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 چکیده
 یفرهنگ يدفاع مقدس با داشتن عملکردها یاتیجنگ و مناطق عمل يها و از جمله ، موزه یفرهنگ يمکان ها

 تیباشند که توجه و اهم یم يجهت گردشگر داریپا ییکان هابه م لیجهت تبد ییباال لیپتانس يدارا یو مذهب
زنده نگه  يطلبد. برا یم یالملل نیبو  یرا در سطح مل يگردشگر شتریب یو دوام ب يداریامر را جهت پا نیمسئول

آن که  يرسد. موزه برا یبه نظر م يضرور يموزه ها امر تیبه اهم شتریداشتن آثار گذشتگان توجه هر چه ب
بپردازد بلکه  يصرفاً به گردآور یستیبا ینم دیخود برآ یو فرهنگ یآموزش ،ینقش اجتماع يفایبتواند از عهده ا

ل یدفاع مقدس از پتانس يها ن راستا، موزهیجامعه باشد. در ا کی خچهیو تار رهنگانتقال ف يبرا یگاهیجا دیبا
شتر مردم و به خصوص نسل یب یی، به آشنايبر رونق اقتصاده عالوه کجذب گردشگران برخوردار بوده  يبرا ییباال

حاضر با هدف  هند. مطالعک یم یانیشا کمکرزمندگان اسالم  يها و رشادت یانقالب اسالم يها جوان با آموزه
 .دفاع مقدس انجام شده است يموزه ها يدر توسعه گردشگر یابیبازار يها تیبالقوه فعال ينقش ها یبررس

 
 دفاع مقدس، موزه، يگردشگر ،یابیبازارواژگان کلیدي: 
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 مقدمه -1
 از تواند می صنعت این است گردشگري صنعت دنیا کارآفرین حال عین در و سودآور صنایع از یکی امروزه
 به نیاز سالم حال عین در عظیم صنعت این رونق و رشد باشد درجهان هرکشوري درآمدي منابع مهمترین
 واقع در داشته تنگاتنگی رابطه بازاریابی جمله از و اقتصادي مباحث با گردشگري صنعت دارد اي ویژه تمهیدات

 .گیرد انجام فنی و اصولی بازاریابی فعالیت آن براي باید که است اقتصادي بنگاه یک گردشگري گفت توان می
 آوردهاي دست که است اقتصادي کارکردهاي کارآمدترین و ترین برحسته از امروز، جهان در گردشگري، پدیده

 .)2017 گاال،ی(س آورد ارمغان به تواند می آن گامان پیش براي را بسیاري فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي،
 را بدیعی ياندازها چشم آن، ویرانی و وحشت و بودن تلخ رغم علی ایران علیه عراق ساله هشت تحمیلی جنگ
 هویزه، دوکوهه، قالویزان، شرهانی، شلمچه، یادمان(مانند هستند فرد به منحصر خود نوع در که است کرده ایجاد
 قالب در منطقه از بیرون و منطقه مردم از توجهی قابل بخش خاص توجه مورد جاذب، شرایط این ...). و ، فکه

 گرفته قرار )ها خانواده و جوش خود مردمی يها تشکل( یافته سازمان غیر و )نور راهیان( یافته سازمان ياردوها
 ایثار از ترجمانی تنها نه مقدس دفاع يگردشگر يها جاذبه منظر این از .کنند می بازدید جنگی مناطق از و

 می مقدس دفاع دوران از پذیر تاثیر و عملیاتی مناطق پهنه در مردم توده پشتیبانی و مقاومت و اسالم رزمندگان
 تالش، خداوند، يانتها بی قدرت به اتکال متعالی يارزشها تراوش و پاسداشت اصیل منبع بلکه باشند،

 تجربیات انتقال به منجر همچنین و سرزمین این آینده و امروز جوانان به دشمن برابر در مقاومت و ایثار،اخالص
 و ارزشها پاسداشت و حفظ يها زمینه و گشته افراد سایر به بازدیدکنندگان توسط مناطق این در گرفته صورت

 .)1394 اران،کهم و یمانی(ا آورد می فراهم را )کشور از خارج و داخل( جامعه سطح در مقدس دفاع يدستاوردها
 کشورهاي . باشد می کشورها اقتصادي توسعه در رشد حال در صنایع سریعترین از یکی عنوان به گردشگري

 گردشگران ورود از ناشی درآمدهاي از اي عمده سهم ساالنه ، آن از ناشی اقتصادي فعالیتهاي از بعد این در پیشرو
 در روز به روز و باشد می حاضر قرن صنعت بزرگترین گردشگري امروزه واقع در. دهند می اختصاص خود به را

 تعداد 2020 سال در که کند می بینی پیش گردشگري جهانی سازمان که اي گونه به . است ترقی و رشد حال
 بازاریابی ، یابد می اي ویژه اهمیت گردشگري بازاریابی بین این در . رسید خواهد نفر میلیارد 5/1 به گردشگران
 طوري به است، آتی و فعلی گردشگران رضایت جلب و نیازها بینی پیش شامل فنی مدیریت روند یک گردشگري

 فرآیندي از است ارتعب بازاریابی است. داده قرار یکدیگر با رقابت در را کنندگان عرضه و مسافرتی هاي شرکت که
 یکدیگر با خدمات و کاالها مبادله طریق از را هایشان نیامندي گروهها و افراد آن طی که فنی مدیریت و اجتماعی

 یابیبازار رایز باشند. پارچهکی و توأم یابیبازار با یستیبا يگردشگر توسعه به مربوط امور یتمام .سازند می برآورده
 .)1392 اران،کهم و نژاد ی(حاج است یتیریمد ندیفرا کی

 جذب و گردشگري محصوالت تهیه ، ریزي برنامه فعالیتهاي تمام بدانیم مدیریتی فرایندي را بازاریابی اگر
 و بازار ارزیابی فعالیتهاي همه از است عبارت بازاریابی .است بازاریابی فعالیتهاي و عملیات نیازمند گردشگر
 رضایت که تسهیالتی و هدف به حصول هاي هزینه ،امکانات ،خدمات ارزیابی با همراه ، بازار آن مشتریان نیازهاي

 آنها ترغیب و مشتریان از خاصی گروه بر شده گذاري هدف هاي برنامه شامل فرایند این . دارد بر در را مشتریان
  .)1395 اران،کهم و زاده نی(حس است خدمات از استفاده به

 است. شده انجام مقدس دفاع يها موزه يگردشگر یابیبازار هدف با حاضر مطالعه ور،کمذ مطالب به توجه با
 گردشگري مزایاي بر عالوه گرفت، خواهد پی را عمده هدف دو مقدس دفاع گردشگري توسعه هک است رکذ انیشا
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 امروز نسل عهده بر انسانی علمی وظیفه یک عنوان به که است شهادت و ایثار فرهنگ احیاي دنبال به عام طور به

 درآمدزایی، زمینه سرزمینمان دلیرمردان خاطره و یاد بزرگداشت ضمن رهگذر این از تا است آتی هاي نسل براي
 ایجاد داخلی گردشگري توسعه بر عالوه رهگذر این در .آید فراهم ها ملت بین همکاري و صلح توسعه زایی، اشتغال
 کردن روشن و تحمیلی جنگ هاي واقعیت بیان براي است مناسبی فرصت خارجی گردشگران جذب براي زمینه
  شورمان.ک مردم مظلومیت از جهانیان اذهان

 ادبیات پژوهش
 آیند. نمی حساب به صنایع سایر ملموس تولیدات جز و هستند خدمات نوع از گردشگري صنعت محصوالت

 صنعت این فرد به منحصر هاي ویژگی از این و دارد وجود اي عمده تقاوت خدمت یک و کاال یک بازاریابی بین
 سازمان تفریح به رفتن و منظره تماشاي کند. می مشارکت خدمت تولید در مشتري گردشگري صنعت در است.
 کردن مصرف و داد ارائه گردشگر به باید که خدماتی دیدن تدارك است. مقوله این از خوب بسیار اي نمونه یافته
 یک از آنها، سرپرست و گروه راهنماي بین متقابل ي رابطه قدر هر شود. می انجام همزمان صورت به خدمات این
 لذت گردش این از آنها و شد خواهد ارائه بهتري خدمت باشد، تر قوي و بیشتر دیگر سوي از بازدیدکنندگان و وس

 .)2016 اران،کهم و کی(پا برد خواهند بیشتري
 خالی صندلی چند با که هواپیمایی ندارند. را کردن انبار و سازي ذخیره قابلیت گردشگري صنعت محصوالت

 در .برساند فروش به بعدا و کند ذخیره را نرفته فروش هاي بلیط تواند نمی گز هر کند می ترك را فرودگاه
 یک مثال هستند. ارائه قابل شوند، مصرف باید و است نیاز آنها به که جایی در درست محصوالت، گردشگري،

 تواند نمی و کند می انتخاب غذا صرف براي دارد مناسبی قیمت که رستورانی نخستین گرسنه کودك با خانواده
 بازاریابی در موثر و مهم هاي ویژگی از یکی فراوان کار نیروي به نیاز .بمانند خاص رستوران یک شدن باز منتظر

 تعداد باید دارد وجود متقابل ي رابطه مشتري و خدمت ي کننده ارائه بین اینکه دلیل به است. گردشگري
 .)1395 ن،یب جهان و منش رانی(ا شوند گرفته کار به رکارگ یا و کارمند بیشتري

 یا سنجید را آن بتوان که نیست ماده همانند خدمت هستند. ناملموس و نامحسوس گردشگري، محصوالت
 نظرات و انتظارات بررسی سنجش، راه تنها .خیر یا هست استاندارد طبق آیا که کرد مشاهده و گیري اندازه

 که خدمتی ي درباره شوند، رو به رو کارمند یک با متفاوت انتظارات با نفر دو اگر است. خدمات مورد در مشتري
 صندلی شدن پر دلیل به که تاجري مثال عنوان به کرد. خواهند را متفاوتی هاي قضاوت شود می ارائه آنها به

 کسی که حالی در شود می کسالت و خستگی دچار مسلما کند سفر معمولی بخش در است مجبور پرواز یک هاي
 يها موزه .کند توصیف انگیز هیجان را سفر این است نشسته او کنار در تعطیالت روز چند گذراندن براي که

 يگردشگر محصول کی استاندارد يها شاخص و ابعاد یتمام با يگردشگر محصول ینوع توان یم را مقدس دفاع
 لیدال به توانند یم هک باشند یم یگردشگران دیبازد يبرا یانکم هکبل نبوده یمصرف ها موزه نیا گرفت. نظر در

 با شتریب ییآشنا يبرا یحت ای و مقدس دفاع میمفاه با ییآشنا ،یانقالب يارزشها به اعتقاد از اعم یمختلف
  ).1392 اران،کهم و نژاد ی(حاج نندک دیبازد ییها موزه نیچن از دارند لیتما رزمندگان یدانیم يتهایفعال

 گردشگري بازاریابی محیط
 به خدمات و کاال ارائه و تامین در شرکت یک قابلیت بر که است نیروهایی و عوامل مجموعه بازاریابی محیط

 است شرایطی شامل خرد محیط شود. می کالن و خرد محیط دو شامل بازاریابی محیط گذارند. می تاثیر مشتري
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 این رابطه بر جمله از و عوامل گونه این بر حدودي تا گردشگري سازمان است. حاکم فعلی هاي محیط بر که
 رابطه مسافرتی هاي شرکت مثال گذارند. می تاثیر مسافرتی خدمات توزیع و تامین دیگر هاي شرکت با سازمان
 که شود می مرتبط عواملی از تر گسترده مجموعه به  کالن محیط دارند. هواپیمایی خطوط و ها هتل با نزدیکی

 سیاسی، ی،فرهنگ طبیعتی داراي عوامل این.گذارند می تاثیر گردشگري صنعت فرایند کل بر زیادي حدود تا
 نیز و اروپا به مسافرت براي تقاضا میزان افزایش همچون شرایطی و هستند فناورانه و ،اجتماعی اقتصادي

 ازعوامل برخی .)1395 ،ینخع و (خداداد کند می ایجاد را خاورمیانه در سیاسی ناآرامی ایجاد چون مخاطراتی
 :است ذیل شرح به گردشگري بازاریابی در توجه مورد کالن و خرد محیطی

 و اصول در لیملال بین و دولتی مشارکت گردشگر، تبادل و آزاد تجارت در دولت سود سیاسی: محیط -1
 استیس پود و تار با مقدس دفاع يارزشها هک آنجا از رابطه نیا در .)غیره و المللی بین هواپیمایی (خطوط قوانین

 باشد یم مقدس دفاع يها موزه يگردشگر یحام يجد یلکش به یفعل یاسیس طیمح لذا است، ختهیآم شورک
  .)1395اران، ک(مهماندوست و هم

 و سازي خصوصی گردش، و وتفرج خارج مصرف الگوهاي تغییر اقتصادي، هاي نظام رشد اقتصادي: محیط -2
مختلف اعم  ياز نهادها ياریه بسکد عنوان نمود یبا يط اقتصادی. در رابطه با شراگردشگري در دولت نقش کاهش
ن امر یپردازند. ا یم یجنگ ينندگان از موزه هاکدیبازد يال مختلف براکرا به اش ییها انهی، رایو خصوص یاز دولت

دفاع  يگردشگر يب باعث رونق اقتصادین ترتیشده و بد یین موزه هایشتر گردشگران از چنید بیباعث بازد
 ). 1394اران، کو هم یمانیمقدس خواهد شد (ا

 فرعی هاي گروه به جوامع بندي تقسیم فرهنگی، ارزش الگوهاي تغییر  ماعی:اجت – فرهنگی محیط -3
ا خود جنگ یران یرا اغلب مردم ایدفاع مقدس است؛ ز يگردشگر یشور به شدت حامک یط فرهنگی. محفرهنگی

برخوردار است.  ییگاه باالیآنان از جا يدفاع مقدس برا يا ارزشهایرده اند و کوجود لمس  یهشت ساله را با تمام
دفاع  يگردشگران به موزه ها یدر اقبال عموم یان اصلکاز ار یکیشور ک یفرهنگ اجتماع ن،یمحقق یده برخیبعق

 ). 1394، ياست (مراد ین سفر به مناطق جنگیمقدس و همچن

 گردشگري بازاریابی آمیخته 
 ماهیت روي بر و است عموم با داشتن ارتباط براي شود می استفاده تورگردان بوسیله که هایی استراتژي

 گردشگري در متفاوتی صورت به مشتري هم و بازاریابی فرآیند هم نوع دو هر بنابراین کند. می تأکید خدمات
 ساکنان رضایت اول وهله در باشد داشته نظر در را بعد دو باید بازاریاب ، گردشگري بازاریابی در کنند. می عمل

 سوي از ، گردشگري تجربه از رضایت شدن حاصل دوم بعد در و گردشگري جریان از سود کسب از محلی
 محورهاي به استوار و وابسته گردشگري بازاریابی رو این از .)2014اران، کات و همک( باشد می بازدیدکنندگان

  :باشد می زیر
 شرکت یک مالی رفاه زیرا . است بازاریابی عملکردهاي از محصول یا خدمات قیمت کردن مشخص :قیمت -1

 مورد شرایط شامل گذاري قیمت . است گذار تاثیر خدمات یا محصول در رقابتی و کیفیتی فاکتورهاي اندازه به
 .باشد می مشتري براي داشتن اعتبار یا بودن دسترس در قبیل از فروش
 مشتري به که چه آن کند، می پیشنهاد شرکت یک که سرویس و خدمات ترکیب از است عبارت :محصول -2
 بازاریابی عملکرد یا شرکت یک تصویر براي محصول یا خدمت ترکیب بنابراین شود. می پیشنهاد خرید براي

 .است حیاتی
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 انواع از تور نماید.در مصرف را شده عرضه محصول ان در باشد قادر مشتري که است جایی مکان :مکان -3

 از شود، می استفاده گردشگري خدمات براي کردن پرداخت یا رزروکردن براي گران واسطه از زیادي و متفاوت
 بود. خواهد فرسا طاقت و سخت مشتري براي فرآیند این گران واسطه بدون فروشان، کلی و سفر کارگزاران قبیل
 تواند نمی 717 بوئینگ یک که همانطوري کند سوار اش خانه از را مسافري هر تواند نمی تور مدرن اتوبوس یک

 دسترس آسانی به پرداخت و رزرو براي باید گردشگري خدمات کند. پرواز مسافر نظر مورد خیابان هر مقابل از
  ).2014اران، کات و همک( است انعطاف قابل غیر نقل و حمل واقعی توزیع زیرا باشد
 یا خدمات فروش نتیجه افزایش منظور به مشتري با ارتباطی سطوح همه به تبلیغات :آگهی و تبلیغات -4

 .دهد می نمایش را ارتباط ترکیب گسترده معناي در تبلیغ . دارد اشاره محصوالت
 طرح که است مهم بنابراین . است سفر دیگر عوامل به وابسته هم جزیره یک در سفر عامل یک :مشارکت -5
 مشارکت بازاریابی زمینه در خود شراکت به توجه با ها سازمان اکثر که است الزم کاري، چنین در شود ریزي
 .باشند داشته
 دیگر هم با نظر مورد سفر چندین عوامل زیرا آورد می پیش را بندي بسته مفهوم مشارکت  :بندي بسته -6

 کنندگان تهیه سازد می تر کننده ترغیب و تر هیجان با را سفر نوع همه و قیمت، یک تحت شود می فروخته
 با عوامل متفاوت، هاي راه در که هرچند دهند می ها گردان تور و سفر کارگزاران به را اجازه این سفر عامل

 براي و کنند، می عمل گران واسطه عنوان به و شود، می فروخته قیمت یک تحت شود، می بندي بسته همدیگر
 .)2013(هادسون و تال،  کنند می دریافت هزینه یک شان خدمات همه

 مقدس دفاع يگردشگر
 گردشگري خاص، فضایی الگوهاي جمله از آید، می وجود به خاص فضایی هاي الگو چهارچوب در گردشگري

 مناطق در بویژه و عملیاتی مناطق گستره در جنگ از ناشی هاي جاذبه وجود است؛ مقدس دفاع عملیاتی مناطق
 معنوي هاي ارزش از صیانت آن از مهمتر و گردشگران مقصد براي بزرگ بسیار منبعی تواند می جنوبی و غربی
 ایران تاریخ مهم هاي بخش از یکی مقدس دفاع .باشد نیز بعدي هاي نسل به آن انتقال و مقدس دفاع دوران
 به تا شود حفظ باید که داشته هم دیگري سیاسی و فرهنگی مختلف ابعاد نظامی، بعد بر عالوه که هست
 مختلفی فضاهاي مقدس دفاع در درگیر هاي بخش همت با منظور این به رسیدن براي .برسد هم آینده هاي نسل

 همان دیگر سوي از و کنند نگهداري و بازسازي سو یک از را مقدس دفاع گرانسنگ میراث تا شده دیده تدارك
 سازند منتقل اند نکرده درك را مقدس دفاع و جنگ فضاي که جوانانی به را جهادي روحیات و هوا و حال
 .)1393 اران،کهم و يزی(مهر
 بلکه نیست، ایران تاریخ دفتر در شده يسپر رویداد یک تنها مقدس، دفاع ایران، مسائل گران تحلیل اعتقاد هب

 خواسته نیز، و ... و نظامی ، سیاسی اجتماعی، فرهنگی، ،ياقتصاد از اعم ها حوزه تمام که است اجتماعی واقعیتی
 چندان نه سالیانی گذشت با اما .است داده قرار تأثیر تحت آن از پس و وقوع زمان در را جامعه ياعضا رفتار و ها

 این که رود می آن بیم ,ناپذیر اجتناب فرهنگی و ياقتصاد ,اجتماعی تغییرات اثر بر و مقدس دفاع دوران از دور
 احساس ضرورت این لذا .گیرند قرار فراموشی و تحریف یعنی آسیب، دو معرض در تدریج به دستاوردها و ارزشها

 تحریف و فراموشی از يپیشگیر بر عالوه مقدس دفاع دوران معارف به نگر ژرف نگاهی و نو رویکرد با که شود می
 .نمود منتقل اند نکرده كدر و ندیده را مقدس دفاع که يبعد يها نسل به را آنها بتوان مقدس دفاع يها ارزش
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 اسالمی ایران بالندگی و استقالل حفظ ضامن ها، حماسه این با اسالمیمان میهن غیور مردم و جوانان نمودن آشنا
 .)1394 اران،کهم و یمانی(ا است

 رابراي پایداري و توسعه شناخت، از نوینی هاي دریچه تواند می فرهنگی، گردشگري ویژه به و گردشگري
 .باشد می جنگ گردشگري فرهنگی، -تاریخی گردشگري هاي مجموعه زیر از یکی .باشد داشته همراه به جوامع
 دشمنان سوي از شده تحمیل خشونت دلیل به که را کشور تاریخ از بخشی آن به توجه با توان می که اي شاخه
 هاي جاذبه .داد نشان جهانیان به را ایرانی بودن آمیز صلح آن،روحیه به توجه با و کشید تصویر به افتاده اتفاق

 توجه با است الزم که گیرد می قرار گردشگران از بسیاري توجه مورد شورک سراسر در مقدس دفاع گردشگري
 ترجمانی تنها نه مقدس دفاع گردشگري  .دهیم افزایش را حوزه این گردشگران تعداد بتوانیم حوزه این به بیشتر

 تحمیلی جنگ از پذیر تأثیر و عملیاتی مناطق پهنه در مردم توده پشتیبانی و مقاومت اسالم، رزمندگان ایثار از
 قدرت به اتکا متعالی هاي ارزش تراوش و پاسداشت اصیل منبع بلکه است، اسالمی ایران نوپاي نظام علیه بر نابرابر

 با .است سرزمین این آینده و امروز جوانان براي دشمن برابر در مقاومت و اخالص ایثار، تالش، خداوند، انتهاي بی
 عنوان به مقدس دفاع دوران هاي ارزش و فرهنگ استان گردشگري رونق بر عالوه مقدس دفاع گردشگري توسعه
 .)1393 اران،کهم و یمانی(سل شود می داشته پاس نیز نسلی بین و درون معنوي میراث

 به عام طور به گردشگري مزایاي بر عالوه گرفت، خواهد پی را عمده هدف دو مقدس  دفاع گردشگري توسعه
 هاي نسل براي امروز نسل عهده بر انسانی علمی وظیفه یک عنوان به که است شهادت و ایثار فرهنگ احیاي دنبال

 زایی، اشتغال درآمدزایی، زمینه سرزمینمان دلیرمردان خاطره و یاد بزرگداشت ضمن رهگذر این از تا است آتی
 براي زمینه ایجاد داخلی گردشگري توسعه بر عالوه رهگذر این در .آید فراهم ها ملت بین همکاري و صلح توسعه
 اذهان کردن روشن و تحمیلی جنگ هاي واقعیت بیان براي است مناسبی فرصت خارجی گردشگران جذب

 .)1394 اران،کهم و ي(مراد ایران شریف ملت مظلومیت از جهانیان
 ، است کرده پیدا تجلی نور راهیان ياردوها قالب در مقدس دفاع يگردشگر نام به ایران در جنگ يگردشگر

 يبرا بزرگ بسیار منبعی تواند می کشور جنوبی و غربی مناطق در جنگ از ناشی يها جاذبه و عملیاتی مناطق
 میراث ها جاذبه این .باشد نیز يبعد يها نسل به آن انتقال و مقدس دفاع دوران يمعنو يارزشها از صیانت
 و ترین زرین تنها نه خویش، عمر از توجهی قابل يها سال و جان نمودن هدیه با که است بزرگانی زنده همیشه
 شکل به بدیل بی يارزشها خلق با توانستند بلکه زدند، رقم را ایران نظامی تاریخ کتاب برگ آمیزترین افتخار
 در کشور مناسبات حتی و اسالمی ایران مدیریتی و ياقتصاد اجتماعی، ، سیاسی يها حوزه در يا العاده خارق
 نظم استراتژیک، معادالت از يبسیار ریختن بهم با مجموع در و باشند تاثیرگذار نیز جهانی و يا منطقه سطح

 يارزشها" عنوان به واحد يا بسته در آنرا مختصر طور به توان می که نمایند يگذار پایه نیز را نوینی وقواعد
 و تالش ایثار، مقاومت، فرهنگ شدن نهادینه به منجر که ارزشهایی داد؛ قرار "مقدس دفاع دوران متعالی

 گستره در کشور ثبات و امنیت تعالی، پیشرفت، استقالل، ضامن سویی از و شده مختلف مناطق و اقوام همبستگی
 .)1393 اران،کهم و یمانی(سل هست نیز زمان

  گردشگري و موزه 
 کانادا، تورنتو کفش موزه نیست. خاك زیر از اکتشافی یا و فرهنگی اصرف آثار مبناي بر ها موزه محتواي امروزه

 براي موسساتی ها موزه درواقع هستند. امر این گواه ... و سوئیس زوریخ قهوه موزه امریکا، تگزاس تابوت موزه
 بعد با دانش از بخشهایی بر ها موزه هستند. فرهنگی و طبیعی هاي پدیده توصیف و نمایش حفاظت، آوري، جمع

http://www.tourismscience.ir/index.php/understanding-the-tourism-industry/16-tourism-educating/tourism-marketing-articles/understanding-the-tourism-industry/604-museum-tourism


  
 106 دفاع مقدس يها موزه يدر توسعه گردشگر یابینقش بازار

 
 نظر نقطه از گردشگري و موزه باشد. می متمرکز طبیعی تاریخ و جغرافیا مذهب، تاریخ، هنر، همچون فرهنگی
  .)1395اران، کا و همین ی(لطف باشند می اشتراکاتی داراي تاریخی و مفهومی

 و ارشناسانک يرو نیهم از .روندیم مسافرت به ها موزه از دیبازد هدف با يادیز گردشگران حاضر حال در
 هدف با را شورشانک يها موزه مورد در یدرازمدت و خاص غاتیتبل و ها برنامه جهان، يگردشگر زانیر برنامه
 از یکی عنوان به گردشگر جذب دهد یم نشان موضوع نیا. اند داده قرار خود ارک دستور در گردشگر جذب

 ست؛ین خاص شورک کی به منحصر و اتفاق سر از نگاه نیا اما شود، یم یتلق موزهها ردکارک نیمهمتر ای ردهاکارک
 کی در. است یفزون و گسترش به رو یجهان گستره در هک دیآ یم شمار به يدادیرو عنوان به موضوع نیا هکبل

 از هدف، نیا نارک در نند،ک یم سفر یخاص شورک به موزه کی از دیبازد هدف با هک یگردشگران ه،یدوسو رابطه
 رونق هساز نیزم امر نیا. آورندی م عمل به دیبازد زین دارند قرار آنجا در موزه هک يشورک يشهرها ای شهر

 نقش ،يگردشگر رونق در موزه نقش تیاهم وجود با رانیا در اما است، شده شورهاک گونه نیا در يگردشگر
 با ریگردشگرپذ يشورهاک در مطرح يها موزه همه. است نشده نییتب شورک يگردشگر صنعت در آن یواقع

 محصوالت انواع عرضه منظور به یمختلف يهها فروشگا ییبرپا به اقدام شانیریپذ گردشگر تیظرف از استفاده
 رستوران، موقت، يهها شگاینما ییبرپا با مساله، نیا نارک در آنها. اند ردهک مختلف نیسن و اقشار يبرا... و یفرهنگ

 افراد همه در نگرش نیا معموال .ندک يسپر موزه در را يشتریب ساعات نندهکدیبازد دارند تالش... و شاپی افک
 اما بروند، گرید انکم به انکم کی از دیبا يگردشگر ژهیو و خاص انکم کی از دیبازد يبرا هک است شده نهینهاد

 به و نندک سفر آنها بار نیا هک دارند را یژگیو نیا شود یم ادی منقول يایاش عنوان به آنها از ها موزه در هک ییایاش
 .)1391اران، ک(پوراحمد و هم بگذارند شینما به را خود و بروند گردشگر سمت
 به زادگان نجیب و باال طبقات توسط ویژه بطور گردشگري همچون خود غربی اشکال در ها موزه اندازي راه
 وزراي و شمالی اروپائیان براي تور گراند عنوان تحت امر این گردید. آغاز پسین رنسانس در اي پدیده عنوان

 و تجارت پذیرفت.رونق صورت مصنوعی و طبیعی عجایب نمایش و بندي طبقه آوري، جمع طریق از و کنجکاو
 زمان این در یافتند. بیشتري مشتریان ها موزه و گردشگري آن نتیجه در که شد ثروتی افزایش موجب بازرگانی

 توسط امر این گردید، بدل نخبگان و اغنیا ثروت از بخشی به ها موزه و پرداختند مسافرت به بیشتري ثروتمندان
 امر این از پس اتفاقات برخی اگرچه .شد آغاز انگلستان آکسفورد در و میالدي 1683 سال در آشمولین موزه

 کاخهاي از یکی فرانسه، کبیر انقالب از قبل پاریس لوور موزه ساختمان نمود. متفاوت را داري موزه چهره
 1789 سال در فرانسه کبیر انقالب از پس شد. می داري نگه هنري ارزش با آثار آن در که بود فرانسه سلطنتی
 قرن در شد. فرانسه ملی موزه به تبدیل 1793 سال در و شد اهدا فرانسه مردم به آثارش با کاخ این میالدي
 از پس نمود. رشد کارآفرینان ثروت درعوض و نهاده افول به رو اشراف طبقه قدرت صنعتی، انقالب با و نوزدهم

 بخار محرك نیروي بر مبتنی نقل و حمل اختراع با و شد بدل تر معمول اي پدیده به گردشگري که بود مهم این
 طبقات اکثریت دربرابر و جغرافیا از تري وسیع گستره در گردشگري کوك، توماس اقتصادي موفقیت نیز و

 عموم روي به که گردیده بدل شهري و اي منطقه ملی، موسساتی به ها موزه میان این در یافت. مقبولیت متوسط
 دارد موزه از امروزي تعاریف به فراوانی نزدیکی که امري شدند، تر عجین آموزش توسعه با روز به روز و بوده باز

 .)1395اران، کا و همین ی(لطف
 شده تبدیل گردشگري از اساسی بخش به و یافته افزایش دنیا سراسر در برابر صدها به ها موزه تعداد امروزه

 است: شده بیان عمومی بصورت گردشگري در نیز و ها موزه در هم جامعه میانی طبقه مشترك ارزشهاي است.
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 ارتباط ایجاد و گذشته حفظ دنیا، سراسر در گوناگونی و طبیعی تاریخی، قومی، فرهنگی، فهم افزایش با آموزش
 1295 سال از اما ایران درباشد. می دست از هایی مولفهو شناسی زیبایی حس داشت گرامی حال، با دوسویه
 قسمت در معارف وزارت قدیم عمارت بزرگ اتاقهاي از یکی در ایران ملی موزه نام به موزه اولین شمسی هجري
 ایرج ریاست به 1297 سال در عتیقات اداره تشکیل با و آن از پس شد. افتتاح تهران دارالفنون مدرسه شمال
 کسري طاق از الهام با باستان ایران موزه انجمن این تالش پی در بعدها و ،1304 سال در ملی آثار انجمن و میرزا

  .)1395(احمدپور،  شد ساخته 1316 سال در فرانسوي گدار اندره توسط انوشیروان

  مقدس دفاع هاي موزه
 مردم شناخت و ها آگاهی بردن باال در را مهمی نقش ملت یک افتخارات و تاریخ از گیري بهره با ها موزه

 جامعه هنجارهاي و رفتارها و فرهنگ که شود می باعث خود، هویت به نسبت معرفت این و کنند ایفامی جامعه
 به آنها با همراه معرفت و آنها انتقال و اسناد حفظ روست روبه آن با موزه که دیگري مسئلهمهم. بگیرد شکل

 امروزه.است انکار غیرقابل هم با جوامع حتی و جامعه فرهنگی تعامالت در موزه هرحالجایگاه به. باشد می آیندگان
 تاریخ کار فراموش حافظه در ماندنی یاد به هاي لحظه ثبت و تجربه، و درس حفظ هدف با جهان کشورهاي

 به آینده هاي نسل زمان، گذشت با تا اند کرده دفاع یا صلح جنگ، موزه عنوان با هایی موزه تاسیس اقدامبه
 .)1395، يدین زاده و ناهیحس ی(اج شوند آشنا ازتاریخ هایی بابخش مملوس شکلی

 و سلحشوري با تجاوز این که است ایران خاك به دشمن تجاوز دوران از یادگاري مقدس  دفاع هاي موزه
 آخرین و بهترین از گیري بهره با که ماندگار میراثی ماند. ناکام خاك و آب این فرزندان بهترین رشادت

 27 حدود اکنون است. کرده مهیا امروز نسل به پایداري فرهنگ معرفی براي را فضا بهترین روز هاي تکنولوژي
 ندارند یاد به یا و ندیده را روزها آن که آنهایی گذرد، می مقدس دفاع دوران و تحمیلی جنگ از که است سال
 سینما و تلویزیون ها، کتاب در آن روایت که تاریخی گردند می مقدس دفاع از تر ملموس تاریخی دنبال به امروز

 مورد در کشورها برخی که حالی در کنند منتقل امروز نسل به درستی به را شهادت و ایثار فرهنگ نتوانسته
 ماورایی هایی قدرت آنان قهرمانان گویی که کنند می سرایی داستان و سرایی حماسه آنچنان اینچنینی وقایعی
 آنان نیت خلوص و ها دالورمردي دهد می نشان ایران رزمندگان هاي ایثارگري و ها شجاعت مرور آنکه حال داشتند

 نسل به نسل را آن هاي داستان و داشت نگاه زنده توان تمام با را آنها همه یاد باید نیز اکنون و بوده مانند بی
  .)1393اران، کو هم یمانی(سل کرد منتقل

 کشورهاي نظامی مسئوالن از بسیاري دارند. برعهده المللی بین و ملی وظایفی امروز مقدس دفاع هاي موزه
 زبان امروز ها موزه این گفت باید اي گونه به و اند کرده بازدید ها موزه این از ها سال این طول در نیز مختلف
 از بسیاري دیدن است. رفته کشور این و ملت این بر مقدس دفاع سالهاي طول در که هستند آنچه گویاي

 از و ایثار و واال همت فقط سازد می متبادر اذهان به اول نگاه در که را آنچه بوم مرز این از دفاع در اولیه تجهیزات
 بازاریابی بخشهاي که است الزم دارند ها موزه این که شرایطی به توجه با بین این است.در خودگذشتگی

 دیدن به را انان گردشگران نظر جلب با و برده را استفاده نهایت موجود فضاي از شده عمل وارد سریعا گردشگري
 باشد داشته همراه به را زیادي منافع مختلف جنبه دو از تواند می فعالیت این که نمایند تشویق ها موزه این

 یابند می اگاهی گذشته ایرانیان بر جنگ دوران در انچه از مختلف کشورهاي مردم فرهنگی دیدگاه از انکه نخست
 جهانیان تحسین قطعا و است مقدس دفاع ارزشی فرهنگ اعتالي جهت در بلند بسیار گامی مدت دراز در این که
 کمتري بسیار هزینه قطعا ، موزها این بر ارزشی حاکمیت به توجه با نیز دوم مرحله در و داشت خواهد بدنبال را
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 صاحبان عاید را سرشاري سود و داشته بر در المللی بین تورهاي کنندگان برگزار براي اماکن سایر نسبت به

 از خارجی کنندگان بازدید شمار تصاعدي افزایش باعث فعالیت تداوم این و نمود خواهد گردشگري بنگاههاي
 ).1394، ییو خدا یگردد (ثبوت می بنگاهها این بیشتر انتفاع باعث مجددا و شد خواهد ها موزه مختلف بخشهاي
 این و بوده دایر کشور مختلف استان در ها موزه باغ و ها موزه اینگونه که گردد توجه هم نکته این به باید البته

 گذاشته باز بهتر و وسیعتر تبلیغات جهت در را انان دست و امده گردشگري بازاریابان کمک به تواند می نیز تعدد
 دفاع موزه باغ ممتاز ویژگی که کرد یاد تهران موزه باغ از توان می مثال عنوان نماید.به اسانتر را توریست جذب و

 جهت در روز فناوري از استفاده با بلکه است نکرده بسنده تجهیزات نمایش به تنها که است این تهران مقدس
 دوران تبیین در اگر که است الزامی نکته این ذکر است. داده انجام اي گسترده اقدامات مقدس دفاع فرهنگ ترویج
 بنابراین برد. خواهد حاشیه به را مقدس دفاع و است تبیین نوع بدترین شود بسنده ابزار به فقط مقدس دفاع
 را مقدس دفاع ها، عملیات خود یا ها عملیات در رفته بکار ابزارهاي جمله از فیزیکی مسائل بیان با تنها توان نمی

 که طور آن کشور، متولیان توسط جنگ خود و مقدس دفاع ارزشهاي درست تبیین عدم به توجه با نمود. شناسایی
 براي عالی بسیار فضایی خود نیز این لذا است نگردیده مشخصامروز نسل براي مقدس دفاع معرفتی نکات باید

 در ان مشاهده شاید که مناظري دیدن از گردشگران رضایت و اغنا باعث طرف یک از که بوده گردشگران جذب
 صرف به نیاز بدون را مقدس دفاع ارزشهاي با انان اشنایی دیگر سوي از و گردد می نباشد مقدور دیگري جاي

 .)1394اران، کو هم ي(قباد داشت خواهد همراه به را تکرار و بازگویی و دولتی هاي هزینه
 بوم و مرز این جوانان خون قطره قطره با مقدس دفاع سالهاي طول در که گرانبهایی میراث رسد می نظر به
 براي هایی تالش ندارند. قوي حامیان امروز ها ارزش این که چرا است شدن رنگ کم حال در امروز آمده بدست

 مالی مشکالت بعلت ها موزه باغ این از بسیاري اما است گرفته صورت شهرها از بسیاري در موزه باغ اندازي راه
 در گردشگري صنعت بازاریابان که طلبد می شرایط این پس ندارند تاثیرگذاري توان شاید و باید که آنچنان امروز

اران، کنژاد و هم ی(حاج گردند خود صنعت بیشتر درامد هم و اماکن این رونق باعث هم و شده فعالتر حوزه این
 : از عبارتند انان از برخی که هستند اهمیت جهت به مختلی ابعاد داراي مقدس دفاع هاي موزه باغ). 1392
 است. ایران خاك به دشمن تجاوز دوران از یادگاري مقدس  دفاع هاي موزه باغ -1
 اند نکرده درك را جنگ که جوانانی بر مقدس دفاع فرهنگ و ارزش انتقال در مقدس دفاع هاي موزه باغ -2
  است. کرده عمل موثر بسیار
 انتقال در موثر گامی توانسته ها موزه باغ این اندازي راه سینما و فیلم نظیر هنري هاي تالش سایر کنار در -3

 بردارد. شهادت و ایثار فرهنگ
 باشند. کننده کمک مقدس دفاع مفهوم درك در تواند می مقدس دفاع هاي موزه باغ -4
 و فرهنگی مختلف ابعاد نظامی، بعد بر عالوه که است ایران تاریخ مهم هاي بخش از یکی مقدس دفاع -5

 برسد. هم آینده هاي نسل به تا شود حفظ باید که داشته هم دیگري سیاسی
 و عکس تاالر شهدا، تاالر تخصصی، کتابخانه صدا، سالن مثل خاصی امکانات با مقدس دفاع هاي موزه باغ -6

 آورند. بوجود مقدس دفاع هاي ارزش انتقال براي ویژه و خاص محیطی کنندمی تالش اختصاصی فضاي ها ده
  دارند. برعهده المللی بین و ملی وظایفی امروز مقدس دفاع هاي موزه باغ  -7
 روا کشور این و ملت این بر مقدس دفاع سالهاي طول در که هستند آنچه گویاي زبان امروز ها موزه باغ -8
 .)1393، یو رجب يزی(مهر است شده داشته
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 دفاع مقدس يموزه ها يگردشگر یابیبازارا يارهاکراه
 يدفاع مقدس در توسعه صنعت گردشگر يها موزه يت باالیت به اهمیور و با عناکبا توجه به مطالب مذ

 شود: یه میتوص ين حوزه از صنعت گردشگریدن به ایرونق بخش ير برایز يارهاکجنگ، راه
مختلف  يها شناساندن موزه يالن براکرندگان یم گیران و تصمیمد يبلند مدت از سو يها ن برنامهیتدو -1

 دفاع مقدس
 دفاع مقدس يها موزه يها با جاذبه یگردشگران خارج يآشناسار -2
 دفاع مقدس يها موزه يگردشگر یابیجهت بازار کیترونکال يو راهبردها يمجاز يت فضایاستفاده از ظرف -3
 و نوجوان كودکن قشر یجنگ در ب يها موزه يغ گردشگریتبل -4
 یدفاع مقدس در جوامع دانشگاه يگردشگر یابیبازار يتهایش فعالیزااف -5
ره در مجاورت ینگ و غیکها، پار ن ها، رستورا مناسب مانند هتل یو رفاه یاقامت يها استقرار و احداث محل -6

 جنگ يموزه ها
 مختلف يجنگ در مناسبتها يط موزه هایف در بهاء بلیارائه تخف -7

 منابعفهرست 
 از استفاده با( النیگ ییروستا راثیم موزه يگردشگر توسعه يراهبرد يزیر برنامه ،1395 خسرو،, حمدپورا .1

 ران،یا یاجتماع مطالعات و یانسان علوم حوزه در نینو يها پژوهش یمل شیهما نیدوم ،)سوات یلیتحل يالگو
 قم،

 ،يشهر يگردشگر در داریپا ي توسعه اثرات و نقش یبررس ،1395 ن،یب جهان ماین و فرحناز, رانمنشیا .2
  يشهرساز و يمعمار یمهندس یالملل نیب کنفرانس

 و انسجام در یجنگ مناطق يگردشگر نقش نییتب ،1394 ،ياسد سارا و نژاد یسیع دمحمدیس بهرام؛, یمانیا .3
 یمل اقتدار و انسجام یرانیا اقوام یهمدل رانیا کیتیژئوپل انجمن کنگره نیهشتم ،یرانیا اقوام وحدت

 و یبررس. 1391. آرزو يمحمد, زهرا ییوتناک ییرزایم, معصومه يریبهنم انیمهد, یعل يمهد, احمد پوراحمد .4
 برنامه). مازندران استان شرق يها موزه: يمورد مطالعه( یفرهنگ يگردشگر توسعه در ها موزه نقش لیتحل

 . 128 صفحه تا 105 صفحه از ; 1  شماره,  1  دوره ؛يگردشگر توسعه و يزیر
 کنفرانس نیاول ،يگردشگر توسعه در مقدس دفاع موزه گاهیجا یبررس ،1394 ،یخدائ مسعود و هومن, یثبوت .5

 یخوارزم يفناور و علوم یعال موسسه راز،یش ،يگردشگر و یدست عیصنا هنر، یالملل نیب
 فرهنگ اءیاح هدف با مراغه جنگ موزه جادیا یبررس ،1394 آذر، يدیناه دونیفر و هیرق, زاده نیحس یحاج .6

 کوهدشت يشهردار کوهدشت، ،يکالبد توسعه و عمران ،يمعمار یمهندس یمل کنفرانس مقدس، دفاع
 با وندیپ هم جنگ يگردشگر توسعه يراهبرد يزیر برنامه. 1392. برزو يسبز، یمجتب جاودان، یعل نژاد یحاج .7

 تا 101 صفحه ; 22  شماره,  8  دوره؛ )يگردشگر مطالعات( يجهانگرد مطالعات. المیا استان در ها جاذبه ریسا
 .136 صفحه

 بهبود در نیآنال یاجتماع يها رسانه نقش ،1395 ب،یعندل اعظم و دارلو خزانه یمرتض ه؛یسم, زاده نیحس .8
 یپژوه وب یالملل نیب کنفرانس نیدوم ،یابیبازار يها ياستراتژ

 -چمخاله یساحل پارك( يگردشگر محصول از گردشگران تیرضا یابیارز ،1395 ،ینخع هیمهد و يمهد, خداداد .9
 و يمعمار يزیر برنامه و ایجغراف علوم در نینو يها افق یپژوهش یعلم کنفرانس نیسوم ،)لنگرود شهرستان

 ران یا يشهرساز
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 کردیرو با مقدس دفاع يگردشگر ،1393 زاده، محمد اهللا ضیف و یارغوان عباس ؛يسبز برزو عقوب؛ی, یمانیسل .10

 يگردشگر و ایجغراف در يکاربرد يها پژوهش یمل شیهما نیدوم محور، ارزش يگردشگر
 يازهایون قیازسال یفیتعر وارائه جنگ يها موزه یبررس ،1394 ،یمقدس يمحمدمهد و سجاد, یبابان يقباد .11

 و يمعمار ،يزیر برنامه و ایجغراف علوم در نینو يها افق یپژوهش یعلم کنفرانس نیدوم ها، آن مخاطبان
 رانیا يشهرساز

 يها جاذبه و تهایقابل شناخت و یبررس ،1395 نژاد، مسرور ناصر و یکلوان یرجب زیپرو ؛یتق محمد, این یلطف .12
 رانیا خاك علوم و يکشاورز یمهندس جیترو و توسعه یمل کنگره نیدوم گلستان، موزه کاخ يگردشگر

 از استفاده با المیا استان يگردشگر ي توسعه در مقدس دفاع نقش و گاهیجا بر یلیتحل ،1394 ث،یحد, يمراد .13
 ندهیآ انداز چشم و یمل يها هیسرما ،يگردشگر یمل شیهما نیدوم ،swot مدل

 یمل کنفرانس نیاول گردشگر، جذب در تهران مقدس دفاع موزه باغ نقش ،1393 ،یرجب تایآز و مهناز, يزیمهر .14
 داریپا توسعه و یعیطب منابع ،يگردشگر ا،یجغراف

 بر یمبن فارس جیخل در ییایدر جنگ موزه احداث یبررس ،1395 ،یمحبوب نیرحسیام و حسن, مهماندوست .15
 دانش، طرح انیک شرکت ز،یتبر ،يشهر توسعه و نیزم علوم یالملل نیب کنگره نیدوم ،يگردشگر عوامل

 یشرق جانیآذربا استان واحد یدانشگاه جهاد پژوهشکده
16. Hudson, S., & Thal, K. (2013). The impact of social media on the consumer decision process: 

Implications for tourism marketing. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 156-160. 

17. Kot, S., Grabara, J., & Kolcun, M. (2014). Use of elements of semiotic language in tourism 
marketing. International Letters of Social and Humanistic Sciences, (26), 1-6.  

18. Pyke, S., Hartwell, H., Blake, A., & Hemingway, A. (2016). Exploring well-being as a tourism 
product resource. Tourism Management, 55, 94-105. 

19. Sigala, M. (2017). Collaborative commerce in tourism: implications for research and industry. 
Current Issues in Tourism, 20(4), 346-355. 
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