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Extended Abstract 
Introduction 
Evaluating the performance of the museum is one of the most important management tasks in 
museums. The directors are obliged to evaluate the performance of the museum under their 
management according to the mission, goals and tasks explained to the museums and while 
constantly monitoring the actions that are going on in the museum. Today, museum 
management is one of the most important independent aspects in the science of museology, 
which indicates the knowledge and awareness of a museum's responsibility to society, which in 
recent years has become one of the main concerns of related organizations and institutions 
worldwide. Many museums are facing a pattern change. For example, the public budget crisis 
has forced them to choose new strategies in terms of organization, funding, presentation, and 
how to organize independently. Therefore, raising awareness, recognizing the tools of the 
economy, attracting investment and sponsors, improving efficiency, guiding and motivating 
staff, orienting groups with similar goals, and marketing and monitoring the work of the 
museum are essential.The performance of museums as one of main heritage tourism attractions, 
has very important role in attracting tourists. This paper examines the development of cultural 
heritage tourism, with an emphasis on the museum's function in the historical cities of Sari. 
 
Methodology 
The research is applied in terms of purpose and from the point of view of descriptive-analytical 
nature. It was conducted in 2017 in order to study the development of cultural heritage tourism 
with emphasis on the performance of Kalbadi House Museum in the historical city of Sari. The 
data of the present study have been collected by library and field methods. The library method 
includes the study of relevant resources for problem solving, theoretical foundations and 
questionnaire design. Field research also includes the distribution of a researcher-made 
questionnaire among tourists visiting the Kalbadi Museum. Due to the uncertainty of the 
statistical population, the Cochran's formula is used to determine the sample size. Based on 
Cochran's formula, the sample size was 270 people, of which 210 questionnaires were 
distributed, 210 complete questionnaires were collected and used for analysis. SPSS software 
was also used for data processing. 
 
Results and discussion 
The results show that there is no difference between the attitudes of women and men regarding 
the importance of the development of heritage tourism in the city of Sari. But the attitudes of 
these two sexes are different about importance of museum performance. Performance of the 
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museum in this research has had a Meaningful effect on the development of cultural heritage 
tourism in the city of Sari. The beta for the performance of the Kolbadi house's museum 
featured its contribution (more than 60 percent) to the development of cultural heritage tourism 
and the importance of museum performance in this area. In this regard, it should be 
acknowledged that audiences faced a collection of specialized activities in this museum. In fact, 
the interface between the audiences and silent cultural objects in museums is the museum's 
performance, which is mainly designed and implemented by a dedicated human resources. The 
technical performance museum (Beta=.404) also had the most share in the development of the 
heritage tourism, that reflects the strict observance of the conservation issues in this museum. 
The service quality criterion (Beta=.076) had less contribution to the development of heritage 
tourism based on Kolbadi house's museum. This result is also related to the quality and quantity 
of cultural services provided by the museum and its staff to the tourists. 
 
Conclusions 
The Cultural Institutional Museum is a place for storing and displaying objects with the aim of 
educating and promoting the level of public knowledge, cognition, understanding and 
awareness. In the field of tourism, museums also play an important role in teaching culture 
through cultural tourism and heritage. From this approach, museums are a unique cultural place 
to provide information and cultural attractions related to the region or ethnic group or nation to 
the audience and tourists and play an important role in the development of heritage tourism. 
Kalbadi Museum House is one of the unique museums in Mazandaran province, which 
according to the statistics obtained in this research has a 60% share in the development of 
cultural heritage tourism in Sari. This situation is related to the collective and integrated 
presentation of human cultural works to the audience, which can increase their level of 
satisfaction. 
 
Keywords: Cultural Heritage Tourism, Kolbadi House Museum, function Evaluation, Historical 
City of Sari. 
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  چكيده

هاي محوري گردشگري ميراث، از اهميـت شـاياني در جـذب گردشـگران      عنوان جاذبه  ها به   عملكرد موزه 
 در موزه نهاد عملكرد بر تأكيد با فرهنگي ميراث گردشگري مقاله حاضر به بررسي توسعه    . برخوردار است 

 و ميداني   )مطالعه منابع مكتوب  (اي    كتابخانه با روش  پژوهش   هاي  داده. پرداخته است  يخي ساري تار شهر
هاي اتا،     و آزمون  spssافزار     از نرم  ها نيز   براي پردازش و تحليل داده     . است شده   گردآوري )ابزار پرسشنامه (

هد، ميان نگـرش زنـان و       د  نتايج نشان مي  . شده است   اي و رگرسيون خطي استفاده      نمونه  پيرسون، تي تك  
امـا نگـرش ايـن دو       . شود  مردان نسبت اهميت توسعه گردشگري ميراث در شهر ساري تفاوتي ديده نمي           

 توسـعه   بـر  معنـاداري  تـأثير  بعـد عملكـرد مـوزه،     . جنس نسبت به اهميت عملكرد مـوزه متفـاوت اسـت          
 كلبـادي، نـشانگر     خانهزه  شده براي بعد عملكرد مو       بتاي محاسبه  .است داشته فرهنگي ميراث گردشگري

در ايـن   .  گردشگري ميراث فرهنگي و اهميت عملكرد موزه است        توسعه درصدي آن بر     60سهم بيش از    
هـاي    يـت فعالي از   ا  مجموعـه شـود،     يمـ خصوص بايد اذعان داشت، آنچه مخاطب در موزه با آن مواجـه             

، عملكـرد مـوزه اسـت       ها  زهمودر حقيقت رابط ميان مخاطبان و اشياء فرهنگي صامت در           . تخصصي است 
همچنين معيار عملكرد فني مـوزه بـا        . شود  يمكه عمدتاً از طريق نيروي انساني متخصص طراحي و اجرا           

 گردشگري ميراث داشته است كه نشانگر رعايت دقيـق مـسائل            توسعه بيشترين سهم را در      404/0بتاي  
متـرين سـهم را در توسـعه گردشـگري      ك075/0معيار كيفيت خدمات نيز با بتاي     . حفاظتي در موزه است   

ميراث داشته است، اين وضعيت با كميت و كيفيت ارائه خدمات فرهنگي توسط مـوزه و كاركنـان آن بـه                     
  .گردشگران در ارتباط است

  
  .ساري شهر عملكرد، ارزيابي كلبادي، موزه خانه فرهنگي، ميراث گردشگري، :كليدي واژگان
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  مقدمه
 سـطح  در فرهنگـي  و ارتباطي، اجتمـاعي  برجسته عوامل از و اقتصاد مؤثر در حوزه و مهم هايرويكرد از يكي گردشگري

 را گردشگري يكم و بيست قرن در ارتباطي و امنيتي اقتصادي، بهداشتي، هاي زيرساخت گسترش. شود مي محسوب جهان
 فزاينـده  اهميـت  بـه  توجـه  با). 2: 1392 ،عليزاده و سقايي(است  كرده تبديل ها زندگي انسان در ناپذير اجتناب واقعيتي به

 يكديگر با اي فزاينده رقابت گردشگري مقاصد جهان سرتاسر در بازار گردشگري شدن رقابتي و امروز دنياي در گردشگري

اي  امكانات ويـژه  و شرايط مستلزم جهان از نقطه هر در گردشگري صنعت بنابراين گسترش. دارند جذب گردشگران براي
 و پوراحمـد (اسـت   و تجهيـزات  امكانـات  هـا،  زيرسـاخت  سـنن،  و آداب هـاي طبيعـي،   جاذبه باستاني، هوا، آثارو آب مانند

يزه فرهنگي انجـام    باانگالمللي     درصد از گردشگري بين    37بر اساس آمار سازمان جهاني گردشگري،       ). 2: 1391همكاران،
ي، بخـش مهمـي از      فرهنگـ رو گردشـگري      ايـن  زا). UNWTO,2013(شود و اين تقاضا ساالنه رو به افزايش اسـت             مي

شـود كـه بـاانگيزه        دهد و گردشگري فرهنگي شامل همه اشكال گردشگري مي          تقاضاي جهاني گردشگري را تشكيل مي     
عنـوان   بـه  1رشد گردشگري فرهنگي و گردشگري ميـراث ). 53-54: 1393 احمديان و باقرنيا،(گيرند  فرهنگي صورت مي

گردشـگري ميـراث    . گذاران و محققان را در سراسر دنيا به خود جلب كـرده اسـت               ه سياست عناصر گردشگري نوين، توج   
شـده اسـت       هـاي مختلـف گذشـته، تعريـف         هـا و نمـايش جنبـه        سـاخته   هـا، منـاظر، دسـت       وتحليل موزه   فرهنگي، تجزيه 

)Halewood & Hannam,2001:556 .(بـسزايي  هايي كه نقش يكي از بسترهاي گردشگري فرهنگي و يكي از مكان 
  .ها هستند كند، موزه در توسعه صنعت گردشگري ايفا مي

اي را بـه حـال و آينـده           موزه درواقع پلي است كه گذشته فرهنگي و هنري، اقتصادي، اجتماعي و سياسي هر جامعـه               
ر آن  ساخت موجـود د     هاي دست    آموزشي هستند كه هركدام از صنايع و فرآورده        -ها مجتمعي فرهنگي    موزه. دهد  پيوند مي 

هـاي پيـشينيان را در قـرون و           ورسـوم و سـنت      همچون ورقي از تاريخ ملل، اخالق، دين، مذهب، مشاغل، فرهنگ، آداب          
ي گردشگري در   ها  جاذبهترين     يكي از مهم   ها  موزه). Pinna,2003:36(كنند    هاي آينده معرفي مي     اعصار مختلف به نسل   

ر رونق بيشتر صنعت گردشگري، موردتوجه و تأكيد محققـين بـوده            ها د    آن گستردهسراسر جهان هستند و همواره اهميت       
. نـد ينما يم را جذب    مندان  عالقهي خاص خود طيف مختلفي از       ها يژگيو و برحسب نوع، كاركرد و       اند  متنوع ها  موزه. است

مين بخش و گذران اوقات فراغت مردمـان سـاكن سـرز            ي لذت ا  تجربهدرواقع جذب گردشگر به مقاصد گوناگون و كسب         
 گردشگران و نقش آن     تجربهتأثير اين اماكن بر      ).9: 1388 زاهدي و همكاران،  ( هستند   ها  موزهمقصد از كاركردهاي مهم     

 دائمـي  غيرانتفاعي و است سازماني موزه درواقع. كند يمدر بهبود شرايط زندگي بوميان، ضرورت توجه به آن را دوچندان 

 زيـست  محـيط  و انساني مادي شواهدي سازمان اين .است باز روي عموم ن بهدر آ و بوده پيشرفت و جامعه خدمت در كه

زاهـدي  (گذارد  مي نمايش عمومي و به دهد مي حفاظت نموده، گردآوري و لذت، كسب آموزش و مطالعه، منظور به را ها آن
تي كـه آثـار باسـتاني در        عمـار : شده است   گونه تعريف   در كتاب فرهنگ لغتنامه عميد نيز موزه اين       ). 13: 1388و همكاران، 

در يونان قديم نام محلي بوده كه در آنجا به مطالعـه صـنايع و علـوم                 . شود  آنجا نگهداري يا به معرض نمايش گذارده مي       
اي بوده در آتن كه در آنجا عبادتگاه و محل مخصوصي براي چندين تـن از خـدايان خودسـاخته     پرداختند و نيز نام تپه    مي

. شـود  ها محسوب مـي  ترين وظايف مديريتي در موزه ارزيابي عملكرد موزه يكي از مهم ).19: 1389ياوري و رجبي،(بودند 
هـا و ضـمن مراقبـت مـستمر از        مديران موظف هستند، تا با توجه به مأموريت، اهداف و وظايف تبيين شـده بـراي مـوزه                 

زاهـدي و   (يت خـود اقـدام نماينـد        اقداماتي كه در موزه در جريان است نـسبت بـه ارزيـابي عملكـرد مـوزه تحـت مـدير                    
اي در كمك به تحقق اهـداف و          عنوان يكي از فرايندهاي مديريتي نقش برجسته        ارزيابي عملكرد به  ). 72: 1388همكاران،
هاي اجرايـي     گيري عملكرد در دستگاه      ارزيابي عملكرد عبارت است از، فرايند سنجش و اندازه          .هاي سازمان دارد    مأموريت

زاده   رفيع(هاي اجرايي     ل و مفاهيم علمي مديريت براي تحقق اهداف و وظايف سازماني و در قالب برنامه              در چارچوب اصو  
ترين محوري كه بايد در جريان يك سيستم ارزيابي عملكرد مدنظر قرار داد، درواقع به نحوه                  مهم). 16: 1387و همكاران، 

افراد (اين منابع عناصري مثل مردم      . ع در اختيار او مرتبط است     عنوان مديريت سازمان از مناب      برداري مديريت موزه به     بهره
                                                            
1. Heritage tourism 
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تواند   معيارهاي ارزيابي مي  . گيرد  ها، پول و زمان را در برمي        ، مجموعه موزه، تجهيزات، ساختمان    )كاركنان و بازديدكنندگان  
ع آن موردبررسـي قـرار دهـد و         بـرداري از منـاب      عنوان كليتي كه نيروهاي كاري آن و يا كارايي سازمان در بهره             موزه را به  
طـوركلي معيارهـاي ارزيـابي        بـه . گونه از سيستم ارزيابي شامل معيارهاي كمي و كيفـي باشـد             تواند عناصر اين    طبيعتاً مي 

شـده بـه    ها، خدمات عرضه ها شامل؛ مديريت مجموعه اين حوزه. ها بايد بر سه حوزه اصلي متمركز گردند         عملكرد در موزه  
 ).215-216: 1393پور فيروزآبـادي و همكـاران،   صادق(باشند  ن موزه و مديريت موزه و عمليات آن ميكاربران و مشتريا

داري است كه نشانگر شناخت و آگاهي از مسئوليت يـك             هاي مستقل در علم موزه      ترين جنبه   امروزه مديريت موزه از مهم    
ها و مؤسسات مرتبط، در سطح        هاي سازمان    دغدغه ترين  هاي اخير به يكي از اساسي       موزه در قبال جامعه است كه در سال       

هـا را     مثال بحران بودجه عمومي، آن      عنوان  به. رو هستند   ها با نوعي تغيير الگو روبه       بسياري از موزه  . شده است   جهان تبديل 
كرده دهي، تأمين مخارج، شيوه نمايش و چگونگي ساماندهي مستقل وادار             گزينش راهكارهاي جديدي از حيث سازمان       به

گـذاري و حاميـان، ارتقـاء كـارايي، هـدايت و       بنابراين، افزايش آگاهي، شـناخت ابزارهـاي اقتـصاد، جـذب سـرمايه          . است
 و نظارت بر كار موزه، امري ضروري است         1هاي داراي اهداف مشابه و بازاريابي       يابي گروه   بخشي به كاركنان، جهت     انگيزه

تـرين مراكـز تـاريخي مازنـدران محـسوب       ساري، از يكي از مهـم  ).389-388: 1393پور فيروزآبادي و همكاران، صادق(
اسحقي (شده است     هاي قديمي فراواني در كنار طبيعت جذاب اين منطقه احداث           ها و كاخ    شده و به همين دليل عمارت       مي

گري بااليي بـراي توسـعه انـواع مختلـف گردشـگري ازجملـه گردشـ                ظرفيت ازشهرستان ساري   ). 134: 1380و شيدفر، 
 ، كلبادي ويژه خانه   انبار نو، حمام وزيري، خانه رمداني و به         توان به بناهايي همچون آب      ازجمله مي . فرهنگي برخوردار است  

ذكر اسـت كـه    شايان. متعلق به دوران قاجار است، اشاره كردهاي قديمي شهر ساري  انبار نو كه از محله آب محلهواقع در 
يابي به پاسـخ ايـن    رو به دنبال دست اكنون پژوهش پيش. شده است ه خود به موزه تبديلخانه كلبادي به دليل ساختار ويژ     

پرسش است كه عملكرد موزه خانه كلبادي ساري تا چه اندازه بر توسعه گردشگري ميراث فرهنگي ايـن شـهر تأثيرگـذار                 
تـاريخي سـاري     شـهرهاي  در موزه نهاد عملكرد بر تأكيد با فرهنگي ميراث گردشگري بنابراين بررسي توسعه  . بوده است 

هاي داخلـي   توان در دو بخش پژوهش ادبيات پژوهشي مرتبط با موزه را مي  . شود  هدف اصلي پژوهش حاضر محسوب مي     
داري در ايـران و دنيـا         ها به سير تحول مـوزه و مـوزه          هاي داخلي درباره موزه     اكثر پژوهش . و خارجي موردبررسي قرار داد    

، بـا مطالعـات اسـنادي و ميـداني بـه تاريخچـه              )1389(داري نوشـته دخـت نفيـسي          مثال كتاب موزه    عنوان  به. اند  پرداخته
. هاي مختلف در ايـران پرداختـه اسـت          اي و معرفي موزه     داري در جهان و ايران، شيوه مستندسازي رو ثبت آثار موزه            موزه

 با شيوه اسنادي و ميـداني، بـه مطالعـه مـوزه و     نيز) 1389(هاي ايران نوشته ياوري و رجبي به سال  كتاب آشنايي با موزه   
نيز با رويكردي   ) 1388(ها اثر زاهدي و همكاران        داري و موزه    كتاب موزه، موزه  . داري در ايران و جهان پرداخته است        موزه

بـاد و   كتاب مـديريت مـوزه نوشـته صـادپور فيروزآ         . ها پرداخته است    داري و تاريخچه موزه     مشابه به مباحث مرتبط با موزه     
با رويكردي متفاوت و بر اساس مطالعات اسنادي و ميداني، به مباحث مديريت و اهميت آن در                 ) 1393(همكاران به سال    
هـا بـه پيونـد مـوزه و رسـالت آن بـا        هاي مختلف برخي از اين كتاب البته در بخش. داري پرداخته است  حوزه موزه و موزه   

طـور تخصـصي    ها به پيوند ميان موزه و گردشگري ميراث و به  اين پژوهششده است، اما گردشگري فرهنگي نيز پرداخته   
هـايي در ايـن    البتـه پژوهـشگران مختلـف تـالش    . اند گونه از گردشگري نپرداخته     ها در توسعه اين     به نقش چشمگير موزه   

توان به مقالـه      ها مي  ترين اين پژوهش    از مهم . صورت مقاله منتشرشده است     ها به   اند كه حاصل كار آن      خصوص انجام داده  
هـاي شـرق      بررسي و تحليل نقش مـوزه     اشاره كرد كه با روش اسنادي و ميداني به          ) 1391(پوراحمد و همكاران به سال      

قش سايت موزه گوهر تپه در توسـعه گردشـگري          اند، در اين پژوهش بر ن       مازندران در توسعه گردشگري فرهنگي پرداخته     
هـا در     اي تحت عنوان اهميت و نقش موزه        نيز در مقاله  ) 1393(كاووسي و كريمي     .شرق استان مازندران تأكيد شده است     

هايي مـوزه در حـوزه يادشـده پرداختنـد و             با روش اسنادي و ميدان، به ظرفيت      ) مطالعه موردي شهر اصفهان   (گردشگري  
پـور    رهبري. دانند  ها و رعايت استانداردها را از عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگري از طريق نهاد موزه مي                 اختتوسعه زيرس 
اجتماعي موزه ملي فرش تبريز بر اقتصاد شهري ايـن          -در پژوهشي با عنوان تحليل تأثيرات اقتصادي      ) 1393(و همكاران   
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و .... گـذاري و    زايي، سرمايه    است، بر نقش اقتصادي موزه در اشتغال       شده  اي و ميداني انجام     شهر كه با شيوه كتابخانه      كالن
هاي   اما رويكرد پژوهش   .تأكيد كردند ... نقش اجتماعي آن در توسعه تعامالت اجتماعي، افزايش دانش و اطالعات مردم و            

جي درك عميقـي از     هـاي خـار     درواقع پژوهش . ها و گردشگري فرهنگي صورتي ديگر دارد        خارجي در رابطه با پيوند موزه     
بـر همـين اسـاس    . دهنـد  گيري منطقي از نهـاد فرهنگـي مـوزه در توسـعه گردشـگري را نـشان مـي           اين واقعيت و بهره   

در ) 1995( در سـال     1مثـال سـيلبربرگ     عنـوان   بـه . شده در اين حوزه بسيار پرتعداد بـوده اسـت           هاي خارجي انجام    پژوهش
هـاي ميـراث      هـا و محوطـه      هاي شغلي براي ايجادشده براي مـوزه       پژوهش خود به موضوع گردشگري فرهنگي و فرصت       

ترين نتايج آن تأكيد بر نقـش و          اي و ميداني بوده و مهم       صورت كتابخانه   روش مطالعاتي در اين پژوهش به     . پرداخته است 
ر پـژوهش   نيـز د  ) 2002 (2را  پري. هاي شغلي بوده است     جايگاه موزه در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي و ايجاد فرصت         

. يافته پرداخته اسـت     ها در توسعه گردشگري فرهنگي باهدف اقتصاد پايدار در كشورهاي توسعه            خود به بررسي نقش موزه    
هـاي نقـشي اساسـي در توسـعه           دهد كه موزه    شده و حاصل آن نشان مي       اين پژوهش نيز با روش اسنادي و ميداني انجام        

 در سـال  3كلـي . كننـد  هاي شـغلي ايفـاء مـي    از طريق ايجاد فرصتاقتصادي جوامع محلي  گردشگري فرهنگي و توسعه
هـا را بـا روش مطالعـات     اي را تحت عنوان گردشگري فرهنگـي و مـوزه          اي مقاله   آموزش هنر موزه   در سمپوزيوم ) 2009(

 سازمان  نيز) 2012(در سال   . اي ارائه كرده است كه پيوند ميان اين دو مقوله بحث اصلي پژوهش وي بوده است                 كتابخانه
هـا در آمـوزش و توسـعه        اي تحت عنـوان نقـش مـوزه         با توجه به اهميت ارتباط موزه و گردشگري مقاله         4جهاني يونسكو 

شده، بر اهميت و  اين مقاله كه با روش اسنادي و ميداني انجام. منتشر كرده است گردشگري فرهنگي با همكاري آيكوم و
 و  5يسابيكـسو .  جايگاه اين نهاد در توسعه گردشگري تأكيـد نمـوده اسـت            ها براي اقشار مختلف و      قدرت آموزش در موزه   

هـاي    هـا و جاذبـه      اي و ميداني بـه ظرفيـت        در پژوهش خود در اندونزي كه با روش كتابخانه        ) 2015(همكارانش در سال    
وري بر ادبيات پژوهـشي  مر. شده است اي فرهنگي اشاره   عنوان جاذبه   در اين مقاله بر موزه به     . ها پرداختند   فرهنگي در موزه  

بنابراين با توجه تفـاوت چـشمگير   . باشد ها در اين حوزه مي دهنده اهميت موضوع موردبحث و تداوم پژوهش      خارجي نشان 
  .يابد دست ضرورتي تام مي هايي ازاين كمي و كيفي پژوهش در ايران و خارج از ايران انجام پژوهش

  
 مباني نظري

گردشـگري در   ). Orbasly,2000:4 (داننـد  يمـ فرد اقتصادي     را يك فرصت منحصربه   بسياري از نويسندگان، گردشگري     
توجه و چـشمگير گردشـگري در         رشد قابل .  و طرفداران بسياري دارد    ها يتوانمندعنوان صنعت بدون دود،       عصر حاضر، به  

 سـازمان جهـاني   . )9: 1385كـاظمي، (پنجاه سال گذشته نشانگر اهميت فراوان اقتصادي و اجتمـاعي ايـن پديـده اسـت                 
هـاي آن محـسوب       گردشگري انواع مختلفي از گردشگري را معرفي كرده است كه گردشگري فرهنگي و ميـراث نمونـه                

رضواني گردشگري فرهنگي را نوعي گردشگري براي آشنايي با ميراث فرهنگي، هنـري، آداب، رسـوم، بناهـا و    . شوند  مي
از ديدگاه زاهدي و همكاران ). 19: 1386رضواني،(شي تعريف كرده است آثار تاريخي يا اهداف آموزشي، تحقيقاتي و پژوه    

گردشگري فرهنگي نوعي از گردشگري است كه گردشگر از طريق آن به فراگيري و تجربه درباره فرهنگ حال و گذشته               
 خيره ام ثالثهاهر به  سال پيش2700هرودت،  كه زماني). 63: 1384زاهدي و همكاران، (پردازد يم خود يا ديگران جامعه

 رشـد  ميزان بيشترين جديد هزاره در فرهنگي گردشگري). UNWTO,1998:6(شد  مي محسوب فرهنگي گردشگر شد،

هـدف اصـلي گردشـگر در    ). 1391افتخاريـان،  و رادفرجـي (اسـت   داده خود اختصاص به را جهان گردشگري تقاضاي در
، هنـر و    هـا   شگاهيـ نما،  هـا   شنامهينمايل مراسم، رفتارها،    ي فرهنگي يك مقصد از قب     ها  جلوه مشاهدهگردشگري فرهنگي،   

ي فرهنگـي بـراي     هـا   جاذبـه ي، ازجمله   دست  عيصناي  ها  كارگاهتوسعه اماكن مذهبي يا       در مناطق درحال  . موسيقي آن است  
شود كـه   بديل محسوب مي هاي ارزشمند و بي ميراث فرهنگي، گنجينه ).13: 1386كاظمي، (شود يمگردشگران محسوب 

                                                            
1. Silberberg 
2. Perera 
3. Kelly 
4. UNESCO 
5. Subhiksu 



  41                                         شناختي و نقش آن در توسعه گردشگري ميراث فرهنگي هاي باستان عملكرد موزه/ زال و همكاران

هـا و حفاظـت از        كاهش آسـيب  . تنها به ملل خاص منتسب بوده، بلكه به جوامع انساني در سراسر جهان نيز تعلق دارند                 نه
هـاي مردمـي    ها و گروه   امروزه سازمان . آيد  اي مهم به شمار مي      ها، وظيفه   هاي جهاني آن    اين آثار در راستاي ارتقاي ارزش     

در ماده يكـم قـانون اساسـنامه ميـراث          ). 81: 1393احمديان و باقرنيا،   (زيادي، خواهان حراست از ميراث فرهنگي هستند      
ميراث فرهنگي، شامل آثار باقيمانده از گذشتگان اسـت كـه نـشانگر حركـت               «: ، آمده 1364فرهنگي كشور مصوب سال     

ريـق،  از ايـن ط   . كنـد   انسان در طول تاريخ است و شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي را ميسر مـي                  
هـر شـهر و     . جهان سرشـار از ميـراث اسـت       ). 75: 1393احمديان و باقرنيا،  (» آيد  هاي عبرت براي انسان فراهم مي       زمينه
ها سبب ارتباط  ها، سنت و يا رسمي محلي دارد كه حفظ آن ساخته اي از دست اي چند بنا يا مكان تاريخي، مجموعه      دهكده

هـاي هنـري    هـاي بـزرگ جهـان كـه گنجينـه         هـا و گـالري      يگر طيف، مـوزه   در انتهاي د  . شود  ساكنان با گذشته خود مي    
دهنده  كنند، همگي نشان هايي كه گردشگران از آن بازديد مي بهايي دارند، شهرهاي تاريخي، بناهاي تاريخي و مكان         گران

بـا توجـه بـه      ). 101: 1382تراسـبي، (ها وجـود دارد       اند كه تقاضاي زياد و همواره رو به افزايش براي آن            المللي  ميراث بين 
. انحصاري بودن و تقاضاي فراوان براي بازديد از ميراث بشري، حفظ و حراست از آن از اهميـت بـااليي برخـوردار اسـت                       

يكـي از راهكارهـايي كـه امـروزه         . ها وجـود دارد     هاي زيادي براي حفظ و بقاي فرهنگ و معرفي آن به ديگر فرهنگ              راه
عنـوان ابـزاري قدرتمنـد، توانـايي حفـظ            ، گردشگري است؛ بدين معنا كه گردشگري بـه        بيشتر موردتوجه قرارگرفته است   

هاي مختلف آشنا شوند     كند كه افراد بافرهنگ     همچنين گردشگري، اين امكان را فراهم مي      . هاي فرهنگ را داراست     مؤلفه
گران نيـز احتـرام قائـل شـوند         و افزون بر تالش در راستاي معرفي فرهنگ خود به ديگر جوامع، براي ميراث فرهنگي دي               

مثـال   عنـوان  بـه . شـده اسـت   گردشگري ارائه تعاريف مختلفي از ميراث و فرهنگ در حوزه). 37: 1393احمديان و باقرنيا،(
 McKercher( انـد  كرده تعريف "مكان" با مرتبط عامه فرهنگ يا فولكلور سنتي، فرهنگ را ميراث پژوهشگران از برخي

& du Cros,2002:83.( ايـن دو محقـق   . گيرد  در حوزه گردشگري، مفاهيم طبيعي و فرهنگي را در برمي"ميراث"اژه و
شـده و     از طبيعي و بكـر تـا شـهرها سـاخته          "هاي چندگانه     اي از مجموعه    قالبي را براي گردشگري ارائه كردند كه گستره       

اشخاص آرزوي حفظ، گـردآوري  هر آنچه "هوارد ميراث را ). Timothy & Boyd,2003:9(شد   را شامل مي"مصنوعي
بنابراين گردشگري، بر فوايد پيوند گردشـگري و        ). Howard,2003:6(كند     توصيف مي  "و انتقال آن به نسل آينده دارند      

همگرايـي  . دسـترس هـستند     هاي مشاركت ميراث استوار است كه در سراسـر دنيـا قابـل              اي از فرصت    ميراث در مجموعه  
ياست قدرت حاكم در كنترل گذشته و توزيع انتخابي آن را بـراي گردشـگران نـشان                 گردشگري و عملكردهاي ميراث، س    

وتحليل   تجزيه"گيرد    مطالعات گردشگري ميراث، مجموعه وسيعي از مفاهيم را در برمي         ). McLean,1995:607(دهد    مي
   "انــد شــده هــاي مختلــف نمايــشي گذشــته، تركيــب هــايي كــه در جنبــه هــا و فعاليــت ســاخته هــا، منــاظر، دســت مــوزه

)Halewood & Hannam,2001:566.(  يي كه امروزه مورد استقبال قرارگرفتـه اسـت، معرفـي ميـراث     ها روشيكي از
 كـه ميـراث    طـور   همانگردشگري و ميراث فرهنگي ارتباطي متقابل و دوجانبه دارند؛          . فرهنگي از طريق گردشگري است    

دشگري به افراد كشورهاي مختلف معرفي شـوند، در مقابـل، ايـن      از طريق گر   توانند يم) ميراث مادي و معنوي   (فرهنگي  
 كند يمي  آور  جمعي اقتصادي و مالي ميراث را       ها  شاخصهصنعت گردشگري،   . ي براي سفر باشند   ا  زهيانگ توانند يمآثار نيز   

ميراث . دهد يمار ي در ارتباط با موضوع مورداستفاده قرها استيسو براي حفاظت در مباحث زير بنايي و آموزشي جوامع و         
ي فراوانـي را بـراي گردشـگران در    هـا  تيجذابتنهايي  ي زيستي هر يك به    ها  تنوعي زنده و    ها  فرهنگطبيعي و فرهنگي،    

 دست به را ميراثي خود تجربه محيط، در گردشگران اينكه به توجه با ).94-96: 1393احمديان و باقرنيا، (اند دادهخود جاي 

   بگـذارد بـسزايي   تـأثير  گردشـگران  تجربـه  بـر  كـه  باشـند  مهمـي  هـاي  محيط از توانند يم يخدمات يها طيمح ،آورند يم
)Sperdin et al,2012:20-28 .(يـا  رضـايت مـشتري   بـر  عميقـاً  خدماتي، محيط با مرتبط منفي و مثبت احساسات اين 

 و شـناختي  باسـتان  پايگـاه  كاز ي گردشگران كه براي مثال هنگامي). 1392پورفرج و صالحي پور، (گذارد يم اثر گردشگر
 هـاي  بـه دنبـال ارزش   بلكـه  نيـستند  بناهـا  خـود  از ديـدار  دنبال به صرفاً ها آن كنند، مي ديدار كليسا يك يا موزه ميراثي،

نقـش مـوزه در توسـعه    . )Bigne et al,2008:313-315(هـستند   نيز ها آن با همراه اجتماعي و آموزشي شناختي، زيبايي
مـوزه  ). 87: 1390يـاوري و رجبـي،    (لب و جذب گردشگر و جهانگرد، امري به اثبات رسـيده اسـت              مبادالت فرهنگي و ج   

ي از مصنوعات و اشياي ديگر كه از اهميـت علمـي، هنـري، فرهنگـي، تـاريخي                  ا  مجموعهنهادي است كه به مراقبت از       
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 و يا موقت باشد در دسـترس قـرار          ها را براي مشاهده عمومي از طريق نمايشگاه كه ممكن است دائم             برخوردار بوده و آن   
حال تصويري كمابيش روشن از  ي فرهنگ و تمدن انساني و راز گشاي گذشته آن هستند و درعينها خانه ها موزه. دهد يم

 از  هـا   مـوزه  و پـارك     ها  موزه، سايت   ها  موزه). 37: 1393صادق پور فيروزآبادي و همكاران،     (دهند يمهويت كنوني ما ارائه     
 گردشـگران، طبقـات اجتمـاعي و      هـا   مـوزه در  . رنـد يگ يماكزي هستند كه در قلب گردشگري فرهنگي جاي         ترين مر   مهم
تـرين   ي زندگي يك ملـت را از كهـن  ها  موضوع، هنر، مذهب و ديگر      ها يشاد اجتماعي، عدالت،    –ي اقتصادي   ها ينابرابر

 و تاريخ شفاهي    رنديگ يمي واقعي و ملموس به خود        معنا ها  موزه، در   ها  تمدنوگوي    گفت. كنند يمايام تا به امروز مشاهده      
به عبارتي هر كلكـسيوني متـشكل از آثـاري كـه داراي ارزش هنـري،                ). 97: 1393احمديان و باقرنيا،   (رسد يمبه عينيت   
 شـود  يمـ صورت دائمي در معرض تماشاي عموم قرار گيرد مـوزه اطـالق               ي باشد و به   شناس  قومي و   شناس  باستانتاريخي،  

ي است دائمي و بدون هدف مادي كه درهاي آن به روي همگان گشوده              ا  موسسهدرواقع موزه   ). 24: 1371 مقدم، دسروق(
و وظيفه آن حفاظت، نگهداري و نمايش آثار و اشـيايي اسـت كـه از                . است و در خدمت جامعه و پيشرفت آن فعاليت دارد         

بيـان  » زبـان خاصـي   «ها مطالـب خـود را بـه           موزه). 3 :1387نفيسي،(مانده است     عنوان ميراث كهن باقي     گذشتگان ما به  
بازديدكننـده  . باشـد   از همين رو، داراي قدرت نفـوذ گـسترده مـي          . است» زبان اشياء واقعي  «كند، وسيله بيان اين نهاد        مي

مـوزه در خـدمت يـك جامعـه و          . كنـد   آساني ارتباط برقرار مـي      به» زبان خاص «محروم از نعمت خواندن و نوشتن با اين         
حال معرف آن جامعه است و داراي نقش و عملكرد اجتماعي موزه همانند خدمات اجتماعي موزه، شناخت ميراث و                     درعين
توان اذعان داشت كه مـوزه        رو مي    ازاين .)39: 1389ياوري و رجبي،  (باشد    هاي فرهنگي، شناخت مخاطبان موزه مي       ارزش

تبـع آن     ش بسيار مهمي در تجديد حيات فرهنگـي و اجتمـاعي بـه            توانند نق    مي ها  موزهنشين هم هستند،      و گردشگري هم  
 بـه  هـا  مـوزه از  بازديـد  باهـدف  زيـادي  گردشگران حاضر حال در. هاي توسعه گردشگري فرهنگي را فراهم سازند زمينه

 در درازمـدتي  و تبليغـات خـاص   و ها برنامه جهان، گردشگري زانير برنامه كارشناسان و روي  از همين.روند يم مسافرت

 جـذب  دهـد  يمـ  نـشان  موضـوع   ايـن .اند دادهقرار  خود كار دستور در گردشگر جذب باهدف كشورشان را يها موزه مورد

 بـه يـك   منحصر و اتفاق سر از نگاه اين اما شود، مي  تلقيها موزه كاركرد ترين مهم يا كاركردها از يكي عنوان به گردشگر

است  فزوني و گسترش رو به جهاني گستره در كه آيد مي شمار به يداديعنوان رو به موضوع اين بلكه نيست؛ خاص كشور
 و آثار فرهنگي و تاريخي در كنار بازديد و گذران اوقات فراغت و آمـوزش بازديدكننـدگان،          ها  موزه). 150: 1388محسني،(

ي علمـي و فرهنگـي       هنري، اسناد، مدارك و اشيا     نيجانش يبمحل مناسبي براي حفاظت و حراست علمي از آثار نفيس و            
. اند قرارگرفتهيي از پيشينيان و نياكان ماست كه براثر مراقبت آنان، امروزه، در دسترس ما ها بازماندهها  هستند كه جمله آن   

ترين وظـايف مـديريتي در    ترين عوامل مؤثر برجذب مخاطبان است و ارزيابي عملكرد موزه از مهم ها از مهم  عملكرد موزه 
ها و ضمن     مديران موظف هستند تا با توجه به مأموريت، اهداف و وظايف تبيين شده براي موزه              . شود  ها محسوب مي    موزه

. مراقبت مستمر از اقداماتي كه در موزه در جريان است نسبت به ارزيابي عملكرد موزه تحت مـديريت خـود اقـدام نمايـد                       
بـرداري   دنظر قرار داشته باشد درواقع به نحوه بهرهتواند در جريان يك سيستم ارزيابي عملكرد م ترين محوري كه مي  مهم

افراد كاركنان  ( اين منابع عناصري همچون مردم      . گردند  عنوان مديريت سازمان از منابع در اختيار او بازمي          مديريت موزه به  
تواند مـوزه را      بي مي معيارهاي ارزيا . گيرد  ها، پول و زمان را در برمي        ، مجموعه موزه، تجهيزات، ساختمان    )و بازديدكنندگان 

برداري از منابع آن را موردبررسي قرار دهـد و طبيعتـاً              عنوان يك كليت، نيروهاي كاري آن و يا كارايي سازمان در بهره             به
روشن است كـه ارزيـابي معيارهـاي كيفـي          . اي شامل معيارهاي كمي و كيفي باشد        تواند عناصر چنين سيستم ارزيابي      مي

شـود تـا ضـمن وضـع          رو در خـصوص معيارهـاي كيفـي معمـوالً كوشـيده مـي               ي بوده و ازايـن    دشوارتر از معيارهاي كم   
. موردسـنجش قـرار دهنـد      عنوان معيار، ميزان نزديكي يا دوري عملكرد موسسه را نسبت به اين معيارها              استانداردهايي به 

كـاربرده    شـده و بـه      آن طراحـي  چنين معيارهايي ممكن است از سوي خود مديريت موزه و يا به كمك نهادهاي بيرون از                 
رو،   ازايـن . كند  اساسنامه ايكوم، موزه را نهادي اجتماعي و فرهنگي معرفي مي         ). 73-72: 1389 زاهدي و همكاران،  ( شوند  

ها بيش از هر نكتـه        عملكرد موزه . گيرد  عملكرد آن در دو بخش خدمات اجتماعي و عملكرد فرهنگي موردبررسي قرار مي            
ناپـذير او درگذشـته و        هاي پايـان    هاي انسان، محيط فرهنگي و اجتماعي، كارها و خالقيت          ها و انديشه    ديگر بازتاب آرمان  

اي براي بازديدكننده از جذابيت خاص برخوردار باشـد، پاسـخگوي             براي آنكه موزه  ). 39: 1389ياوري و رجبي،  (حال است   
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اي از فـضاهاي عمـومي و         صـورت آميـزه     بايـستي بـه   نيازهاي جسمي او بوده و وي را در محيطي آشنا و راحت قرار دهد               
خصوصي طراحي گردد تا بازديدكننده، ضمن فراموش كردن سردرگمي، در حالت تعادل قرارگرفته و با مـردم و اشـياء در                     

از . نمايـد   هاي تفريح و تفرج تأمين مي       مدت و مكان    اين كاركردها را محيط و فضاي استراحت كوتاه       . تماس بيشتري باشد  
: 1395غالمـي، (نام برد   ... توان از رستوران يا چايخانه، فروشگاه محصوالت فرهنگي و            ت رفاهي و عمومي موزه مي     خدما

دهنـده مـوزه      هاي خود را تحقق بخشند، كـه مـوارد اصـلي تـشكيل              توانند خواسته   ها هنگامي مي    توان گفت موزه    مي). 52
كننـده عمـل كننـد        عنـوان تـسهيل     بـه ) ني و عمـوم مـردم     مجموعه اشياء، سـاختمان، كاركنـان اداري، عملكـرد سـازما          (
بنـابراين، در   . كنـد    آن را معين مـي     »شكل و طرح  «موزه است كه    » عملكرد«درواقع راهكار اصلي    ). 4-5: 1386حكمت،(

هـا و مجموعـه       درجه اول بايد مشخصات فيزيكي هر موزه كه جنبه عمومي دارد رعايت شود و آنگاه طبق اهداف، فعاليت                 
ويتـرين، تـاالر    (موزه ساختمان و تزيينات داخلي آن انتخاب شود شامل؛ محل و ساختمان مـوزه، تاالرهـاي نمـايش                   آثار  

تاالرهاي نمايـشگاه موقـت و سـخنراني،     (، مراكز جنبي موزه     )پوش تاالرها   ورودي، نور در تاالرهاي نمايش و ديوار و كف        
ـ           ، بخـش امـور اداري، فنـي، خـدماتي و     )تريـا  شگاه، چايخانـه و كافـه    كتابخانه و مركز اسناد، انبار و مخزن، كارگـاه، آزماي

خصوصيات فيزيكي ساختمان موزه بـا  ). 46-58: 1389نفيسي،) (بخش اداري، تجهيزات فني و تأسيسات موزه   (تأسيساتي  
اد هـاي نمـايش، ايجـاد ارتبـاط بـا فـضاي بيرونـي، ايجـ          خوانايي مسير، تناسبات اشـياء بـا سـالن        : عملكرد صحيح شامل  

اي،   آموزش فنـي و حرفـه      ايجاد سالن نمايش،   ايجاد فضاي تحقيق و كتابخانه،     هاي هنري،   هاي موقت در زمينه     نمايشگاه
 نيروي انساني متخـصص و      از طرفي، حضور  ). 17: 1390ياوري و رجبي،  (باشد    مي... هاي فروش و بوفه و چايخانه و        غرفه

بر نحوه رفتار خود،      توانند با تكيه    كاركنان موزه مي   .ر هر سازمان است   هاي اصلي رشد و توسعه پايدا       متعهد يكي از شاخص   
 نيـروي انـساني يـك سـازمان،         ).138: 1393پورفيروزآبادي و همكـاران،     صادق(ارزش مشتري را افزايش يا كاهش دهند        

در دنيـاي     گردشـگري   و بدون نيـروي انـساني توانمنـد، موفقيـت در صـنعت             دهد  ميثروت واقعي آن سازمان را تشكيل       
 احساس مسئوليت، كار گروهي، حل مشكل، ايجاد تحول، خالقيـت و ابتكـار،              .پررقابت امروز كاري سخت و نشدني است      

 درست از مشخصات بارز نيروي انساني توانمند است كه نياز هر سازمان و بنگاه اقتـصادي بـراي                   هاي  گيري  تصميمانجام  
داران، آموزگـاران     موزه(ها به كادر اداري متخصص         در حقيقت تجهيز موزه    .)دنياديده (موفقيت پايدار در دنياي امروز است     

گردد كه دقت عمـل در عملكردهـاي مـوزه ارتقـا يابـد تـا جـايي كـه                      باعث مي ) گران و مأمورين بازاريابي     موزه، حفاظت 
ها، ابـزاري      نمايشگاه ).166: 1393پورفيروزآبادي و همكاران،    صادق(شده است     هاي مختلفي در ادارات موزه تشكيل       بخش

هـا اطالعـات، مفـاهيم و         توانند با برگزاري نمايشگاه     ها مي   موزه. ها به عموم مردم هستند      سنتي و اوليه براي رسيدن موزه     
داده را گرامــي بدارنــد  عقايــد خاصــي را انتقــال داده و يــا فــردي خــاص يــا مكــاني ويــژه كــه رويــداد مهمــي در آن رخ

مدت يا درازمدت افزايش بازديد از مـوزه و كـسب             لي از شركت در هر نمايشگاه، در كوتاه       هدف اص ). 320: 1395غالمي،(
تواند موجب ارائه دانش موردنيـاز مخاطبـان گـردد و بازديدكننـدگان               بنابراين نمايشگاه بازديدكننده محور مي    . درآمد است 

هـاي قـومي،      كننـده طبقـه     طور فزاينـده مـنعكس     هاي موزه به    ها و برنامه    نمايشگاه. مختلف و گوناگون را به موزه بكشاند      
يك غرفه نمايشگاهي نقش مؤثر و مهمي       ). 163: 1393پورفيروزآبادي و همكاران،    صادق(مذهبي، نسلي و اجتماعي است      

آنكـه    آيـد بـي     بازديدكننده بنا به ميل شخصي و در وقت فراغت خود به نمايـشگاه مـي              . در جذب مخاطبان نمايشگاه دارد    
  ).335 – 320: 1395غالمي،(ه فشاري باشد، آمادگي او براي شنيدن بيش از هر وقت ديگري است گون تحت هيچ

  

  
  مدل مفهومي پژوهش. 1شكل شماره 
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  روش پژوهش
اما باوجود پرمخاطب و گردشگر پـذير  . منظور جذب مخاطب و گردشگر از اهميت بااليي برخوردار است       ها به   عملكرد موزه 

در ايـن اسـتان   . هاي مازندران صورت نپذيرفته است  اي در اين حوزه بر روي موزه        گونه مطالعه   چبودن مازندران تاكنون هي   
هـاي آن محـسوب       ترين نمونه   شده است كه موزه خانه گلبادي در شهرستان سازي يكي از مهم             هاي متعددي احداث    موزه
منظـور     بـه  1396لي اسـت، در سـال       پژوهش حاضر كه به لحاظ هدف كاربردي و از منظر ماهيت توصيفي تحلي            . شود  مي

. شـده اسـت     انجام تاريخي ساري  شهر در موزه خانه كلبادي   عملكرد بر تأكيد با فرهنگي ميراث گردشگري بررسي توسعه 
اي شامل مطالعه منـابع مـرتبط         روش كتابخانه  . است شده  گردآوري  و ميداني  اي  كتابخانه با روش   حاضر  پژوهش هاي  داده
هاي ميداني پژوهش نيز توزيع  پژوهش.  تدوين مباني نظري و طراحي پرسشنامه صورت گرفته استمنظور طرح مسئله، به

با توجه به نامعلوم بـودن      . گيرد  ابزار پرسشنامه محقق ساخته ميان گردشگران بازديدكننده از خانه موزه كلبادي را در برمي             
 نفـر   270بر اساس فرمول كـوكران حجـم نمونـه          . تجامعه آماري از فرمول كوكران براي تعيين حجم نمونه استفاده اس          

. شده است   ها استفاده    پرسشنامه كامل گردآوري و براي انجام تحليل       210شده،    تعيين شد كه از اين تعداد پرسشنامه توزيع       
باطي هـاي اسـتن   هـاي توصـيفي و آزمـون    ها نيـز از آمـاره    و براي تحليل يافتهSPSSافزار   از نرمها نيز براي پردازش داده 

  .شده است اي و رگرسيون خطي استفاده نمونه همچون اتا، پيرسون، تي تك
  

  ها موردبررسي معيارها و شاخص. 1جدول شماره 
  منابع  ها مؤلفه  معيارها

محل موزه، ساختار موزه، تجهيزات، تاالر        عملكرد فني
  ...نمايش، ويترين، مخزن، كتابخانه و

، حكمـت،   1395؛ غالمـي،    1390وري و رجبـي،     ؛ يا 1389نفيسي،  (
؛ زاهــدي و 1393پــور فيروزآبــادي و همكــاران،    ؛ صــادق1386

  )1389همكاران، 

  منابع انساني
داران،  كـــادر اداري، امـــور اداري، مـــوزه

راهنمايــان مــوزه، تخــصص، آموزگــاران 
  ...موزه و آموزش و

يـسي،  ؛ نف1393پور فيروزآبادي و همكـاران،    ؛ صادق 1386حكمت،  (
؛ غالمـي،   1389؛ زاهدي و همكاران،     1390؛ ياوري و رجبي،     1389
1395(  

  رفتار منابع انساني
ــت،   نحــوه برخــورد، پاســخگويي، خالقي

پـذيري، مـديريت حـل        ابتكار، مـسئوليت  
  ...مشكالت و

؛ زاهـدي و همكــاران،  1393پـور فيروزآبــادي و همكـاران،    صـادق (
ــي، 1389 ــاوري و رجب ــي، 1390؛ ي ؛ 1386، حكمــت، 1395؛ غالم

  )1389نفيسي، 
وزه

د م
لكر

 عم
يت

كيف
  

  كيفيت خدمات
ها، بازاريابي، ارائه تجربيـات       كيفيت غرفه 

ــي    ــاعي، عرفـ ــدمات اجتمـ ــي خـ عينـ
  ...هاي فرهنگي و ارزش

؛ 1390؛ ياوري و رجبي،     1389؛ نفيسي،   2012اسپرين و همكاران،    (
پور فيروزآبـادي و همكـاران،        ؛ صادق 1386، حكمت،   1395غالمي،  

  )1389مكاران، ؛ زاهدي و ه1393
  

  موردمطالعه محدوده
نوب به سلسله جبال البرز، از مشرق بـه         ، از ج  درياي مازندران كوه البرز، از شمال به        هاي رشته   شهر ساري واقع در كوهپايه    

شـده و   واقـع  تهران كيلومتر از 150همچنين ساري به فاصله كمتر از . شود يمشهر منتهي  نكا و بهشهر، از جنوب به قائم
 تهـران كيلـومتر بـا    354 راه آهن شـمال وسيله  كيلومتر و به 250 جاده هرازكيلومتر و توسط  265 جاده فيروزكوهتوسط 

هـاي    داراي امـاكن ديـدني و جاذبـه       . شهرستان ساري از طبيعتي گيرا، جذاب و بسيار ارزشمند برخوردار است          . فاصله دارد 
آباد، امـامزاده عبـاس، بقعـه امـامزاده يحيـي، بـرج               برج رسكت، مجموعه تاريخي فرح    : مختلف تاريخي و طبيعي همچون    

انبار نو، خانه قديمي كلبادي، حمام وزيري، سد سليمان تنگـه، سـاحل خـزر                 انبار ميرزا مهدي، آب     دين، آب العاب  سلطان زين 
اساس اقتـصاد ايـن   . باشد وحش سمسكنده مي وحش دشت ناز، پناهگاه حيات      آباد، پارك جنگلي شهيد زارع، پناهگاه حيات      

تـوان حـصيربافي،      دسـتي سـاري مـي       تـرين صـنايع     مهماز  . دهند  دستي تشكيل مي    منطقه را كشاورزي، دامداري و صنايع     
بافي رانام برد  هاي چوبي، زيلو و جاجيم      بافي، ظروف سفالي، ظروف چوبي، مجسمه       بافي، پارچه   بافي، ابريشم   بافي، گليم   قالي

 هرسـتان ش مركـز  در نو انبار آب محله در واقع كلبادي، منوچهر خان عمارت: موزه كلبادي). 134: 1380اسحقي و شيدفر،(

 اميـر  بـزرگش،  فرزنـد  به نام و شد ساخته وقت ارتش امراي از جليل، سردار دستور به پيش سال سي و صد ساري، حدود
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 سـبك . گرفـت  فرهنگـي قـرار   ميـراث  سـازمان  اختيار در 1370 سال بناها اين .شد معروف اميريه به نظام شكوه نصرت

 ايـن  اصـلي  بنـاي  .دارد بيرونـي  و انـدروني  بخش و دو است شده هبرگرفت قاجاري دوره تكاياي از ساختمان، اين معماري

دوطرفه  هاي اتاق و نشين شاه يك داراي طبقه هر و است شده احداث زيرزمين و يك دوطبقه در اندروني، بخش در عمارت
 دوره نـي هنرهـاي تزئي  سـبك  آن، يـادآور  جـاي  جاي و است عمارت اين هاي اتاق زيباترين از دوم، طبقه نشين شاه .است

  .است سفال پوش و شيرواني صورت به آن بام و آجر و شامل چوب بنا، اين ساختماني مصالح .است قاجاري
  

 ها يافته و بحث

 پاسخ تحقيق پرسشنامه به كشور استان 23 از گردشگر نفر 210 تعداد ساري شهر فرهنگي ميراث هاي ظرفيت به توجه با

 و سـال  30 تـا  20بين  پاسخگويان سني ميانگين .است بوده زن  درصد48 و درصد مرد 52تقريباً  تعداد از اين كه اند داده
 18تقريباً  كارشناسي، مدرك داراي پاسخگويان از  درصد49 .است  تومان بوده2000000كمتر از  ها آن درآمدي ميانگين

 55آزاد و  شـغل  داراي  درصـد 45بـاً  تقري تعـداد  اين ميان، از .اند بوده دكتري و ارشد كارشناسي درصد 24 كارداني، درصد
هـاي جمعيـت    هاي توسعه گردشگري ميراث و عملكرد موزه بر اساس شـاخص  وضعيت مؤلفه. اند بوده دولتي شغل درصد

نـسبت اهميـت توسـعه گردشـگري        ) 2/3(هاي زنان و مردان       بر اساس مقايسه ميانگين نگرش    . دهد  شناختي را نشان مي   
در اين  . اما نگرش اين دو جنس نسبت به اهميت عملكرد موزه متفاوت است           . شود  ده نمي ميراث در شهر ساري تفاوتي دي     

خصوص بايد گفت توسعه گردشگري ميراث فرهنگي از ديدگاه پاسخگويان زن و مرد اهميت يكساني دارد، اما در عوامل                   
هـاي   ت عملكـرد منـابع و جاذبـه   مثال، يكي از اين عوامـل صـح        عنوان  به. شود  هاي معناداري ديده مي     فرا جنسيتي تفاوت  

آمده در پژوهش حاضر، عملكرد مـوزه بـراي مـردان از       دست  به اين صورت كه بر اساس آمارهاي به       . محوري ميراث است  
توان با عاليق مردان نسبت به بازديد از موزه و الگوي اختصاص زمـان           اين وضعيت را مي   . اهميت بيشتري برخوردار است   

هاي در انتخاب مقـصد و انجـام          توان اذعان داشت كه عاليق و انگيزه        طوركلي مي   به. ب دانست هاي مقصد منتس    به جاذبه 
 گانـه نيـز     5هـا سـنتي       گـروه . ها در مقاصد گردشگري و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه مردان و زنان متفاوت اسـت                  فعاليت
صورت كه توسعه گردشگري      بدين. تندهاي متفاوتي نسبت به اهميت توسعه گردشگري ميراث و عملكرد موزه داش             نگرش

 40 تـا    30 سال بيشترين اهميت و براي گروه سـني بـين            20ميراث و فراخور آن عملكرد موزه براي گروه سنتي كمتر از            
دارنـد و   دهد كه جوانان عالقه بيشتري نسبت به بازديـد از مـوزه         اين آمارها نشان مي   . سال كمترين اهميت را داشته است     

هـايي را نـشان       ها بر اساس تحصيالت جامعه آمـاري نيـز تفـاوت            وسعه گردشگري ميراث و عملكرد موزه     ميزان اهميت ت  
تر از ديپلم كمترين اهميت و براي پاسخگويان          صورت كه اين دو معيار براي پاسخگويان با تحصيالت پايين           بدين. دهد  مي

  .كارشناسي ارشد و باالتر بيشترين اهميت را داشته است
  

  هاي توسعه گردشگري ميراث و عملكرد موزه و متغيرهاي جمعيت شناختي تحليل رابطه بين مؤلفه .2 شمار جدول
  عملكرد موزه  توسعه    نوع آزمون  

  985/0  340/0  مقدار
  032/0  002/0  سطح معناداري

  اتا  جنس

  210  210  تعداد مشاهدات
  -024/0  -139/0  مقدار

  741/0  059/0  سطح معناداري
  پيرسون  سن

  210  210  تعداد مشاهدات
  986/0  362/0  مقدار

  366/0  267/0  سطح معناداري
  اتا  شغل

  210  210  تعداد مشاهدات
  973/0  301/0  مقدار

  034/0  086/0  سطح معناداري
  اتا  تحصيالت

  210  210  تعداد مشاهدات
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توسعه گردشگري ميراث و عملكرد موزه بر       هاي دو متغير      براي تحليل رابطه ميان متغيرهاي جمعيت شناختي و مؤلفه        
دهد كه ميان جنسيت      يم نشان   2 شمارهآمارهاي جدول   . شده است    اتا و پيرسون استفاده    ها  آزمون از   ها  دادهاساس ماهيت   

شده در آزمون نـشانگر     سطح معناداري تعيين  .  گردشگري ميراث فرهنگي و عملكرد موزه رابطه وجود دارد         توسعهو دو بعد    
همچنين آمارها عدم رابطه ميان سن پاسخگويان و دو بعـد           .  شديدتر جنسيت و توسعه نسبت به عملكرد موزه است         رابطه
در اين خصوص شايد بتوان اذعان كرد، بـا توجـه بـه             . دهد   گردشگري ميراث فرهنگي و عملكرد موزه را نشان مي         توسعه

 در ساري همچون بافت قديم و معماري سنتي موجـود           ي گردشگري ميراث  ها  جاذبه كلبادي و ساير     خانه موزهغني بودن   
آمارهـا  . منـد هـستند    عالقهها موزه گردشگري ميراث فرهنگي و عملكرد    توسعههاي سني پاسخگو به       در آن، تمامي گروه   

سـطح  . باشد  يم ها  موزه گردشگري ميراث فرهنگي و عملكرد       توسعههمچنين بيانگر عدم رابطه ميان شغل افراد و دو بعد           
 گردشـگري   توسـعه همچنين بر اساس آمارها ميان تحصيالت و        . ناداري اين دو بعد، تأييدكننده وضعيت ذكرشده است       مع

در اين رابطه بايد گفت،     .  رابطه وجود دارد   ها  موزهي مشاهده نشده است، اما ميان تحصيالت پاسخگويان و عملكرد           ا  رابطه
ي فرهنگـي مخاطبـان مـوزه    ها خواسته موزه و الگوي تقاضاها و سطح تحصيالت افراد بر ميزان آگاهي نسبت به عملكرد 

  .تر تحت شعاع قرار داده است يينپاي پاسخگو با تحصيالت ها گروهتأثير گذاشته و مطالبات اين گروه را نسبت به 
  

  اي آزمون تي تك نمونه. 3جدول شماره
Test Value = 3 

  سطح اطمينان 95%    
 

  انحراف  ميانگين تعداد
  معيار

  خطاي
 استاندارد

t 
  درجه
  آزادي

  سطح
 معناداري

  تفاوت
 اه ميانگين

  حد نهايي
  پاييني

  حد نهايي
  بااليي

 356/0 073/0 215/0 003/0 204 992/2 0718/0 028/1 21/3 205   گردشگري ميراثتوسعه

 11/0 -10/0 003/0 951/0 209 061/0 053/0 773/0 00/3 210  عملكرد موزه

  
شـده    اي اسـتفاده    هاي توسعه گردشگري و عملكرد موزه از آزمون تي تك نمونه            دن مطلوبيت مؤلفه  براي مشخص كر  

دهند كه توسعه گردشگري ميراث فرهنگي از ديـدگاه پاسـخگويان در وضـعيت                 نشان مي  4آمارهاي جدول شماره    . است
صـورت آثـار معمـاري      ساري كه عمدتاً بههاي ميراث در شهر شايد بتوان اين وضعيت را با تراكم جاذبه   . مطلوبي قرار دارد  

امـا ميـزان مطلوبيـت عملكـرد        . شده است، مرتبط دانست     سنتي در بافت قديم اين شهر و در كنار موزه خانه كلبادي واقع            
موزه خانه كلبادي دقيقاً برابر با ميانه مطلوب است كه ضمن كسب حداقل سطح مطلوبـت از شـرايط متزلزلـي برخـوردار                       

طح معناداري نشانگر عدم توافق ذهني پاسخگويان است بدين معنا كه تنها عده خاصي معتقد بـه مطلوبيـت    البته س . است
  .پذيرند عملكرد موزه هستند و اكثريت پاسخگويان اين وضعيت را نمي

  
   موردنياز براي آزمون رگرسيونها دادهتحليل مطلوبيت . 4جدول شماره

 Model  مجموع مربعات  ديدرجه آزا  ميانگين مربعات F  سطح معناداري

000/0 a 038/124 083/46 

372/0 

1  
203 

204  

083/46  
420/75 

503/121 

Regression 
Residual 

Total 

  
 رگرسيون آزمون  گردشگري ميراث فرهنگي ازتوسعهعملكرد موزه در  اثرگذاري ميزان كردن مشخص همچنين براي

 ايـن  در بعد عملكرد مـوزه    دهد،  ي م نشان 5 شماره   جدول در ونرگرسي تحليل از حاصل آمارهاي. است شده  استفاده خطي
شده براي بعد عملكرد   بتاي محاسبه.است شهر ساري داشته فرهنگي ميراث گردشگري توسعه بر معناداري تأثير پژوهش،

راث  گردشـگري ميـ  توسـعه  درصدي بـر  6/61يي اثري تنها بهدهد اين بعد  يماست كه نشان ) 616/0( كلبادي  خانهموزه  
 نيز توافق ذهنـي پاسـخگويان در   000/0سطح معناداري . فرهنگي دارد كه بيانگر اهميت عملكرد موزه در اين حوزه است   

شده است كـه    ي مختلفي تشكيل  ها  بخشدر اين خصوص بايد اذعان داشت، عملكرد موزه از          . دهد  اين خصوص نشان مي   
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 مـديريتي در مـوزه از       مجموعـه انساني حاضر در موزه، عملكـرد       فرد، عملكرد نيروي      عملكرد موزه در حفظ آثار منحصربه     
ي مرتبط با عملكرد موزه به يك اندازه مطلوب نيـستند           ها  بخش همه كلبادي   خانه موزهيقيناً در   . باشند  يمها    ترين آن   مهم

مثـال   نعنـوا  بـه . ي مـوزه اسـت  ها بخش درصدي عملكرد موزه خانه كلبادي مرهون عملكرد مطلوب برخي از        61و سهم   
  . گردشگري ميراث فرهنگي به يك اندازه نيستتوسعهسهم عملكرد فني موزه و عملكرد نيروي انساني در 

  
 ارزيابي تأثير هر بعد از ديدگاه پاسخگويان. 5جدول شماره

ضريب   شده ابعاد بررسي
   همبستگي

 
 يافته تعديل

Beta tسطح معناداري  مقدار 

  000/0 137/11 616/0  376/0  379/0 838/0 عملكرد موزه
 

نتايج نـشان   . شده است   براي مشخص كردن سهم هر يك از ابعاد عملكرد موزه نيز از آزمون رگرسيون خطي استفاده               
 بيـشترين و    404/0 كلبادي، معيار عملكرد فني موزه با بتـاي          خانهدهد كه از ميان ابعاد چهارگانه موردبررسي در موزه            يم

 گردشگري ميراث فرهنگي شهر سـاري نـسبت بـه سـاير             توسعه كمترين سهم را در      076/0ات با بتاي    معيار كيفيت خدم  
توان اذعان داشت كه از ديدگاه پاسخگويان عملكرد فني موزه به دليل رعايت مقررات                يمبر اين اساس    . ابعاد داشته است  

رايط مناسب نور، رطوبـت، دمـا و سـاير شـرايط     ايجاد ش. مرتبط با حفاظت اشياء باستاني از وضعيت بهتري برخوردار است  
دقت و درسـتي       كلبادي نيز اين شرايط به     موزه از اهميت بااليي برخوردار است و در         ها  موزهمناسب براي سالمت اشياء در      

اما در خصوص كيفيت عملكرد موزه بايد اذعان داشت كه در بازديـد از مـوزه، كيفيـت و تنـوع خـدمات                       . شده است   فراهم
 سـبب ايجـاد رضـايت يـا         هـا   مـوزه ي بر اساس تعاريف آيكوم از اهميت بااليي برخوردار است و در روند بازديـد از                 فرهنگ

ي در اين زمينه بسيار مهـم       دار  موزهي مرتبط با فن     ها  تخصصاستفاده از   . نارضايتي در مخاطبان و گردشگران خواهد شد      
ي و مخاطبان انساني هـستند و       ا  موزه رابط ميان اشياء صامت      ، در حقيقت  ها  موزهاست، زيرا نيروهاي انساني متخصص در       

مثال بـا     عنوان  به.  خدمات اثري مستقيم در برداشت مخاطب از كيفيت خدمات موزه خواهد داشت            ارائهيوه  شنوع برخورد و    
منظور پژوهش و     ه، تصاوير اشياء مختلف را ب     اند  موظف ها  موزه به داليل حفاظتي،     ها  موزهتوجه به ممنوع بودن عكاسي در       

 در اختيار مخاطب قرار دهد و يا با توجه به انبوه مخاطبان موزه، راهنمايان بايد با صبر و حوصله اطالعات                     ها  استفادهساير  
ي از عوامـل را در  ا مجموعـه بنابراين كيفيت خدمات موزه، . ها قرار دهند ي در اختيار آنا حرفهاي  گونه دقيق و درست را به   

 مستقيم بر تصوير موزه در ذهن مخاطب اثر خواهد گذاشت، و نمايشگاه موزه و روابـط فرهنگـي جـاري در                      گيرد كه   يبرم
  .اين حوزه ميان مخاطبان و كاركنان موزه نقش حياتي در اقبال مخاطبان به موزه خواهد داشت

  
 ارزيابي تأثير هر بعد از ديدگاه متخصصان. 6جدول شماره 

  سطح معناداري  مقدارBeta t يافته  تعديل    يضريب همبستگ  شده ابعاد بررسي
  000/0  930/1  192/0 رفتار منابع انساني

  000/0  098/1 096/0 تخصص منابع انساني
  000/0 764/0  404/0 عملكرد فني موزه
  كيفيت خدمات

564/0  318/0  301/0  

076/0  799/3  000/0  
  

 گيري نتيجه

 مكان نگهداري و نمايش اشياء باهدف آموزش و ارتقـاء سـطح دانـش عمـومي، شـناخت، درك و        موزه نهادي فرهنگي و   
ها نقش مهمي در آموزش فرهنگ از طريق گردشگري فرهنگـي و ميـراث بـر                  در حوزه گردشگري نيز موزه    . آگاهي است 
هاي فرهنگـي وابـسته بـه         اذبهفردي براي ارائه اطالعات و ج       ها مكان فرهنگي منحصربه     از اين رهيافت موزه   . عهده دارند 

 ةطور جمعي به مخاطبان و گردشـگران محـسوب شـده و نقـش مهمـي را در توسـع                  منطقه يا گروه قومي و يا ملتي را به        
فرد استان مازندران اسـت كـه بـر اسـاس             هاي منحصربه   خانه موزه كلبادي يكي از موزه     . كنند  گردشگري ميراث ايفاء مي   
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ايـن  .  درصدي در توسـعه گردشـگري ميـراث فرهنگـي شـهر سـاري دارد               60هش سهم   شده در اين پژو     آمارهاي حاصل 
هـا را     منـدي آن    تواند سطح رضـايت     وضعيت با ارائه جمعي و يكجاي آثار فرهنگي انسان به مخاطبان مرتبط است كه مي              

سـهم حاصـل عملكـرد      البته ايـن    . باشد  راستا مي    هم 2009 و كلي    2002را    اين يافته با نتيجه پژوهش پري     . افزايش دهد 
هاي مختلف مرتبط باكيفيت عملكـرد داراي سـهمي متفـاوت در ايـن                هاي موزه نيست، بلكه بخش      مطلوب تمامي بخش  

بيشتري سـهم را در عملكـرد مـوزه خانـه كلبـادي در        . 404مثال معيار عملكرد فني موزه با بتاي          عنوان  به. باشند  راستا مي 
فـرد بـودن      سو بااهميت و منحصربه     توان از يك    اين وضعيت را مي   . اشته است راستاي توسعه گردشگري ميراث فرهنگي د     

كيفيت خدمات نيز بـا بتـاي       . اي و از سويي ديگر با رعايت اصول حفاظتي در موزه خانه كلبادي مرتبط دانست                اشياء موزه 
ث فرهنگـي در شـهر      كمترين سهم را در ميان معيارهاي كيفيت عملكرد موزه در راستاي توسـعه گردشـگري ميـرا                . 076

 2012هاي مرتبط باكيفيت خدمات با نتايج پژوهش اسپرين و همكاران،             يافته. تاريخي ساري به خود اختصاص داده است      
هاي مرتبط با حـوزه       توان با ارائه خدمات فرهنگي به مخاطبان، استفاده از تخصص           رو را مي    وضعيت پيش . باشد  همسو مي 

هاي  يافته. دست مرتبط دانست با مخاطب و كيفيت انتقال مطالب فرهنگي و مسائلي ازاين  داري، شيوه برخورد      موزه و موزه  
  .باشند  نيز با نتايج يادشده منطبق مي1389 و زاهدي و همكاران، 1389نفيسي، 
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