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چکیده
راهیان نور یک نوآوری موفن از جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در موضوع گردشگری
است که توانسته با بهرهگیری از فرهنگ ای ار و شهادت ،تتثیر بسزایی در فرهنگ عمومی و نسل
جوان کشور بگذارد .در این میان ،یادمانهای راهیان نور هماکنون به عنوان یک مجموعه
فرهنگی ،نقش حلقه اتصال زنجیره فعالیتهای فرهنگی را در راستای تتثیرگذاری بر روی
مخاطبان راهیان نور ایفا میکند .هدف این پژوهش ،شناسایی موقعیتی (نقطه اهرمی) است که
تیییرات کوچک در مدیریت فرهنگی یادمان ،آثار فرهنگی بزرگی را در مخاطبان میگذارد .به
منظور دستیابی به هدف پژوهش ،در سه گام با بهرهگیری از تحلیل محتوای کمی ،تکنیک خط
داستان و تجزیه و تحلیل مضمون ،یافتههای تحقین استخراج و سامان یافت .دادههای تحقین در
گام اول و دوم به صورت مصاحبههایی نیمهساختاریافته با  15نفر و در گام سوم با  61نفر از
خبرگان و دستاندرکاران راهیان نور گردآوری شدهاند .نتیجه پژوهش حاضر نشان میدهد
«فضاسازی در یادمانهای دفاع مقدس» نقطه اهرمی فرهنگی در مدیریت یادمانها است که با
یادآوری دوران دفاع مقدس و القای معانی و محتوا به صورت ناخودآگاه (ادراک غیرمستقیم) از
طرین ارتباط با محیط یادمان بیشترین اثر را بر زائران دارد .فضاسازی در یادمان های دفاع مقدس
دربردارنده ابعاد اساسی شامل :گویاسازی (بازسازی و حفظ آثار دفاع مقدس)؛ طراحی و ایجاد؛
 - نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
hamidreza_ghaedali@yahoo.com

 - دانشیار دانشکده معارف اسالمی و مدیریت ،دانشگاه امام صادق(ع)

 - دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ،رفاه اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی

latifi@isu.ac.ir
m.soheilsarv@gmail.com
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نشانهگذاری و  -6پویایی یادمان (زنده بودن) است که باید در سیاستگذاریها و اجرا مدنظر قرار
گیرند.
کلیدواژهها :راهیان نور ،نقطه اهرمی ،دفاع مقدس،گردشگری جنگ ،گردشگری ،مدیریت
اسالمی.

مقدمه
اولین اردوهای راهیان نور همزمان با دفاع مقدس و ویژه خانواده رزمندگان برگزار مـیشـد؛
بهگونهای که خانواده رزمندگان و افـرادی خـاص بـرای بازدیـد از منـاطن جنگـی (بـه ویـژه شـهر
خرمشهر پس از عملیات بیتالمقـدس) مـیرفتنـد .البتـه ایـن بازدیـدها در نقـاطی خـارج از منـاطن
عملیاتی بود (قائدعلی ،لطیفی.)7393 ،
از سال  7313و براساس دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح ،به مکان بازدید زائـران راهیـان
نور -که در آن رخداد ویژهای اتفاق افتاده است« -یادمان دفـاع مقـدس» اطـالق شـد .در آن سـال
تعداد یادمانهای دفاع مقدس به  67یادمان ارتقا یافت که عمدتا در استان خوزستان بود (ستاد کـل
نیروهای مسلح .)7313 ،هماکنون تعداد یادمانهـای دفـاع مقـدس بـه بـیش از  35یادمـان دائمـی و
فصلی در استانهای خوزستان ،ایالم ،کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجـان غربـی ،بوشـهر و هرمزگـان
رسیده که زائران راهیان نور آنها را زیارت میکنند .در حقیقت ،یادمانهای دفاع مقدس بـه عنـوان
یک مجموعه فرهنگی ،نقش حلقه اتصال زنجیره فعالیتهای فرهنگی در راسـتای تتثیرگـذاری بـر
روی مخاطبان راهیان نور را ایفا میکند.
به رغم اهمیت یادمانهای دفـاع مقـدس ،تـاکنون دربـاره راهیـان نـور تحقیقـی بـا محوریـت
یادمانها صورت نرذیرفته است ،اگرچه به طورکلی موضوع راهیان نور مورد بـیمهـری نخبگـان و
پژوهشگران قرار گرفته است و تحقیقات انگشتشماری در این موضوع انجام شده که برای نمونـه
میتوان به این موارد اشاره کرد :تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری(مد ظله) با موضـوع راهیـان

نور (قائدعلی)7393 ،؛ مطالعه گردشگرى جنگ در جهان (ارائه راهکار بـه منظـور توسـعه
گردشگرى جنگ در ایران) (حیدرى ،نجفى پور)7393 ،؛ مطالعات جامع راهیـان نـور خلـی
فارس (قائدعلی)7396 ،؛ مطالعات راهیان نـور شـرق کشـور (مؤسسـه فرهنگـی -هنـری حامـدون،
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)7397؛ نیازسنجی و نگرشسنجی زائران راهیان نـور (شـرکت پژوهشـگران خبـره پـارس)7397 ،؛
الگوی پارادایمی اردوهای راهیان نور (قائدعلی ،لطیفی)7393 ،؛ بررسی دستاوردهای گردشـگران
داخلــی در بازدیــد از منــاطن جنگــی ایــران (ســهرابی ،ضــرغام بروجنــی)7396 ،؛ گونــهشناســی
بازدیدکنندگان مناطن جنگی ایران و نقش آن در انتقال فرهنـگ پایـداری دفـاع مقـدس (ضـرغام
بروجنی ،سهرابی )7396 ،و اثربخشی قدرت نرم برنامههای راهیان نور (ابیا ،خانی.)7397 ،
اگرچه یادمانهای دفاع مقدس به واسطه بهـرهگیـری از سـرزمین مقـدس و قتلگـاه شـهیدان،
تتثیرات شگرفی را بر مخاطبان خود گذاشتهاند ،دغدغه اصلی سیاسـتگـذاران و دسـتانـدرکاران
راهیاننور در این یادمانها ،بر تتمین نیازهای اولیـه زائـران متمرکـز بـوده اسـت ،زیـرا ضـع هـای
اساسی در زیرساختهای پیرامـون یادمـانهـای دفـاع مقـدس ،مـانع بهـرهگیـری معنـوی زائـران از
یادمانهای دفاع مقدس میشد .اما اکنون با تتمین زیرساختهای الزم در یادمانهای دفـاع مقـدس
نظیر :تتمین آب شرب ،برق ،گاز ،شبکههای ارتباطی ،سرویسهای بهداشتی و ،...نیاز است همگـام
با توسعه زیرساختها و امور عمرانی ،به رسالت اصلی یادمانها که همانا رسالت فرهنگـی یادمـان-
های دفاع مقدس است ،توجه شود.
از این رو ،هدف ایـن پـژوهش ،شناسـایی مـوقعیتی اسـت کـه اعمـال تیییـرات کوچـک در
مدیریت فرهنگی یادمان ،آثار فرهنگی بزرگی را در مخاطبان میگذارد کـه ازآن بـه عنـوان نقطـه
اهرمی یاد میشود .بدین ترتیب سؤال اصلی تحقین را میتوان این گونه سامان داد که «نقطه اهرمی
فرهنگی در مدیریت فرهنگی یادمانهای دفاع مقدس چیست؟ و براساس تعری  ،این نقطه اهرمـی
شامل چه ابعاد و اجزایی است؟»
در ادامه مقاله ،پس از بررسی ادبیات نظـری و پیشـینه پـژوهش ،بـا بهـرهگیـری از روشهـای
تحقین در پژوهش کیفی به مسئله اصلی تحقین پرداخته میشود.

ادبیات نظری تحقیق
 .0گردشگری جنگ و یادمانها
گردشگری جنگ در قـرن بیسـتم ،زیرمجموعـه مهـم و اساسـی از گردشـگری سـیاه 7بـود و
1- Dark Tourism
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پیشبینی شده است که در قرن بیست و یکـم بـه یکـی از انـواع پرطرفـدار گردشـگری در جهـان
تبدیل شود (شارپلی و استون .)6559 ،7مناطن (سایتهـای) مـرتبط بـا جنـگ بـزر تـرین گـروه
جاذبههای گردشگری در دنیاست .مناطن (سایتهای) مرتبط با فجایع طبیعی یا انسـانی ،نـهتنهـا بـه
مکانهایی برای گرامیداشت تبدیل شدهاند ،بلکه به خودی خود جاذبههـای گردشـگری هسـتند و
تعداد زیادی گردشگر در سراسر جهان از آنها بازدید میکنند .برای م ال محل برجهـای تجـارت
جهانی در نیویورک (گروند زیرو) در سال  3.0 ،6559میلیون بازدیدکننده داشته است و هماکنون
یکی از ده جاذبه گردشگری برتر شهر به شمار میرود (کنگ .)6577 ،6آنچه گردشـگری جنـگ
را از سایر انواع معمول گردشگری متمایز میکند ،این است که در این نوع گردشگری نهتنها ابعاد
اقتصادی در جذب گردشگران مورد توجه است و منافع ناشی از آن متوجه کشور مقصد میشـود،
بلکه ابعاد فرهنگی آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار اسـت و انتقـال مفـاهیم ارزشـمندی همچـون
دفاع ،مقاومت ،حماسه ،فداکاری ،وطـنپرسـتی و ...از ایـن طریـن ممکـن خواهـد بـود (خـاطری،
.)7339
جنگ جهانى اول ،نقش مهمى در پیدایش گردشگرى مناطن جنگى داشت ،به طوری که بـا
وجود شواهدى مبنی بر سـفرهاى سـازماندهیشـده بـه مکـانهـاى جنگـى درطـول نیمـه دوم قـرن
نوزدهم ،م ل جنگ واترلو (سیتون ،)7993 ،3بعد از جنـگ جهـانى اول بـود کـه بازدیـد از منـاطن
جنگى (گردشگرى جنگ) در مقیاس بزر تر آغاز شد .در آن زمان ،گردشگرى مبتنی بر جنگ
تا حدى گسترش یافـت کـه یادبودهـاى جنـگ و محصـوالت وابسـته بـه آن بـزر تـرین گـروه
جاذبههاى گردشگرى را در جهان تشکیل مـیداد .چنـین جاذبـههـایى عـالوه بـر منـاطن جنگـى و
یادبودهاى داخل آن و قبرستانها ،یادبودها ،موزههـا و مکـانهـاى بـیشـمار دیگـرى را نیـز -کـه
6

جنگها و سایر رویدادهاى مرتبط با آن را یادآورى میکنند -دربر میگیرد (راین .)6551 ،

براساس گزارشهای موجود در سال  ،7365عدهاى از افسران انگلیسـى کـه در نبـرد بـزر
واترلو حضور داشتند ،در جایگاه راهنما اقدام به تشریح وقایع آن نبرد بـراى گـروههـاى بریتانیـایى
1- Sharply & Stone
2- Kang
3- Seaton
4- Ryan
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بازدیدکننده از این منطقـه کردنـد .بـا ایـن حـال ،اولـین تورهـاى بازدیـد از منـاطن جنگـى بـا نـام
«کاروانهاى زیارتى» زمان کوتاهى پس از پایان جنگ جهانى اول ( )7963و بهویژه بـراى بازدیـد
از منطقه نبرد ایرر در بلژیک توسط بریتانیاییها راهاندازى شد (تارلو.)6550 ،7
پس از پایان جنگ جهانى اول ،گردشگران بـی شـمارى از مکـان جنـگهـاى مهـم بازدیـد
رشد کلى گردشگرى پس از سال  ،7973میتوان گفت صـدها هـزار

کردند .درواقع ،در توصی

نفر از سراسر دنیا براى ارضاى حس کنجکاوى خود ،در طول این سالها ،به مناطن جنگى هجـوم
آوردند .به شکل مشابه ،جنگ جهانى دوم نیـز موجـب پیشـرفت هـاى بعـدى گردشـگرى منـاطن
جنگى در اروپا و سایر نقاط شد .برای م ال ،مناطن زیادى در منطقه اقیانوسـیه از پـرل هـاربور 6تـا
هیروشیما ،شمار زیادى از گردشگران را به خود جذب کرد .همچنین درگیریهاى سالهاى بعـد
م ل جنگ ویتنام هم افزایش فعالیتهاى گردشگرى مرتبط را درپـى داشـت (شـارپلی و اسـتون،3
.)6559
در ادامه براساس مروری که بر تحقیقات و صفحات مجازی متعدد صـورت گرفتـه ،فهرسـتی
از یادمانهای جنگ و جاذبههای گردشگری جنگ ارائه شده است.
کشور

توضیحات

یادمانها و جاذبههای گردشگری جنگ
4

 منطقه عملیات سرنوشتساز نرماندى منطقه نبرد سمفرانسه

5

 -منطقه نبرد وردان

 3/6میلیـون نفـر گردشـگر را بـه خـود

6

 -منطقه نبرد موز آرگون

جذب کردنـد کـه درآمـدى بـال بـر 60

7

 -یادمان و قبرستان دومون

10

میلیون یورو داشت (فلیش .)6576 ،

8

 -یادمان ویمى (یادمان ملى سربازان کانادایى)

9

1- Tarlow
2- Pearl Harbor
3- Sharply & Stone
4- D-Day
5- Battle of Somme
6- Battle of Verdun
7- Meuse- Argonne Battle
8- Dumont Ossuary and Cemetery
9- Canadian National Vimy Memorial
10- Philip
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کشور

بلژیک

یادمانها و جاذبههای گردشگری جنگ

 -موزه جنگ جهانى اول

بلژیک به قبله گردشگرى جنگ معروف

 -یادمانهاى جنگ در منطقه ایرر

است؛ زیـرا گردشـگرى جنـگ عمـال از

 -مراسم روزانه یادبود

1

این کشور آغاز شد (حیدری ،نجفیپـور،

گورستان هاى جنگ

.)7393

 منطقه نبرد گالیرولى( 2نزدیک به  375یادمـانترکیه

از قربانیـان نبـرد گـالیرولی و  37قبرسـتان کشـته
شدگان این نبرد)

بمباران اتمى یا مراسم یادبود صلح)3
 -موزه یادبود صلح هیروشیما

سازمان بریتانیایی کمیسیون قبرستانهـای
مشترکالمنافع است (حیدری ،نجفیپور،

شهر هیروشیما اولین شهر جهان است که
امریکا در جنگ جهانى دوم آن را هدف

4

بمباران اتمـى قـرار داد و از قطـب هـاى

 پارک صلح 5و یادمانهاى آن -گنبد اتمى

حفــظ و نگهــداری ایــن منطقــه برعهــده

.)7393

 -مراسـم روز ششـم آگوسـت (یـادبود قربانیـان

ژاپن

توضیحات

گردشـگرى در ژاپــن بــهشــمار مــیرود

6

(وثوقی.)7333 ،

 -یادمان ساداکو

بیشتر به دلیل سابقه دو جنگ معروف ،در
فهرست مقاصد پرطـرفدار گردشـگرى
جنگ در دنیا قرار گرفته است:

ویتنام

 .7مبارزه با استعمار فرانسه و نبرد معروف

 موزه جنگ در هتل مرکزی هانوی -تونلهای کوشی( 7شهر هوشیمین)

دین بین فو
 .6جنگ ویتنام و امریکا
(خاطری.)7339 ،

1- Last Post ceremony
2- Gallipoli
3- Peace Memorial Ceremony
4- Hiroshima Peace Memorial Museum
5- Peace Park
6- Nuclear Dome
7- Ku Chi Tunnels
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کشور

توضیحات

یادمانها و جاذبههای گردشگری جنگ
1

 شـهر ولگـاگراد (اسـتالینگراد) و منطقـه نبـردروسیه

تاریخی استالینگراد

2

 -منطقه نبرد کورسک

3

 -شهر سن پترزبور

(لنینگراد)4

صـنعت گردشـگری در روسـیه تـا حـد
زیـادی وامدار جنـگ جهـانی دوم اسـت
(حیدری ،نجفیپور.)7393 ،

 .1راهیان نور
اگرچه پدیـده جنـگ بـه خـودی خـود رویـدادی تتسـ بـار بـه حسـاب مـیآیـد ،براسـاس
آموزههای اسالمی ،روی دیگر سکه اگر حضور در آن بـا هـدف دفـاع از عقیـده ،دیـن و نـاموس
باشد ،با مفهوم مقدس شهادت پیوند می خورد و جنبه حماسی به خود میگیرد .از این رو ،بازدیـد
از مناطن جنگی هشت سال دفاع مقدس در ایران مفهومی به ذهن متبادر نمی کند که بـا اصـطالب
رای ادبیات گردشگری ،یعنی گردشگری سیاه متناسب باشد (سهرابی ،ضـرغام بروجنـی.)7396 ،
همان گونه که شهید مطهری کربال را در دو نگاه سیاه و سفید طبقهبنـدی کـرد و گفـت اگـر قـرار
باشد از کربال روایت کرد روی سفید آن غلبه دارد (مطهـری .)73 :7339 ،از ایـن رو ،گردشـگری
جنگ در میان مردم ایران بـا واژه ای کـامال متفـاوت و متضـاد بـا ادبیـات رایـ در جهـان و بـا نـام
«راهیان نور» نامیده میشود و این نشان از تفاوت ریشهای در نگاه به جهاد و جنگ است که به حن
نام دفاع مقدس یافـت و نشـان از معنویـتگرایـی ،تقـدس و روب حماسـهآفرینـی دارد (قائـدعلی،
لطیفی .)7393 ،بنا به تعری  ،به بازدید از مناطن عملیاتی هشت سـال دفـاع مقـدس ایـران اسـالمی
«سفر راهیان نور» گفته میشود (ستاد کل نیروهای مسلح.)7313 ،
به محلهای بازدید زائران راهیان نور کـه در آن رخـداد ویـژهای اتفـاق افتـاده« ،یادمـان» ،بـه
کسی که از یادمانهای دفاع مقدس در مناطن عملیاتی بازدید مـیکنـد« ،زائـر»؛ بـه افـرادی کـه بـه
شرب حوادث و خاطرات دفاع مقدس در یادمانها یا در کاروانها می پردازند« ،راوی» و به کسانی
که در یادمانها و مراکز اسکان زائران به صـورت داوطلبانـه و افتخـاری بـه زائـران خـدمترسـانی
میکنند« ،خادم» میگویند (ستاد کل نیروهای مسلح.)7313 ،
1- Volgograd
2- The Battle of Stalingrad
3- The Battle of Kursk
4- Leningrad
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 .3نقطه اهرمی
7

کلیدواژه «نقطـه اهرمـی» متلعـن بـه ادبیـات رشـته مـدیریت مـالی و مـرتبط بـا فعالیـتهـای
سازمانهای مالی و سرمایهگذاری است و در کشورهای مختل

جهان در این خصـوص مطالعـاتی

صورت گرفته است .برای نمونه تیتمان و وسل )7993( 6در ایاالت متحـده امریکـا ،دیسمسـاک 3و
دیگــران ( )6556در منطقــه اقیــانوس آرام آســیا ،کســریدز 6و دیگــران ( )6575در منطقــه امریکــای
جنوبی این کلیدواژه را مورد مطالعه قـرار دادهانـد (ایـرن 0و دیگـران .)6570 ،در ادبیـات مـدیریت
مالی ،نقطه اهرمی به فعالیتی اطالق مـیشـود کـه بـا سـرمایهگـذاری کوچـک ،سـودآوری زیـادی
حاصل میشود؛ یا اینکه میزان سرمایهگذاری به نسبت حجم سود بهدستآمـده بسـیار نـاچیز اسـت
(برایم .)7990 ،3و یا اینکه منافع حاصل از دارایـی بـا ارزش را بیشـتر از زمـانی کـه تهـاتر هزینـهای
فرضشده اتفاق افتاده است ،میگرداند (بادی 1و دیگران .)6553
موارد دیگر استفاده نقطه اهرمی در ادبیات مطالعات سیستمی است که به عنوان اسـتعارهای از
علم فیزیک وام گرفته شده است .در ادبیات سیستم ،نقطه اهرمـی بـه مـوقعیتی گفتـه مـیشـود کـه
اعمال تیییرات کوچک در آن ،تیییرات بزرگی را در سیستم ایجاد میکند که مـیتـوان از آن بـه
نام «اثر پروانهای» هم یاد کرد (مختاری .)7333 ،تفکر سیستمی ،این واقعیت را نیز نشان میدهد که
یک اقدام کوچک ،اگر بهخـوبی و بـا قـدرت کـافی در محـل مناسـب صـورت گیـرد ،مـیتوانـد
پیشرفت قابل توجه و بزرگی در رفتار سیستم خلن کند (خورشید و دیگران .)7331 ،از این رو ،در
حل مسائل باید از قانون اهرم کاری شروع کرد که بیشترین اثر را دارد تا بتوان بـا حـداقل سـعی و
تالش به پیشرفت و نتیجهای بزر

دست یافت (اعتباریان.)7335 ،

در تحقین حاضر ،نگارندگان در صددند کلیدواژه «نقطه اهرمی» را در موضوعات فرهنگی و
اجتماعی به صورت تم یلی و البته به صورت نوآورانه به کارگیرند .بدین ترتیب« ،نقطـه اهرمـی در
فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی عبارت است از فعالیتی که با صرف کمترین منابع و سرمایه در آن،
1- Leverage
2- Titman and Wessels
3- Deesomsak
4- Céspedes
5- Irene
6- Brigham
7- Bodie
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میتوان تتثیرات شگرفی را در مخاطب ایجاد کرد؛ یا اینکه میزان منابع و یا سرمایهای کـه در یـک
فعالیت فرهنگی -اجتماعی صرف میشود ،به نسبت نتای و تتثیرات آن در راسـتای اهـداف نـاچیز
است».

 .3پیشینه تحقیق
به رغم اینکه سفر راهیان نور یکی از مهمترین ابزار در زنده نگـهداشـتن یـاد و خـاطره دوران
دفاع مقدس است اما تا کنـون تحقیقـات انـدکی در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت کـه محـدود بـه
سالهای اخیر میشود .در زیر به اجمال ،مختصری از مقاالت علمی چا شده در ایـن زمینـه ارائـه
میشود:
 قائــدعلی و لطیفــی( )7393در مقالــهای بــا نــام «الگــوی پــارادایمی اردوهــای راهیــان نــور» بــابهرهگیری از نظریه داده بنیاد و بررسی سخنان مقام معظم رهبری(مد ظله) با موضوع دفاع مقدس
و راهیان نور ،به شناسایی عوامل زمینهسـاز ،راهبردهـا ،عوامـل واسـطهای و نتـای برنامـههـای
راهیان نور پرداختهاند.
 سهرابی و ضرغام بروجنی ( )7396در تحقیقی با عنـوان «شـناخت دسـتاوردهای گردشـگرانداخلی در بازدید از مناطن جنگی ایران» با استفاده از روش تحقین کمی و نمونهگیری گلولـه
برفی ،با نمونهای به تعداد  706نفر با رویکرد مـدیریت منفعـتمحـور بـه بررسـی انگیـزههـا و
دالیل بازدید ،موقعیت و محیط ،تجارب ادراکی (شناختی) و احساسی و منافع بهدسـتآمـده
میپردازند .این تحقین نشان میدهد «دستاورد معنوی» مهـمتـرین دسـتاورد بازدیـد از منـاطن
جنگی کشورمان است.
 در تحقیقی دیگر ضرغام بروجنی و سهرابی ( )7396به «گونه شناسی بازدیدکننـدگان منـاطنجنگی ایران و نقش آن در انتقال فرهنگ پایداری دفاع مقدس» پرداختهاند .نتای این تحقیـن
نشان میدهد که مهمترین گروه بازدیدکنندگان مناطن جنگـی ایـران را گردشـگران زیـارتی
یادبودی و گردشگران فرهنگی میراثی تشکیل میدهند .عمده این گردشگران با انگیـزههـای
ملی و مذهبی به بازدید از مناطن جنگـی مـیرونـد و عالقـة وافـری بـه شـنیدن رشـادتهـای
رزمندگان دارند.
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 ابیا و خانی ( )7397در تحقیقی «اثربخشی قدرت نرم برنامههای راهیان نـور» را مـورد بررسـیقرار دادهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد برنامههای راهیـان نـور کـه برگرفتـه از فرهنـگ
اسالمی و ای ار و شهادت است ،تتثیر عمیقی در بازدیدکنندگان داشته است .در این میان تتثیر
یادمانها ،نمایشگاهها ،تبلییات و فضای محیطی که برگرفته از معنویت و ای ارگری خالصـانه
رزمندگان است ،اثرگذاری بیشتری نسبت به مؤلفههای دیگر دارد.
 مسعودی و نوغانی ( )7396با استفاده از مطالعه پنـل «تـتثیر اردوهـای راهیـان نـور بـر نگـرشرفتارشناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت» را مورد بررسی قرار دادهاند .یافتـههـای ایـن
تحقین نشان میدهد نگرش شناختی و رفتاری دانشجویان نسبت به مقوله شهادت ،قبـل و بعـد
از اردوهای راهیان نور ،تفاوت معناداری دارد.
 ولیزاده( )7333در تحقیقی بـه «نظرسـنجی از زائـران منـاطن جنگی(راهیـان نـور)» بـا هـدفشناسایی نقاط قوت و ضع

اردوهای راهیان نور پرداخته است.

بررسی تحقیقات صورت گرفته در حـوزه راهیـان نـور نشـان مـیدهـد تـا کنـون تحقیقـی بـا
محوریت موضوع یادمانهای دفاع مقدس انجام نشده است.

روش تحقیق
موضوع «نقطه اهرمی در مدیریت فرهنگی یادمـانهـای دفـاع مقـدس» بـه سـبب اینکـه نتـای
یافتههایش برای حل مسئله خاص متداول درون سازمان ،انجام می شود ،پژوهشـی کـاربردی اسـت
(سرمد و دیگران. )7313 ،
گام اول در تحقین حاضر ،شناسایی نقطه اهرمی در مدیریت فرهنگی یادمانهای دفاع مقدس
است .از ایـن رو پرسـشنامـهای نیمـهسـاختاریافته مکتـوب ،در اختیـار هفتـاد نفـر از کارشناسـان و
خبرگان راهیان نور -که به صورت نمونهگیـری غیرتصـادفی هدفمنـد انتخـاب شـده بودنـد -قـرار
گرفت .در این پرسشنامه ،پس از ارائه توضیحی در مورد نقطه اهرمی ،از پاسخدهنـدگان خواسـته
شد نقطه اهرمی در مدیریت فرهنگی یادمانهای دفاع مقدس را بیان و تعری

مشخصی از آن ارائه

کنند .سرس نتای پرسشنامهها براساس مفاهیم مشترک طبقهبندی و برمبنـای فراوانـی مطلـن نقطـه
اهرمی شناسایی شد .در ادامه ،براساس تحلیل محتوای کمی ،بر روی تعـاری
12

ارائـهشـده از سـوی
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مصاحبهشوندگان کدگذاری صورت پذیرفت و در نهایت ،با استفاده از استقرای روایتی یا نگارش
خط داستان 7براساس کدگذاریهای انجامشده بر روی تعاری

پرسششوندگان ،تعریفی جـامع از

نقطه اهرمی مدنظر در راهیـان نـور ارائـه شـد .نگـارش خـط داسـتان ،فراینـد دسـتهبنـدی از طریـن
یادنوشتهای شخصی در خصوص ایدههای نظری با بهرهگیری از اتصال مقولههای شناسـاییشـده
در تحقین است (دانایی فرد و امامی .)7333 ،در یک خط داستان ،پژوهشگر بررسی مـیکنـد کـه
چگونه عوامل مخصوصی بر پدیده اثر مـیگذارنـد و منجـر بـه اسـتفاده از راهبردهـایی خـاص بـا
خروجیهای ویژه میشوند (کرسول.)393 :6550 ،2
در گام دوم تحقین با هدف شناسایی ابعاد و اجزای نقطه اهرمی در مدیریت یادمانهای دفـاع
مقدس ،مصاحبههایی نیمهساختاریافته با  61نفر از خبرگان موضوع صورت پذیرفت .مصاحبهها تـا
جایی ادامه پیدا کرد که دیگر مفهومی به مفاهیم قبلی اضافه نشد و براسـاس قاعـده اشـباع نظـری

3

نمونهگیری به اتمام رسید.
سرس برای تحلیل دادهها ،از روش تجزیه و تحلیل 6مضمون استفاده شد .در این روش ،تمـام
ایدههای مستقل از مصاحبهها در قالب مفاهیم شناسایی شده ،سرس برمبنای هر یک یا چنـد مفهـوم
مشترک ،مضامین (تمهای) فرعی ساخته میشوند .تم هـای فرعـی بـر مبنـای اشـتراکاتی کـه دارنـد
مضامین(تمهای) اصلی را میسازند (کرسول ،6550 ،0دیـواس .)6557 ،3در ایـن تحقیـن ،اجـزا بـه
عنوان مفاهیم ،ابعاد به عنوان تمهای فرعی و نقطه اهرمی شناساییشده به عنـوان تـم اصـلی در نظـر
گرفته شده است.
در انتها برای سنجش صحت اطالعات ،ابعاد و اجزای نقطـه اهرمـی ،نتـای تحقیـن در اختیـار
دوازده نفر از خبرگان موضوع قرار گرفت که مورد تتیید ایشان واقع شد.

1- Story line
2- Creswell

 Theoretical saturation -3بدان معنی که نمونهگیرى را تا موقعى ادامه مىدهیم که هر مقوله به اشـباع نظـرى برسـد؛
یعنى تا زمانی که به نظر نمىرسد دادههاى جدیدى در ارتباط با مقوله پدید آید (استراس وکوربین.)7330 ،
4- Theme analysis
5- Cresswell
6- De Vaus
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یافتههای تحقیق
 .0یافتهها در گام اول
در گام اول ،پرسشنامه محقنساخته در اختیار هفتاد نفر از کارشناسان و خبرگان راهیان نـور
قرار گرفت .در این پرسشنامه باز ،پس از توضیحاتی درباره نقطه اهرمی ،سؤال زیر پرسیده شد:
«نقطه اهرمی در مدیریت فرهنگی یادمانهای دفاع مقدس چیست؟ تعریفی مناسب و مختصـر
از آن ارائه دهید».
در پاسخ به بخش اول این سؤال ،مصـاحبهشـوندگان چهـار مضـمون را ذکـر کردنـد کـه در
جدول ( )7فراوانی مطلن هر کدام قابل مشاهده است .الزم به توضیح اسـت برخـی از کلیـدواژههـا
شباهت معنایی بسیاری با یکدیگر داشتند .به همین منظور ،مفاهیم مشـترک در قالـب مضـامین زیـر
سامان یافت.
جدول  -0فراوانی مطلق نقطه اهرمی در مدیریت یادمانها
عنوان

تعداد

درصد

فضاسازی

 01نفر

37.63

روایتگری

 75نفر

76.63

نمایشگاهها

 7نفر

7.63

محصوالت فرهنگی

 6نفر

6.33

مجموع

 15نفر

755

طبن جدول فوق ،با  37.63درصد اجمـاع« ،فضاسازی در یادمانهای دفهاع مقهدس» بـه
عنوان نقطه اهرمی در مدیریت فرهنگی یادمانهای دفاع مقدس پذیرفته شد.

 .1یافتهها در گام دوم
در این گام ،در پرسشنامههایی که «فضاسازی» را به عنوان نقطه اهرمی معرفی کـرده بودنـد،
تعاری

ارائهشده به منظور تبیین «فضاسازی» کدگذاری شد .نتای حاصل از کدگـذاری و تحلیـل

محتوای کمی آن در جدول ( )6آمده است.
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جدول  -1میزان تکرار مفاهیم مشترك در  17پرسشنامه شناسایی نقطه اهرمی
مفهوم مشترك

میزان تکرار امرتبه

یادمان

33

محیط و فضا

33

یادآوری

36

فضا سازی

03

ارتباط با محیط

07

ناخود آگاه

61

القای معانی و محتوا

33

معنویت

30

حواس(انسانی)

67

بر اساس جدول ( )6دستهبندی مضامین فضاسازی در یادمـانهـای دفـاع مقـدس را مـیتـوان
اینگونه تعری

کرد:

«فضاسازی در یادمانهای دفاع مقدس عبارت است از :یادآوری دوران دفاع مقدس و القای معـانی و
محتوا به صورت ناخودآگاه (ادراک غیرمستقیم) از طرین ارتباط با محیط یادمان».

 .3یافتهها در گام سوم
در گام سوم در مصاحبه با  61نفر از خبرگان راهیـان نـور ،پـس از ارائـه مقدمـه و تعریفـی از
«فضاسازی در یادمانهای دفاع مقدس» سؤال مطرب شد :شیوههای فضاسازی در یادمانهـای دفـاع
مقدس چگونه میتواند باشد؟ جدول ( )3نتیجه تحلیل مضمون پاسخ به پرسش گام سوم است.
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جدول  -3ابعاد و اجزای فضاسازی در یادمانهای دفاع مقدس
اجزا

ابعاد

بازسازی سرزمین یادمان مانند کاشت نی ،ایجاد هور
بازسازی

بازسازی موقعیت رزمی دفاع مقدس مانند :سنگر ،کانال و...
بازسازی ابنیه دفاع مقدس

گویاسازی

استفاده از ادوات نظامی در محوطه یادمان
ابنیه بهجایمانده از دوران دفاع مقدس
حفظ آثار

ادوات نظامی بهجایمانده از دوران دفاع مقدس
آثار سرزمینی بهجایمانده از دوران دفاع مقدس مانند :سنگر،

فضاسازی در یادمانهای دفاع مقدس

گور دستهجمعی ،میدان مین و...
خلوتگاه
ورودی یادمان

طراحی و ایجاد

مسیر زیارت یادمان
نمادسازی ،مانند :مقبره شهدا
نشانهگذاری

نمادگزینی مانند استفاده از چفیه ،پالک و ...در طراحی
ارتباط نمادین با فرهنگ دینی ،مانند استفاده از پرچم
رزم نمایشی
تئاتر بیابانی

پویایی یادمان
(زنده بودن)

لباس خادمین و راویان
رفتار خادمین (شبیهسازی سبک زندگی رزمندگان)
پخش صوت جنگ
ایجاد بو
نور پردازی
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای این تحقین نشان داد «فضاسازی یادمانهای دفاع مقدس» نقطه اهرمی در فراگرد
مدیریت فرهنگی در یادمانهای دفاع مقدس است؛ بدان معنی که فضاسازی در یادمـانهـای دفـاع
مقدس بیشترین تتثیر فرهنگی را نسبت به سایر اقدامات بر مخاطبان راهیان نور دارد و میزان منـابع و
یا سرمایهای که در فضاسازی یادمانها صرف میشود ،به نسبت نتای و تتثیرات آن ناچیز است.
از آنجا که مفهوم «فضاسازی در یادمانهای دفاع مقدس» در میان دستاندرکاران راهیان نور
بهگونهای متنوع تعری

و تفسیر میشود ،این تحقین در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از

سردرگمی؛ برمبنای پردازش یافتهها و با تجمیع نظرات دسـتانـدرکاران و خبرگـان راهیـان نـور و
بهرهگیری از روشهای تحقین مذکور ،فضاسازی در یادمانهای دفـاع مقـدس را ایـنگونـه تبیـین
میکند:
«فضاسازی در یادمانهای دفاع مقدس عبارت است از :یادآوری دوران دفاع مقدس و القای معـانی و
محتوا به صورت ناخودآگاه (ادراک غیر مستقیم) از طرین ارتباط با محیط یادمان».

از این رو ،فضاسازی در یادمانها را میتوان موضوعی از «معمـاری منظـر» دانسـت .منظـر بـه
یک معنا محیط پیرامون است و بر فضای ملموس و رؤیتپذیر اطالق میشـود و در معنـای دیگـر،
داللت بر ذهنیتی دارد که در انسان به واسطه مواجهه با یک فضای کالبدی نقش میبندد .در حالتی
دیگر میتوان منظر را ترکیـب ایـن دو یعنـی پدیـدهای مرکـب از ذهنیـت و عینیـت تعریـ

کـرد

(تقوایی .)7397 ،از این رو ،ادراک منظر فرایندی مبتنی بر حس اسـت کـه بـدون واسـطه صـورت
میگیرد (خراسانیزاده .)7336 ،در انتقال محتوا به مخاطب از طرین فضاسازی ،ارتباط غیرارادی با
محیط و بهواسطه حضور در یادمان مطرب است .از این رو ،شناسایی حواس انسـانی در ایـن تعامـل
ناخودآگاه ضروری است.
حواس انسانی درگیر در محیط یادمان عبارتاند از :بینایی ،شنوایی ،بویایی ،المسه و چشایی.
در این میان ،توجه به ارتباط با سرزمین مقدس در میان زائران امری بدیهی و البته بسـیار تتثیرگـذار
است .از این رو« ،ادراک معنویت» در فضاسازی محیطی یادمان بایستی مد نظر قرار گیرد و باید بـا
بهــرهگیــری از ابزارهــای :گویاســازی (بازســازی و حفــظ آثــار دفــاع مقــدس)؛ طراحــی و ایجــاد؛
نشانهگذاری و پویایی یادمان (زنده بودن)؛ در راسـتای ایجـاد تـتثیرات فرهنگـی در مخاطـب گـام
برداشت.
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پیشنهادات کاربردی
محققان برمبنای نتای تحقین حاضر پیشنهادات کاربردی زیر را ارائه میدهند:
 تدوین شیوهنامه فضاسازی در یادمانهای دفاع مقدس از سوی ستاد مرکزی راهیان نور؛ استخراج محورهای محتوایی یادمانهای دفاع مقدس ،به منظور فضاسازی یادمانهای دفاعمقدس؛
 تدوین طرب جامع فضاسازی به صورت یادمان محور؛ طراحی مدل منسجم فضاسازی یادمانهای دفاع مقدس بـه منظـور دسـتیابی بـه پـازل کلـیفضاسازی در یادمانها با هدف ایجاد تنوع در فضاسازی یادمان با حفظ انسجام کلی.

پیشنهادها برای تحقیقات آتی
محققان در حین انجام دادن پژوهش حاضر با موضوعات و مسائلی روبهرو شدند که میتواند
به صورت کاربردی به موضوع راهیان نور کمک کند .این مسائل عبارتاند از:
 چگونگی تتمین و مدیریت منابع در یادمانها در دستیابی به یادمان خود اتّکا؛ الگوی تعامل یادمانها با محیط پیرامونی به عنوان نهادی مولّد و کارآفرین؛ الگوی نقشآفرینی راهیان نور در مواجهه با تهدیدات نرم؛ الگوی تعامل یادمانها با محیط پیرامونی به عنوان قرارگاهی فرهنگی؛ شناساسی وضعیت موجود قوانین و اسناد باالدسـتی در موضـوع راهیـان نـور (ظرفیـتهـا وخألهای قانونی)؛
 -نقش فناوریهای نوین در راهیان نور.
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فهرست منابع
 .7ابیا ،حمید و خانی ،مهدی (« .)7397اثربخشی قدرت نرم برنامههـای راهیـان نـور» .دوفصهلنامه

علمی و پژوهشی قدرت نرم .س  .6ش .1
 .6اعتباریـان ،اکبـر (« .)7335اندیشـه سیسـتمی بـا تتکیـد بـر نقـاط اهرمـی» .فصهلنامه مهدیریت.
ش .03-01
 .3بتیس ،دانیل و پال  ،فرد ( .)7310انسهانشناسهی فرهنهگ .ترجمـه محمـد ثالثـی .انتشـارات
علمی.
 .6بهرامی ،آرش (« .)7336روششناسی و استراتژی سیستمهـای نـرم» .فصهلنامه مهدیریت فهردا.
ش .37-39 .6
 .0پهلوان ،چنگیز ( .)7313فرهنگشناسی :گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمهدن .انتشـارات پیـام
نور.
 .3حیدرى ،مجید و نجفىپور ،امیرعباس (« .)7393مطالعـه گردشـگرى جنـگ در جهـان (ارائـه
راهکار به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ایران)» .فصلنامه نگین ایران (فصلنامه تخصصـی
مطالعات دفاع مقدس) .ش.69 .
 .1خراسانیزاده ،محسن (« .)7336مباح ی درباره شناخت معماری منظـر» .مجله معمهاری ایهران.
ش 73و( 76بهار و تابستان).
 .3خورشــید ،صــدیقه؛ لــوکس ،کــارو و تســلیمی ،محمدســعید (« .)7331نگرشــی سیســتمی بــه
بهرهوری تصمیمگیری گروهی» .فصلنامه پژوهشهای مدیریت .ش  .7صص .65-1
 .9داناییفرد ،حسن و امـامی ،سـید مجتبـی (« .)7333اسـتراتژیهـای پـژوهش کیفـی :تـتملی بـر
نظریهپردازی داده بنیاد» .فصلنامه اندیشه مدیریت .سال  .7ش .6
 .75دوروسنی ،ژوئل و جون .بیشون ( .)7316روش تفکر سیستمی .ترجمه امیرحسـین جهـانبگلـو.
تهران :پیشبرد .چ .6

 .77رشیدپور ،علی و مرادی ،علیرضا (« .)7339چالشها و آسیبهای فراروی فرهنگ و مـدیریت
فرهنگی» .ماهنامه مهندسی فرهنگی( 63-61 .آذر و دی).
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 .76سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه ( .)7313روشهای تحقیهق در علهوم رفتهاری.
تهران :مؤسسه نشر آگه.
 .73سهرابی ،مهدیه و ضروغام بروجنی ،حمید (« .)7396شناخت دستاوردهای گردشگران داخلـی
در بازدید از مناطن جنگی ایران (رویکرد مدیریت منفعت محور)» .دوفصلنامه علمی پژوهشهی

مدیریت اسالمی .س  .67ش .7
 .76شرکت پژوهشگران خبره پارس ( .)7397نیازسنجی و نگرشسنجی زائران راهیان نور جنوب.
ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
 .70صالحی امیری ،سیدرضـا و کاووسـی ،اسـماعیل ( .)7331فرهنهگ و مهدیریت سهازمانههای

فرهنگی.
 .73ضروغام بروجنـی ،حمیـد و سـهرابی ،مهدیـه (« .)7396گونـهشناسـی بازدیدکننـدگان منـاطن
جنگی ایران و نقش آن در انتقال فرهنگ پایداری دفاع مقدس» .دوفصهلنامه علمهی پژوهشهی

پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی .س  .3ش .1
 .71عسکری خانقاه ،اصیر و کمالی شری  ،محمد ( .)7313انسانشناسی عمومی .تهران :سمت.
 .73قائدعلی ،حمیدرضا ( .)7396مطالعات جامع راهیان نور خلیج فارس .ستاد مرکزی راهیان نور
کشور.
 .79قائدعلی ،حمیدرضا ( .)7393تحلیل محتوای سهخنان مقهام معظهم رهبریامد لههالعهالی بها

موضوع راهیان نور .ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
 .65قائدعلی ،حمیدرضا و عاشوری ،مهدی (« .)7393کاستیها و مشکالت اثربخشی فعالیـتهـای
فرهنگی در دانشگاه» .دوفصلنامه علمی و پژوهشی پاسهداری فرهنگهی انقهالب اسهالمی .ش 9
(بهار و تابستان).
 .67قائدعلی ،حمیدرضا؛ عاشوری ،مهدی و کرمی ،رضاعلی (« .)7396هـدفگـذاری فرهنگـی و
مدل مطلوب فعالیت فرهنگی در دانشـگاه» .دوفصلنامه علمهی و پژوهشهی پاسهداری فرهنگهی

انقالب اسالمی .ش ( 77بهار و تابستان).
 .66قائــدعلی ،حمیدرضــا و لطیفــی ،می ـ م (« .)7393الگــوی پــارادایمی اردوهــای راهیــان نــور».
دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی .ش .63-7 .6075
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