چکیده مقاالت همایش ملی "موزه های دفاع مقدس و گردشگری"
مقدمه
در بسیاری از کشورهایی که بگونه ای درگیر جنگ بوده اند گردشگری جنگ از اهمیت ییت ه ای بررتوردار
اس  .حتی کشورهایی که به نوعی متخاصم ی آغازگر جنگ بوده انتد نیتا از ایتق مهومته مستتینی نیستتند.
آنچنان که موزه های جنگ مبنان ،ییتنام ،ژاپق ی حتی کوی که در حتد یتر ریز هتم نتوانست در مهابت
حمله رژیم بعث مهایم کند ی قربانی جنگ بوده اند یا موزه های جنگ ایکرایق ،آممان ی  ......که بته نتوعی
آغازگر ی یا در حمله به دیگر کشورها سهمی داشته اند؛ هر دی به نوعی مورد توجه گردشتگران قترار گرتتته
اس .
برابر نظرسنجی از بازدیدکنندگان موزه های توق ،اکیری بازدیدکنندگان بر ایق بایرنتد کته در هنگتام ی یتا
پس از بازدید ،تح تأثیر تضا ی محتوای ارائه شده در موزه های توق بوده اند .بگونه ای کته حتتی در متوزه
های کشورهای متخاصم هم ایق حس بگونه ای بوده ا س که بترای یتر محظته هتم اهنتتان متوجته بعتد
تجایزگرانه ایق کشورها نشده اس  .ایق موضوع بیانگر آن اس

که دیگر کشورها در رصوص سار

تضتای

کامبدی ی محتوای مورد نیاز ،کار کارشناسی انجام داده اند.
با توجه به مطامب توق ایق سؤال به اهق متبادر می شود که آیا متوزه هتا ی یتا بتا متوزه هتای جنتگ در
کشورمان که عمدتاً به نام موزه های دتاع مهدس می شناسیم ،توانسته اند بگونه ای عم کننتد کته ضتمق
توجه جامعه گردشگری به ایق گونه موزه ها ،توانسته باشند تأثیرگذاری مطلوبی بر مخاطب داشته باشند؟
با مهایسه آماری بیق میاان بازدیدکنندگان از موزه های جنگ دنیا ی متوزه هتای دتتاع مهتدس کشتورمان،
می توان گف

موزه های دتاع مهدس کشورمان ،آنطور که باید ی شاید نتوانسته اند سهم متورد توجته ای از

گردشگران دارلی ی رارجی را از آن رود نماید.
از ایق ری؛ با موزه دتاع مهدس با توجه به ضریرت توجه به رییکرد پ یهشی ی علمی پردارتق بته موضتوع،
همایش ملی موزه های دتاع مهدس ی گردشگری را در اسفند ماه سال  95برگاار نموده اس تا در حد توان
به دغدغه های ایق حوزه بپردازد .آنچه در پی می آید رالصه  53مهامته راه یاتتته بته مرحلته دایری نهتایی
میباشد که برای استفاده محههان در قامب موح تشرده تنظیم ی ارائه شده اس  .امید اس مورد بهره برداری
پ یهشگران قرار گیرد.

با موزه دتاع مهدس ی ترییج ترهنگ مهایم
اسفند 1395
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الگوی مدیریت توسعۀ گردشگری دفاع مقدس
دکتر حمید ضرغام بروجنی ،عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی -گروه گردشگری
فاطمه باقری ،دانشجوی مقطع دکترای مدیریت گردشگری -دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده

جنگ در تاریخ مل ها ،به یر زمان ی مکان ی رییدادهای تلخ محدید نیس بلکه حادثهای اس که
به یاسطۀ آن ،تمام ساح های یر مل ی یا چند کشور ،دستخوش تغییر میشود .جنگ تحمیلی رژیم بعث
عراق علیه جمهوری اسالمی ایران ،ازجمله جنگهایی اس که حماسهها ی رشادتهای آن در تاریخ ثب
شده اس  .مایم ترییج ،تبییق ی تعمیق ترهنگ دیران دتاع مهدس از طریق بازگویی یقایع ،حوادث،
رشادتها ،حماسهها ی امگوهای عملی دیران دتاع مهدس ی انتهال صحیح ،کام ی کارآمد آن ترهنگ به نس
حاضر ی نس های آینده ،ضریرت ی اهمی توسعۀ گردشگری دتاع مهدس را میرساند .بنا به ایق ضریرت ی
مسئومی سنگیق گردشگری دتاع مهدس در انتهال مفاهیم ی ارزشهای هش سال ایستادگی ی اییار ،دیدی
جامع به عوام مؤثر بر توسعۀ ایق عرصه از پتانسی گردشگری کشور در مناطق جنگزده ی تعییق ارتباط
بیق ای نفعان مختلف اعم از گردشگران ،جاابههای گردشگری دتاع مهدس ،جامعۀ محلی ،دیم ی صاحبان
کسبیکار ،اقامتگاه ،حم ینه  ،تأسیسات زیربنایی ،عوام انسانی ،مشارک جامعۀ محلی ،ایمنی ی امنی ،
برنامهریای ی بازاریابی ،سازمانهای مسئول ،توسعۀ محصول ،عوام کالن مؤثر ،استرات یهای توسعۀ
گردشگری دتاع مهدس ی اهداف مورد نظر آن حیاتی اس  .در ایق پ یهش سعی شد با در نظر گرتتق همۀ
ایق عوام ی استعان از مدل پارادامی اشترایس ی کوربیق ( ،)199۸امگویی برای مدیری توسعۀ گردشگری
دتاع مهدس ارائه شود.
واژگان کلیدی :توسعۀ گردشگری ،دتاع مهدس ،گردشگری دتاع مهدس ،مدیری توسعه
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جاذبه ها و تنوع بخشی محصول گردشگری
مهرانگیز یعقوبی :1دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،مدرس دانشگاه
مونا یگانی :کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان،

چکیده

استرات ی تنوع بخشی گردشگری مبنی بر موزه جنگ که بیانگر مهایم دمیران یر کشور مورد
تهاجم در برابر متخاصمان می باشد می توا ند عالیه بر حفظ ارزش های دتاع مهدس نهش مهمی در تنوع
سازی اقتصاد گردشگری یپایداری آن داشته باشد  .هدف از انجام ایق تحهیق بررسی ارتباط بیق میراث
جنگ در تنوع سازی محصوالت گردشگری ی نشان دادن ،ترهنگ اییار ی مهایم مردم ایران در ۸سال
همچنیق در ایق مطامعه سعی شده به ایق پرسش که آیا رابطه معنا داری بیق
جنگ تحمیلی اس
گردشگری ی موزه جنگ دتاع مهدس یجود دارد؟ پاسخ داده شود تا از ایق طریق ابعاد ی شارص های موزه
جنگ با گردشگری تعریف شده ی در نهای مدل مفهومی مناسبی برای توسعه گردشگری در موزه دتاع
مهدس ارائه گردد .ریش تحهیق نیا در ایق مطامعه ،توصیفی -تحلیلی ی با شیوه گردآیری اطالعات کتابخانه
ایی ی اسنادی می باشد .یاتته ها نشان می دهد موزه دتاع مهدس می تواند نهش به ساایی در جذب گردشگر
ی معرتی ترهنگ استهام ی پایداری مل ایران داشته باشد اما هنوز نتوانسته به عنوان یر محصول جدید
ترهنگی پر جاابه جایگاه رود را در بازار صنع گردشگری بیابد،که با برنامه ریای ی مدیری دقیق از جانب
سازمان های ی ارگان های متومی ایق ،امر میتوان با بهره برداری بهینه از مواهب آثار جنگ ,توسعه تعامی
های گردشگری را نیا به دنبال داشته باشد.
واژگان کلیدی :جاابه ،تنوع بخشی ،گردشگری ،موزه ،موزه جنگ  ،دتاع مهدس .

 1نویسنده مسئول  :شماره تماس0911134۸269 :
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سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری دفاع مقدس در استان خوزستان بر اساس مدل راهبردی SOWT
حجت اله پاشاپور ،دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد علوم و تحقیقات -باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان – تهران – ایران

چکیده

گردشگری صنعتی اس که امریزه مورد توجه بسیاری از دیم ها قرار گرتته اس ی در حال حاضر
در جهان کنونی گردشکری دتاع مهدس یکی از پر درآمد تریق بخش های اقتصاد جهانی می باشد .جمهوری
اسالمی ایران ،پس از تجایز رژیم بعیی عراق  ،در سال  1359درگیر جنگی طوالنی شد .ایق دتاع مهدس،
عالیه بر آثار ی برکات بیرینی ،دستایردهایی نیا درین نظام اسالمی بر جای گذاشته اس  .تبییق
دستایردهای ترهنگی ایق دتاع مهدس از ضریریاتی اس که می تواند بق مایۀ تعییق کنند ة استرات ی
حرک یریند آتی انهالب تلهی شود .یکی از اثربخش تریق ریش های آشناسازی جوانان نس سوم انهالب با
دستایردهای جنگ تحمیلی ی ترییج ترهنگ پایداری دتاع مهدس ،حضور آنان در مناطق عملیاتی هش
سال دتاع مهدس ،مشاهدة آثار به جای مانده از آن دیران از نادیر ،ی درك تضای معنوی ایق مناطق اس .
بر اساس نتایج حاصله می توان گف تهدان آگاهی مردم ی تهدان برنامه ریای از موانع اساسی ایق نوع
گردشگری در ایران اس  .نداشتق موزه جامع ی کام جنگ ،نداشتق یادمان های مناسب ،عدم تصویرسازی
مناسب ی منطهی از گف هها ی راطر ههای رزمندگان دتاع مهدس ،توجه به مسائ ظاهری در اعاام کاریا
نهای راهیان نور ،دس نایاتتنی کردن رزمندگان با تعبیرهای نادرس  ،عدم معرتی اهداف ی آرما ن های
شهدا ی رزمندگان ،رهاکردن مناطق ی استا نهایی که درگیر جنگ بودند تهط به راطر حفظ ظاهری مناطق
جنگی ی دیمتی کردن اعاا مها به مناطق عملیاتی جنوب کشور از مسائلی اس که اه نها را کمتر به سم
گردشگری جنگی می برد .مهامه حاضر به برر سی یضعی گردشگری دتاع مهدس درایران ی به طور یی ه در
استان روزستان ی به نتایج به دس آمده از آن اشاره می کند.
واژگان کلیدی :گردشگری ،جنگ ،گردشگری جنگ ،گردشگری سیاه
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تحلیل راهبردی ظرفیت های گردشگری داخلی و بین المللی باغ موزه دفاع مقدس تهران
پروانه پرچکانی ،پژوهشگر مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگp.parchekani@usc.ac.ir ،

چکیده

با موزه دتاع مهدس می تواند از ابعاد هوی ملی نهش یی ه ای در تبییق ارزش های یاالی جامعه ایرانی
بعد از انهالب اسالمی ایفا نماید .ایق مجموعه ریایتگر ترهنگ دتاع مهدس ی نمایانگر دستایردهای ایرانیان
در طول جنگ تحمیلی ی پس از آن اس که عالیه بر نهش ترهنگی رود می تواند در زمینه گردشگری نیا
تاثیرگذار باشد ی ابعاد تازه ای از ترهنگ ی هوی را در سطح ملی ی بیق اممللی به تصویر بکشد .مهامه حاضر
با هدف شناسایی ی تحلی ظرتی های گردشگری با موزه دتاع مهدس ،تعییق راهبردها ی انتخاب مناسب
تریق راهبرد برای برنامه ریای ی مدیری تضایی ایق موزه با رییکرد توسعه پایدار گردشگری انجام شده اس
که از نظر ریش شناسی توصیفی ،تحلیلی ی ربره محور کمی اس ی بخش توصیفی -تحلیلی آن مبتنی بر
شیوه اسنادی ی بخش تحلیلی -کمی آن جه تدییق استرات ی توسعه ،تشریح اهداف ،منابع ،توانایی ها ی
عوام کالن محیطی نیا مبتنی بر تکنیر تحلیلی متاسوات اس  .ریش گردآیری داده ها ی تحلی اطالعات
مورد نیاز در ایق پ یهش به صورت اسنادی ی پیمایشی اس ی به منظور تحلی کاربردی نیا ،با موزه دتاع
مهدس تهران با موزه های جنگ در کشورهای ریسیه ،انگلستان ی ژاپق مهایسه شده اس  .در ایق پ یهش از
عدم تبلیغات صحیح در راستای معرتی با موزه دتاع مهدس تهران ،تعامالت منفی مسئوالن در سطح بیق
اممللی ی عدم توجه به توسعه گردشگری در برنامه ریای با موزه به عنوان بارگ تریق موانع کالن محیطی
جه توسعه گردشگری در ابعاد دارلی ی بیق اممللی با موزه دتاع مهدس تهران یاد شده اس .
واژه های کلیدی :موزه ،با موزه ،ظرتی های گردشگری ،با موزه دتاع مهدس ،متاسوات
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تحلیل دستاورد های موز ههای دفاع مقدس برای گردشگران ملی در جهت ارتقاء عملیاتی عملکردهای آن
آزیتا رجبی

2

چکیده

هدف از برپایی موزه های جنگ ی شهادت ،نمایش توان نظامی ی یا تتوحات جنگی نیس  .بلکه
مهصود به معرض دید گذاردن جلوه هایی از شخصی ی تالشهای انسانهای شجاع ی رالقی اس که در راه
حفظ میهق ی اعتهادات رود ،با ارزش تریق ی رارق امعاده تریق صحنه های تاریخ ایق مل را رلق نموده اند.
موضوع ایق موزه ها  ،جنگ ی شهادت انسانهاس  ،نه ادیات نظامی ی یا جابجایی های جغراتیایی ،به
همیق سبب شاید انتهال مفاهیم به مخاطب ی ارتباط با یی در اینگونه از موزه ها بسیار دشوارتر از سایر موزه
ها باشد .در یر موزه جنگ ،موزه دار میتواند امیدیار باشد که با انتخاب ی ارائه صحیح گریهی از عناصر
نمایشی ،مستندات تاریخی ی نیا کاربرد مناسب مجموعه ای از تمهیدات موزه ای حساب شده ی علمی ،تا
حد زیادی مفاهیم ی اطالعات مورد نظر رود را به مخاطب منته نماید که می توانند حام دستایرد های
عظیم ترهنگی ی اجتماعی به یی ه ترییج حس تعلق ملی ی حفظ تمامی ارضی کشور ی قداس آن در میان
نس های آینده باشد مذا در مهامه حاضر با هدف تحلی دستایردهای موزه های دتاع مهدس به یی ه با
موزه دتاع مهدس تهران به بررسی عملکرد آن ها از دید متخصصیق ی دس اندرکاران به صورت نظرسنجی
پردارته ی بر ایق اساس به تحلی استرات یر  SWOTی دستایرد های ایق موزه ها در جه ارتهاء عملیاتی
آن ها پردارته شده اس
کلید واژگان :گردشگری جنگ ،موزههای موضوعی ،ارتهاء عملیاتی ،موزه جنگ ،ترییج ابعاد معنوی

گردشگری ،ایثار و مقاومت و موزه های دفاع مقدس

 2دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی یاحد تهران مرکای
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بهروز رضایی منش

چکیده

سعی ایق نوشتار بررسی «نهش گردشگری موزه های دتاع مهدس در انتهال ارزش های اییار ی
مهایم » اس  .هوی ایران اسالمی گره با تاریخ هش سال دتاع مهدس گره رورده اس  .آن جانفشانیها ی
از رودگذشتگیهای رزمندگان سند اتتخار ایق مل اس  ،ملتی که توتیق تجربه کردن ی داشتق رهبری
بارگ در قام پیامبران ی مکتبی چند بعدی چون اسالم ی تشیع ی امگوهای عملی مجاهدان صدر اسالم ی
اسطوره هایی چون علی ی حسیق علیهم امسالم را داشته اس ی پیش از آنها با رستم ی اسفندیار ی سیایش
آشناس همواره باید حماسه های بارگ رود را مشاهده کند .گردشگری سهم زیادی در حفظ ی ارتهاء ی
انهال ابعاد ی مومفه های ی ترهنگ جوامع دارد .در ایران اسالمی نیا گردشگری می تواند با انتهال تصاییر ی
صحنه های مرتبط با دتاع مهدس کمر کند به غنی سازی احساس ی عواطف ی هیجانات ی بایرهای اهنی
بازدید گنندگانی که سامهای جنگ را تجربه حسی نکرده اند .گردشگری موزه های دتاع مهدس بطور
ملموس ماموری انتهال احساسات ی هیجانات حماسی ی عواطف ارالقی ی بایرهای متعامی ملی ی مذهبی را
بر عهده دارد.
کلید واژهها :گردشگری ،ترهنگ اییار ی مهایم  ،موزه های دتاع مهدس
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تفسیر میراث دفاعی در صنعت گردشگری :نقاط قوت و ضعف در ایران
بهرام نکوئی صدری3؛ نویسنده و مترجم عضو اهل قلم و مدرس مدعو دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ(وابسته به جهاد
دانشگاهی)

چکیده

تفسیر میراث موضوع جدیدی اس که در دی سال اریر از بعد آموزشی درصنع گردشگری ایران
مطرح شده اس  .موضوع گردشگری دتاع مهدس مهومه نه چندان نوپایی در کشور اس که با برنامه ریای
دیمتی ی ریایتگری رزمندگان قدیمی ،جذابی زیادی برای مخاطبان رود ایجاد کرده اس ی در تغییر نگرش
مخاطبان رود موثر بوده اس  .ایق مهامه ،مناطق دتاع مهدس را بهتریق مکان برای تفسیر در ایران قلمداد
می کند ی از منظر اصول تفسیر میراث ،با بررسی اجمامی از دی جنبه ی آموزشی ی مدیری کالن اجرایی به
اکر نهاط قوت ی ضعف گردشگری دتاع مهدس در ایران می پردازد .
تلذا ،از نهطه نظر آموزشی ضمق بررسی طراحی ی تدییق برنامه درسی در دی دیره کارشناسی
ناپیوسته حرته ای با عناییق ریایتگری دتاع مهدس ی گردشگری دتاع مهدس در دانشگاه جامع علمی –
کاربردی کشور ی نیا تدییق ی ارائه دیره آموزشی کوتاه مدت ریایتگری در با موزه دتاع مهدس بطور
مجم به نهاط قوت ی ضعفِ مفاد ی سرتص ها پردارته ی سپس از بعد اجرایی ضمق مهایسه دی دیدگاه
مختلف دارلی ی جهانی ،به تحلی نهاط قوت ی ضعف رییکرد گردشگری مذهبی دارلی برای مناطق دتاع
مهدس با رییکرد گردشگری میراث دتاعی در سطح جهان رواهد پردار .
سرانجام ،ایق نوشتار با معرتی مجم استانداردهای علمی ،راهکارها ی پیشنهاداتی برای جهانی
سازی سایتهای دتاع مهدس ی سایر مکانهای تاریخی دتاعی ایق مرزی بوم جه توسعه صنع گردشگری
دانش محور با استفاده از اصول تفسیر میراث دتاعی ارائه می کند.
واژگان کلیدی :گردشگری دتاع مهدس ،گردشگری میراث دتاعی ،ریایتگری ،تفسیر میراث دتاعی در ایران،
کاریان راهیان نور

3 bahram.sadry@usc.ac.ir Or, bahram.sadry@gmail.com
09128365012
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تبیین و تحلیل یادمانهای دفاع مقدس در راستای گردشگری فرهنگی
دکتر اکبر پورفرج ،عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده

یادمانهای دتاع مهدس ،بخشی از میراث ترهنگی ملموس محسوب می شودکه در راستای اهداف گردشگری
درحوزه گردشگری میراث قرارگرتته ی زیرمجموعه جاابه های جنگ ی نظامی بوده ی از نگاهی دیگر در حوزه
گردشگری تلخ طبهه بندی می شود که در ایق مهامه قرار گرتتق آن در حوزه گردشگری تلخ هم با
تردیدهایی مواجه شده اس  .متأسفانه چه منابع علمی رارجی ی چه منابع دارلی در تعریف یادمان
) (Monumentی یادمانی ) (Monumentalبسیار متفایت ی تاقد چارچوب مشخص عملکرده اند .در
بسیاری منابع ایمیه ،یادمان به تمامی آثار معماری تاریخی اطالق شده ی حتی در کشور رودمان نیا بسیاری
مورریق ی باستان شناسان آن راهمان آثار تاریخی اکر کردهاند ی برری نیا مسامه یادبودی ی جنبه احترام ی
بارگداش آن را اکر کردهاند .برری منابع یادمان را به مانومنتامیتی ) (Monumentalityتعریف ی
عظم ی اندازه آن را مهم دانسته ی مذا اهرام مصر ی غیره را در کنار یر مسجد اکر کردهاند .ایق تعاریف در
مورد اصطالح یادمان اس یمی ریشه مغوی کلمه التیق دقیها با مفهوم یاقعی یادمان همخوانی دارد که در
قران کریم نیا با مفهوم عبرت (از ریشه عبر:عبورکردن) همخوانی دارد که تع متعدی مانرِ )(monereبه
معنای یادآیری کردن ی آگاهی دادن از محتوای چیای اس  .مذا عدم درك درس از معنا ی مفهوم ایق
اصطالح موجب شده اس که امریزه منظور ما از یادمانهای دتاع مهدس نیا ریشق نشود میال آیلند اسکیپیا
همانمنظر(چشمانداز) یر میدان جنگ نیا بخشی از یادمان اس یا نه ،یادمان مطابق تعریف بسیاری از
محههیق ،تهط شام بنای سازهای اس که تعمداً در بارگ داش یقایع ی اتراد سارته شده اس  .مذا در ایق
مهامه موضوعات ای مورد تجایه ی تحلی قرار رواهد گرت  .تعریف یادمان ی پیچیدگیهای آن؛ تعریف
نگارنده از یادمان؛ ترهنگ ی ارزش ی ارتباط آن با یادمانها؛ تعریف ی طبهه بندی یادمان بر اساس اهداف ی
انگیاه ای جابی آنها؛ طبهه بندی یادمان از نظر مخاطبیق (بازدیدکنندگان)؛ جایگاه یادمان در طبهه بندی
میراث؛ یادمانهای تردا ی نهش ما در معنا بخشی ی نمادسازی آن؛ تهدان نگاه معنیدار به نمادسازی در
یادمانهای دتاع مهدس؛ مراح شنار ی تحلی یادمانها؛ گردشگری میراث ی یادمان های دتاع مهدس؛
ارائه امگویی برای نمایش یادمان های دتاع مهدس در بازدیدهای راهیان نور ،یادمانهای دتاع مهدس،
حفاظ ی مناظر.
واژگان کلیدی :تحلی  ،یادمانها ،دتاع مهدس،گردشگری میراث
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تنوع بخشی به جاذبههای فرهنگی دفاع مقدس و تاثیر آن در جذب و توسعه گردشگری
دکتر محسن رنجبر ؛ دانشیار دانشگاه و عضو هیئت علمی واحد یادگار امام شهرری
محمدرضا اسماعیل نیا؛ کارشناس ارشد انسان شناسی
سعید سعادتی راد؛ کارشناس ارشد گردشگری

چکیده

یکی از مهمتریق مسیرهای توسعه گردشگری ،تنوع بخشی به موضوعات ی مهاصد گردشگری اس .
شک سنتی گردشگری دارلی نه تنها پاسخگوی نیاز تمامی سالیق ی اقشار مختلف اجتماعی نیس
کیفی

ی

مطلوب را ندارد ،بلکه موجب تمرکا در مهاصد گردشگری یکسان ی آسیب های اجتماعی ی زیس

محیطی در ایق نهاط نیا می شود .یکی از موضوعات اریری که در گردشگری دنیا هواداران بسیاری نیا پیدا
کرده اس  ،گردشگری جنگ اس

که گاه به صورت بازدید از موزه ها ی مناطق جنگی (گردشگری جنگ) ی

گاه به صورت بازدید از تجایع انسانی ی مناطق جنگ زده (گردشگری سیاه) تعریف می شود .سرمایه گذاری
در ایق بخش توانسته اس عالیه بر درآمد زایی ی توسعه گردشگری ،به اباار مناسبی جه
دیم

ها ،آگاهی بخشی ی تعامی

تبلیغات سیاسی

های بشردیستانه ی ضد زنگ نیا تبدی شود .گردشگری جنگ (با موزه

دتاع مهدس ،بازدید از مناطق جنگی استان روزستان ،کرمانشاه ،ایالم ی  )...می تواند به بهتریق اباار جه
معرتی ماهی

ی یی گی های راص انسانی ی معنوی ایق دیره از تاریخ ایران تبدی شود .الزمه ایق امر،

بررسی ی برنامه ریای تخصصی در حوزه گردشگری (برند سازی ،بازاریابی ،طراحی بسته های سفر )... ،بر
مبنای یی گی های کیفی راص دیره دتاع مهدس اس  .همچنیق بررسی تطبیهی تجربیات موتق کشورهای
دیگر (مانند یادمان هیریشیما در ژاپق ،موزه های تجایع جنگ جهانی دیم در اریپا ی  )...می تواند به برنامه
ریای بهتر کمر کند .در ایق تحهیق سعی شده اس

با استفاده از منابع ی بررسی های اسنادی نهش ی

جایگاه گردشگری معنوی دتاع مهدس در جذب گردشگران مورد بررسی ی تجایه ی تحلی قرار گرتته ی
پیشنهادات الزم ارائه شود.
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نقش مفهومی موزه دفاع مقدس در گردشگری
سید مجتبی محمود زاده ، ،عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده

بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری در برگیرنده تعامیتهایی اس

که بر اساس

آنها اتراد برای منظورهای تفریحی ،تجاری ،مذهبی ،تاریخی ی  ...به مکانی رارج از مح زندگی رود سفر ی
در آنجا برای مدتی کمتر از یر سال اقام می کنند .گردشگری دارای انواعی اس که بر اساس طبهه بندی
سازمان جهانی گردشگری عبارتند از :گردشگری ترهنگی ،گردشگری طبیعی ،گردشگری تجاری ،گردشگری
مذهبی ی گردشگری یرزشی( .)UNWTOبا توجه به اتاایش ی متنوع شدن گونه های گردشگری در جهان
از دهه  1990گونه جدیدی تح عنوان«کرشگری تلخ» به گونه های رایج گردشگری اتایده شده اس .
در حامی که بخش گسترده ای از مطامعات گردشگری پیرامون بازاریابی مصرف ی عرضه مهاصد
تفریحی شاد ی سرگرم کننده گردشگری اس

برری از محههیق ی نویسندگان گردشگری در جستجوی آنتی

تاهای تراژدی ،مرگ ی جنگ هستند( .)Yuill, 2003:67در ایق میان گردشگری جنگ در قرن بیستم،
زیرمجموعه ای مهم ی اساسی در گردشگری های تلخ بوده اس  .چنانچه بررسی ها نشان می دهد ،میلیونها
گردشگر هرسامه از مکانهای تاریخی مربوط به جنگ در سراسر دنیا بازدید می کنند .بنابرایق آثار بجای
مانده از جنگ در دنیای امریز  ،ایق پتانسی را دارد که به عام انگیاشی مهمی در گردشگری تبدی شود.
پیش بینی شده گردشگری جنگ در قرن بیس

ی یکم نیا نه تنها یر زیرمجموعه مهم در گردشگری تلخ

رواهد بود بلکه تبدی به یکی از انواع پرطرتدار گردشگری در جهان رواهد شد . .اهمی

گردشگری جنگ

در گردشگری تلخ ،به حدی اس که برری از محههیق سهوا یا عمدا گردشگری تلخ ی گردشگری جنگ را به
یر مفهوم به کار می برند( .)Smith 199۸:202 & Sharply, 200۸: 57۸از سوی دیگر موزه ها به
عنوان یکی از شنارته شده تریق جاابه ها ،نهشی اساسی در توسعه ی پایداری صنع گردشگری ,دارند .موزه
از مغ

ترانسوی " "museeی به معنای مکانی اس

که مجموعه بارگی از آثار باستانی ی صنعتی ی اشیای

گرانبها را در آن به معرض نمایش می گذارند ی دانشمندان ،پ یهشگران ،هنرمندان ی عالقه مندان از آن
استفاده می کنند .در جهان امریز ،موزه ها به عنوان مراکا مهم ترهنگی ،از حمای

سازمان های تخصصی

برروردارند( :ابراهیمی )1۸ :13۸7،انواع موزه ها نیا ،عبارتند از تاریخی ی باستان شناسی ،تضای باز ،مردم
شناسی ،کاخ موزه ،موزه هنری  ،موزه علوم یا تاریخ طبیعی ،موزه محلی یا منطهه ای ،موزه سیار ،پارك موزه
ی موزه های نظامی (جنگ) (قربانی ایرگانی .)3 :1394 ،موزه های جنگ امریزه یکی از ارکان جذب گردشگر
در ک جهان اس ی ساالنه گردشگران زیادی را از اقصی نهاط جهان به رود جذب می کند .ایق موزه ها در
بیشتر کشورهای دنیا از جمله ژاپق؛ آممان ،انگلستان ،ریسیه ی  ...ضمق جذب درصد زیادی از گردشگران،
اکنون به کانونی برای انعکاس مجاهدت ها ی تالش های یر مل

در یقتی که کشور آن ها مورد حمله

نظامی قرار گرتته ی شجاعانه از ارزش های ملی ی میهنی یاعتهادی رود دتاع کرده ی یا درگیر جنگی بارگ
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ی تراگیر شده اند ،تبدی شده اند(حبیبی .)160 :1390،امبته موزه دتاع مهدس در ایران به محاظ هدف،
محتوا ی مفهوم تفایتهایی با سایر موزه های جنگ دارد که در ایق مهامه به اکر آنها پردارته شده اس .
واژگان کلیدی :گردشگری ،گردشگری تلخ ،موزه ها ،انواع موزه ،موزه دتاع مهدس
1
DARK TOURISM
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آموزش راهنمایان گردشگری جنگ
اسماعیل قادری ،عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده

راهنمایی تور یکی از قدیمیترینامینههای تعامیتی در صنع

گردشگریاس  ،که قدم

آن به آغاز

ایمیق سفرهای انسان که بیشتر در قامب سفرهای بازرگانی ی زیارتی انجام میشدبرمیگردد .بعدها که
مکتشفیق ی سیاحان عازم دیدن نهاط مختلف جهان شدند ایق یظیفه نمود بیشتری پیدا کرد .با انهالب
صنعتی ی توسعه گردشگری نویق ضریرت آموزش اترادی که بتوانند گردشگران را به مهصدهای مختلف
هدای ی راهنمایی کنند بیشتر شد .دیم ها ی سازمانهای گردشگری ملی ی بیقاممللی نیا به دنبال ایق نیاز
اقدام به دایر کردن دیرههای آموزشی در ایق زمینه شدند .با ظهور تهاضاهای جدید گردشگری ی
شک گیریگونههای مختلف گردشگری متناسب با آن راهنمایان تخصصی به زمینههای مختلف نیا شک
گرت ؛ که راهنمایان گردشگری جنگ نیا یکی از آنان اس  .کشور ایران به دمی موقعی

راص جغراتیایی

در ترایند زمانی درگیر جنگهای متعددی بوده اس ؛ ی بیش از  1200جنگ را تجربه کرده ی هف

بار

توسط بیگانگان اشغالشده اس  .عالیه بر ایق جنگهایآزادیطلبان ی مبارزه با حاکمان ظامم ی مستبد در
دار کشور نیا دائماً اتفاق اتتاده اس  .معرتی اینجنگها ی میدانهای نبرد آنها ،تفسیر جانتشانی زنان ی
مردان ایرانی اعم از پیر ی جوان نیاز به راهنمایان متخصص ی آموزشدیدهای داردکه با تمام ابعاد جغراتیایی،
تاریخی ی اجتماعی ی ترهنگی آن آشنا باشد .اگرچه در بیق تمام ایق جنگها دتاع مهدس به دالی گوناگون
ارزش ی اهمی

بیشتری پیدا میکند؛ اما یر راهنمای گردشگری جنگ باید بتواند ریشه رشادتها ی

جانتشانی زنان ی مردان ایق مرزبوم را با تاریخ نبردهای گذشته ارتباط دهد ی شورینشاطو آگاهیاز تداکاری
ی اییار را در دیدارکنندگانایجاد نماید .در ایق مهامه ضمق مریر ادبیات موجود در ایق زمینه بهضریرت ی
محتوای دیرههای آموزشی موردنیاز ی گریهبندی تخصصی راهنمایان گردشگری جنگ پردارته ی اماامات،
مهارتها ،یی گیهای شخصیتی ،تواناییهای راهبردهای آن نیا ارائهشده اس .
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ظرفیت های گردشگری دفاع مقدس و تولید قدرت نرم
امیر قدسی  ،دکترای مهندسی فرهنگی ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه4

چکیده

در پایان هش

سال دتاع مهدس ،گنجینه ای ناب ی سرشار از معارف ،ارزش ها ،بایرها ،دانش ها ی

هنرها نصیب مل ما گردید ی به بیان رهبری معظم انهالب« ،ایق جنگ حهیهتاً یر گنجِ تمامنشدنى اس ».
بی تردید ،بخشی از ایق گنجینه ارزشمند مربوط به آثار به جای مانده از ایق دیران اتتخار آتریق اس که در
قامب اسناد ،گفتمان ،نمادها ی اماکق ،به عنوان میراثی ارزشمند برای ما بر جای مانده اس  .اماکق جنگی ی
اسناد بر جای مانده دتاع مهدس در قامب جاابههای گردشگری دتاع مهدس ،نه تنها ترجمانی اس

از اییار

رزمندگان اسالم ،مهایم ی پشتیبانی توده مردم در پهنه مناطق عملیاتی ی تاثیرپذیر از جنگ تحمیلی نابرابر
علیه نظام نوپای ایران اسالمی ،بلکه منبع اصی پاسداش

ی ترایش ارزشهای متعامی اتکال به قدرت بی

انتهای ردایند ،تالش ،اییار ،ارالص ی مهایم در برابر دشمق برای جوانان امریز ی آینده ایق سرزمیق اس .
قدرت نرم ،از جمله مفاهیم بدیعی اس

که به تازگی یارد ادبیات سیاسی ی ترهنگی مل

پیر یزی شکوهمند انهالب اسالمی ی به دنبال آن هش

ها شده ،اما

سال دتاع مهدس ،صحنه ها یجلوه هایی ناب از

تجلیات ایق قدرت را در برابر دیدگان مبهوت جهانیان به نمایش گذاش  .اما از آنجا رشد ی بامندگی هر
محصول ی دستایرد ارزشمند ،مستلام مراقب
آتریق) نیا نیازمند مراقب

ی رسیدگی مستمر اس  ،قدرت نرم (حاص آن تاریخ اتتخار

ی ایجاد شرایط مناسب برای بازتومید می باشد .در حهیه  ،اقدام هایی مانند

ایجاد یادمان ها ،با موزه ها ی برپایی اردیهای گردشگری دتاع مهدس ،تالشی اس

در جه

احیا ی

بازنمایی آن صحنه ها در تضای کنونی جامعه تا به ایق شک بتوان ریح حاکم بر ارزش ها ی معارف ناب آن
دیران را در کامبد جامعه کنونی دمیده ی آن قدرت بی بدی را بازتومید نمود .پ یهش حاضر نیا بر اساس
همیق دغدغه ی پاسخ به چگونگی بهره گیری از ظرتی

های گردشگری دتاع مهدس برای تومید قدرت نرم

نگارش یاتته اس  .ریش تحهیق مهامه توصیفی –تحلیلی مبتنی برریشهای گردآیری اطالعات اسنادی ی
میدانی بوده که ضمق تحلی یاتتهها ،پیشنهادهایی نیا ارایه شده اس .
واژه های کلیدی :قدرت نرم ،دتاع مهدس ،معارف دتاع مهدس ،گردشگری دتاع مهدس ،جاابه های
گردشگری.

4 Amir.gh2350@yahoo.com
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برندینگ موزه ها الزامی جهت توسعه گردشگری فرهنگی کالنشهر ها(مطالعه موردی باغ موزه دفاع مقدس
کالنشهر تهران)
بهار بیشمی  -5استاد یار پژوهشی گروه گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

گردشگری ترهنگی ی هویتی از انواع کالسیر ی پر طرتدار گردشگری در سطح جهان به شمار می
آید که رابطه تنگاتنگی با ارایه ی معرتی جاابه های گردشگری در قامب میراث ملموس ی ناملموس تمدن
بشری ی معرتی آن به گردشگران دارد در ایق بیق موزه ها به عنوان گنجینه اصلی آثار ملموس ی میراث
شفاهی می توانند نهش ارزنده ای در گردشگر ی شهری ایفا کنند
مهامه حاضر با هدف ارایه مشخصه های برندینگ موزه ها به شناسایی مومفه های متمایا کننده با موزه
دتاع مهدس به عنوان یر برند ; کمتر شنارته شده در میان موزه های تهران می پردازد  .ریش شناسی
تحهیق کتابخانه ای ی اسنادی می باشد ریش گردآیری داده ها  ،مهاالت ی کتب ی مشاهدات نگارنده از
تضای موزه ی منابع حوزه بازاریابی ی موزه داری می باشد  .ی تحلی اطالعات مورد نیاز در ایق پ یهش به
صورت ارایه مفاهیم اصلی کلید یاژه ها ی معرتی تمایاات بی نظیر با موزه دتاع مهدس در قامب نمادهای
منحصر به ترد ایق موزه در سطح جهان می باشد در پایان با ارایه پیشنهادات به صورت کاربردی جه
معرتی بیشتر ایق میراث هویتی ی نوستام یر که نماد هش سال رشادت ی اییار ی مهایم مل ایران در
برابر متجایزیق می باشد راهکارها تبدی به یر برند موزه ای به روانندگان ارایه رواه شد.
کلید واژه ها :گردشگری ،با موزه دتاع مهدس ،بازاریابی ،برندینگ

5- BBEISHAMI@YAHOO.COM
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اثرات گردشگری جنگ و یادمانهای دفاع بر شاخصهای صلح جهانی
6

علی صادقی  ،استادیار گروه علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان ،تهران
پرویز انصاری راد ،عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ،تهران

چکیده

اندیشمندان زیادی گردشگری را پدیدهای جهانی ی صنعتی اقتصادی میدانند که بسیاری از
کشورها از ایق راه توانستهاند عالیه بر بهبود یضعی

اقتصادی ،از مشکالتی مانند بیکاری ،پاییق بودن سطح

درآمد سرانه ی کمبود درآمد ارزی رویش کاسته ی زمینههای توسعۀ پایدار در کشور رود را تراهم آیرند .به
نظر میرسد گردشگری عالیه بر کارکردهای اقتصادی آن ،در عصر حاضر به دمی دستایردهای مختلف
اجتماعی ،ترهنگی ی سیاسی ی به دمی سرش ی جان مایۀ همگرایی که دارد ،یعنی نادیر کردن نگرشها ی
ترهنگها مورد توجه بسیاری از سیاستمداران ،اندیشمندان ی تودههای مختلف اجتماعی قرار گرتته اس .
مفاهیم ارزشی از جمله ابااری هستند که توسط گردشگری ،گردشگران ی توسعه آن در بیق شهریندان ی
مل های جهان ،ترییج شده ی زمینههای همگرایی ی همکاری کشورهای مختلف را تراهم میآیرند« .صلح»،
«صلح جهانی» ی «امنی » از جمله ایق مفاهیم ارزشی هستند که در تطرت بشر یجود دارد ی انسان سامها
در طلب نی به آن بوده اس  .نتایج تحهیق حاضر که با رییکرد توصیفی -تحلیلی ی بهرهگیری از منابع
مختلف کتابخانهای ی نظرات متخصصان بدس

آمده نشان میدهند :گردشگری نه تنها از صلح بهره می برد؛

بلکه میتواند عاملی برای گسترش صلح در بیق ملتها به شمار آید .گردشگری ی بازدید از آثار ی یادمانهای
به جا مانده از جنگ میتواند با معرتی ی شنار

مل ها ی ترهنگها (میراث گذشتگان) ی انتهال ارزشهای

معنوی ،ضمق یادآیری آثار نامطلوب ی دمخراش جنگ ،به بشری

بیاموزد چرا ی چگونه باید در مسیر صلح

جهانی گام بردارند ی با بیااری از رشون  ،زمینههای صلح طلبی را برای انسان ها تراهم آیرد.
واژگان کلیدی :ترهنگ ی تمدن ،گردشگری ،قدرت نرم ،ج.ا .ایران ،دتاع مهدس

 -6نویسنده عهده دار مطامبE-mail: sadeghi173@yahoo.com ،
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جایگاه گردشگری دفاع مقدس در ارتقای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
مهسا واعظی ،کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
ریحانه عالم ،دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

انهالب اسالمی ایران را می توان تجلی تحهق قدرت نرم به معنای توانایی نفوا در رتتار دیگران
بدین تهدید ی یا اغوا ،ی عمدتا بر پایۀ ارشاد به شمار آیرد .انهالب اسالمی ایران به عنوان یر انهالب ترهنگی
از رهگذر تبییق اندیشه ها ی آرمان هایی همچون نظریه مردم ساالری دینی ،ترهنگ شهادت ی عدام  ،ی
اصول استهالل ی آزادی می تواند به نتیجۀ دمخواه ی مطلوب رود یعنی صدیر اصول ی ارزش های انهالب
دس

یابد .ایق ارزش ها ،اصول ی آرمان ها ،به عنوان مؤمفه های قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران ،برگرتته

از مفاهیم اسالمی ی به یی ه ترهنگ متعامی شیعه اس

ی توانسته در مهایسه با نظام های سیاسی موجود

اتکار ی ااهان مردم ایران ی کشور های منطهه را به رود جلب ی جذب کند.
ترهنگ مهایم ی شهادت به عنوان یکی از مومفه های قدرت نرم جمهوری اسالمی از طرق مختلفی
همچون گردشگری در حوزه دتاع مهدس توانسته تاثیر بساایی در صورت بندی هوی

ی حیات اجتماعی ی

ترهنگی جمهوری اسالمی داشته باشد .پ یهش حاضر که با ریش توصیفی – تحلیلی انجام شده اس

به

دنبال یاکایی جایگاه گردشگری دتاع مهدس در ارتهای قدرت نرم ایران می باشد .نتایج پ یهش نشان می
دهد گردشگری در حوزه جنگ رصوصا اردیهای راهیان نور به سبب جلوگیری از تراموشی ی تحریف ماهی
انهالب اسالمی ی دتاع مهدس به ارتهای قدرت نرم جمهوری اسالمی منجر شده اس .
واژگان کلیدی :قدرت نرم ،گردشگری جنگ ،دتاع مهدس ،جمهوری اسالمی
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موزه های جنگ ،ابزاری پویا برای احیای گردشگری نوستالژیک
زاهد شفیعی ،استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
ندا ترابی فارسانی ،استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
پرتو پیمان فر ،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه هنر اصفهان(نویسنده مسئول) parto.127@gmail.com ،
سجاد محمدی ،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

دگرگونی های اریر در سطح تهاضای گردشگری ی نیازهای گردشگران ،منجر به ایجاد بازارهای
جدید گردشگری ی یاتتق نهاط منحصر به ترد شده اس .یکی از محرك هایی که امریزه به عنوان انگیاه سفر
از آن نام برده می شود نوستام ی یا راطره اس که منجر به ایجاد بازار جدیدی به نام گردشگری نوستام یر
گردیده اس  .موضوع نوستام ی ی ایجاد تضاهای راطره محور ی تعاملی ،امهای حس بازیابی هوی شخصی ی
ارتباط بیق نس

ها جای اهداف ی کارکردهای موزه ها ی گردشگری نوستام یر بوده اس

.گسترش

گردشگری با انگیاه های نوستام یر ی موضوعات مربوط به جنگ ،امریزه بسیار مورد توجه قرار گرتته اس .
هدف ایق پ یهش ،که از مطامعات کتابخانه ای ی مراجعه به سای

های علمی ی مصاحبه نیمه سارتاری با

متخصصان در حوزه گردشگری ی بررسی کارکردی تعدادی از موزه های جنگ در ایران ،به عنوان اباار
پ یهش استفاده شده اس  ،تبییق مفهوم گردشگری نوستام یر ی شناسایی نهاط همپیوند ایق شاره از
گردشگری در ارتباط با موزه های جنگ ،با هدف توسعه گردشگری نوستام یر می باشد .توجه به ایق بخش
می تواند زمینه ساز رشد ،توسعه ی ارتهاء سطح کیفی موزه ها به محاظ ارائه ی انتهال مفاهیم ی ارزش های
جنگ ی در نهای اتاایش مخاطب موزه ی گردشگران گردد .یاتته های پ یهش نشان می دهد ،که موزه ها به
عنوان یادبودهای معاصر جنگ به مخاطبان ی مردم جامعه کمر می کند تا ریایتی متفایت ،عمیق ی
جندبعدی را از جنگ تجربه کنند.
موزه ها به یسیله امکانات جدید ی به ریز ی از طریق باز زنده سازی راطرات جنگ ،بازدیدکنندگان را
تح تأثیر قرار می دهند .در ایق میان نباید نهش مهم ی ظرتی های ترایان صنع گردشگری به عنوان یر
اباار قدرتمند بیق اممللی در اطمینان بخشی برای حفظ یاد ی راطرات جنگ ،نادیده گرتته شود.
کلیدواژهها :گردشگری نوستام یر ،نوستام ی ،موزه ،جنگ ،گردشگری جنگ
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تحلیل موانع و ارائه الگوی راهبردی عملیاتی جهت توسعه گردشگری و موزه های دفاع مقدس در استان
خوزستان
مهدی علیزاده 7کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
09168670052Mehdializade1371@gmail.com
نازنین حاجیپور ،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
n.hajipour94@gmail.com

چکیده

پدیده جنگ علیرغم ماهی
تاریخی در صورت بندی هوی

ی زمان یقوع آن بخشی از تاریخ مل

هاس

ی به میابه یر پدیده

ی حیات اجتماعی ی ترهنگی جوامع نهش اساسی ایفا می کند .پس به میابه

یر ترایند تاریخی  -ترهنگی ،گردشگری جنگ میتواند یر محور اساسی در تبادل ترهنگی ی یکی از یجوه
قاب اتکا جاابههای گردشگری به شمار آید .ایق پ یهش به محاظ هدف؛ کاربردی ی ریش بررسی آن،
توصیفی ی از نوع پیمایشی بوده اس  .جامعه آماری آن را کلیه زائران ایرانی بازدید کننده از موزههای دتاع
مهدس روزستان در سال  1395تشکی دادهاند .حجم نمونه با استفاده از ترمول کوکران ( 265نفر) تعییق
گردید .اباار اندازه گیری پرسشنامه محهق سارته بوده اس .برای تجایه ی تحلی دادهها از نرماتاار spss19
استفادهشده اس  .همچنیق برای سنجش قابلی

اعتماد ی در یاقع هماهنگی بیق گویه هایی که برای

سنجش سازه های مورد نظر سارته شده اند از ضریب آمفای کرینباخ استفاده شده اس

در ادامه جه ارائه

مدل راهبردی از تحلی  sowtبهره گرتته شده اس  .نتایج نشان میدهد که بیشتریق تاثیر را بر گرشگری
موزههای دتاع مهدس متغیر ضعف بازاریابی داشته با ضریب تاثیر  0,27دارد.همچنیق نتایج ریش تجایه ی
تحلی  SWOTبه شک نظامیاتته استرات یهای  WTی  STپیشنهاد میدهد.
واژگان کلیدی :موزه دتاع مهدس ،گرشگری ،مدل راهبردی ، sowt،روزستان

 - 7نویسنده مسئول
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بررسی تأثیر گردشگری مذهبی در توسعه شهرهای اسالمی و زیارتی
محمد نعمتی8

چکیده

امریزه صنع

گردشگری ،گستردهتریق صنع

ردماتی ی یکی از بارگتریق منابع اقتصادی جهان

محسوب میشود ی تأثیر ترایانی بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،ترهنگی ی سیاسی کشورها میگذارد.
گردشگری مذهبی به عنوان یکی از مهمتریق زیرشارههای گردشگری ترهنگی نهش مهمی در توسعهی
شهر زیارتی دارد .گردشگران مذهبی ،گردشگران ترهنگی هستند که برای زیارت اماکق ،آثار ی یادمانهای
مذهبی ،انجام اعمال مذهبی ،آموزشهای دینی ی گذراندن ایقات تراغ

به مکانها ی مراکا مذهبی جهان

سفر میکنند .ایق نوع گردشگری ،گستردهتریق نوع گردشگری در کشورهای اسالمی میباشد .شهرهای
زیارتی ،به دمی یجود مکانهای زیارتگاهی ،مساجد ی مکانهای مذهبی مختلف نهش یاتری در گردشگری
مذهبی ی زیارتی ایفا میکنند .گردشگری مذهبی جایگاه برجستهای در توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،علمی
ی ترهنگی شهر زیارتی دارد .به طور کلی نهش ی کارکرد گردشگری مذهبی شهر زیارتی را میتوان در توسعه
اقتصادی شهر ،توسعه تأسیسات ی ردمات عمومی شهری ،بسط امکانات علمی ی آموزشی جامعه ،تهوی
ترهنگ ی بایرهای اجتماعی ،توسعه کامبدی شهر رالصه نمود.
کلمات کلیدی :گردشگری مذهبی ت شهر اسالمی ت شهر زیارتی ت توسعه.

 ۸دانشجوی کارشناسی ارشد جغراتیا ی برنامهریای شهری ،دانشگاه تبریاm.nemati74@gmail.com .
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مطالعه تجربه جهانی موزه های جنگ و گردشگری
علیرضا محمودی ،دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
سوزان کلهری ،فوق لیسانس مدیریت هتلداری ،دانشگاه استراتکالید ،اسکاتلند
آرزو نعیمی مجد ،دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
محبوبه نعیمی مجد( *9نویسنده مسئول) ،دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی  -بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران،
ایران

چکیده

امریزه گردشگری به عنوان یکی از بارگتریق صنایع درجه ایجاد درآمد ی ارتهاء رشد ی توسعه ی
اقتصادی بسیاری از کشورها تبدی شده ی رشد آن تغییرات اجتماعی ی اقتصادی زیادی را به دنبال داشته
اس  .درحال حاضر گردشگری پیش از هر تعامی دیگری در جهان ،حرک سرمایه ی انتهال پومها را در
مهیاس های محلی ،منطهه ای ،ملی ی بیق اممللی موجب می گردد ی هاینه های گردشگری به مراتب سریع
تر از تومید نارامص ملی ی صادرات جهانی کاال ی ردمات رشد می یابد .گردشگرى جنگ نیا به عنوان یکى از
شاره هاى تخصصی ،مهم ی پرجاابه در صنع گردشگرى طرتداران زیادى دارد ی همه سامه میلیونها نفر در
قامب تورهاى مناطق جنگى از جاابه هاى گردشگرى جنگ دیدن می کنند .در کشور ایران ترص هاى
گردشگرى ترایانى درایق زمینه یجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پردارته شده اس  .در پ یهش حاضر
سعى شده اس به بررسى گردشگرى جنگ در ایران ی برری از کشورهای دنیا ،پردارته شود.
واژه هاى کلیدى :موزه های جنگ ،گردشگرى جنگى ،گردشگری ،با موزه دتاع مهدس.

1. Email: mahbobeh.naeimi@yahoo.com
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شناخت انگیزه ها و عوامل موثر بازدید گردشگران از مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس
حجت اله پاشاپور ،عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی (ع)
فریبا موالنی ،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در چند دهه اریر گردشگری به عنوان گسترده تریق صنع ردماتی مورد توجه قرارگرتته اس ی
در همه شهرها گردشگری به عنوان عام مهم اقتصادی ی اجتماعی تبدی شده اس که در همه محیط ها ی
مکان ها می تواند جریان داشته باشد ی نوعی عدام اجتماعی را برای ساکنان مناطق مختلف بوجود آیرد ی
باعث رشد مناطق کمتر توسعه یاتته می شود .کشور ما به عنوان یکی از کشوری در نیمه دیم قرن بیستم
درگیر یر جنگ نابرابر بوده اس دارای ترص بسیار مناسبی برای حضور گردشگران دارلی ی رارجی ی
دیدار آنها از مناطق جنگی ی آثار مهایم دمیرانه مردم ایران در برابر تهاجم صدام ی پشتوانه های بسیار بیق
اممللی رودش اس  .برایق اساس به منظور مطامعه جایگاه ایق نوع گردشگر بر صنع توریسم ی مطامعه
شرایط آن در ایران ایق تحهیق انجام شده اس  .به استناد ارقام موجود ،اشتیاق جوانان به چنیق سفرهایی،
که در کشور ما «راهیان نور» روانده می شوند « ،گردشگری مناطق جنگی در سال های اریر » ی در ادبیات
علمی بیش از پیش اتاایش یاتته اس  .هدف از نگارش ایق مهامه بررسی انگیاة گردشگران از سفر به
مناطق جنگی ی طبهه بندی آنان می باشد .اطالعات الزم از منابع کتا بخانه ای ،مصاحبه با کارشناسان ،ی
پرسش نامۀ تکمی شدة بازدیدکنندگان به دس آمده اس  .جامعۀ آماری پ یهش شام تعدای از
گردشگرانی اس که از مناطق جنگی کشور بازدید کرده اند.
واژگان کلیدی :دتاع مهدس ،بازدید از مناطق جنگی ،انگیاش ،راهیان نور.
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گردشگری مذهبی و فهم هرمنوتیک در آن (با تاکید تجربه زیسته مقبره شهدای گمنام در ارتفاعات پارک
جمشیدیه تهران)
دکتر منوچهر علی نژاد ،عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

گردشگری مذهبی بخشی از یاقعی گردشگری در ابعاد ارزشی اس که در آن ارزشها ی نظام
بایرهای آنها با انگیاههای تراغتی درهم تنیده ی در قامب گردشگری مذهبی تعریف شده اس  .در ایق مهامه
به دنبال تحلی نظام معنایی ی هرمنوتیر در گردشگری مذهبی هستیم که میتواند در قامب زیارت از اماکق
مذهبی ظاهر شود .ماار شهداء گمنام از جمله در ارتفاعات پارك جمشیدیه نمونهای از ایق گردشگری
مذهبی اس که تحلی نظام معنایی ی هرمنوتیر آن بخشی از هدف ایق مهامه اس .
ریش مورد استفاده در ایق تحهیق به شیوه تحلی هرمنوتیر بوده که مبتنی بر ریش کیفی ی با
تکنیر مشاهدات میدانی ی تجربه زیسته در حوزه میدان اس  .حوزه میدان در ایق تحهیق ارتفاعات تپه نور
پارك جمشیدیه تهران ی مهبره شهدای گمنام میباشد .در ایق تحهیق سعی شده بخشی از تجربه زیسته
نگارنده با تکیه بر مباحث هرمنوتیر بیان شود که در آن قرارگیری مهبره شهداء در ارتفاعات کوه کلکچال
تهران می تواند نماد ی نشانه بارزی از نظام معنایی ما نسب به گردشگری مذهبی باشد.
نتایج ایق تحهیق نشان میدهد که استهرار مهبره شهداء در ارتهاعات تپه نور در پارك جمشیدیه
تهران دارای نظام معنایی راصی بوده ی دالم بر پیوند گسس ناپذیر بیق انسان ،طبیع ی معنوی ارزشی
دارد .در یاقع کوهپیمایی ،حرک ریبه باال ی رستگی ناشی از ایق حرک مشه بار نشاط مضاعفی به انسان
میدهد که ایق نشاط با مشاهده مهبره شهداء در ایق ارتفاعات به یر نشاط معنوی ی ریحانی مبدل میشود.
در یاقع کوهپیمایی به عنوان نماد ی نشانه حرک توام با تعامی ی ریبه باال ی در نهای رسیدن به مهبره
شهداء ،ایق اهنی را در انسان تداعی میکند که کوه دارای ارزشهای جوهری اس که استهرار مهبره شهداء
در آن ارتفاعات تداعی ی نمود عینی ایق تجلیگاه هس .
کلیدواژه :گردشگری مذهبی ،مهبره شهداء کلکچال ،تحلی هرمنوتیر
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نقش گردشگری موزههای جنگ در ارتقای معنویت
اصغر موالئی ،دانشآموخته کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد طراحیشهری دانشگاه علم و صنعت ایران ؛ دانشآموخته دکتری
شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز؛ molaei.2488@gmail.com

چکیده

موزههای به عنوان مکانهای معنوی ی تضایی برای ارتهای معنوی جامعه با عطف به گنجینههای
ترهنگی دتاع مهدس میباشند .موزههای دتاع مهدس به عنوان مجموعههایی برای جمعآیری ،شنار ی
نشر ترهنگ دتاع مهدس ی پ یهش در ایق راستا ایجاد میشوند .ضریرت ی اهمی ایق موزهها میتواند
برگرتته از مبانی تکری ی اندیشههای دینی ی ملی ی میهنی باشد .جوامع امریزی با بحرانها ی معضالت
متعددی بوی ه در حوزه معنوی ریبریس که پ یهش در راستای قابلی گردشگری موزههای دتاع مهدس در
ارتهای معنوی جامعه ی شهریندان میتواند به بهبود ی سالم معنوی جامعه کمر نماید .بنابرایق ایق مهامه
با هدف تبییق ابعاد ی ضریرتهای گردشگری موزههای دتاع مهدس با رییکرد معنوی اس که با ریش تحهیق
تحلیلی ی بیقرشتهای مطامعه اسنادی ی کتابخانهای سعی در انجام ایق تحهیق دارد .نتایج ایق پ یهش نشان
میدهد که گردشگری با محوری دتاع مهدس ی مکانهای راطره نهش مهمی در ارتهای معنوی شهریندان
ی حامعه دارد .ایق مهم نیازمند مدیری جامع ی تامیق زیرسارتهای حم ی نهلی ی رتاهی ی بسترسازی
ترهنگی ی اجتماعی برای تحهق ی ترییج ایق ریند میباشد.
کلید واژه :موزه دتاع مهدس ،گردشگری ،معنوی اییار ،شهادت ،پایداری.
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بررسی نقش گردشگری باغ موزه های دفاع مقدس بر توسعه گردشگری و ارزشهای ملی در عرصه) بازار
داخلی و خارجی(
امین صفدری موالن ،دانشجوی دکترای دانشگاه تهران  ، 1تهران ،ایران.
حسین حاتمی نژاد ،عضو هیات عملی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده

گردشگری دتاع مهدس یکی از جذاب تریق ی بدیع تریق نوع گردشگری اس که بسیار نیا جای کار
ی تحهیق ی پ یهش دارد ،با توجه به سابهه  ۸سال دتاع مهدس ی نمونه ها ی اسوه ها ی امگوهای ترایان ی
شهیدان ی بارگان ارزنده در ایق زمینه هنوز کار بخصوصی انجام نشده اس  ،یکی از ایق زمینه ها که می
تواند راهگشای بسیار از زمنیه ها ی حتی ترهنگ سازی ی نیا آموزش ی نیا تکریم ی احترامی به شهدای عایا
کشورمان ی نیا توجه به ترموده های مهام معظم رهبری باشد بکارگیری گردشگری ی یا توریسم دتاع مهدس
ی از نوع گردشگری موزه های دتاع مهدس باشد که با ایجاد ی توسعه ینیا زمنیه سازی ایق موزه ها میتوان به
راحتی آموزه های شهریندی ی درس ارالق ی تداکاری ی اییار ینیا در قامب آن به سیر ی سیاح ی نیا آشنایی
با مناطق ی نیا عملیات های جنگی نمود ،ایق باز موزه ها همچنیق در بازار گردشگری دارلی ینیا رارجی
بسیار مفید رواهد بود .با اشاعه مکان ها ینیا مناظق گردشگری در ایق با موزه های گردشگری می توان به
جذب مساتر ی توریس هم در سطح دارلی ی هم درسطح بیقاممللی اقدام نمود .ایق باعث نشر ایده ها ی
ترهنگ ایرانی اسالمی ی نیا باعث گسترش دید ی آگاهی ی به نا به ترموده مهام معظم رهبری باعث بیداری
اسالمی در سطح جهان ی آزادی ی آزادی رواهی ی اندیشه در معنای یاقعی کلمه رواهد شد .با موزه های
دتاع مهدس با نمایش ی نیا ارائه امکانات گردشگری باعث نشر ارزشهای دتاع مهدس میشوند .نتیجه ای که
گرتته می شود ایق هس که یکی از عرصه های جدید ی نیا یکی از بهتریق راههای حفظ آثار ینیا آشناسازی
جوانان ی کشورها با ایق ارزش های دتاع مهدس ایجاد ی توسعه با موزه های دتاع مهدس به شیوه ای نویق
ی نیا متنوع برای جذب گردشگر ی نیا نمایش یاتته ها ی دستایر هاس باشد که به ایق هدف یاال ی ارزشمند
نای آیم.
واژگان کلیدی :گردشگری ،با موزه ،دتاع مهدس ،دارلی ،رارجی.
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تحلیلی بر نقش و اهمیت گردشگری جنگ و یادمانهای دفاع مقدس در افزایش قدرت نرم ج.ا .ایران

10

علی صادقی ،استادیار گروه علوم انسانی ،دانشگاه فرهنگیان تهران

11

داود عامری ،دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی

چکیده

در عصر حاضر ،صنع گردشگری در جهان توسعه چشمگیری یاتته ی بسیاری از کشورها توانستهاند
از ایق راه عالیه بر بهبود یضعی اقتصادی ،از مشکالتی مانند بیکاری ،پاییق بودن سطح درآمد سرانه ی
کمبود درآمد ارزی رویش کاستهاند ،ضمق آنکه تصویری جذاب ی مهبول در عرصۀ بیقاممللی ایجاد کرده ی
بر قدرت ملی رود بیاتاایند.
اگر قدرت ملی را ایجاد امنی  ،اداره موتق امور دارلی ی تعامالت سازنده در گسترة تضای بیقاممللی
بدانیم؛ اِعمال آن بر اساس قابلی ها ی شارصهای مختلفی چون قدرت نظامی ی اقتصادی ( قدرت سخ ) ی
یا توانایی تأثیرگذاری بر اتکار عمومی ی شک دادن به بایرها ی نگرشهای دیگران (قدرت نرم) در سطح
دارلی ی رارجی صورت میپذیرد.
از جمله ظرتی های مهمی که میتواند قدرت نرم ی در نهای قدرت ملی کشورها را اتاایش دهد،
بهرهگیری از ظرتی گردشگری ی اثرات میب آن اس  .از انواع گردشگری که میتواند بر اتکار عمومی اثر
گذاشته ی بایرها ی نگرشهای آنان را در جه اهداف ی آرمانهای ملی تغییر دهد ی باعث اتاایش قدرت نرم
کشورها ی تحهق آسانتر ی سریعتر اهداف ملی را موجب گردد؛ «گردشگری جنگ ی بازدید از یادمانهای
دتاع » اس .
نتایج تحهیق حاضر که با رییکرد توصیفی -تحلیلی ی بهرهگیری از منابع مختلف کتابخانهای ی
نظرات متخصصان بدس آمده نشان میدهند :مصادیق بیشمار اتتخارات ،رشادتها ی شجاع ها در ترآیند
دتاع  ۸سامه  ،یجود ترهنگ عاشورایی در «دتاع مهدس» ،نوع درگیری با دشمنان ،نوع بررورد نیریهای
مسلح با متجایزان ،نوع ی مهدار تجهیاات ی دستایردهای علمی ،تنایری ی مجستیکی ی یادمانهای دتاع
مهدس از جمله یی گیهایی اس که میتواند با عنوان «گردشگری دتاع مهدس» ی در صورت معرتی ی بهره-
گیری صحیح از دستایردهای آن به همراه بهرهگیری رسانهای ی تبلیغات مناسب ،در اتاایش قدرت نرم ج.ا.
ایران بسیار اثرگذار باشد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،ترهنگ ی تمدن ،قدرت نرم ،ج.ا .ایران ،دتاع مهدس

 -10ایق مهامه در راستای محور « ،12گردشگری دتاع مهدس ی قدرت نرم» تهیه ی نگارش شده اس .
 Email: a.sadeghi@cfu.ac.ir -11تماس09124095351 :
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گردشگری دفاع مقدس و توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی مورد :بخش مرکزی (شهرستان قصرشیرین)

فرزاد میرزایی قلعه

12

رحمت اهلل منشی زاده

13

چکیده

عوام گوناگونی یجود دارند که توسعه پایدار ریستایی را تح تاثیر قرار میدهند که یکی از ایق
عوام میتواند گردشگری ی پیامدهای حاص از آن باشد .بررسی پیامدهای گسترش گردشگری در یر
منطهه مستلام بررسی آن در قامب توسعه پایدار اس  .در سالهای اریر بخش مرکای شهرستان قصرشیریق
به عنوان یر مهصد گردشگری دتاع مهدس مطرح بوده که تح تاثیر پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیس
محیطی حاص از توسعه گردشگری در غامب اردیهای راهیان نور قرار گرتته اس .
در ایق پ یهش که ریش کار در آن توصیفی – تحلیلی بوده ؛ ضمق بررسی مفاهیم توسعه پایدار ،
گردشگری پایدار ی گردشگری جنگ ؛ اثرات ی پیامدهای گردشگری دتاع مهدس بر توسعه پایدار سکونتگاه
های ریستایی بخش مرکای شهرستان قصرشیریق مورد بررسی قرار گرتته اس  .به منظور دس یابی به ایق
هدف با توجه به شارصهای توسعه پایدار در ابعاد (اجتماعی ،اقتصادی ،زیس محیطی) پرسشنامه تهیه
گردید  .که توسط  211نفر حجم نمونه که از ریش کوکران از ساکنیق ریستاییان بخش مرکای به عنوان
جامعه آماری بدس آمده بود تکمی شد ی پس از تحلی به ریش تحلی محتوا بر اساس نظر مردم ی
مسومیق ؛ ایق نتایج به صورت جداگانه در سه بعد مطریحه حاص گردید  59 :درصد جامعه نمونه با اثرات
میب اقتصادی مواتق بوده ی 56درصد با اثرات میب اجتماعی ی  57درصد با تاثیرات منفی زیس
محیطی مواته کام داشته که به ناپایداری منطهه کمر کرده اس .
واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،گردشگری دتاع مهدس ،اثرات ی پیامدها توسعه گردشگری دتاع مهدس،
قصرشیریق

-12دانشجوی

مهطع

دکترای

برنامهریای

تضایی

کارآترینی

مناطق

ریستایی،

09182805409 ، mirzaee_farzad@yahoo.com

 - 13دکترای جغراتیا ی برنامه ریای ریستایی  ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران ؛
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دانشگاه

شهید

بهشتی،

بررسی نقش روزنامه در توسعه بازاریابی گردشگری دفاع مقدس
مریم طاهریان 14
احمد ابوحمزه15

چکیده

بی گمان یکی از مهمتریق عوام توسعه ترهنگی ی نشانه پویایی ی تحرك هر جامعه رسانه ها ها
هستند چرا که رسانه ها جایگه شایسته ای در تنویر اتکار ی ایجاد تضای مناسب برای گف یگو ی بررورد
سامم ی سازنده دارند ی همچنیق اهمیتی که رسانه های گریهی در ارتهای سطح آگاهی ی تعامی ترهنگ ی
دانش عمومی دارند پر یاضح می باشد .بدیهی اس که توسعه ترهنگی ،به معنای گسترده آن که در
برگیرنده گشایش ی گسترش گف یگوهای تلسفی ی ترهنگی ی ادبی ی هنری اس  ،نه تنها عام اصلی رشد
رودآگاهی جمعی ،بلکه زمینه ساز توسعه سیاسی ی اقتصادی ی پیشرت علوم ی در یاقع نخستیق پیش
شرط ح بنیادی مسای ی رتع مشکالت تراگیر جامعه اس .امریزه رسانه های جهانی نهش ی جایگاه بی
سابهه ای در کنترل ی هدای اتکار عمومی یاتته اند ) رانیکی.( 37:1376 ,
علی رغم توسعه تکنوموژی در زمینۀ یسای ارتباط جمعی  ،ریزنامه ها هنوز هم  ،یکی از اباارهای
اطالعاتی مهم به شمار می ریند  ،چرا که ریزنامه ها با سبر ریزنامه نگاری جدید که نهش تشریح کنندگی
به آن می دهد ی با استفاده از زمان کاتی در مرحلۀ تهیه ی انتشار می تواند تمام اطراف ی جوانب یقایع را
بررسی کند ) .نورانی )102:13۸9 ،
دتاع مهدس مل ایران برگرتته از مکتبی عاشورایی بود که با رهبری امام رمینی(ره) برای حفظ
اسالم ی انهالب اسالمی ی عات یطق شک گرت .در ایق جنگ نه تنها یر یجب از راك ایران در دس
نیریهای عراقی باقی نماند ،بلکه عراق به عنوان کشور متجایز به نظام بیق اممل معرتی شد .مهم تریق دمی
گرامیداش هفته دتاع مهدس،پاسداش ارزشها ی زنده نگه داشتق یاد ی راطره کسانی اس که حماسه ساز
ی رلق کننده آن دیران طالیی هستند.
امریزه برای موتهی در دنیای حرته ای  ،باید حرته ای شد.برای تعامیتهای تبلیغاتی در دنیای امریز
باید با ایق اعتهاد به صنع تبلیغات بنگریم که تبلیغات هاینه نیس  ،بلکه نوعی سرمایه گذاری بنیادی
برای پیشبرد اهداف سازمانی ی ملی می باشد  ،ی اگر به روبی تهیه ی اجرا شود  ،دستایردهای ارزشمندی به
همراه رواهد داش  ،ی در ایق راستا هدف ی یظیفه تبلیغات زنده نگه داشتق یاد ی راطرات هش سال
مردان غیور ی زنان شیردل ایران زمیق با ایمان ،یالیتمداری ،بصیرت ی شهادت طلبیمی باشد که همامان با
دنیایی از کفر ی استکبار جنگیدند ی هااران شهید ی جانباز تهدیم انهالب کردند؛ اما یجبی از راك میهق را
حتی برای محظه ای زیر چکمه های دشمق غاصب تحم نکردند.

 -14مدرس دانشگاه ترهنگیان  ،دکتری علوم ارتباطات 09125016534/
 -15عضو هئی علمی دانشگاه ترهنگیان
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/

mt_roz@yahoo.com

پ یهش حاضر به دنبال نهش مطبوعات بر توسعه گردشگری دتاع مهدس ی زنده نگه داشتق آن می
باشد.ایق تحهیق از نوع کاربردی ی ریش تحهیق آن تحلی محتوی یر دیره یکسال  4ریزنامه کییراالنتشار
ایران اس  .یاتته ها در دی بخش توصیف یاتته ها ی تحلی یاتته ها ارائه شده اس  ,در جمع بندی توصیف
یاتته ها مبتنی بر نسبها  ,کمتریق ی بیشتریق نسب ارائه می گردد ی در بخش تحلی یاتته ها مبتنی بر
آزمون  ,رابطه متغییرهای مورد بررسی به همراه نسب رطا ی اطمینان رابطه آیرده شده اس .
کلید واژه :دتاع مهدس ،بازاریابی گردشگری دتاع مهدس ،تبلیغات ،کارکردهای رسانه
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بررسی تاثیر کارآفرینی و خالقیت سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمانی موزه ها با توجه به نقش تعدیل گر
ساختار سازمانی (مطالعه موردی موزه دفاع مقدس)
میالد فطانت فرد حقیقی16
سمیرا دهمرده17

چکیده

هدف اصلی ایق پ یهش بررسی رابطه ی میان کارآترینی ی رالقی کارکنان سازمانی ی عملکرد
سازمانی موزه ها با درنظرگرتتق میاان تاثیر ابعاد سارتار سازمانی (رسمی  ،پیچیدگی ی تمرکا) بر رابطه
میان ایق دی بوده اس  .ایق تحهیق ازنظر هدف کاربردی ،ازنظر نحوه جمعآیری اطالعات توصیفی-
همبستگی ی مبتنی بر مدل معادالت سارتاری اس  .جامعه ی مورد پ یهش کارمندان ،بازدید کنندگان ی
مدیران موزه دتاع مهدس بوده اند .به منظور گردآیری داده ها جه ارزیابی میاان رالقی ی کارآترینی
کارکنان موزه به جای پرسشنامه چون امکان رود سانسور ی تعصب ( )biasیجود داش از شیوه مشاهده
مستهیم استفاده شد ی جه ارزیابی عملکرد موزه چون بازدید از موزه زمان بر بود ی بازدیدکنندگان حوصله
چندانی برای پر کردن ترم پرسشنامه به ررج ندادند به صورت مصاحبه ی با ریش نمومه گیری دردسترس
ایق امر صورت گرت ی درنهای برای مشخص شدن سارتار سازمانی موزه به چارت سازمانی ی حیطه نظارت
ی شیوه مدیری ی تصمیم گیری در  5سال اریر در موزه دتاع مهدس مراجعه شد .برای بررسی ریایی داده
های جمع آیری شده ،از ریایی همگرا ی یاگرا ی برای پایایی آن از آمفای کرینباخ ی پایایی ترکیبی استفاده
شده اس  .تحلی دادهها با استفاده از مدل معادالت سارتاری مبتنی بر ریش حداق مربعات جایی در
نرماتاار  Smart PLSانجام گرت  .نتایج نشان داد کارآترینی ی رالقی کارکنان ی ابعاد آن بر عملکرد
سازمانی موزه دتاع مهدس تأثیر میب ی معناداری دارند اما نهش تعدی گری سارتار سازمانی در میان ایق
رابطه مورد تأیید قرار نگرت .
کلمات کلیدی :کارآترینی ی رالقی
تمرکا

کارکنان ،عملکرد سازمانی ،سارتار سازمانی ،رسمی  ،پیچیدگی،

 16دانشجوی دکترا مدیری  ،دانشگاه تربی معلم
 17کارشناس ارشد کارآترینی
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نقش آموزش از طریق باغ موزه های دفاع مقدس در ارتقای فرهنگ مقاومت نسل جوان
هادی مسعودی

چکیده

مهامۀ حاضر به نهش آموزش از طریق با موزه های دتاع مهدس در ارتهای ترهنگ مهایم نس
جوان می پردازد .طبق یاتته های تحهیق مشخص گردید که با موزه های دتاع مهدس ظرتی بامهوه ای
برای آموزش ی ارتهای ترهنگ مهایم دارند اما متأسفانه تا به امریز آن طور که باید ی شاید به آن توجه
نشده اس .
با موزههای دتاع مهدس باید به گونهای سازمان یابند که از گنجینههایشان در جه اهداف
ترهنگی استفاده شود .با موزههای دتاع مهدس باید دارای اهداف ی نهشهای گوناگون اجتماعی ،ترهنگی،
آموزشی ی تفریحی ی جذاب برای نس جوان باشند .ایق نوع کارکرد با موزه های دتاع مهدس میتوانند
نهش گستردهای برای آموزش ی آگاهسازی اتراد در سنیق مختلف به یی ه دانش آموزان ی دانشجویان داشته
باشند.
بر طبق نتایج تحهیق ،دیران پر شکوه دتاع مهدس می تواند برای نس جوان ابعاد گسترده ای
داشته باشد که تا به امریز کمتر در مورد آن صحب شده اس ی ایق انتهال مفاهیم ی ارزش ها به بهتریق
شک ی نوع رود از طریق احداث با موزه های دتاع مهدس تجلی می یابد .متأسفانه به جاء با موزه های
دتاع مهدس تهران ی همدان که در ایق زمینه تعامی دارند ،برای نوجوانان ی جوانان شهرهای مختلف امکان
بهره گیری ی شنار مفاهیم دیران دتاع مهدس یجود ندارد ی بر طبق یاتته های پ یهش ضریرت توجه به
توسعۀ متوازن ی احداث با موزه هایی با اهداف ترییج ترهنگ مهایم ضریری به نظر می رسد.
واژگان کلیدی :آموزش ،ترهنگ مهایم  ،توسعۀ ترهنگی ،دتاع مهدس

 کارشناس ارشد برنامهریای ی رتاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ی ریایتگر با موزه دتاع مهدس
hmasodi@gmail.com
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«تاثیر مهارتهای تعاملی بر توسعه فرهنگی و الگوهای رفتاری ایثار و شهادت در اردوهای راهیان نور
(روحانیون اهل سنت استان گلستان در سالهای  91و »)93

حسین حدادی خراسانی 

چکیده

در مهامه پیش ری با توجه به حضور تعال ی استهبال از دید ی بازدید از مناطق جنگی ،مشاهده شده
اس که برای گرایش بیشتر اقوام ی قشرهای مختلف به ارزشهای اییار ی شهادت ،تهوی مواردی همچون
«اطاع از یالی تهیه – دتاع از منام انسان » ی گسترش ریحیه آزادمنشی پیشنهاد می گردد .به نظر می
رسد که با مطامعات جامعه شناسی ترهنگی در عرصه مهارتهای تعاملی برای توسعه ترهنگی می توان ایق
ترهنگ را در جه یتاق اجتماعی تهوی نمود ،همچنیق با انعکاس مواردی که ارزشهایی همچون آزادمردی
امام حسیق(ع) ی یارانش در نهض عاشورا ،ارزشهایی که آزادمنشی جامعه را برانگیخته می سازد را نهادینه
سار  .همچنیق در نظر گرتتق یی گیهای اهنی ،ریحی ی ریانی مخاطبان که باید در جه متناسب بیق
پیام های درینی شده ترهنگی ی مخاطبان ارتباطی باشد .تا مریجیق ی ترهنگ سازان ایق حوضه در کارشان
توتیق یابند .ی در رصوص مهابله با ریا ی تملق در جامعه ،ریحیه اییارگری ی شهادت را در جامعه تهوی
نمایند ی همچنیق احساس مسئومی در برابر دیگران نیا از مواردی اس که اگر در برنامه ریای ها مد نظر
قرار گیرد در تهوی  ،ریحیه اییار ی شهادت مؤثر رواهد بود.
کلید واژه ها :راهیان نور ،اییار ی شهادت ،توسعه ترهنگی ،ریحانیون اه سن  ،امگوهای رتتاری

 کارشناس مسئول پ یهش دتتر یمی تهیه در امور اه سن استانهای گلستان ی گیالن ،مدرس دانشگاه ،تلفق:
9119672709
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بررسی تطبیقی گردشگری جنگ در کشورهای جهان و راهکارهای توسعه آن در ایران
معصومه نعمتی18

چکیده

گردشگری جنگ که در دهههای اریر مورد توجه گردشگران ی برنامهریاان قرار گرتته اس  ،به
معنای عایم گردشگر با هدف بازدید از جاابههای مناطق جنگی ی انگیاهی کسب تجربه جدید ،ثب یقایع
ی برآیردن نیازهای ترهنگی ،اجتماعی ی معنوی میباشد .ایق نوع گردشگری که بعد از جنگ جهانی ایل
مرسوم شد با رییکردهای مختلفی چون رییکرد اسطورهای ،رییکرد مبتنی بر آگاهی تاریخی ی تبادل
ترهنگی ،رییکرد سیاسی ی رییکرد صلحطلبانه توسعه مییابد .گردشگری جنگ در بسیاری از کشورهای
جهان نظیر ترانسه ،انگلیس ،ریسیه ،ژاپق ،ترکیه ،مهستان ،ییتنام ،امریکا ی بل یر انجام میگیرد .در کشور
ایران نیا گردشگری جنگ بعد از جنگ تحمیلی در استانهای غرب ی جنوب ریاج یات  .مهمتریق بُعد
گردشگری جنگ در ایران میراث جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یعنی بهایا ی یادمانهای دتاع مهدس می-
باشد .مهمتریق راهکارهای توسعه گردشگری در ایران شام بخشبندی بازار گردشگری جنگ بر اساس
انگیاههای بازدید ی انتظارات گردشگران؛ آگاهسازی ی آموزش بخشهای مختلف صنع گردشگری ی
دیدارکنندگان به منظور داشتق دانش به ارزشهای ملی ،مذهبی ی جنگی؛ تنظیم یر برنامه تفصیلی به
منظور شناساندن سای های گردشگری جنگ؛ تناسب برنامهریایهای توسعه گردشگری ی تخصیص
زیرسار ها برای بازدید از مناطق جنگی متناسب با در نظر داشتق انگیاههای مختلف گردشگران؛ بهبود
تسهیالت ی امکانات گردشگری در مناطق جنگی؛ کمر به سازمانهای میراث ترهنگی ی گردشگری به
منظور تدارك ی هماهنگ کردن برنامههای جانبی ی غیره میباشد.
واژگان کلیدی :گردشگری جنگ ،میادیق جنگی ،کشورهای جهان ،جنگ تحمیلی ،راهکارهای توسعه.

 1۸کارشناس ارشد جغراتیا ی برنامهریای ریستایی  -دانشگاه تبریاnemati.engineer@yahoo.com .
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اثرات فرهنگی گردشگری جنگ بر گردشگران(منطقه مورد مطالعه :شلمچه)
دکتر منوچهر جهانیان؛ دانشگاه علم و فرهنگ
سپیده سمنانی جعفرآبادی19؛ کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا  -برنامه ریزی گردشگری منطقه ای

چکیـده

گردشگری جنگ یکی از اشکال گردشگری اس که در دهه های اریر بوی ه پس از جنگ جهانی
دیم مورد توجه قرار گرتته اس  .بدیهی اس برای پرکردن شکاتهای موجود ،نیازمند انجام تحهیهات
هدتمند ی سازماندهی شده میباشیم تا بر پایه نتایج بدس آمده زیرسارتهای الزم جه استفاده بهینه از
توان موجود در کشور تراهم گردد .در ایق راستا پ یهش حاضر با هدف سنجش میاان اثرات گردشگری
جنگ بر گردشگران یریدی دارلی یادمان شلمچه ،در بعد ترهنگی شک گرتته تا با شنار اثرات ترهنگی
گردشگری جنگ بر گردشگران یریدی موجبات تهوی آن تراهم شود ی با ارایه پیشنهادهایی در زمینه
تهوی اثرات میب ترهنگی گردشگری جنگ ی به حداق رساندن اثرات منفی حاص از آن ی تراهم سازی
بستری مناسب در راستای توسعه گردشگری جنگ گام بردارد تا اندك تالشی در زمینه غنای ادبی
گردشگری جنگ ی پر کردن شکاف موجود در ادبیات گردشگری جنگ داشته باشد .پ یهش حاضر از نظر
نوع ریش توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی – توسعه ای بوده ی ریش گردآیری داده ها از طریق اسنادی،
مطامعات کتابخانه ای ی پ یهش میدانی با تهیه ی توریع پرسشنامه محهق سارته در منطهه شلمچه می
باشد .حجم نمونه در ایق تحهیق  365نفر از میان گردشگران یریدی دارلی منطهه شلمچه بوده که با ریش
کوکران محاسبه شده ی بصورت تصادتی انتخاب شده اند .داده های گردآیری شده به دی صورت توصیفی ی
استنباطی از طریق نرم اتاار  SPSSی با آزمون های  Tتر نمونه ای ،میانگیق ،انحراف معیار ی ضریب
تغییرات استخراج ی تجایه ی تحلی شده اند .نتایج تحهیق نشان می دهد مخاطبان یریدی ایق منطهه
شام اقشار مختلف اجتماعی در سطوح مختلف سنی ی  ...می باشد .بنابرایق گردشگری جنگ یر نوع
گردشگری عامه پسند محسوب می شود.نتایج میانگیق ی ضریب تغییرات متغیر حس میهق دیستی نیا
نشان می دهد که میاان ایق اثرات با  3,5اس که نشان از تاثیرات نسبتا باالی گردشگری جنگ بر تهوی
حس میهق دیستی اس  .همچنیق میتوان ابراز داش که نوعی اشتراك نظر ی کم بودن میاان ضریب
تغییرات نظرات ارائه شده از سوی اقشار مختلف گردشگران مناطق جنگی یجود دارد .یعنی انواع گریه های

 .19نویسنده مسئول sepidehsemnani_88@yahoo.com
ایق مهامه از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم ی ترهنگ دانشکده علوم گردشگری رشته جغراتیا گرایش برنامه ریای
گردشگری منطهه ای با عنوان اثرات ترهنگی گردشگری جنگ بر گردشگران (منطهه مورد مطامعه :شلمچه) به راهنمایی دکتر
منوچهر جهانیان برگرتته شده اس .
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بایرها ی عهایددینی مردم اشتراك

تحصیلی ،یا شغلی یا ...با باال بودن اثر گردشگری جنگ بر تغییر ی تهوی
نظر دارند.
کلید واژه:گردشگری جنگ ،اثرات گردشگری ،اثرات ترهنگی گردشگری جنگ ،یادمان شلمچه
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نگرشی نوین بر تعیین شاخصهای مفهومی و موثر در توسعه گردشگری جنگ
ندا مجیدی راد -دانشجوی دکتری تغییرات آب و هوایی ،دانشگاه خوارزمی.
سعید رحیمی هرآبادی -دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محیط ،دانشگاه خوارزمی.

چکیده

گردشگری جنگ در گونه شناسی گردشگری یکی از گردشگری های ترکیبی مبتنی بر میراث
جنگی اس که در سارتار رود مفاهیم گسترده ترهنگ ،قومی  ،طبیع  ،مذهب ی  ....را در هم آمیخته
اس  .ایق شاره از دانش گردشگری به عنوان یکی از شیوههای جذب گردشگر در جهان کنونی اس که
سهمی از درآمدزایی ی اشتغاماایی بخش گردشگری را به رود ارتصاص داده اس ی از آنجا که کشور ما در
تاریخ رود تجربه جنگ تحمیلی هش سامه را داشته ی پیامدها ی آثار آن هنوز در استانهای غربی ی جنوب
غربی پابرجاس  ،میتوان با استفاده از ایق ظرتی  ،به توسعه گردشگری ی درآمدزایی در ایق مناطق کمر
کرد .در ایق نوشتار مفاهیم گردشگری جنگ با رییکردی انتهادی مورد بررسی قرار گرت ی پس از آن
شارص های موثر در توسعه مفهومی آن به یی ه در گسترش دامنه ارتباطی ایق شاره از گردشگری مورد
مطامعه قرار گرت  .یاتته های ایق نوشتار عالیه بر بازنگری بر مفاهیم گردشگری اشاراتی از دامنه ارتباطی
گردشگری جنگ با تحکیم مفاهیم گردشگری نوستام یر ،همبستگی قومیتی -ملی ،بازیابی راطرات،
گردشگری اقتصادی ی یاگذاری به بخش رصوصی ،به عنوان شارص های موثر در توسعه گردشگری جنگ
انجام شد .زیرا نگرش ترکیبی به عنوان عیار اصلی ی مکم در تعییق شارص های مفهومی ی موثر در
توسعه گردشگری جنگ از جایگاه ییاه ای برروردار اس .
کلید واژه :گردشگری جنگ ،گونه شناسی گردشگری ،گردشگری تلخ ،میراث جنگ ،همبستگی ملی -قومی.
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گردشگری جنگ و بررسی دالیل و اهداف گردشگران در بازدید از مناطق جنگی و دستاوردهای حاصل از
آن (منطقه مورد مطالعه :خوزستان ،ایالم ،کردستان ،آذربایجان غربی ،کرمانشاه)
تقی کریمیان

20

سپیده سمنانی جعفر آبادی

21

چکیده

با توجه به اتاایش ی متنوع شدن گونه های گردشگری در جهان ،یکی از انواع راص گردشگری که
در دهه های اریر مورد توجه گردشگران ی برنامه ریاان قرار گرتته اس « ،گردشگری جنگ» می باشد .ایق
نوع گردشگری برای ایمیق بار ی در سال های دیر ،در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرتته اس ی به شک
بازدید از آثار ی بهایای بر جای مانده از جنگ جهانی ایل ی دیم ،نمود پیدا کرده اس  .جنگ تحمیلی رژِیم
بعث عراق علیه جمهوری اسالمی ایران ،از جمله جنگ هایی اس که در تاریخ ،حماسه ها ی رشادت های آن
ثب شده اس ی برای گردشگران جذابی های راص رود را دارد .بنابرایق بایستی برای آیندگان به بهتریق
نحو ممکق احیا شود ی توسعه ی مطلوب گردشگری جنگ کمر شایانی به حفاظ

از آنها می کند ،بر ایق

اساس پ یهش حاضر از نظر هدف کاربردی – توسعهای ،از نظر ریش توصیفی – تحلیلی ،اکتشاتی ی از نظر
نحوه گردآیری اطالعات ی دادههای مورد نیاز در دسته تحهیهات میدانی ی پیمایشی قرار میگیرد ،همچنیق
برای گردآیری دادهها نیا از پرسشنامه استفاده گردید که داده ها با استفاده از نرم اتاار  SPSSمورد تجایه
ی تحلی قرار گرتتق ،همچنیق جامعه آماری مورد مطامعه در ایق تحهیق دی گریه (دی جامعه آماری) میباشد
که گردآیری دادههای ایمیه پ یهش توسط آنها صورت گرتته اس  ،ایق دی گریه شام گردشگران یارد شده
به سای

های جنگی منطهه ی کارشناسان ی نخبگانی هستند که به همراه کاریانهای اعاامی به مناطق مورد

مطامعه آمدهاند .نتایج حاکی از آن اس

که به طور کلی توجه به دالی مربوط به حضور گردشگران در

مناطق مورد مطامعه نشان داد که گردشگران تنها با اهداف معنوی به منطهه مورد مطامعه سفر کرده اند ی
گسترش گردشگری جنگ در منطهه اصلی تریق گونه گردشگری می باشد ی اکیری

گردشگران یارد شده

به منطهه هدتی جا دستیابی به آثار معنوی ایق مناطق نخواهند داش  .گردشگران از یضعی
منطهه رضای

موجود در

دارند ،هر چند که ایق میاان رضایتمندی در مواردی مانند ساماندهی رودریها ی یضعی

پارکینگ برای رودریها کمتر ی در مواردی دیگر مانند نحوه بررورد کارکنان سای ¬های گردشگری جنگ
ی مردم بومی بیشتر می باشد.
واژگان کلیدی :گردشگری جنگ ،اهداف گردشگران جنگ ،مناطق جنگی ،دستایردها

 -20دانشجوی دکتری جغراتیا ی برنامه ریای ریستایی دانشگاه اصفهان09133۸04003 ،t.karimian@ut.ac.ir،

 -21کارشناسی ارشد جغراتیا ی برنامه ریای گردشگری دانشگاه علم ی ترهنگ
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توسعه گردشگری موزه های دفاع مقدس و حفظ ارزش های دینی و فرهنگی جامعه
ربابه سلیمانی پیکانی ،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفهان

چکیده

توجه به موزه های دتاع مهدس ،مکان یابی ی هدف ازتأسیس آنها ،زیرشاره ای از گردشگری
ترهنگی محسوب می گردد که تالش دارد مهایم  ،اییار ی آرمان های جامعه را به همگان نشان دهد .ایق
موزه ها ارتباط دهنده نس گذشته ی امریز ی بیانگر شهادت طلبی ،رشادت ی حفاظ از ارزشهای ملی ی
اسالمی هستند ی توجه به آنها می تواند راهکاری ارزنده در جه اتاایش علم ی دانش ی توسعه بصیرت ی
معرت دینی اتراد باشد .از ایق ری هدف از ایق مهامه توصیفی توسعه گردشگری موزه های دتاع مهدس ی
حفظ ارزش های دینی ی ترهنگی جامعه می باشد .ضریرت دارد در گردشگری موزه های دتاع مهدس ارزش
های ترهنگی ی اسالمی ارج نهاده شوند ی عالیه بر آن اتراد مشتاق به بازدیدهای مجدد باشند ی از سپری
کردن ایقات تراغ رود در ایق موزه ها احساس مذت ی نشاط ریحی ی معنوی نمایند .بر ایق اساس در ایق
مهامه به اصومی مانند گردشگری پایدار در موزه های دتاع مهدس ،حفظ ارزش های جامعه ،تبادل ترهنگی،
بیداری اسالمی ی اتحاد ملی ی اهمی آموزش توجه شده اس .
کلمات کلیدی :گردشگری پایدار ،موزه دتاع مهدس ،ارزش های جامعه ،آموزش
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موزه های دفاع مقدس و راهکارهای ارتقای جایگاه گردشگری مناطق جنگی
مرضیه آرین پور1
سیده راضیه حسینی

چکیده

تبییق دستایردهای ترهنگی موزه های دتاع مهدس از ضریریاتی اس که می تواند بق مایۀ تعییق
کنندة استرات ی حرک ی ریند آتی انهالب تلهی شود .یکی از اثربخش تریق ریش های آشناسازی جوانان
نس سوم انهالب با دستایردهای جنگ تحمیلی ی ترییج ترهنگ پایداری دتاع مهدس ،حضور آنان در مناطق
عملیاتی هش سال دتاع مهدس ،مشاهدة آثار به جای مانده از آن دیران از نادیر ،ی درك تضای معنوی ایق
مناطق اس .یکی از انواع گردشگری که در دهه های اریر موردتوجه گردشگران ی » گردشگری جنگ «
برنامه ریاان قرار گرتته اس .گردشگرى جنگ نیا به عنوان یکى از شاره هاى تخصصی ،مهم ی پرجاابه در
صنع گردشگرى طرتداران زیادى دارد ی همه سامه میلیونها نفر در قامب تورهاى مناطق جنگى از جاابه
هاى گردشگرى جنگ دیدن می کنند .در طرح پ یهش حاضر سعی شده با بررسی موزه های دتاع مهدس ی
بررسی گردشگری جنگ ،راهکارهایی به منظور توسعه گردشگری ارایه گردد.
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نقش فرهنگی موزه ها و گردشگری جنگ دربرقراری ارتباط بین نسل امروز با نسل دوران دفاع مقدس
نویسنده  :شاهین امیرشقاقی ،کارشناس ارشد معماری،مدرس گروه معماری دانشکده هنرو معماری واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران  ،ایران

چکیده

موزه جنگ می تواند نهش مهمی در انتهال ارزش های اجتماعی ی اعتهادهای معنوی جامعه به نس
های جوان تر ایفا نمود ی از ایق طریق نیا به همبستگی ملی کمر کند  ،اما ایق مهم در گری شنار دقیق
ی علمی نیازها  ،انگیاه ها ی هدف های مردم به طور عام ی مخاطبان موزه به طور راص اس ؛ چرا که موزه
جنگ برای مردم ی پاسخگویی به نیازهای آنها دایر می شود ی تنها در صورتی می تواند نهش ی کارکرد رود
را با موتهی ایفا نماید که از نیاز مخاطبان رود  ،آگاهی داشته باشد تا بر اساس آن  ،محتوای رود را سامان
دهد  .نظر به اینکه حیطه شنار مخاطبان یعنی میاان آشنایی ی آگاهی آنها در مورد یر مسئله  ،تا هدف
های عاطفی ی حتی ریانی آنها در ریند تعامی های یر موزه ی از آن جمله موزه های جنگ بسیار حائا
اهمی اس  ،مذا ضریرتا شنار هدف ها  ،سالیق ی نیازهای مخاطبان درموزه های جنگ می تواند ضمق
کمر به نحوه انتهال میراث تاریخی  ،ترهنگی ی ارزش های یطق دیستانه ی همبستگی ملی  ،با جذب
گردشگران (مخاطبان ) موجب درآمد زایی ی رینق اقتصاد کشور شوند .
کلید واژه :موزه  ،جنگ  ،مخاطبان  ،انگیاه  ،گردشگری  ،اهداف ،
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بررسی نقش موزه های دفاع مقدس در توسعه گردشگری فرهنگی
مریم خلیل زاده مقدم ،کارمند باغ موزه دفاع مقدس تهران
ابوالفضل صادقپور فیروزآباد ،مربی و عضو هیات علمی دانشگاه هنر شیراز ،گروه موزه ،شیراز ،ایران

چکیده

بازدید از یادمان های دتاع مهدس ی به عبارتی گردشگری دتاع مهدس ،کمر بسیاری به ترییج ی
نشر ارزش های یاالی دتاع مهدس ی انتهال صحیح آن به نس های آینده اس  .در همیق راستا ،بررسی
نهش موزه های دتاع مهدس در توسعه گردشگری ترهنگی ،به عنوان مسأمه اصلی ایق مهامه مطرح اس  .در
عصر کنونی گردشگران ترایانی با هدف بازدید از موزه ها به مساترت می ریند ،مذا کارشناسان ی برنامه ریاان
گردشگری جهان برنامه ها ی تبلیغات راص ی درازمدتی در مورد موزه های کشورشان ،را با هدف جذب
گردشگر در دستور کار رود قرار داده اند .ایق موضوع نشان می دهد که جذب گردشگر یکی از مهمتریق
کارکرد موزه ها تلهی می شود ی ایق امر رییدادی به شمارمی آید که در گستره جهانی ری به گسترش ی
تاینی اس  .در طول تاریخ ،ترهنگ نهش مهمی در گسترش گردشگری ترهنگی ایفا کرده اس که یکی از
اشکال مورد عالقه گردشگری ،میان عالقمندان به ترهنگ اییار ی شهادت بازدید از موزه های دتاع مهدس
می باشد .چون حفظ ی زنده نگه داشتق آثار ترهنگی به جا مانده مربوط به مهومه دتاع مهدس می تواند در
تهوی هوی ملی ی ترهنگی جامعه نهش بساایی ایفا نمایند .در ایق پ یهش به ریش توصیفی ی تحلیلی به
بررسی نهش موزه های دتاع مهدس در توسعه گردشگری ترهنگی می پردازیم ی نتایج حاص از پ یهش نیا
بیانگر آن اس که نهش ی جایگاه موزه های دتاع مهدس در جذب گردشگری ترهنگی تا چه اندازه موثر ی
مفید اس ی چگونه می توان از ایق قابلی ها در جذب گردشگران به ایق نوع از موزه ها استفاده کرد .ریش
ایق پ یهش بصورت توصیفی  -تحلیلی ی ریش گردآیری مطامب به صورت کتابخانه ای اس .
واژگان کلیدی :دتاع مهدس ،موزه ،گردشگری ترهنگی ،آثار ترهنگی ،گردشگر
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نقش موزه های دفاع مقدس در جایگاه دیپلماسی عمومی گردشگری دفاع مقدس
سید محمد موسوی22

چکیده

هدف :شناسایی نهش موزه های دتاع مهدس در جایگاه دیپلماسی عمومی گردشگری دتاع مهدس
در کشورمان اس  .ریش :ایق مهامه با ریش توصیفی تحلیلی نگاشتهشده ی از محاظ گونهشناسی ،در حیطه
مطامعات کتابخانهای ی در دسته کاربردی جایمیگیرد .یاتته ها :با توجه به ریند ری به رشد ی استهبال
گست رده مخاطبان از موزه های دتاع مهدس ،به نظر می رسد که ایق موزه ها به عنوان یر دیپلماسی
عمومی قدرتمند گردشگری دتاع مهدس مطرح اند ی از طرتی ترص روب برای مسئوالن ی دس اندرکاران
کشورمان اس تا از ظرتی ایق موزه ها جه معرتی ی شنار هرچه بهتر هش سال جنگ تحمیلی را که
از سوی نظام سلطه بر کشورمان تحمی شده اس  ،به گردشگران به تصویر بکشانند .نتیجهگیری :موزه های
دتاع مهدس ظرتیتی قاب توجه دارند که می توانند به گردشگران ی مخاطبان رود ،به یی ه گردشگران
رارجی ی نس جدیدِ پس از انهالب اسالمی ،مفاهیمی چون :شهام  ،اییار ،از رودگذشتگی ،یتاداری ی
مظلومی مردم سرزمینمان را نمایش دهند.
واژگان کلیدی :دیپلماسی عمومی ،گردشگری ،دتاع مهدس ،موزه های دتاع مهدس

22دانشجوی دکتری مدیری گردشگری دانشگاه علم ی ترهنگ ()s.m.moosavi@outlook.com
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آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در باغ موزه دفاع مقدس از دیدگاه ذینعفان گردشگری با رویکرد فازی
سید محمد موسوی23

چکیده

مسئله آسیب شناسی ترهنگ سازمانی ،در سازمان ها مسئومیق را قادر می سازد تا مسای در ایق
زمینه را ایموی بندی کنند ی ادراکات ی انتظارات زیرمجموعه های رود را شناسایی نمایند تا بدینوسیله
بتوانند شکاف بیق یضع موجود ی مطلوب را بهبود بخشند .ایق پ یهش برای بررسی یضعی ترهنگ
سازمانی در با موزه دتاع مهدس انجام گرتته اس  .پ یهش حاضر از نوع پیمایشی ی کاربردی بوده ی
جامعهی آماری ایق پ یهش ،تعدادی از اینفعان صنع گردشگری شام اعضای هیئ علمی دانشکده های
گردشگری ،مدیران یکارکنان بخش های رصوصی ی دیمتی صنع گردشگری ی دانشجویان گردشگری می
باشد .در ایق مهامه از مدل دنیسون که مدمی جدید ی کام اس استفاده شده اس  .داده ها با استفاده از
پرسشنامه استاندارد دنیسون جمع آیری ،ی با استفاده از تکنیر  TOPSISتازی مومفه های آن براساس هر
بُعد ایموی بندی گردیدند .یاتته ها نشان می دهد که به ترتیب در ابعاد اشتیاق به کار ،ثبات ،انطباق پذیری
ی رسام  ،شارص های "عالقمندی ی پیگیری مشتاقانه مدیران ی کارکنان برای انجام یظایف ی مسئومی
های محومه"" ،یجود مجازات در زمینه بیتوجهی به ارزشهای سازمان" شنار ی درك عمیق مدیران از
رواستهها ی نیازهای گردشگران"" ،مشخصبودن اهداف ی جه بلندمدت در سازمان" با اهمی ترینند.
واژگان کلیدی :ترهنگ سازمانی ،مدل دنیسون ،با موزه دتاع مهدس ،اینفعان گردشگری

23دانشجوی دکتری مدیری گردشگری دانشگاه علم ی ترهنگ ()s.m.moosavi@outlook.com
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گردشگری دفاع مقدس و اثرات آن بر توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
حمید حیدرپناه24

چکیده

در عصر حاضر که به مدد پیشرت

های تکنوموژیر ،رشد شبکه های ماهواره ای ی تضای مجازی شاهد

اتاایش هجمههای ترهنگی هستیم ،تهوی ترهنگ اییار ی شهادت به عنوان یکی از مهمتریق ی اساسی تریق
جنبه های مهم ترهنگ ما ،بیش از گذشته از اهمی

یی ه ای برروردار شده اس  .بدین شر دیران هش

سامه ی دتاع مهدس به دمی شرایط ی یی گی های راصی که داش  ،یکی از پراهمی

تریق ی تاریخی تریق

دیران انهالب اسالمی بود که مهمتریق یی گی آن ایجاد شور ی نشاط انهالبی ی ترییج ریحیه ی اییار ،شهادت
ی معنوی

بود .سامها از جنگ گذشته ی بهتریق راه برای بازروانی ی احیای آن دیران مستندسازی ،ایجاد

موزه ها ،راطره نگاری ی از همه مهم تر نمایش مناطق عملیاتی آن دیران اس

که در قامب اماکق مورد

بازدید برای اردیهای راهیان نور ی همچنیق توسعه ی گردشگری دتاع مهدس ،قاب بازیابی اس

.ایق

پ یهش به بررسی رابطه ی بیق گردشگری دتاع مهدس ی نهشی که در ترییج ترهنگ اییار ی شهادت دارد،
می پردازد ی به ریش اسنادی ی کتابخانه ای در کنار ترا تحلی پ یهش های صورت گرتته در ایق زمینه
انجام گرتته ی تالش شده مهمتریق زیایای ایق مهومه ،تعاریف ،عوام موثر ی در پایان راهکارهای اجرایی در
ایق رصوص پیشنهاد شود.
واژگان کلیدی :گردشگری ،جنگ ،اییار ی شهادت ،راهیان نور.

24دکترای جامعه شناسی ترهنگی ،مدرس دانشگاه علمی کاربردی ترهنگ ی هنر تهران ،یاحد  99ایمی :
hamidheydar2009@gmailcom
24کارشناس ارشد مدیری جهانگردی ،گرایش بازاریابی جهانگردی ،دانشگاه عالمه طباطباییmhdshrb@gmail.com
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باغ موزه های دفاع مقدس و صنعت گردشگری(بازار داخلی و خارجی)
محمد برسم

چکیده

امریزه با توجه به اتاایش ی متنوع شدن گونه های گردشگری در عصر جدید ،گردشگری با عنایینی
چون جنگ ،تلخ ی یا سیاه نیا به گونه های رایج گردشگری اتایده شده ی مورد توجه گریه کییری از
عالقمندان به ایق صنع قرار گرتته اس  .مهامه حاضر به بررسی با موزه های دتاع مهدس با تأکید بر نهشی
که ایق با موزه ها می توانند بر صنع گردشگری ی توسعه آن داشته باشند ،پردارته ی پیامدهای احتمامی
آن را بررسی می کند که برای جمع آیری داده ها ی اطالعات مورد نیاز ،از ریش کتابخانه ای ،مهامه ها ی منابع
اینترنتی استفاده شده ا س .نتایج بد س آمده نشان می دهد که بیق با موزه های دتاع مهدس ی دستایرد
حاص از آن ی صنع گردشگری رابطه معناداری یجود دارد .در نتیجه می توان ایق امید را داش که
گردشگری ی با موزه های دتاع مهدس بتواند جایگاهی مناسب در راستای رینق صنع گردشگری در کشور
ایفاء کند که بدیق منظور می توان تبلیغات ی بازاریابی گردشگری ی همچنیق بازدید از با موزه های دتاع
مهدس را در برنامه های مراکا آموزشی کشور مد نظر قرار داد.
کلید واژه ها :با موزه ،دتاع مهدس ،میراث ترهنگی ،صنع گردشگری
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طرح بازاریابی باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
مجتبی عبادی فتح 25

چکیده

طرح پیش ری ،طرح جامع بازاریابی با موزه دتاع مهدس تهران می باشد که اهداتی چند بعدی از
جمله اتاایش تعداد مخاطبان ،کسب حداکیری سود اقتصادی ،ایجاد برند ملی ی بیق اممللی ی مطرح شدن
بیشتر در بازارهای رقابتی صنع گردشگری حال حاضر دنیا را دنبال می کند .محهق ابتدا به ریش اسنادی،
مبانی نظری طرح را با تکیه بر مدل بازاریابی کاتلر بنا نهاده ی در مرحله دیم با استفاده از اباار پرسشنامه
میان بازدیدکنندگان ی کسب نظر از ربرگان امر (ریش دمفی) به پیمایش پردارته ی نهایتا با تجایه ی تحلی
اطالعات کسب شده ،راهکارهایی را برای نی به اهداف اکر شده ارایه می نماید.
واژگان کلیدی :بازاریابی ،با موزه ،دتاع مهدس ،گردشگر ،مخاطب.

 25کارشناس ارشد مدیریت گردشگری (گرایش بازاریابی) دانشگاه علم و فرهنگ تهران ،مترجم و راهنمای باغ موزه دفاع
مقدس تهران
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جهانی شدن و تأثیر آن بر موزه باغ دفاع مقدس جمهوری اسالمی ایران
سجاد کتابی

چکیده

امنی ملی کشورها تح تأثیر متغیرهای بیق اممللی ی منطهه ای که کانونهای بحران محسوب می
شود همواره مورد تهدید قرار دارد هر چه بردامنه ی گسترش جهانی شدن ی ابعاد آن اتایده می شود ،نسب
به آن دسته از کشورهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند ایق تهدیدات در عرصه های مختلف سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ی ترهنگی تشدید رواهد شد .بنابرایق پدیده جهانی شدن به میابه تهدیدی بر امنی
ملی کشورها قاب بررسی کارشناسی اس  .ایق مطلب موجب طرح سؤاالت بسیاری رواهد بود که برری از
سؤاالت به ماهی جهانی شدن ی ابعاد آن مربوط می شود که در ایق مهامه متغیر مسته ترضیه ی تبیینی
رواهد بود ی برری به شرایط امکانات ی موقعی جغراتیایی ی ترهنگی جوامع در تهاب با جهانی شدن .در
ایق باره سؤال ایق اس که جهانی شدن چگونه ی در چه سطحی بر امنی ملی جمهوری اسالمی ایران تأثیر
می گذارد .مؤمفه هایی چون تنوع ی تعدد بازیگران جهانی شدن یا جهانی سازی ،انتااعی بودن تعابیری که از
مفهوم جهانی شدن استنباط می شود ،یجود مناتع ی محدیدیتها ،نیتها ی پریژه هایی برای اهداف مشخص ی
اینکه جهانی شدن را در چارچوب تئوریکی با سه رییکرد پریژه ،پریسه ی پدیده مورد توجه قرار داده می
شود .از سویی موقعی منطهه ای ی بیق اممللی ایران ،شرایط اقتصادی ،قرابتهای ترهنگی ،موقعی ژئوپلتیر
سبب می شود رهیاتتهای مختلفی در پاسخ به سؤال توق پیش ریی مخاطب رواهد بود که ایق امر بستگی
دارد به مرتبط سارتق ترض های احتمامی مورد نظر در دی متغیر مسته ی یابسته ی موضوع جهانی شدن ی
امنی ملی جمهوری اسالمی.
در ایق مهامه سعی شده اس
عنوان ای معرتی شود.

با توجه به پاسخ سؤال اصلی ترضیه ی طراحی ی ارائه شده تح

جهانی شدن چه به میابه پریسه ی پریژه ی یا پدیده بر امنی ملی جمهوری اسالمی تأثیر گذار اس .
ایق تأثیرات بستگی به ایفای نهش بازیگران ی نخبگان جمهوری اسالمی ی سیستم مدیریتی کالن کشور
دارد .با توجه به زمینه های مناسب ی امکانات ترهنگی ،سیاسی ،ژئوپلیتکی ایران ،جهانی شدن می تواند
ترصتهای جدی ی مناسبی که تضمینی اس بر امنی ملی را برای کشور تراهم کند .در غیر ایق صورت به
حذف ترصتها ی تهدید امنی ملی جمهوری اسالمی منجر رواهد شد.
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گردشگری ،دفاع مقدس ،فرهنگ ایثار و مقاومت
رقیه شجاع میاردان ،کارشناس ارشد گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی

چکیده

ارزشهای دتاع مهدس در جامعه اسالمی ما جاء ارزشهای اجتماعی قلمداد شده که به سطح ارزشهای
ملی -مردمی رسیدهاند ی اینر دغدغه حفظ ی انتهال ترهنگ اییار یمهایم به نس آینده مسامهای اجتماعی
محسوب میشود .ایق ارزشها با توجه به جذابی ی عمهی که دارند میتوانند در تضائی نو همراه با قامبی
مناسب به عرصه گفتمان ترهنگی یارد شوند ،به همیق دمی تحهیق حاضر به تحلی محتوای جلوههای
اییار ،مهایم ی دتاع مهدس پردارته اس  .هدف از ایق پ یهش بررسی ی تحلی ترهنگ اییار ی مهایم ی
نحوه انتهال آن به نس های آینده ی همچنیق تبییق انواع گردشگری اس که از دتاع مهدس مشتق میشود.
ریش تحهیق توصیفی تحلیلی ی ریش گردآیری اطالعات کتابخانهای با هدف تبییق ابعاد ی مومفههای مدل
ترهنگ دتاع مهدس در ایران ی ارتباط آن با صنع گردشگری اس  .نتایج تحهیق حاکی از آن اس که ابعاد
هویتی ترهنگ دتاع مهدس حکای از راستگاه ایرانی اسالمی آن بوده ی مرتبط با استهالل ی بامندگی کشور
ی پررنگ شدن ترهنگ اییار ی مهایم ی رشد گردشگری جنگ میباشد.
واژههاى کلیدى:گردشگرى،گردشگرىجنگ ،دتاع مهدس ،یادمانهاى جنگ ،اییار ی مهایم
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تأثیر بازاریابی در توسعه گردشگری موزه های دفاع مقدس

یاور کیهانیان26
چکیده

گردشگری ی درآمدهای موجود در صنع

گردشگری در حال تبدی شدن به یکی از ارکانهای اصلی اقتصاد تجارت

جهانی میباشد .اتاین بر ایق بسیاری از برنامهریاان ی سیاستگذاران توسعه نیا از صنع گردشگری به عنوان یکی از
ارکان توسعه پایدار یاد میکنند .صنع

گردشگری به عنوان زمینه مؤثری در توستعه اقتصادی ،اجتماعی ،مسای

زیس محیطی ی کامبدی ترهنگی در شهرهای مختلف مطرح میباشد ی میتواند جه شکوتایی اقتصادی ،ارتباطات
ترهنگی بیق شهرهای مختلف ملی ی بیق اممللی گامهای مؤثری در راستای تحهق توسعه پایدار شهری بردارد .در ایق
راستا مکان های ترهنگی ی از جمله مکانها ی یادمانهای شهدا ،مناطق عملیاتی دیران دتاع مهدس ی موزههایی که
به منظور حفاظ

ی سیان

از دستایردهای دتاع مهدس تشکی گردیده با داشتق عملکردهای ترهنگی ی مذهبی

دارای پتانسی باالیی جه تبدی به مکانهایی پایدار جه گردشگری میباشند که توجه ی اهمی مسئومیق امر را
جه پایداری ی دیام بیشتر گردشگری را در سطح ملی ی بیق اممللی می طلبد .در ایق رابطه ،موزههای دتاع مهدس
از پتانسی باالیی برای جذب گردشگران برروردار بوده که عالیه بر رینق اقتصادی ،به آشنایی بیشتر مردم ی به
رصوص نس جوان با آموزه های انهالب اسالمی ی رشادتهای رزمندگان اسالم کمر شایانی میکند .مهامه حاضر با
هدف بررسی نهش های بامهوه تعامیتهای بازاریابی در توسعه گردشگری موزه های دتاع مهدس انجام داده اس .
کلید واژگان :بازاریابی ،گردشگری ،دتاع مهدس ی موزه

26
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تفسیر معناشناختی موزههای دفاع مقدس و نقش آنها در انتقال ارزشهای ایثار و مقاومت
علیرضا قبادی ،27نرگس شجاعی28

چکیده

هدف از تحهیق حاضر تفسیر معناشنارتی موزههای دتاع مهدس ی نهش آنها در انتهال ارزشهای
گذش  ،اییار ی مهایم

اس  .کارکرد اصلی موزههای دتاع مهدس درك معانی ترهنگی دتاع مهدس

(گذش  ،اییار ی مهایم ) اس

بهگونهای که مخاطب بتواند به صورت ریحی ی تیایکی معنای ترهنگی دتاع

مهدس را درك نموده ی دتاع مهدس که بخشی از حاتظه تاریخی مل ایران اس حفظ شود.
ایق پ یهش در چارچوب نظریه تفسیرگرایی کلیفورد گیرتا انجام شده اس  .در ایق نظریه به
سار  ،کارکرد ،نشانه شناسی ی معنی شناسی پدیدههای ترهنگی دتاع مهدس توجه شده اس ی با توجه به
ایق چارچوب نظری ی بنابر رهنمود کلیفورد گیرتا در بخش ریش از رییکرد اتنوگراتی ی برای جمعآیری
اطالعات از مصاحبه عمیق ،مصاحبه با متخصصان ،مصاحبه اپیایدیر ی مشاهده مستهیم بههمراه استفاده از
اسناد ی مدارك استفاده شده اس  .در ایق مهامه به بررسی دقیق زیایای معنایی موضوع در باع موزه دتاع
مهدس تهران پردارته شده اس  .نتیجه مطامعه حاضر که از بررسی ابعاد معماری (تداعی کننده تضا ی مکان
دیران دتاع مهدس در اهق مخاطب) ،تجهیاات جنگی (تداعی کننده نوعی نیریی اراده ی قدرت در پس اباار
جنگی ساده در برابر اباارآالت جنگی قدرتمند دشمق) ،اباار معنوی (تداعی کننده ایمان ی تهوای رزمندگان
ی نیریی امهی پشتیبان) ی تصاییر ی تیلمها بهدس

آمده اس

نشان میدهد که اگرچه موضوعاتی که در

موزه به نمایش درآمده ارزشهای دتاع مهدس را منته میکند اما سارتار موزه به گونهای اس که ظرتی
مناسب را برای امهاء پیام دتاع مهدس ندارد.
کلمات کلیدی :دتاع مهدس ،موزه ،مهایم  ،ترهنگ ،ارزش

 27استادیار گریه جامعه شناسی دانشگاه روارزمی
 2۸دانشجوی دکتری سیاستگذاری ترهنگی دانشگاه روارزمی؛ narges.shojaie@gmail.com
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نقاشی دیواری با موضوع دفاع مقدس به مثابه فرصت جذب گردشگر
سید موسی پورموسوی 29امیرمسعود احمدی 30زهرا داورپناه31

چکیده

با توجه به اتاایش ی متنوع شدن گونههای گردشگری در جهان ،در سالهای اریر گونه ی جدیدی از
گردشگری تح

عنوان گردشگری سیاه به انواع متدایل گردشگری اضاته گردید .یکی از شارههای

گردشگری سیاه ،گردشگری جنگ اس

که بیانگر آن اس

که در آینده ی نه چندان دیر مناطق مرتبط با

جنگ بیگمان یکی از پُر بینندهتریق انواع جاابههای گردشگری جهان رواهد شد .پتانسی های مرتبط با
گردشگری جنگ دارای انواع مختلفی از جمله نمایشگاهها ،موزهها ،گورستانها ،یادمانها ،مح

انجام

نبردهای سهمگیق ،اردیگاههای کشتار جمعی میباشد .در ایق میان نهاشیهای دیواری مرتبط با موضوع
جنگ میتواند بهعنوان یر جاابهی بامهوه برای جذب گردشگر مورد توجه برنامهریاان قرار گیرد .پ یهش
پیشِری با استفاده از ریش کیفی گریههای متمرکا (توکوس گریپ) ی با بهرهمندی از آراء متخصصان ایق
حوزه نسب

به شناسائی پنج شارص ارتهاء کمی – کیفی ،توسعهی منابع انسانی ،سیاس های اجرائی،

برنامهها ی تعامی های اثر بخش بازاریابی یتسهی ریندهای تبلیغی با استفاده از آزمونهای  tتر نمونه،
آزمون تریدمق ی Chi-Squareاقدام نموده ی در نهای
دس

یازیده اس  .نتایج بهدس

آمده مبیّق آن اس

به ایموی بندی عوام مؤثر بر جذب گردشگری
که شارص «توسعه منابع انسانی» دارای بیشتریق

تأثیر ی «حفظ ی ارتهاء کمّی – کیفی نهاشیهای دیواری دیران دتاع مهدس» دارای کمتریق تأثیر در بیق
عوام مؤثر بر جذب گردشگری میباشد.
واژگان کلیدی :گردشگری جنگ ،نهاشی دیواری ،دتاع مهدس ،جذب گردشگر

 29دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی یاحد صفادش  ،رئیس مرکا آموزش عامی دانشکده علمی کاربردی شهرداری تهران.
 30نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری بررسی مسائ
ahmadi.amir.m@gmail.com

اجتماعی ایران ،دانشگاه آزاد یاحد علوم ی تحهیهات،

 31دانشجوی دکتری آموزش زبان ترانسه دانشگاه تربی مدرس ،نشانی امکترینیکی:
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بررسی نقش والیت فقیه در دفاع مقدس
مرتضی اکبری32؛ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،مدرس دانشگاه پیام نور ابهر
زهرا اکبری ونهآباد33؛ دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ابهر

چکیده

هدف ایق مهامه بررسی نهش یالی تهیه در دتاع مهدس می باشد .ریش تحهیق در ایق مهامه کتابخانه ای
می باشد .در دیران دتاع مهدس ،امام رمینی(ره) با ایجاد پیوند میان مذهب ،جتگ تحمیلی ی نظام سیاسی
ی قداس بخشیدن به حضور در جبههها ،نهش بی بدیلی در سرنوش ملی ی نظام سیاسی ایران ایفا کرد .ایق
نهش در دیران دتاع مهدس برای پیشبرد جنگ ی عملیات ها بسیار با اهمی ی تعییق کننده بود .در عملیات
ریبر ،راهنمایی ی رواسته امام (ره) از ترماندهان ی رزمندگان مبنی بر «مایم حفظ جاایر» ی در قب از
عملیات ،با ترغیب مردم برای حضور در جبهه نهش معنوی تعییق کننده ای در موتهی نسبی ایق عملیات
داش  .در ایق مهامه تالش بر ایق اس که ایق تأثیرگذاری با نگاهی علمی ی مستند مورد تحلی قرار گیرد.
نفوا معنوی امام رمینی(ره) در میان رزمندگان ی ترماندهان باعث ایجاد رابطه مریدی-مرادی میان آنها شد
ی در طول دیارن دتاع مهدسو در عملیات های مختلف نشانه های ایق رابطه صورت عینی پیدا کرد .در
جریان تجایز عراق به ایران ،ممانع از سهوط آبادان ،آزادسازی ی شکستق حصر آبادان ،عملیاتهای طریق
امهدس ،تتح اممبیق ی بی اممهدس ی نیا عملیات ریبر ی تا پایان جنگ ایق نهش ی تأثیرگذاری عمیق بر
تصمیمگیریها ی مهایم ها از ناحیه دستورات ی یا پیامهای امام ،در جبهه ها نمایان اس .
کلیدواژکان :جنگ ایران ی عراق ،امام رمینی (ره) ،دتاع مهدس ،عملیات ریبر.

32آدرس :اهر-شهرك شیخ شهاب امدیق اهری-ریابان امام رمینی -دانشگاه پیام نور اهر؛
Mortezaakbari59@gmail.com
33آدرس :اهر-آموزش ی پریرش اهر-شهرك شیخ شهاب امدیق اهری -ریابان امام رمینی -دانشگاه پیام نور اهر.
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تجلی ادبیات عاشورایی در فرهنگ نامه دفاع مقدس
مرتضی اکبری34؛ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،مدرس دانشگاه پیام نور ابهر
زهرا اکبری ونهآباد35؛ دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ابهر

چکیده

بررسی چگونگی تجلی ادبیات عاشورایی در ترهنگ نامه دتاع مهدس مسأمه اصلی ایق پ یهش اس

که

پ یهشگر با انجام پ یهشی توصیفی ی تحلیلی ی گردآیری داده های مبتنی بر منابع کتابخانه ای ی با به
ردم

گرتتق نظریه گفتمان دینی ی ترهنگ عاشورایی مل

بارگ ایران در تالش برای یاتتق پاسخ آن

برآمده اس  .ترهنگ ی ادبیاتی که در دتاع مهدس تومید شد ی بر رتتار ی تومیدات تبلیغی ما کامالً حاکم بود.
آمیاه ای از حماسه ی عرتان ی مبتنی بر نگرش عاشورایی بود .عشق به ساالر شهیدان کربال یر بنیان ی
ترهنگ بود .در ایق راستا ،حضرت امام رمینی (ره) نیا شهادتها ،پیریزیها ی تداکاری های مردم را
محصول کربالء می دانستند ی پس از هر پیریزی می کوشیدند تا حلهه اتصال به کربالء را قوی تر ی ارتباط
ریحی ی معنوی رزمندگان را با عاشورا مستحکم تر سازند .بنابرایق دتاع مهدس با استفاده از سرمایه ترهنگ
ی ریح عاشورایی ینهض

اباعبداهلل امحسیق(ع) ی تداکاری ترزندان ی یاران ای ،ترهنگ ی ادبیاتی رییش پیدا

کرد که در همه گفتارها ،رطابه ها ،رهنمودها ،مکاتبات ،داستانها ،یصایا ،بیانیهها ،شعارها ی سریدها،
محتوای مراسم تودیع ،استهبال ی اعاام رزمندگان به جبهه ها ،مراسم تشییع شهداء ،سفارش ها ،آداب ی
ی رتتار ی ریحیه رزمندگان را متأثر سار

سلوك رزمندگان ی آزادگان ی  ...ظهور ی بریز یات

که به

نمودهایی از تجلی ایق دمبستگی در بخش های مختلف مهامه اشاره میشود ی در نتیجه تأثیرگذارتریق عام
معنوی در دیران دتاع مهدس ،ترهنگ عاشورایی می باشد.
کلید واژگان :امام رمینی(ره) ،دتاع مهدس ،عاشورا ،مذهب ،یالی .

34آدرس :اهر-شهرك شیخ شهاب امدیق اهری-ریابان امام رمینی -دانشگاه پیام نور اهر؛
Mortezaakbari59@gmail.com
35آدرس :اهر-آموزش ی پریرش اهر-شهرك شیخ شهاب امدیق اهری -ریابان امام رمینی -دانشگاه پیام نور اهر.
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جایگاه موزه های دفاع مقدس در توسعه گردشگری جنگ در ایران
مهدیه سهرابی36

چکیده

در طول تاریخ ،مل پیریز ی یا شکس

رورده از جنگ ها با هر پایهی تمدن ،به تناسب معیارهای

ارزشی حاکم در آن دیره ی جامعه ،یقایع جنگی را به گونه ای راص رود بیان ی عرضه می کنند(اصغریان
جدی.)137۸ ،
امریزه اکیر هنرهایی که در ردم

حفظ آثار جنگ درآمده اند ،متأثر از مکاتب مختلف هنری رایج

محسوب می شوند که موضوع آن ها در رابطه با جنگ قرار دارد .ایق هنرها عمدتاً مشتم بر :ادبیات ،تیلم،
عکاسی ،نهاشی ،مجسمه سازی ،بنای یادبود (مونومان) ،آرامگاه شهدا ،حفظ آثار تخریب ،طراحی میادیق،
طراحی موزه ها ی معماری دارلی ی  ...هستند (همان منبع).یکی از بهتریق راههای حفظ آثار جنگ ی انتهال
مفاهیم ی ارزش های جامعه در زمان جنگ به نس های آتی ،بازدید گریههای محتلف از ایق آثار ی یادبودها
ی به عبارتی گردشگری جنگ می باشد .امریزه گردشگری جنگ در دنیا عالیه بر اینکه ترصتی برای تجلی
از زرمندگان مداتع هر کشور می باشد ،به عنوان کالسی برای آموزش ی ترییج ترهنگ صلح ی نشان دادن
پیامدهای ییرانگر جنگ ی رشون

به نس های بعدی ی مریر درسها ی عبرتهایی که میتوان از آن

نبردهای رونیق گرت  ،مورد بهره برداری قرار می گیرد .یکی از مهمتریق ی اثربخش تریق جاابه های
گردشگری جنگ موزه ها می باشند که می توانند نهش حائا اهمیتی در توسعه گردشگری جنگ در کشور
داشته باشد.
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بررسی رابطه بین بهداشت روان و دینداری زائرین راهیان نور بازدید کننده مناطق جنگی دفاع مقدس
حسیق سرایانی
شرییق یتا
رضا پوربهرام
چکیده

حفظ ترهنگ شهادت یکی از نمادهای دینداری اسالمی میباشد موجبات تغییراتی در تار ی پود
زندگی ی نگرش اتراد گردد که سالم

ریانی آنها را نشانه می گیرد .دیق میتواند مهار تکانههای ریحی ی

جسمی مؤثر باشد .ایق پ یهش به منظور بررسی بیق بهداش

ریان ی دینداری زائریق راهیان نور بازدید

کننده از مناطق جنگی دتاع مهدس در هر دی جنس زن ی مرد در میانگیق سنی 20تا 35در منطهه2اعاام
شده اند ،می پردازد .جه
سالم

سنجش متغیرها از پرسشنامه دینداری کرمی – شعیری( )13۸6ی پرسشنامه

ریان  2۸سوامی استفاده شد .جامعه آماری ایق پ یهش کلیه اتراداعاام شده زن ی مرد که در قامب

کاریانهای راهیان نور مساجد منطهه 2تهران به تعداد755نفر شام

می شود که ۸5نفر نفر به صورت

تصادتی طبهه ایی به عنوان نمونه انتخاب شدند.نتایج تحلی ها نشان داد که بیق دینداری ی سالم

ریان

زائریق مناطق جنگی رابطه معنی داری یجود دارد )p<0/0001 ( :به ایق معنی که هر چه میاان دینداری
زائریق مناطق جنگی بیشتر باشد از سالم ریان بیشتری برروردارند.
کلید واژگان :بهداش ریانی ،دینداری ،ترهنگ شهادت ،راهیان نور ،مناطق جنگی دتاع مهدس
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بهره گیری از دستاوردهای مناطق جنگی برای توسعه گردشگری دفاع مقدس و اشاعه آن در باغ موزه های
دفاع مقدس
امین صفدری ،دانشجوی دکترای تخصصی برنامهریزی شهری دانشگاه تهران.37
فاطمه قربانی دانش آموخته کارشناسی شهرسازی ،دانشگاه پیام نور.

چکیده

در طول تاریخ ،ملتهای پیریز ی یا شکستخورده از جنگ ها با هر پایه تمدن به تناسب معیارهای
ارزشی حاکم در آن دیره ی جامعه ،یقایع جنگی را به گونهای راص رود بیان ی عرضه میکنند .جمهوری
اسالمی ایران با تجایز رژیم بعیی عراق در سال  1359درگیر جنگی طوالنی شد .ایق دتاع مهدس ،عالیه بر
آثار ی برکات بیرینی ،دستایردهایی در درین نظام اسالمی بر جای گذاشته اس ( سهرابی ی همکاران،
 .)1391یکی از مؤثرتریق ریشهای آشناسازی جوانان نس سوم انهالب با دستایردهای جنگ تحمیلی ی
ترییج ترهنگ پایداری دتاع مهدس ،حضور آنان در مناطق عملیاتی هش

سال دتاع مهدس ی درك تضای

معنوی ایق مناطق اس  .مذا بدیق منظور می توان ایق دستارید هارری در قامب موزه های دتاع مهدس از
مناطق جنگی ایجاد نمود ی همچنیق سفرهایی در کشور ما "راهیان نور "ی در ادبیات علمی "گردشگری
مناطق جنگی "روانده میشود به گردشگری موزه های مناطق جنگی برای کسانی که امکان سفر به ایق
مناطق ری نیا نداردر میط دارلی شهری نیا دردسترس قرار داد ی هم به توسعه گردشگری ی نیا ترییج
ترهنگی دینی ی اسالمی ی نیا اسوه های شهیدان دتاع مهدس پردار .
کلیدواژگان :گرشگری دتاع مهدس ،مناطق جنگی ،با موزه های دتاع مهدس،محیط شهری.

 37نویسنده مسئولa.safdari91@gmail.com،
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تأثیر موزه دفاع مقدس بر گسترش صنعت توریسم و ثبات شهری
طیبه السادات پیغمبر زاده38
ثریا جاللی39
محمد علی طالبی40

چکیده

توریس می تواند دریچه های نوینی از شنار  ،توسعه ی پایداری را برای جوامع به همراه داشته باشد .مهامه
حاضر با ایق پیش ترض که جاابه ای به نام موزه می تواند بر توسعه توریس
ی جنگ در مهصد بیفااید ،سعی نموده اس
توریس

تح

ترهنگ ی ....اس

ی به یی ه گردشگری موزه ها

تا هدف پ یهش رویش را به بررسی یضعی

رینق صنع

تاثیر جاابه موزه های جنگ بپردازد .یاتته ها نشان می دهد که شهر نماد مردم ،تاریخ ی
که برای نمایش ایق ارزش ها به گردشگران ی حفظ ی گسترش آنها ،از مکانی مانند موزه

استفاده می کند .در میان موزه ها ،موزه دتاع مهدس به مهایم  ،اییار ،ارزش های انسانی ی اجتماعی ی
اعتهادات معنوی بستر رویش توجه راصی نشان می دهد .موزه های دتاع مهدس  ،به صورت بامهوه نهش به
ساایی در جذب گردشگر ی معرتی تاریخ ی ترهنگ ایران در هش سال دتاع مهدس دارند که با برنامه ریای
ی مدیری دقیق از جانب سازمان های مربوطه می توان بستر مناسبی برای توسعه توریس را تراهم سار .
ایق پ یهش که به ریش توصیفی – تحلیلی ی با شیوه گردآیری اطالعات به صورت کتابخانه ای ی اسنادی به
انجام رسیده اس که به دنبال تحلی اثر موزه دتاع مهدس در صنع توریسم ی ثبات شهری می باشد.
کلید واژگان :دفاع مقدس ،توریست ،گسترش توریسم ،موزه

38نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد روابط بین المللt-peyghambarzadeh@yahoo.com ،
 39دانشجوی کارشناسی ارشد منابع انسانی
 40دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
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اعضای شورای سیاستگذاری این همایش عبارتند از:
جواد خضرایی رئیس شورای سیاست گذاری
دکتر ناصر رضایی دبیر علمی همایش
اصغر رضوانی دبیر اجرایی و اطالع رسانی همایش و عضو کمیسیون شورای سیاست گذاری
ابولقاسم قاسم خانی دبیر شورای سیاست گذاری
اصغر فالح زاده عضو شورای سیاست گذاری
اصغر میرزایی عضو شورای سیاست گذاری
زهرا داورپناه عضو شورای سیاست گذاری
طیبه السادات پیغمبرزاده عضو شورای سیاست گذاری

اعضای کمیته علمی و کمیته داوری این همایش عبارتند از:
دکتر ناصر رضائی
دکتر حسن الماسی
دکتر بهار بیشمی
دکتر حجت اهلل پاشاپور
دکتر محمد جعفر آجرلو
دکتر موسی پور موسوی
دکتر الهام پور مهابادیان
دکتر ولی تیموری
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دکتر مجتبی جاودان
دکتر محمدرضا رضوانی
دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی
دکتر محسن رنجبر
دکتر علی شالبافیان
دکتر بهرام نکوئی صدری
دکتر حمید ضرغام
دکتر برزین ضرغامی
دکتر عبدالرضا فرجی راد
دکتر امیر قدسی
دکتر فرزاد میرزائی قلعه
محمدرضا بستانی
دکتر علی صادقی
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