسان برای کار می شود .به عبارت دیگر تئوریهای محتوایی
بیشتر به مسائل درونی انسان و عوامل انگیزش توجه دارند و در جستجوی چیزهایی
هستند که رفتار فرد را برای انجام کار فعال می سازد(نایلی ،1373 ،ص  .)25برخی از این
نظریه ها عبارتند از :نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ،6نظریه دو عاملی هرزبرگ،7
نظریه نیاز به موفقیت مک کللند8و نظریه زیستی ،وابستگی و رشد الدرفر. 9
نظریه های فرایندی بیشتر شناختی هستند و به چرایی ها پاسخ می دهند .عوامل
موثر در انگیزش چندان مورد توجه نظریه های فرایندی قرار نمی گیرد .این نظریه ها،
فرایندهای رفتاری موجود زنده را مورد نظر قرار می دهند .به عبارت دیگر چگونگی آغاز
و تداوم رفتار بررسی شده و دلیل توقف آن تبیین می شود .معموال متغیرهایی مانند
1. The Traditional Model
2. The Human Relation Model
3. The Humam Resources Model
4. Content Theories
5. Process Theories
6. Maslow's Hierarchy of Needs theory
7. Hertzberg's two factor theory
8. Need for Achievement
9. Alders' Existence, Relatedness and Growth theory

نیازها ،انتظارها ،پاداشها و تقویت کننده ها مورد توجه قرار می گیرند(.نایلی  ،1373 ،ص .)25
3
برخی از این نظریه ها عبارتند از :نظريه انتظار ،1نظريه برابري 2و نظريه تعيين هدف
4
دسته آخر از نظریه های انگیزش به نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل
موسوم است .بر خالف نظریه های مذکور در دو بخش قبلی بر روابط بین نیازهای
درونی فرد و نتایج و پاسخ مملوس تمرکز دارند مانند تقویت مثبت ،منفی ،تنبیه و
خاموش سازی (سید جوادین  ،1386 ،ص .)458

تعریف و طبقهبندي نيازها
در فرهنگهای اقتصادی ،نیاز را معادل خواست و تمايل  ،احتیاج ،تقاضا و مصرف
بیان كردهاند و عموما نیاز ،عاملی برای استفادهی بیشتر از كاال در جامعه است.در
اصطالح ف ّنی مدیریت ،نیاز بهمعنی نوعی کسر و کمبود روانی و فیزیولوژیکی است؛ که
میتواند محصول خاصی را جذاب نماید(.رابینز ،1376 ،ص )72میتوان گفت« :نیاز کمبودی
است که توسط فرد احساس میشود و وجود نیاز موجب میشود فرد درصدد پیدا
کردن راهی جهت رفع آن برآید( ».قاسمی ،1382 ،ص )146غیر از نیازهای فیزیولوژیکی،
نیازهای دیگر از جمله نیازهای روانشناختی ،توجه نظریهپردازان را بهخود معطوف
داشته و الگوهای آنان بحث گستردهای در نوشتارهای انگیزش را بهخود اختصاص
داده است(.مهرگان ،1382 ،ص )160وقتی نیازی تأمین نشده باشد ،شخص ،دو را ه حل پیشرو
دارد :بهدنبال چیزی باشد ،که نیاز را تأمین کند و تالش کند که بهنحوی نیاز را تعدیل
شدت آنرا کاهش دهد(.اسماعیلپور ،1381 ،ص)16
نموده و ّ
هنري الكساندر موري 8در تعريف نياز ميگويد :نیاز عبارت از نیرویی است که از
ذهنيات و ادراك آدمي سرچشمه ميگيرد و انديشه و عمل را چنان تنظيم ميكند كه
فرد به انجام رفتاري ميپردازد تا وضع نامطلوب را در جهتي معين تغيير دهد و حالت
نارضايتي را به ارضاي نياز تبديل كند( .گروهی از اساتید ،1370 ،ص )58منظور از نياز 9متغير
انگيزانندهاي است که باعث بروز رفتاري خاص در فرد يا گروه ميشود( .الوانی،1379 ،ص )139
5

6

7
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1. Expectancy Theory
2. Equity Theory
3. Goal setting Theory
4. operant conditioning
5. Needs
6. Want
7. Desire
8. H.A.Murray
9. Need
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نيازهاي اختصاصي انسان از نظر اريک فروم 1پنج گونهاند :نياز به تعالي(دوري جستن
از طبيعت) ،نياز به پيوند و بستگي (نزديکي و محبت به ديگران) ،نياز به همانندي و
داشتن هويت ،نياز رجوع به اصل (طبيعت) و نياز به وسايل راهيابي (فروم  ،1364 ،ص .)342
نيازهاي انسان از نظر «هنري موري» 2عبارتند از .1 :خواريطلبي  .2پيشرفت .3
پيوندجويي  .4پرخاشگري  .5خودمختاري  .6مقابله  .7خويشتنيابي  .8دنبالهروي .9
سلطهگري  .10نمايش  .11آسيبگريزي  .12تحقيرگريزي  .13مهرورزي  .14نظم .15
بازي  .16طرد  .17شناخت حسي  .18ميل جنسي  .19مهرطلبي  .20فهم (شجاعي ،1387،ص .)91
شهيد مطهري نيازهاي انسان را به اوليه و ثانويه تقسيم ميكند؛ ایشان نيازهاي
اوليه را نيازهايي ميداند كه از عمق ساختمان جسمي و روحي انسان و از طبيعت
زندگي اجتماعي او سرچشمه ميگيرد .اين نيازها يا جسمياند يا روحي يا اجتماعي.
نيازهاي جسمي مانند نياز به خوراك ،پوشاك ،مسكن و همسر؛ نيازهاي روحي مانند
علم ،زيبايي ،نيكي ،پرستش ،احترام و تربيت و نيازهاي اجتماعي از قبيل معاشرت،
مبادله ،عدالت ،آزادي و مساوات .نيازهاي ثانويه نیز نيازهايياند كه از نيازهاي اوليه
ناشي ميشوند .نياز به انواع وسايل زندگي كه در هر عصر و زماني فرق ميكند ،از اين
نوع است .نيازهاي اوليه ،محرك بشر به سوي كمال است؛ اما نيازهاي ثانويه ناشي از
تكامل زندگي است و در عين حال ،محرك به سوي كمال باالتر است .نيازهاي اوليه
هميشه وجود دارد و هيچگاه كهنه نميشوند و از بين نميروند؛ اما نيازهاي ثانويه ممكن
است تغيير كنند ،كهنه شوند يا از بين بروند؛ اما بعضي از آنها هميشه زنده و جديد
هستند؛ مانند نياز به قانون كه ناشي از نياز به زندگي اجتماعي است (مطهري ، 1382 ،ص .)184

پیشینه موضوع
از آنجاییکه مطالعات انجام شده خارجی در خصوص گردشگری جنگ ،به لحاظ
موضوعی و نوع نگاه به گردشگری جنگ و دفاع مقدس با این مقاله شباهت چندانی
نداشت ،لذا از بررسی این دسته از مطالعات صرف نظر شده و تنها به بررسی مقاالت و
نیز طرحهای مطالعاتی داخلی انجام شده مرتبط با موضوع مقاله اکتفا و تفاوت مقاله
حاضر با مطالعات پیشین توضیح داده شده است.

1. Erich Fromm
2. Henry Murray

جدول  -2مقاالت انجام شده در خصوص گردشگری دفاع مقدس و جنگ -مقاالت
ردیف

نویسندگان(سال)

مهمترین یافته ها

1

قائدعلي و لطيفي
()1393

این مقاله با هدف بررسي بيانات ،پيامها و استفتائات مقام معظم رهبري(مد
ظله) در موضوع دفاع مقدس و راهيان نور و با استفاده از روش نظريه داده
بنياد به دنبال ساخت تصويري كالن از راهیان نورر است .براساس يافته ها
اردوهاي راهيان نور براي جلوگيري از فراموشي ياد دوران دفاع مقدس و زيارت
مقتل شهيدان شكل گرفت كه پس از مدتي به يكي از بزرگترين عملياتهاي
فرهنگي نظام با تاثير مثبت بر فرهنگ عمومي كشور تبديل گشت و اكنون
به منظور توسعه اردوهاي راهيان نور بايد به صورت فرابخشي و با استفاده از
ظرفيت تمامي دستگاه هاي حكومتي و موسسات و گروه هاي مردمي عمل
نمود .در اين ميان توجه به زيارت با معرفت زائران ،جلوگيري از تحريف دفاع
مقدس و جلوگيري از حوادث و سوانح راهيان نور ضروري است.

3

مقاله حاضر با استفاده از نظريه ي عوامل رانشي و كششي به اولويت بندي
عوامل انگيزشي تاثيرگذار بر انتخاب مناطق عملياتي استان خوزستان براي
سفر ،از منظر دانشجويان دانشگاه هاي تهران به شيوه ي پيمايش و با استفاده
محمود زاده و همکاران
از پرسش نامه مي پردازد .بر اساس یافته ها در بين عوامل انگيزشي رانشي
()1393
باالترين رتبه ها به ترتيب مربوط به جستجو ،تعامالت اجتماعي ،عوامل
روانشناختي و در نهايت عوامل فيزيكي است .در بين عوامل انگيزشي كششي
نيز اولويت ها مربوط به عوامل نامحسوس و سپس عوامل محسوس است.

4

ضرغام بروجنی و
همکاران()1392

اين مقاله با هدف بررسي انگيزه گردشگران از سفر به مناطق جنگي و طبقه
بندي آنان در جهت كمك به انتقال فرهنگ پايداري با استفاده از ابزار
پرسشنامه و با مصاحبه با کارشناسان و بازدیدکنندگان مناطق جنگی انجام
شده است .نتايج حاكي است كه مهمترين گروه بازديدكنندگان مناطق جنگي
ايران را گردشگران زيارتي -يادبودي و گردشگران فرهنگي -ميراثي تشكيل
مي دهند .عمده اين گردشگران با انگيزه هاي ملي و ديني از ،مناطق جنگي
بازديد مي كنند و عالقه وافري به يادگيري در خصوص رشادتهاي جنگ
آوران و ناشنيده هاي پيرامون آن دارند.

5

حاجی نژاد و
همکاران(،)1392

این پژوهش براي دست يابي به راهبردهاي موثر توسعه گردشگري جنگ
هم پيوند با ساير جاذبه ها در استان ايالم ،استفاده از مدل تجزيه و تحليل
 SWOTو همچنين تكنيك  AHPو با از روش تحقيق توصيفي تحليلي با
ابزار پرسشنامه به شناخت وضعيت موجود ،تحليل وضعيت و سپس ارايه
پيشنهادات راهبردي پرداخته شده است .در مجموع  74نقطه قوت و فرصت
در مقابل  78نقطه ضعف و تهديد و نمره هاي حاصل از ماتريس عوامل داخلي
و خارجي و همچنين نمودار  9خانه اي ،در نهايت راهبرد هاي موضوعي
ارايه شده است
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2

این مقاله به منظور مطالعه جايگاه گردشگري جنگ بر صنعت توريسم و
مطالعه شرايط آن در ايران با استفاده از پرسشنامه اي محقق ساخته به روش
پیمایشی انجام شده است .نتايج حاصله نشان مي دهد که عوامل نوستالژيک
رجبي و يازرلو()1393
و فرهنگي عوامل اصلي انتخاب اين مناطق براي گردشگري و بازديد بوده
است ،و همچنين اکثريت نمونه هاي تحقيق آن را به عنوان يکي از حوزههاي
گردشگري مطرح کرده اند که در آينده نيز جايگاه خود را حفظ مي کند.
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ردیف

نویسندگان(سال)

مهمترین یافته ها

6

سبکبار و
همکاران()1390

در اين مقاله سعي گرديده كه با استفاده از تكنيك تصميم گيري چندمعياره
و روش  ،TOPSISتاثير گردشگران جنگ برروي نواحي كه آسيب پذيري
بيشتري را از جنگ داشته و در مقابل نواحي كه كمترين ارتباط مستقيم با
عامل جنگ داشته اند ،بررسي و در نهايت رتبه بندي شهرستان ها از نظر
كيفيت زندگي صورت گيرد .يافته ها حاكي از آن است كه به ترتيب ،شهرستان
هاي آبادان ،خرمشهر و دشت آزادگان از نظر كيفيت زندگي در سطح پاييني
از توسعه نسبت به شهرستان هاي بهبهان ،رامهرمز و باغملك قرار دارند.

7

وثوقی()1384

هدف از این مقاله معرفی گردشگری تلخ ،به عنوان یکی از انواع رو به گستر 
ش
گردشگری ،در بازار گردشگری جهان است .هرچند ارتباط بین جنگ ،مرگ،
تراژدی و گردشگری پدیدهی جدیدی نیست ،اما شکل آن در دههی اخیر،
بسیار تغییر کرده است .این مطالعه ،به بررسی گردشگری تلخ و عوامل مرتبط
با آن میپردازد و تمرکز اصلی متن ،بر گردشگری جنگ ،به عنوان مهمترین
زیرمجموعهی گردشگری تلخ است.

طرحهای پژوهشهای داخلی انجام شده:
خانی()1389اين پژوهش با هدف بررسي مؤلفههاي مديريت و اداره راهيان نور،
هماهنگي عوامل اجرايي ،مديريت كاروانها ،مديريت يادمانها و مديريت اردوگاهها،
به روش پیمایش با حجم نمونه زائران  2410و مسئوالن  130با ابزار پرسشنامه به دو
شيوه خودتكميلي و مصاحبه انجام شده و يافتهها بيانگر آن است كه ميزان رضايت
از مديريت كاروان  47درصد ،از نحوه فراخوان و ثبتنام  30درصد  ،از نحوه برخورد و
رفتار متصديان ثبتنام و اعزام  ، 70از مديريت و اداره يادمانها  55درصد ،از مناسب
بودن وضعيت اردوگاه و محل اسكان  48درصد و وضعيت ترابري و حمل و نقل را 54
درصد در حد مناسب ارزيابي كردهاند.
ولیزاده( )1383تحقیقی به منظور ارزيابي اردوهاي راهيان نور و برنامههاي اجرا
شده در اين اردوها انجام داده است .نتايج نشان ميدهد بيشتر يا حداقل نيمي از
شركتكنندگان اردو از وضعيت تغذيه ،كيفيت محل استقرار ،ميزان رعايت بهداشت
در محل اسكان ،مدت برگزاري اردو ،موقعيت مكاني محل استقرار اردو ،استفاده از
زائرسراهاي بين راه ناراضي بودهاند ،زنان خانهدار بيش از ديگران و كشاورزان ،كارگران
و بيكاران كمتر از ديگران از وضعيت تغذيه رضايت داشتهاند .زنان كمتر از مردان و
افرادي كه در خانواده شهيد ،جانباز يا آزاده نداشتهاند ،بيش از افرادي كه در خانواده
ايثارگر داشتهاند از كيفيت محلهاي استراحت اردوي راهيان نور ناراضي بودهاند.
شركتكنندگان مرد بيشتر از شركتكنندگان زن از وضعيت ترابري گلهمند بودهاند.
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در بين گروههاي شغلي ،روحانيون و بيكاران بيشتر و كارگران كمتر از ترابري اردو
راضي بودهاند.
ابن الدین( )1381تحقیقی با هدف سنجش نگرش بازديدكنندگان از مناطق
جنگي و به روش پیمایشی دو مرحله ای با ابزار پرسشنامه ،در مرحله رفت 915
نفر و در برگشت  1223نفر حجم نمونه انجام داده است که براساس یافته های آن،
اكثريت بازديدكنندگان پس از بازگشت اظهار كردهاند كه از اين سفر خيلي احساس
رضايت ميكنند چرا كه در مناطق جنگي ،معنويت واقعي را حس كردهاند و با تالش
رزمندگان شهيدان آشنا شدهاند و همچنين برنامه بازديد از جبههها خوب اجرا شده
است .افراد معدودي به دلیل كمبود امكانات رفاهي و بهداشتي و ضعف برنامهريزي
اظهار نارضايتي كردهاند.
تفاوت اين مقاله با تحقيقات پيشين :همانگونه که در بررسی مقاالت و مطالعات
پیشین روشن شد ،هیچ یک به دنبال شناسایی و اولویت بندی نیازهای گردشگری
دفاع مقدس نبوده اند .هر چند برخی از آنها به مواردی از نیازها پرداخته اند اما مساله
اصلی شناسایی و دسته بندی و اولویت بندی نیازها نبوده است .از این جهت این مقاله
به موضوع جدید و با نگاه نوآورانه ای می پردازد.
الگوی مفهومی مقاله :نیازهای گردشگری دفاع مقدس را فارغ از اینکه کدام تعریف
مالک ارزیابی نیاز باشد ،در سه دسته کلی نیازهای فیزیکی و جسمی ،نیازهای روحی
و روانی و نیازهای اجتماعی می توان دسته بندی کرد .رابطه این نیازها و نیز تاثیر
متغیرهای زمینه ای بر شکل گیری رفتار گردشگری دفاع مقدس را می توان به صورت
شکل زیر نمایش داد:
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روششناسی مقاله
اين مقاله بر حسب هدف کاربردي ،نوع دادهها کمی ،نوع بیان نتایج توصیفی -تحلیلی،
زمان گردآوری دادهها مقطعی و روش گردآوری دادهها در بخش ادبیات نظری از روش
اسنادی و کتابخانهای و در بخش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محققساخته به
روش پیمایشی انجام شده است .در ابزار سنجش طراحی شده ،مالک تصمیمگیری در
خصوص اینکه پاسخهای داده شده ،بیانگر نیاز است یا نه ،توجه به دستهبندی نظریات
مربوط به نیازها ،به صورت زیر است:
 .1در ديدگاه اول ،نياز به عنوان يک نقصان و عيب يا نوعي کمبود است .مالک نیاز
بودن یک گویه این است که میانگین پاسخهای داده شده به وضعیت موجود،
کمتر از حد متوسط (عدد سه) باشد.
 .2ديدگاه دوم ،نياز را به عنوان يک خواست يا ترجيح مطرح ميکند؛ در این حالت
مالک نیاز بودن یک گویه این است که میانگین پاسخهای داده شده به وضعیت
مطلوب ،بیشتر از حد متوسط (عدد سه) باشد.
 .3سومين برداشت از نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب تعريف
شده است .در اين حالت ،مالک نیاز بودن اين است که تفاوت بین میانگین
پاسخهای داده شده به وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری با عدد صفر
داشته باشد ،داللت بر نوعي شکاف و نياز است.
 .4ديدگاه چهارم ،يک ديدگاه ترکيبي است ،بر اساس اين ديدگاه ،تمامي تعاريف
فوق بيانگر نوعي نياز هستند؛ بنابراین چنانچه بنا به یکی از حاالت فوق ،گویه ای
به عنوان نیاز اتفاق شناخته شود ،بیانگر نیاز است ،هر چند در دو حالت دیگر،
بیانگر نیاز نباشند.
هر کدام از نیازهای فیزیکی-جسمی ،روحی -روانی و اجتماعی که در این مقاله
مورد سنجش قرار گرفته اند ،فارغ از اینکه کدام تعریف مالک سنجش باشد ،به شرح
جدول زیر می باشند:

جدول  -3نیازهای گردشگری دفاع مقدس به تفکیک دسته نیازها
نیازهای گردشگری دفاع مقدس
آماده بودن غذا و امکانات تغذیه
وسیله امنیت کامل در مناطق
عملیاتی
وسایل ایاب و ذهاب مناسب
مسیرهای تردد مناسب
محل اسکان مناسب و ارزان
وجود سرویسهای بهداشتی
مناسب
وجود تعمیرگاه و خدمات مورد
نیاز وسایل نقلیه
وجود ایستگاههای صلواتی با
خدمات مختلف

ایجاد فضای معنوی و روحانی در
یادمانها
افزایش بصیرت و دشمن شناسی
افزایش آگاهی و شناخت نسبت
به انسانهای کامل و الگو
افزایش آگاهی و شناخت نسبت به
تواناییهای نظامی و دفاعی کشور
پاسخ به سئواالت و شبهات در
خصوص دفاع مقدس
تبیین و توصیف ارزشهای واال و
زیبای انسانی متجلی شده در دفاع
مقدس

محبت و مهربانی مسئوالن و خادمان
یادمانهای دفاع مقدس
وجود راهنما و راوی دفاع مقدس
وجود روحانی و مداح
برخورد مناسب اهالی و ساکنین مناطق
عملیاتی
وجود جاذبه های گردشگری و تفریحی
دیگر
وجود محل فروش محصوالت فرهنگی
مرتبط با دفاع مقدس
وجود محل فروش صنایع دستی محلی
افزایش آگاهی و شناخت نسبت به
روحیات و ویژگیهای شخصیتی شهدا
و رزمندگان
بیان ارزشهای فرهنگی و اجتماعی
دفاع مقدس
بیان ارزشهای اقتصادی دفاع مقدس
تکریم و تعظیم خانواده های شهدا و
ایثارگران

از اينرو به منظور شناسایی نیازهای گردشگری دفاع مقدس ،از پرسشنامه ای دو
سویه استفاده شد که در سمت راست هر پرسش ،پاسخگویان نظرات خود در خصوص
وضعیت موجود آن گویه(نیاز) و در سمت چپ وضعیت مطلوب گویه را در قالب طیف
لیکرت با گزینههای خیلی خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف و خیلی ضعیف بیان کرده اند.
جهت مشخص کردن مهمترین نیازها ،با استفاده از دو معیار مقایسه میانگینها و نیز
آزمون رتبهبندی فریدمن ،گویههای مربوط به نیازها اولویتبندی شده و  10اولویت
اول به عنوان نیازهای مهمتر مشخص شد.
قسمت آخر سؤاالت به بررسی سیمای پاسخگویان و بررسی متغیرهای زمینهای با
توجه به سن ،جنسیت ،تأهل ،تحصیالت ،شغل ،نسبت با ایثارگران ،سابقه شرکت در
اردوهای راهیان نور و  ...میپردازد .احصای این متغیرها ضمن روشنتر شدن سیمای
پاسخگویان در بررسی رابطه هر یک از این متغیرها و تأثیر آنان بر ارزیابی افراد از نیازها
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نیازهای فیزیکی و جسمی

نیازهای روحی و روانی

نیازهای اجتماعی
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مورد استفاده قرار گرفت .بررسی این رابطه با استفاده از آزمونهای مقایسه میانگین
انجام شده بدین صورت که برای متغیرهای زمینه ای دو وضعیتی از آزمونهای تی-
استیودنت و برای متغیرهای چند وضعیتی همانند تحصیالت ،شغل و  ...از تحلیل
واریانس یک عامله 1استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل تمامی یافته ها و آزمونهای این
مقاله از نرم افزار تحلیل آماری  spssاستفاده شده است.
براي ارتقاي روایی(اعتبار) ابزار سنجش ضمن طراحی پرسشنامه براساس الگوی
مفهومی ،براي تعيين اعتبار صوري توسط ناظر محترم پروژه و کارشناسان مرکز مطالعات
ارتش بیست میلیونی پژوهشکده بسیج مورد ارزیابی قرار گرفت و نظرات اصالحی
ایشان در پرسشنامه نهایی اعمال شد .عالوه براین سعی شد با استفاده از جملهبندي
دقيق پرسشها ،تدوین دستورالعمل اجرای عملیات میدانی ،استفاده از پرسشگران
خبره و باتجربه و طراحي روشهاي كدگذاري کارآمد ،روایی ابزارسنجش افزایش یابد.
بعد از اطمينان از اعتبار صوري پرسشنامه ،براي اجرای آزمایشی ابزار سنجش تعداد
 50عدد پرسشنامه در میان شرکتکنندگان اردوهای راهیان نوردر استان خوزستان
توزیع و جهت محاسبه پايایي ابزار ،از روش همساني دروني (ضريب الفاي كرونباخ)،
ضریب گاتمن استفاده شد که به ترتیب  89درصد و  86درصد به دست آمدند که
بیانگر پایایی قابل قبول ابزار استفاده شده میباشد .الزم بذکر است این ضرایب بعد از
جمع آوری کل پرسشنامه نیز محاسبه شدند که نتایج بیانگر پایایی مناسب ابزار بود.
جامعه آماري تمامی افراد باالی  15سال ،اعم از شركت كنندگان در اردوهاي راهيان
نور و نیز کسانی که تا کنون به این سفرها اعزام نشدهاند؛ بنابراين واحد آماري هر يك
از شهروندان ایرانی باالی  15سال بود .روش نمونهگیری به کار گرفته شده ،سهمیهای
با تکنیک هدفمند بود ،به این صورت که نیمی از پاسخگویان زن و نیمی دیگر مرد و
در عین حال ،نیمی از آنان متأهل و نیمی دیگر مجرد بودند .براساس فرمول کوکران،
تعداد نمونه محاسبه شده 389 ،نفر بود که بنابه نظر کارفرمای محترم و جهت افزایش
دقت و اعتماد به نتایج ،تعداد  1200پرسشنامه توزیع شد و در نهایت از این تعداد،
 1080پرسشنامه به صورت صحیح و کامل تکمیل شده بودند که در فرآیند تجزیه و
تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.
توزیع پرسشنامهها در بین استانهای کشور به این صورت بود که عالوه بر
تهران بزرگ 9 ،استان کشور به صورت تصادفی انتخاب شد و در هر استان ،عالوه بر
مرکز استان ،یک شهر دیگر نیز به تصادف جهت اجرای میدانی در نظر گرفته شد.
استانها و شهرهای مربوطه عبارتند از :تهران(تهران بزرگ) ،خراسان رضوی(مشهد
1. ANOVA

و سبزوار) ،اصفهان(اصفهان و کاشان) ،خوزستان(اهواز و دزفول) ،فارس(شیراز و الر)،
آذربایجانشرقی(تبریز و میانه) ،کرمانشاه(کرمانشاه و پاوه) ،گیالن(رشت و بندر انزلی)،
همدان(همدان و مالیر) و سیستان و بلوچستان(زاهدان و زابل).

یافتههای مقاله
یافته های مقاله در چند قسمت به تفکیک آورده شده است .قسمت اول به بررسی
سیمای پاسخگویان به تفکیک متغیرهای زمینه ای مختلف است .قسمتهای بعدی هر
کدام در جهت شناسایی نیازهای گردشگری دفاع مقدس ،مشخص کردن مهمترین
نیازها و باالخره تعیین عوامل یا متغیرهای زمینه ای موثر بر این نیازها آورده شده اند.

جدول  -4خالصه سیمای پاسخگویان

بیشینه درصد

ویژگی پاسخدهندگان

کمینه درصد

27/5

 22تا  27سال

سن پاسخدهندگان

22/5

 27تا 35
سال

50.1

زنان

جنسیت پاسخدهنده

49.9

مردان

51.3

مجرد

وضعيت تأهل پاسخدهنده

48.7

متأهل

40.6

لیسانس

سطح تحصيالت پاسخدهنده

5.8

فوقلیسانس

25.2

دانشجو

شغل پاسخدهنده

3.4

بازنشسته

35.1

جانباز

عضويت در خانواده ايثارگران

8.1

آزاده

55/6

پدر یا برادر

نسبت پاسخگو با ايثارگران

8.1

همسر آنها

90.7

عدم حضور

سابقه حضور پاسخگو در جبهه

9.3

حضور

62.1

بسیجی

قالب حضور در جبهه

7.8

نظامی

60.2

دارای سابقه

سابقه شرکت در راهيان نور

39.8

بدون سابقه

42.6

کاروانی همراه با
دوستان

قالب شرکت در اردوهاي راهيان
نور

12.3

خانوادگی
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سیمای پاسخگویان(توصیف متغیرهای زمینهای)
توزیع فراوانی سیمای پاسخگویان از نظر کمترین و بیشترین موارد توصیف شده به
شرح جدول زیر است:
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یافته های توصیفی و تحلیلی نیازها (هر سه تعریف)
یافتهها بیانگر این است که بر اساس آمارههای توصیفی چولگی و کشیدگی و انحراف
معیار آنها ،توزیع پاسخهای داده شده به سؤاالت پرسشنامه(بر اساس هر سه تعریف)،
از توزیع نرمال تبعیت میکنند .بر این اساس ،میتوان از آزمونهای پارامتری در تجزیه
و تحلیل این دادهها استفاده کرد.
از نظر آمار توصیفی و با توجه به میانگین پاسخهای داده شده به گویهها ،بر مبنای
هر یک از تعاریف سهگانه ،گویههای زیر به عنوان نیاز شناخته میشوند:
با توجه به تعریف اول تنها گویههای زیر از نظر پاسخگویان به عنوان نیاز گردشگری
دفاع مقدس مطرح میباشند:
• تعميرگاه و مراکز خدمات مورد نياز وسايل نقليه
• محل اسکان و استراحت مناسب ،ارزان و در دسترس
•  سرويسهاي بهداشتي مناسب در محل يادمانها
•  جاذبههاي گردشگري و تفريحي ديگر
• محل فروش محصوالت فرهنگي مرتبط با دفاع مقدس
•  محل فروش سوغاتي و صنايعدستي محلي
براساس نظرات پاسخگویان و با توجه به تعریف دوم و تعریف سوم نیازها ،از نظر
آمار توصیفی تمامی گویههای مربوط به نیازها ،به عنوان نیاز شناسایی شدند.
از نظر آمار تحلیلی و با توجه به نتایج آزمون تی استیودنت ،گویه های شناسایی
شده به عنوان نیازها قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را دارند لذا از نظر آماری این
نیازها ،نیازها گردشگری دفاع مقدس شناخته می شوند( .شش مورد مذکور با تعریف
اول و تمامی گویه ها با تعریف دوم و سوم)
تحلیل تأثیر متغیرهای مستقل(زمینهای) بر نیازها
در این مرحله ،براي سادگی در تحلیلها و نیز مقایسه بهتر ،نیازها در سه دسته
نیازهای فیزیکی ،نیازهای اجتماعی و نیازهای روانی با هر سه تعریف به صورت مجزا
آزمون شدهاند.
در جدول زیر نتایج آزمون تی ،در خصوص تأثیر متغیرهای زمینهای دو حالتی
بر نیازها آورده شده است .در حاالتی که متغیر زمینهای بر نیازهای گردشگری دفاع
مقدس مؤثر بوده است ،با استفاده از آمارهای توصیفی گروهی که نیازها را شدیدتر
ارزیابی کردهاند ،در جدول ذکر شدهاند.

جدول  -5تحلیل تأثیر متغیرهای زمینهای دو حالتی بر نیازها
سابقه شرکت در

عضویت در خانواده

در بسیج

عضویت

راهیان نور

-

-

نيازهاي فيزيکي -تعريف اول

مردان

-

افراد غیر عضو

نيازهاي فيزيکي -تعريف دوم

-

-

-

-

نيازهاي فيزيکي -تعريف سوم

-

-

افراد غیر عضو

-

-

نيازهاي اجتماعي  -تعريف اول

-

-

-

-

-

نيازهاي اجتماعي  -تعريف دوم

-

-

-

-

-

نيازهاي اجتماعي  -تعريف سوم

-

-

-

-

-

نيازهاي روحي -تعريف اول

-

-

افراد عضو

-

-

نيازهاي روحي  -تعريف دوم

-

-

-

-

افراد دارای سابقه

نيازهاي روحي -تعريف سوم

-

-

-

-

-

هیچ یک از این متغیرها بر نیازها با هر سه تعریف به صورت کامل تأثیرگذار
نمیباشند ،بلکه تأثیر آنها به نوع خاصی از نیازها و با تعریف مشخصی است .بر اساس
این آزمون ،یافتههای زیر قابل استنباط است:
•	 تفاوت معناداری بین میانگین ارزیابی مردان و زنان از نیازهای فیزیکی بر
اساس تعریف اول وجود دارد؛ به نحوی از نظر مردان این نیازها شدیدتر
هستند.
•	 تفاوت معناداری بین میانگین ارزیابی افراد عضو خانواده ایثارگران و سایرین
از نیازهای فیزیکی با تعریف اول و سوم وجود دارد؛ به نحوی که افراد عضو
این نیازها را با شدت کمتری ارزیابی کردهاند.
•	 تفاوت معناداری بین میانگین ارزیابی افراد عضو خانواده ایثارگران و سایرین
از نیازهای روحی با تعریف اول وجود دارد؛ به نحوی که افراد عضو این نیازها
را با شدت بیشتری ارزیابی کردهاند.
•	 تفاوت معناداری بین میانگین ارزیابی افراد دارای سابقه شرکت در راهیان
نور و سایرین از نیازهای روحی با تعریف دوم وجود دارد؛ به نحوی که این
افراد این نیازها را شدیدتر ارزیابی کردهاند.
همانگونه که از جدول فوق مشخص است ،متغیرهای مستقل دو وضعیتی همانند
جنسیت ،تأهل ،عضویت در بسیج و سابقه شرکت در سفرهای راهیان نور ،تأثیر معناداری

شناسايي ،اولويتبندي و تعيين عوامل موثر بر انگيزهها و نيازهاي گردشگري دفاع مقدس  /مهدي احمدي و غالمرضا محمدي

نیازها و نگرشها

جنسیت

تأهل

ایثارگران

131

به لحاظ آماری بر ارزیابی افراد از نیازهای مختلف گردشگری دفاع مقدس به صورت
نظام مند ندارند و لذا اکثریت افراد ارزیابی یکسانی از نیازها دارند.
در جدول زیر ،نتایج تحلیل تأثیر متغیرهای زمینهای چند وضعیتی بر نیازها آورده
شده است .متغیرهای مؤثر با عالمت ستاره* مشخص شده و جهت بیان اینکه دقیقاً
کدامیک از این گروهها ارزیابی متفاوت و معنادار آماری با هم داشتهاند ،از آزمونهای
تکمیلی دانت سی 1و گومز-هاول 2استفاده شده است.
جدول  -6جمع بندی تحلیل تأثیر متغیرهای زمینهای چند وضعیتی بر نیازها
متغیرهای مربوط به نیازها و

---

تحصیالت

شغل

نيازهاي فيزيکي -تعريف اول

---

---

---

نگرشها
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نوع

نسبت با

ایثارگری ایثارگران

عضو یکی از

اقشار بسیج
عضو قشر
خاصی از بسیج

قالب شرکت

در راهیان نور

---

نيازهاي فيزيکي -تعريف دوم

---

---

---

---

---

---

نيازهاي فيزيکي -تعريف سوم

---

---

---

---

*

---

نيازهاي اجتماعي  -تعريف اول

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*

---

نيازهاي اجتماعي  -تعريف سوم

---

---

---

---

---

---

نيازهاي روحي -تعريف اول

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

نيازهاي اجتماعي  -تعريف دوم

نيازهاي روحي  -تعريف دوم
نيازهاي روحي -تعريف سوم

فوقلیسانس
و باالتر

فوقلیسانس
و باالتر

---

همانگونه که از جدول فوق مشخص است ،تقریباً هیج یک از متغیرهای زمینهای
چند وضعیتی بر ارزیابی افراد از نیازها تأثیر قابل مالحظه که بتوان بهرهبرداری سیاستی
داشت ،ندارند .تنها متغیر عضویت در یکی از اقشار بسیج است که در خصوص نیازهای
فیزیکی-تعریف اول و تعریف سوم و نیازهای اجتماعی با تعریف دوم مؤثر میباشد.
•	 تفاوت معناداری بین میانگین ارزیابی افراد با سطح تحصیالت مختلف از نیازهای
اجتماعی و نیازهای روحی با تعریف دوم وجود دارد .بر اساس نتایج آزمون
تکمیلی ،افراد با تحصیالت فوقلیسانس و باالتر نیازهای مذکور را شدیدتر از
افراد با تحصیالت زیردیپلم و افراد با تحصیالت دیپلم تا لیسانس ارزیابی کردهاند.
1. Dunnett's c
2. Games- Howell

•	 تفاوت معناداری بین میانگین ارزیابی افراد عضو در قشر خاصی از بسیج و
سایرین از نیازهای فیزیکی با تعریف اول و سوم و نیازهای اجتماعی با تعریف
دوم وجود دارد .به دلیل نامتوازن بودن توزیع پاسخگویان در عضویت اقشاری
بسیج ،امکان انجام آزمون تکمیلی نیست تا بتوان گفت که دقیقاً نظرات افراد
عضو کدامیک از اقشار با اقشار دیگر تفاوت معنادار آماری دارند.

جدول  -7مقایسه گویههای دارای اولویت اول تا یازدهم به تفکیک هر دو رویکرد و رتبه کلی آنها
رتبه نهایی

اولویت گویههای دارای اولویت بر اساس رتبه کلی

رویکرد اول رویکرد دوم

1

سرويسهاي بهداشتي مناسب در محل يادمان ها

1

1

2

محل اسکان و استراحت مناسب ،ارزان و در دسترس

2

4

3

تعميرگاه و مراکز خدمات مورد نياز وسايل نقليه

3

3

4

جاذبههاي گردشگري و تفريحي ديگر

4

2
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اولویتبندی نیازها
بر اساس تعریف چهارم و با توجه به محاسبات انجام شده ،میتوان گفت که تمامی
گویههای بیان شده در قالب نیازهای فیزیکی ،نیازهای اجتماعی و نیازهای روانی ،همگی
به عنوان نیاز مطرح میباشند؛ به نحوی که قابلیت تعمیم به جامعه آماری را نیز دارا
هستند .از اينرو ضروری است که با اولویتبندی نیازها و مشخص کردن اولویتهای
ضروریتر ،نسبت به رفع آنها اقدام شود .در این خصوص ،دو رویکرد کلی وجود دارد:
•	 رویکرد اول :از آنجاییکه گزینههای مربوط به هر گویه بیانگر یک رتبه کیفی
است و نه یک مقدار کمی ،لذا نمیتوان از روشهای عددی و مقداری نسبت به
اولویتبندی آنها اقدام کرد و از این رو ،بهترین روش اولویتبندی این دسته
از نیازها ،استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن است.
•	 رویکرد دوم :با توجه به توزیع نرمال ثابت شده برای گویه ها ،طیف پنج
گزینهای لیکرت را میتوان با اختصاص مقادیر  1تا  5به مقیاس فاصلهای
تبدیل کرد و برای تست فرضیههای مختلف از آزمونهای پارامتری و آمارههای
میانگین و واریانس استفاده کرد که در این حالت مقادیر هر یک از گویه ها به
صورت مقدار نرمال محاسبه و در رتبه بندی استفاده شده اند.
رتبهبندی نهایی گویههای مختلف مربوط به نیازهای گردشگری دفاع مقدس با
توجه به هر دو رویکرد فوق ،به ترتیب اولویت در جدول زیر آمده اند:
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رتبه نهایی

اولویت گویههای دارای اولویت بر اساس رتبه کلی

رویکرد اول رویکرد دوم

5

محل فروش سوغاتي و صنايعدستي محلي

9

6

6

محل فروش محصوالت فرهنگي مرتبط با دفاع مقدس

8

5

7

پاسخ به سؤاالت و شبهات در خصوص دفاعمقدس

6

10

8

مسيرهاي تردد مناسب

7

11

9

افزايش آگاهي و شناخت نسبت به تواناييهاي دفاعي کشور

10

8

10

ايستگاههاي صلواتي با خدمات مختلف

11

7

با توجه به یافتهها ،اولویتبندی دیگری با توجه به دسته نیازها (نیازهای فیزیکی،
روانی و اجتماعی) ارائه شده که به ترتیب اولویت عبارتند از :نیازهای فیزیکی ،نیازهای
روحی -روانی و نیازهای اجتماعی؛ به نحوی که نیازهای فیزیکی از لحاظ شدت نیاز،
نسبت به سایر نیازها شدیدتر است که بیانگر اهمیت این نیازها از سوی پاسخگویان
و نیز جامعه آماری است .البته این مطلب در اولویتهای اول تا یازدهم ارائه شده در
جدول فوق نیز مشهود است؛ به گونهای که اکثریت گویههای دارای اولویت باالتر جزو
دسته نیازهای فیزیکی-جسمی هستند.

نتیجه گیری و پیشنهادها
در خصوص نیازهای سفرهای بازدید از یادمانهای دفاع مقدس ،پیشنهاد اول و کلی
رفع تمامی نیازهای ذکر شده در قالب گویههای مختلف در این تحقیق است؛ چرا که
تمامی آنها با توجه به تعریف ترکیبی (تعریف چهارم) به عنوان نیاز شناخته شدهاند .اما
از آنجاییکه رفع تمامی آنها ،حداقل در کوتاهمدت امکانپذیر نیست ،پیشنهاد ضروریتر
این است که تالش و امکانات موجود در راستاي رفع نیازهای دارای اولویتهای دهگانه
اول به کار گرفته شود .پیشنهادها بر اساس رتبهبندی نهایی نیازهای مهم ،به ترتیب
عبارتند از:
ایجاد سرويسهاي بهداشتي مناسب در محل يادمانها :با توجه به اینکه مناطق
عملیاتی و محل یادمانهای دفاع مقدس ،بيشتر در مناطق گرمسیری واقع شدهاند،
وجود سرویسهای بهداشتی مناسب ،بهداشتی و در دسترس در محل یادمانها و نیز
در مسیرهایی که بازدیدکنندگان یادمانها از آنها تردد میکنند ،از ضروریات و الزامات
اساسی است .توجه به این نکته زمانی ضرورت بیشتری مییابد که توجه شود تقریباً بیش
از نیمی از بازدیدکنندگان از بانوان هستند که عدم توجه به این مسئله میتواند موجب
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بروز نارضایتی و احیاناً مشکالتی برای سالمتی آنان شود .لذا در راستای حفظ سالمتی و
بهداشت افراد بازدیدکننده از یادمانها و نیز حفظ پاکیزگی و بهداشت یادمانها ،احداث
و ایجاد سرویسهای بهداشتی و حمامها و محلهای نظافت به صورت مکانهای دائمی
یا موقت با استفاده از ساختمانها و اماکن مناسب یا استفاده از کابینهای موقت و سیار
پیشنهاد می شود .شايان ذکر است که در کنار سرویسهای بهداشتی ،وجود حمامها
و محلهای نظافت پاکیزه و بهداشتی نیز از ضروریات و الزامات یک سفر سالم و به
یادماندنی خواهد بود.
تدارک محل اسکان و استراحت مناسب ،ارزان و در دسترس :از آنجاییکه سفرهای
بازدید از یادمانهای دفاع مقدس ،معموالً چند روز به طول میانجامد ،جهت بهرهمندی
مؤثر و کارا از این سفر ،باید افراد از استراحت کافی در طول سفر برخوردار باشند .بدین
منظور می توان استفاده از ظرفیتهای خالی برخی از ادارات ،سالنهای ورزشی ،مدارس
و دانشگاهها ،احداث ساختمانهای جدید چند منظوره ،استفاده از کابینهای سیار و
موقتی بهره جست.
ایجاد تعميرگاه و مراکز خدمات مورد نياز وسايل نقليه :سفرهای بازدید از یادمانهای
دفاع مقدس ،چه به صورت خانوادگی و با وسیله نقلیه شخصی باشد و چه به صورت کاروانی
با اتوبوس باشد ،نیاز به تعمیرگاهها و مراکز خدمات مورد نیاز این وسیله دارد .مراکزی
که در تمام ساعات شبانهروز خدمات مناسب ،ارزان و قابل اطمینانی به مراجعهکنندگان
داشته باشد .تا بدین وسیله آرامش خاطر بازدیدکنندگان از جهت وسایل نقلیه و در
نتیجه استفاده بیشتر و بهتر از فرصت حضور در مناطق و احیاناً تشویق به حضور دوباره
در این سفرها را موجب شود .بدین منظور می توان خدمات فنی و سایر خدمات وابسته
به خودروها را به صورت صلواتی یا با هزینه حداقلی به بازدید کنندگان ارائه نمود .بدین
منظور وجود مکانهای دائمی یا موقت مخصوص این خدمات در نزدیکی یادمانها یا
در مسیرهای بین یادمانها ،وجود افراد خبره و ماهر و خوشانصاف ،عرضه قطعات یا
ملزومات پرمصرف خودروها از قبیل روغن و  ...ضرورت دارد.
ایجادوعطفتوجهافرادبهجاذبههايگردشگريوتفريحيديگر:اکثریتپاسخگویان،
عالقهمند به سفرهای زیارتی -سیاحتی بودند و در عین حال اکثریت آنان ،سفرهای بازدید
از یادمانهای دفاع مقدس را به عنوان سفرهای زیارتی -سیاحتی ارزیابی کرده بودند.
ضمن اینکه وجه غالب اکثر یادمانهای دفاع مقدس به خاطر فضای معنوی و روحانی،
به عنوان سفر زیارتی محسوب میشوند؛ بنابراين برای تکمیل این سفرها و تبدیل آنها به
سفرهای زیارتی -سیاحتی ،ضروری است که به جاذبههای گردشگری و تفریحی استانها
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و شهرهایی که محل یادمانهای دفاع مقدس هستند ،بیشتر توجه شده و این جاذبهها به
خوبی به مردم معرفی و شناسانده شوند تا در برنامهریزی سفرهای خانوادگی و نیز سفرهای
کاروانی به این موارد نیز توجه نمایند .چرا که این کار جذابیت بیشتر سفرهای بازدید از
یادمانها و کمک به گسترش این سفرها از لحاظ عالقهمندان و مخاطبان و نیز کمک به
اقتصاد و معیشت این مناطق را به همراه دارد .بدین منظور می توان با انتشار و توزیع انواع
کاتالوگها و جزوات معرفی این اماکن و جاذبهها ،تولید برنامههای تلویزیونی و رادیویی
و مستند به معرفی جاذبههای گردشگری مناطق مختلف از جمله جاذبههای طبیعی،
تاریخی ،فرهنگی و تفریحی .برنامهریزی قرار گرفتن این مناطق در برنامه کاروانها و
در مسیر آنان .راهنمایی و تشویق بازدیدکنندگان به حضور در این مناطق اقدام نمود.
ایجاد محل فروش سوغاتي و صنايعدستي محلي :خرید سوغاتی توسط افراد مسافر
برای خانواده و دوستانی که در سفر همراه آنان نیستند یا خرید به منظور یادبود و یادگاری،
رسم و سنتی است که از دیرباز به عنوان بخشی از فرهنگ اسالمی -ایرانی رایج بوده است.
لذا عرضه مستقیم صنایعدستی محلی در محلهای در دسترس و با قیمت مناسب ،عالوه
بر اینکه باعث تشویق و ترغیب سایر افراد به حضور در سفرهای بازدید از یادمانها می
شود بستری برای کسب درآمد اهالی بومی استانها و شهرهای محل یادمانها فراهم می
سازد .بدین منظور ایجاد مکانها و نمایشگاههای عرضه محصوالت به صورت نمایشگاه
ساالنه عرضه صنایعدستی همزمان با ایام اوج سفرهای بازدید از یادمانهای دفاع مقدس
در سولهها ،کابینها و چادرهای موقت و سیار از اقدامات موثر در این راستاست.
ایجاد محل فروش محصوالت فرهنگي مرتبط با دفاع مقدس :در ضرورت این امر،
همین نکته کافی است که در بین گویههای مختلف به عنوان یک نیاز اولویتدار در کنار
نیاز به خرید سوغاتی و صنایعدستی ،از سوی پاسخدهندگان مطرح شده است .ضمن اینکه
محصوالت فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس میتواند عالوه بر جنبه سوغاتی ،ابزار آشنایی
بیشتر با دفاع مقدس و زوایای گوناگون آن مطرح باشد .کتابهای مختلف متناسب با
سنین و سطح معلومات مختلف ،نشریات و مجالت معتبر ،گزارشهای تاریخی ،عکسها و
تصاویر مستند ،فیلم و نماهنگ و سایر محصوالت که به صورت عرضه مستقیم ،در دسترس
و با قیمت مناسب در قالب نمایشگاهها و محل های عرضه موقت و دائمی ارائه شوند.
پاسخ به سؤاالت و شبهات در خصوص دفاع مقدس :اکثریت جمعیت کشور در حال
حاضر قشر جوان و نوجوانی میباشد که در دوران دفاع مقدس حضور نداشته یا سن
آنان اقتضای درک شرایط و مسائل آن دوران را نداشته است؛ از اينرو طبیعی است که
در خصوص این دوران سؤاالت و مسائل مختلفی در ذهن داشته باشند و احیاناً در اثر
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تبلیغات منفی دشمنان داخلی و خارجی شبهههایی داشته باشند که ضروری است به
این سؤاالت و شبهات پاسخ داده شود و به همین دلیل است که این نیاز به عنوان یکی از
نیازهای اولویتدار از نظر افراد معرفی شده است .لذا بدین منظور می توان با کمک گرفتن
از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس و با استفاده از بیان تحلیل ،تفسیر ،ارائه مستندات،
نقل خاطره و  ...باشند؛ همچنين استفاده از توزیع و فروش کتابها و محصوالت مستند در
خصوص این دوران ،نمایش فیلم ،نماهنگ و  ...در راستای آشنایی بیشتر و عمیقتر نسل
جوان و مخاطبان با تاریخ و ابعاد مختلف دوران دفاع مقدس ،انتقال فرهنگ و ارزشهای
این دوران به نسل جوان عمل نمود.
مسيرهاي تردد مناسب :از آنجاییکه مناطق و شهرهای محل یادمانهای دفاع
مقدس بيشتر در مناطق مرزی کشور قرار دارند و نیز تردد در این مناطق عمدتاً با استفاده
از اتوبوس ،مینیبوس یا وسایل نقلیه شخصی و به صورت زمینی است ،مسیرهای تردد
مناسب ،به عنوان یکی از نیازهای دارای اولویت انتخاب شده است؛ ضمن اینکه چنانچه در
پی گسترش بازدید از یادمانها و سفرهای راهیان نور باشیم ،یکی از زمینهها و بسترهای
مورد نیاز ،ایجاد و بهسازی مسیرهای تردد است به لحاظ کیفیت راهها ،کوتاه بودن مسافت
و داشتن تابلوهای راهنمای مشخص و دقیق.
افزايش آگاهي و شناخت نسبت به تواناييهاي دفاعي کشور :پیروزی در جنگ
تحمیلی ،بیش از همه مدیون فداکاری و سختکوشی و تدبیر رزمندگان و فرماندهان آن ،در
کنار پشتیبانی همه جانبه آحاد مختلف مردم و فرهنگ مجاهدت عموم مردم است؛ ضمن
اینکه امکانات و ابزارآالت دفاعی کشور نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است .تمامی
این مسائل را میتوان به عنوان تواناییهای دفاعی کشور برشمرد .در محل یادمانهای
دفاع مقدس ،به دلیل تقارب و تقارن محیطی ،می توان با برگزاری نمایشگاههای موقت
و سیار ،سخنرانی و پخش مستندهای جذاب و عمیق ،می توان سطح آگاهی و شناخت
افراد از این تواناییها را افزایش داده و در راستای ایجاد امید و روحیه سلحشوری ،باعث
افزایش اعتماد به نفس و احساس امنیت ،غرور و عزت در جوانان و سایر مخاطبان میشود.
ایجاد و برپایی ايستگاههاي صلواتي با خدمات مختلف :بازدیدکنندگان در طول سفر
و در مسیرها نیاز به خدماتی ولو جزئی اما گاه با اهمیت پیدا میکنند که رفع این نیازها
با حداقل قیمت یا به صورت رایگان ،در ایجاد خاطره خوب در ذهن آنان و تشویق این
افراد به حضور دوباره و سایرین به حضور در سفرهای بازدید از یادمانها کمک میکند .در
همین راستا ارائه خدمات مختلف به صورت رایگان و صلواتی و البته با برندهای استانی و
شهرستانی ارائه دهندگان خدمات ،ضمن رفع نیازهای کوچک بازدیدکنندگان و ایجاد
احساس خرسندی و شوق و همدلی در افراد ،به ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون در بین مردم
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کمک شایانی می کند .به همین منظور میتوان با دعوت از آحاد مختلف مردم و تشویق و
فرهنگسازی برپایی این ایستگاهها در مناطق عملیاتی و محل یادمانها ،روحیه برادری
و مواسات در بین آحاد مردم را گسترش داد.
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