
 
ي برنامه ريزي و توسعه گردشگريمجله  
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  105 - 128صفحات                                                                                     

ي گردشگري  ها در توسعه بررسي و تحليل نقش موزه
)مازندرانهاي شرق استان  موزه: ي موردي مطالعه(فرهنگي  

*احمد پوراحمد  
**علي مهدي  
***معصومه مهديان بهنميري  
****زهرا ميرزايي كوتنايي  
*****آرزو محمدي  

15/6/1391 :تاريخ پذيرش          1/2/1391: تاريخ دريافت   
  چكيده   

را هاي نويني از شناخت، توسعه و پايداري  تواند دريچه گردشگري و به ويژه گردشگري فرهنگي، مي     
تواند بر  نام موزه مي  اي به فرض كه جاذبهي حاضر با اين پيش مقاله .براي جوامع به همراه داشته باشد

ي گردشگري و به ويژه گردشگري فرهنگي در مقصد بيفزايد، سعي نموده است تا هدف پژوهش  توسعه
ازندران، به عنوان ي موزه در شرق م فرهنگي، تحت تأثير جاذبه  خويش را به بررسي وضعيت گردشگري

. روش مورد استفاده، پيمايش و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه است ي پژوهش قرار دهد؛ لذامحدوده
ها  جهت تحليل داده SPSSافزار نفر برآورد شد و از نرم 380حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 

ي شهر بهشهر، به  ي و گوهرتپههاي كلبادي شهر سار دهد موزه ها نشان مي يافته. استفاده شده است
مازندران دارند كه با   سزايي در جذب گردشگر و معرفي تاريخ و فرهنگ شرق  صورت بالقوه نقش به

فرهنگي و گردشگري  هاي مربوطه، به ويژه سازمان ميراث ريزي و مديريت دقيق از جانب سازمان برنامه
  .فرهنگي در منطقه فراهم ساخت  ي گردشگريتوان بستر مناسبي براي توسعه استان، مي

هاي كلبادي و گوهرتپه، شرق  هاي فرهنگي، گردشگري فرهنگي، موزه گردشگري، جاذبه: هاي كليديواژه
  مازندران

                                                            
  .جغرافيا دانشگاه تهران ي استاد دانشكده*

 .)m.mahdian65@gmail.com(، كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران -نويسنده مسئول**
 .ام نور واحد هادي شهريو مدرس دانشگاه پ شهري دانشگاه گلستان يزير كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه***
  .زمي تهران مركم دانشگاه آزاد اسالتوريس يزير ارشد جغرافيا و برنامه كارشناس****

  .ارشد جامعه شناسي دانشگاه مازندران كارشناس*****
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  مقدمه
تدريج به ابزار شناخت و آگاهي از زندگي   سفر عالوه بر اسباب تفريح و سرگرمي، به     

تبديل   نگرش آدميان به مفاهيم زندگي شناخت جهان پيرامون و غناي بينش ومردمان، 
، در بين انواع مختلف سفر و مسافرت، )64: 1386شجاعي و نوري، (است   شده

هاي نويني از شناخت، توسعه و  ، دريچه1فرهنگي گردشگري و به ويژه گردشگري 
اين امر موجب شده است تا امروزه، صنعت . همراه داشته است  پايداري را براي جوامع به

: 1383فرهودي و شورجه،(» ي جهاني به عنوان نيروي محركه در توسعه«2گردشگري
ي  عنوان بخشي از ابعاد توسعه  ي اركان وجودي يك جامعه را دربر بگيرد و به ، همه)30

و ) 23: 1387محمدي و فيضي،(فرهنگي، در كنار توجه به درآمد، اشتغال -اجتماعي
توانسته است خود را در متن گردشگري كاركردي خاص كه -هاي ساختاري ويژگي

با توجه به اين . از اهميت زيادي برخوردار شود) 8: 2004سانتوس، (جهان جاي دهد 
هاي بسيار  تواند جنبه ها و راهبردهاي مختلف گردشگري مي مهم، توجه به ظرفيت

 يجا به  كسب درآمد جديد هاي پيشرفت و جايگزيني منابع مثبتي براي ايجاد زمينه
ي آن براي به طوري كه توسعهنفتي داشته باشد؛  خصوص منابع منابع ديگر، به 

كشورهاي در حال توسعه كه با معضالتي چون نرخ بيكاري باال، محدوديت منابع ارزي و 
تقوايي و (محصولي مواجه هستند، از اهميت فراواني برخوردار شود اقتصاد  تك

كو و (آن در دستور كار دولت قرار بگيرد  و گسترش و ارتقاي) 40: 1389همكاران، 
ها  ي آن هاي فرهنگي و نقش برجسته در اين باره، جاذبه وقابليت). 523: 2002استوارت،
ي منابع بكر و نيز وجود گردشگري در مقصدهاي دارنده يي همه جانبهدر توسعه

ي نهي كشورهاي صاحب قدرت و برنامه در زميتجربيات و راهكارهاي آزمون شده
اي مانند موزه، چگونه  دهد، جاذبه هاي فرهنگي نشان مي كشف، گسترش و معرفي جاذبه

هاي فرهنگي را تحت تأثير خود قرار دهد و به طور مستقل، پويايي  تواند ساير جاذبه مي
: 2007ريچاردز،(زيرساختي و فرهنگي، اجتماعي برساند  يتوسعهمقصدي را به اوج 

189.(  

 

                                                            
1-Cultural Tourism 

  .)66، 1386صالحي فرد،( كنندعنوان صنعت سفيد نيز ياد مياز آن به -2
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  طرح مسئله
امروزه، صنعت گردشگري كه سطح بااليي از توسعه را براي بخش اقتصادي اكثر      

ي اقتصادي اي توسعه كشورها در سطح جهان فراهم ساخته است، به عنوان بخش پايه
هاي منابع گردشگري  ويژگي يا ويژگيدر اين ميان، . )1: 2009ريويرو، (شود  ديده مي

هاي گردشگري، به سوي مقصد هدايت  مقصد است كه مردم را براي انجام فعاليت
هاي  اين منابع، شامل منابع طبيعي، فرهنگي، وقايع و رويدادها، منابع فعاليت. كند مي

  ). 95- 103: 1391پور،  صالحي و حسن(شود گردشگري، منابع خدماتي مي
ها، رويدادها  كنند، فعاليت ها و مسافراني كه به كشوري مسافرت مي براي گردشگران     

تصور ) نيروي جذب گردشگران(بخش  و محصوالت فرهنگي به عنوان نيروي الهام
به طوري ). 84: 1388به نقل از قادري و همكاران،  152-149: 1385قرخلو، (شود  مي
پذيري در اواخر قرن اخير، فرآيند مهمي  نگمعتقدند كه فره) 2008( 2و ميچل1سزاركه 

آيد و ميل گردشگران به تجربه كردن فرهنگي متفاوت، هنوز يكي از  به شمار مي
كردن فرهنگ حقيقي و   هاي اصلي گردشگري است كه اين مهم از طريق تجربه انگيزه

، كسر و ميچل(پذيرد دستي صورت مي مظاهر آن از حيث هنر، موسيقي، رقص و صنايع 
دليل وجود آثار باستاني ملي، تمدني، تاريخي،   كشور ما به در اين بين،). 368: 2008

گردشگري  ، به عنوان يكي از مهدهاي)46: 1389 فرهودي و همكاران،...(زيارتي و
هاي مختلف، استان  در بين استان. هاي بسيار بااليي برخوردار استفرهنگي، از قابليت

بوده  علم طالبان و تجار ،نويسان سفرنامه ان،گردشگر آشناي ديار ديرباز، مازندران از
عنوان مثال   به. رود شمار مي  هاي سنتي گردشگري فرهنگي ايران به از مكان است و

ي تپه، غار ختو، رستم قلعه كه در تورنگ  هاي ظروف سفاليِ ظريف و نقشداري فرآورده«
ترين  ، از مهم)96: 1385پناه،  يزدان(» دست آمده است ساري، كالردشت و مارليك به 

شناسايي اين . روداين استان به شمار مي موارد و مناطق گردشگري فرهنگي ايران در
ي بشري، كشف آثار و اشياي باستاني، معماري ويژه و عنوان خاستگاه اوليه ها به  مكان

تاريخي و وقوع پيوستن حوادث و رخدادهاي  ها، به  منحصر به فرد، ساختمان موزه
مندي  باستاني گوناگون، نقش انكار نشدني تاريخ و فرهنگ منطقه در استقبال و عالقه

هاي فرهنگي مانند موزه و بناهاي تاريخي نسبت  تر جاذبه بازديد كنندگان و نقش پررنگ

                                                            
1 - Cesar 
2- Michael 
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ويژه شرق آن، از جمله عوامل مهمي است  هاي طبيعي در استان مازندران و به  به جاذبه
ي گردشگري در مقصد ها بر توسعه ي نقش موزهمطالعه و پژوهش دربارهكه بر اهميت 
 را نيز تنفس براي پاك هواي حتي كه انسان، بنابراين در دنيايي . افزايد مورد نظر مي

، توجه به )150: 1388محسني، (گردشگري نموده است  جذب جهت كااليي به تبديل
هاي شرق استان مازندران از بعد  موزه كه در اين مطالعه، -مسائل فرهنگي مانند موزه
عنوان زبان گوياي تاريخ، تمدن و فرهنگ يك   تواند به مي -گردشگري مورد توجه است

تمامي  از استفاده كشور، بسيار حائز اهميت باشد كه در نوشتار حاضر، اين مهم با
و به  كسب درآمد و اشتغال ايجاد محروميت، هاي موجود جهت رفع قابليت و امكانات

توجه، بررسي و تحليل  مورد استان مازندران، در توسعه ابزارهاي اصلي از عنوان يكي
ي قرار گرفته است؛ لذا با توجه به اهميت نقش نمادهاي فرهنگي در رشد و توسعه

گردشگري، پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه موزه به عنوان يك مكان 
ي گردشگري در استان هنگي، چه نقشي در رشد و توسعهمملو از نمادها و اشياي فر

  مازندران دارد؟
  

  پيشينه و مباني نظري تحقيق
جغرافيا  ي گردشگري به طور اعم و گردشگري فرهنگي به طور اخص، از پيوند مقوله     

 محاسبات سازمان. است شكل گرفته  فرهنگي  و فرهنگ و يا به عبارت ديگر جغرافياي
درصد از  40دهد كه  مي در اين زمينه، نشان 1(OECD) هاي اقتصادياريتوسعه و همك

) فرهنگي جغرافياي ( ، به گردشگري فرهنگي2009المللي در سال  كل سفرهاي بين
عوامل متعددي در جذب گردشگر به ). 2: 2010تر، ريچاردز و مونس(شود  مربوط مي

تر در  به صورت جزئيدر گردشگري فرهنگي  و) 1ي نمودار شماره(صورت كلي 
و  توان در موزه سازيِ جذب گردشگران دخالت دارند كه نمود عيني آن را مي زمينه
 ). 1996ريچاردز، (ها مشاهده نمود  گالري

  
   

                                                            
1  -  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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  هاي گردشگري تقسيم بندي جاذبه :)1(نمودار  
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  )1390(پوراحمد و همكاران  :منبع

شود كه  هايي تعريف مي در بسياري از منابع، گردشگري به عنوان مجموعه فعاليت     
ها  خاطر تفريح، استراحت و نظاير آن، از محل زندگي خود به ساير مكان  مردم به

) 1387(در اين باره، حيدري ). 48: 1382دارابي، نيا و رمضاني   حافظ(كنند  مسافرت مي
ي پوياي جهاني و  ي يك پديدهگردشگري فرهنگي را فراتر از يك صنعت و به مثابه

اي كه با سازوكاري درهم  هاي خاص خود را دارد؛ پديده داند كه پيچيدگي اجتماعي مي
. گيرد خود مي  ال گوناگوني بههاي مختلف اشك ها و مكانتنيده و پنهان، در زمان

ي فرهنگ نيز، تاكنون تعاريف متعددي در علوم مختلف مطرح بوده  همچنين از واژه
چند  ي يك تعريف جامع از اين مفهوم غير ممكن است؛ هراي معتقدند ارائه عده. است

يهاي گردشگرجاذبه  

هاي طبيعي جاذبههاي فرهنگيجاذبهساختهاي انسانجاذبه  

هاموزه 
 هاي مصنوعي پارك  
 ها نمايشگاه  
 ها و مراكز ورزشي سالن  
 ها فروشگاه  
 سينماها  
 هاي نمايش سالن  
 هاي اسكي پيست  
 هاي نقاشي و  گالري

  خطاطي
 ها كارخانه  
 هاي  محدوده

  شده حفاظت
 ها پارك  
 موسيقي، (ها  جشنواره

  )فيلم، نمايش
 ها همايش  
 مسابقات ورزشي  

و قصرهاهاكاخ 
 ها قلعه 
 ها پل 
 معابد 
  آرامگاه و ساير

 هاي مقدس مكان
 هاي مسكوني خانه 
 ها خدمات عمومي حمام 
  فضاهاي شهري و

 روستايي
 ها مجسمه 
 ها نوشته سنگ 
  بازارهاي قديمي و

 جديد
  نوع پوشش و

 غذاها/لباس
 صنايع دستي 
 ها و مراكز علمي دانشگاه 
 سبك معماري 
 بازارهاي هفتگي 
 ها قنات/هاي قديمي باغ  

 ها كوهستان: 
  غارها ـ 
 قلل آتشفشاني. 
 يويژه اشكال 

 .شناسي زمين
 هاي  يخچال

 .كوهستاني
 ها ها، صخره قلل كوه. 
 مناطق ساحلي 
 منابع آب: 
 ها و درياها درياچه 
 ها ها، مرداب تاالب 
 ها رودخانه 
 آبشارها 
 ب گرمآهاي  چشمه 
 پوشش گياهي 
 گياهان يك ساله 
 جنگلي و  گياهان

 دائمي
 وحش حيات 
 پرندگان 
 جانوران 
 و...  
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: 1386كاظمي،(هاي فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفته باشد  رسد تالش نظر مي  به
برخي از نويسندگان مانند ويليامز نيز، فرهنگ را فرايندي ذهني، معنوي، ). 147

 ).22: 1996ريچاردز،(كنند  روشي براي زندگي و فعاليتي عملي معرفي مي زيباشناسي،
شناسد و در  ي علم تفسيري ميفرهنگ را به منزله«، )1387(همچنين شكويي 

-كند؛ سپس استعاره انداز شروع مي ر چشممطالعات جغرافياي فرهنگي، كارش را با تفسي

  .»گيرد كار مي ي يك متن به منزله انداز را به  ي چشم
كه  توان گفت كه موزه، عبارت است از نهادي  به بياني ساده، در تعريف موزه نيز مي      

بر گردآوري، مستندسازي، حفاظت، نمايش و شرح و تفسير شواهد مادي و اطّالعات 
البته اين تعريف كه در گذشته از سوي . پردازد ها در جهت منافع عموم مي مرتبط با آن
شوراي . ها مطرح شده است، بعدها با تغييراتي همراه گرديد المللي موزه شوراي بين

موزه عبارت است از «: دارد قرار زير بيان مي ها، تعريف خود از موزه را به  المللي موزه بين
ي كه در خدمت جامعه و پيشرفت آن قرار دارد و به روي يك سازمان غير انتفاعي دائم

  را به هاآن ها و محيط زيست مربوط به انساناين سازمان شواهدي مادي . عموم باز است
كند و مورد پژوهش قرار منظور مطالعه، آموزش، كسب لذت، گردآوري و حفاظت مي

ي در مقوله). 13: 1387زاهدي و همكاران (» گذارد ها را به نمايش مي دهد و آن مي
هاي فرهنگي يك مقصد از قبيل  فرهنگي، هدف اصلي گردشگر، ديدن جلوه گردشگري 

براي مثال، بازديد از . ها، هنر و موسيقي آن است ها، نمايشگاه مراسم، رفتارها، نمايشنامه
در ي هنري كه يك برنامه ي لوور درفرانسه يا پرادو در مادريد يا حضور در سالني موزه

هاي صنايع دستي، از  در مناطق درحال توسعه اماكن مذهبي يا كارگاه. شود آن اجرا مي
در تعريفي ديگر، ). 27: 1386كاظمي،(هاي فرهنگي براي گردشگران است  جمله جاذبه

براي آشنايي با ميراث فرهنگي، هنري،  گردشگريتوان نوعي  گردشگري فرهنگي را مي
ريخي با اهداف آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي دانست آداب، رسوم، بناها و آثار تا

هاي گوناگون در چهار جهت  ، كه سرزمين ايران با داشتن تمدن)19: 1386رضواني،(
ي گردشگري فرهنگي و ي تمدني عظيمي براي توسعه هاست كه گاهواره جغرافيايي، قرن

  .اي به نام موزه است جاذبه
به (اقليمي استان مازندران  -شتن از نقش طبيعيدر اين ميان با نگاهي نو و با گذ     

اي كوچك از اين تمدن باستاني و  عنوان خطّه  توان آن را به مي ،)ويژه بخش شرقي 
شناسي و تاريخي، مأمن درخور توجهي  هاي فراوان باستان ي يافتهفرهنگي، در زمينه
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. فرهنگي دانست ي ي گردشگرها و توسعه هاي فرهنگي، نظير موزهجهت معرفي قابليت
هاي اخير و پاسخ به اين  دركنار اين موضوع مهم، روند رو به رشد بازديدها در سال

ها  ي اين موزه ريزي درست و منطقي درباره چگونه شناسايي، معرفي و برنامه«پرسش كه 
ها در راه گسترش و  ها را به عواملي پويا و قدرتمند در كنار ديگر جاذبه تواند آن مي

 .نيز مطرح است» ي گردشگر فرهنگي در شرق مازندران تبديل كند؟توسعه

ي ي حاضر از ميان عوامل مختلف تأثيرگذار بر رونق و توسعهبا اين تفاسير، مقاله
هاي  دليل اينكه پديده  ها را مورد تأكيد و مطالعه قرار داده و به گردشگري فرهنگي، موزه

يابند، سعي بر آن  ي شكل گرفته و رشد ميمختلف انساني و طبيعي بر بستر جغرافياي
هاي شرق مازندران به عنوان چارچوب مكاني پژوهش حاضر، بر  شده كه نقش موزه

، سنجيده و مورد تجزيه و تحليل 1390ي زماني  ي گردشگري فرهنگي، دربازهتوسعه
  .قرار گيرد

  

  هاي تحقيق فرضيه
هاي فرهنگي، تأثير  ساير جاذبههاي شرق مازندران نسبت به  رسد موزه نظر مي به  -

  .ي گردشگري فرهنگي دارند بيشتري بر توسعه
رسد بين عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و ميزان رضايت بازديد كنندگان  نظر مي به  -

  . هاي شرق مازندران، ارتباط وجود دارد از عناصر كالبدي و فضايي موزه
ها براي  ي آنكنندگان، در انگيزه رسد كه بين ميزان تحصيالت بازديد نظر مي به  -

  .هاي شرق مازندران ارتباط نزديكي وجود دارد انتخاب موزه
  

  ي مورد مطالعهمعرفي منطقه
هاي سرسبز  كيلومتر مربع، از استان 24091استان مازندران با مساحتي معادل       

و با تراكم نفر  1367377، برابر با 1385جمعيت اين استان در سال . شمال ايران است
، معادل 1385جمعيت شهرنشين مازندران در سال . نفر در كيلومتر مربع بود 57رياضي 

مركز آمار (شود  درصد بوده است كه ازاين حيث، استاني شهرنشين محسوب نمي 54
پذير  به علت همجواري با دريا، بارندگي مطلوب و سرسبزي و طراوت دل). 1385: ايران

 12لحاظ گردشگري است و ساالنه نزديك به   مناطق ايران بهترين  آن، يكي از جذاب
منظور گذراندن اوقات فراغت، از   ميليون گردشگر داخلي و هزاران گردشگر خارجي به

ستان مذكور، ا). 1391.3.20ميهن، تاريخ مراجعه  سايت هم(كنند  اين استان ديدن مي
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است كه مركز آن،  گيالنو  قزوين، تهران، سمنان، گلستانهاي  مرز با استان هم
ي اين شهرستان به همراه دو شهرستان نكا و بهشهر، محدوده. شهرستان ساري است

ي اصلي مطالعات  عنوان محدوده  دهد كه در واقع به شرقي مازندران را تشكيل مي
هاي اين تحقيق نيز از دو  داده. شود اي نوشتار حاضر قلمداد مي ميداني و كتابخانه

) ي شهر بهشهر هاي كلباديِ شهرساري و گوهرتپه گردشگران موزه(ي آماري جامعه
  .است  آوري شده جمع

  

   ي كلبادي ساريي خانه سايت موزه
انبار نو در مركز شهرستان ساري، ي آبمحلهعمارت منوچهرخان كلبادي، واقع در      

شد و به  سال پيش به دستور سردار جليل، از امراي ارتش وقت ساخته  حدود صد و سي
امير نصرت در جواني از . نام فرزند بزرگش، امير نصرت شكوه نظام به اميريه معروف شد
خان كلبادي كه  منوچهر. دنيا رفت و سردار، بنا را به فرزند وي، منوچهرخان بخشيد

ي مردم ساري در مجلس شوراي ملي بود،  بعدها از ملَاكين منطقه و زماني نيز نماينده
در اختيار سازمان ميراث فرهنگي  1370از دنيا رفت و اين بنا در سال  1362در سال 

ي قاجاري برگرفته شده است و سبك معماري اين ساختمان، از تكاياي دوره. قرار گرفت
بناي اصلي اين عمارت در بخش اندروني، در دو طبقه و . روني و بيروني دارددو بخش اند

هاي دو طرفه  نشين و اتاق يك زيرزمين احداث شده است و هر طبقه داراي يك شاه
جاي آن،  هاي اين عمارت است و جاي  ي دوم، از زيباترين اتاقنشين طبقه شاه. است

مصالح ساختماني اين بنا، شامل . استي قاجاري  يادآور سبك هنرهاي تزئيني دوره
 قربان بخش و(صورت شيرواني و سفال پوش است  چوب و آجر و بام آن به

 ).10: 1387ابراهيمي،

   



 

........113  

 واقع شده 
مشتمل بر 
ست كه با 
 جنوب به 
ي باستان 
د پوشش 
 زمينه به 
ه فضاهاي 
ل ظروف 
ل ابزارها، 
خت و فرم 
عتي بيش 
 و جنوب 

كه   است
شود ب مي

 

........................

  ن ساري

غربي بهشهر  
 قرار گرفت، م

متر اس 14-8ر 
مي در شرق و
هاي جم كاوش

متعاقباً با ايجا
در اين.  است

ماري متعلق به
فرهنگي، شامل
خواني از قبيل
تكنولوژي ساخ
گوهرتپه با وسع
ني در جنوب

المللي ي و بين
دران محسوب

.....  ....فرهنگي

ي در شهرستان

لومتري شمال
شناسي باستان

با ارتفاع متغير
نسبتاً ماليم ي
ترين حج بيش 

ت گرفته كه م
نگهداري شده
بقايايي از معم
ي از اشياي ف
 گلي و استخ

با توجه به ت م
ر حال حاضر گ
 آغاز شهرنشين
شناسي داخلي
ي شرق مازند

  

گردشگري ف ي ه

عمارت كلبادي

.  

 
ن و در دو كيل
حت مطالعات با
سمت مياني با

هاي ربي و شيب
.گردد تهي مي

ي ششم صورت
د گردشگران نگ
ي در منطقه، ب

ي بزرگيجموعه
وعات سنگي،

ست كه هركدام
در. اند دي شده

هاي رين مكان
ش محافل باستان
يشگري منطقه

ها در توسعه وزه

موقعيت ع :)1(

)1389( مازندران

 ي بهشهرپه
 شرقي مازندران

تح 1379سال
ي بزرگ در قس
ي شمالي و غر
واشي آن منته
ي شرقي پشته

، جهت بازديد
شناسي  باستان

گورستان و مج
 فلزي، مصنو
دست آمده اس

بند خاص طبقه
تر رين و بزرگ

، مورد توجه م
هاي گردش يت
.( 

 تحليل نقش مو

(تصوير 

ان ميراث فرهنگي

ي گوهرتپوزه
قسمتتپه در

ن تپه كه در س
يمدگي يا پشته

هاي ي تند دامنه
ارتفاع حو ي كم

بر روي شيب
 و امور مرمتي
ج فصل كاوش
 و صنعتي، گو

افزارهايجنگ
 به... ا، مهره و

هاي فرهنگي خ
تر كتار، از مهم

رياي مازندران،
ترين ساي  مهم
20: 1386ي،

بررسي و

زماسا: مأخذ
 

سايت مو
گوهرت    

اين. است
چند برآم

هاي شيب
هاي پشته

شناسي ب
حفاظتي

پنجدنبال  
مسكوني

سفالي، ج
ها پيكرك
ه آن دوره

هك 50از 
شرقي در
خود از

ماهفروزي(



 

  1391تابستان  ،اولي  ، سال اول، شمارهبرنامه ريزي و توسعه گردشگري  يمجله. ..............114

  موقيعت گوهرتپه در شهرستان بهشهر :)2( تصوير

   .)1386( ماهفروزي: مأخذ    
  

  روش تحقيق
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي، از نظر ميزان و     

ي پردازش اطالعات ،از نوع تحقيقات كنترل متغيرها، ميداني و از لحاظ نحوه ي درجه
اي و پژوهش ميداني  آوري اطالعات از دو روش كتابخانه در جمع. تحليلي است-توصيفي

اي  اي از منابع كتابخانه در اين مسير، مطالعات اسنادي و كتابخانه. است  استفاده شده
پرسشنامه با استفاده از جدول  380(اده از پرسشنامه اخذ گرديد و در عين حال استف

اي و مصاحبه با اهالي و بازديد  صورت تصادفي، منظم، دوره كه به) 1گيري مورگان نمونه
ها، صورت گرفته است، از مراحل اصلي روند مطالعاتي اين تحقيق به  كنندگان از موزه

هاي تحقيق را  رها و فرضيهپژوهش حاضر در قالب يك كار گروهي، متغي. رودشمار مي
زمان تكميل . است به انجام رسانده ) شهرهاي ساري و بهشهر(در دو مقصد گردشگري 

ها نيز از نظر زماني، عمدتاً به  و ساعت تكميل آن 1390ها اواخر شهريور  پرسشنامه
عصرها كه مناطق مورد نظر از ازدحام بيشتر بازديد كنندگان برخوردار بود، موكول 

كثرت و تنوع گردشگران در ساعات اجراي پرسشنامه، تا حدودي محققان را . گرديد
شوند و بنابراين جمعيت  ساخت كه افراد خاصي در محل حاضر نمي مطمئن مي

درنهايت جهت تحليل . ي گردشگران استي جامعهشده تا حدي نماينده بررسي
خگويي به فرضيات تدوين شده، هاي اخذ شده ازمطالعات ميداني و نيز در مسير پاس داده

  .استفاده شد SPSSافزار  از نرم
                                                            

هاي از فرمول شودو نمي منه از واريانس جامعه و نه از احتمال موفقيت يا ناموفقيت متغير اطالع نداري كه مانيز - 1
- معصوم( كنيماستفاده مي گيري مورگاننمونه 4شماره از جدول  ،جم نمونه استفاده كردحورد آآماري براي بر

  .)14: 1390زاده،
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  فرايند شاخص سازي متغيرهاي تحقيق :)1(جدول  
  گويه  متغير

  ي بازديد از موزهانگيزه

 تحقيق و پژوهش -
  گذران اوقات فراغت -
  آشنايي با تاريخ و فرهنگ -
  تفريح و سرگرمي -
 سايرموارد -

عملكرد سازمان ميراث 
  فرهنگي

هاي كلبادي و  سازمان ميراث فرهنگي مازندران را در معرفي موزهعملكرد  -
  كنيد؟ گوهرتپه چگونه ارزيابي مي

رضايت بازديد كنندگان از 
  ها موزه

 رضايت از چيدمان اشياي داخل موزه -

 ها رضايت از مسير دسترسي به موزه -

  ها رضايت از امكانات بهداشتي و آسايشي در موزه -
 تحقيق حاضر: منبع

 

  هاي تحقيق يافته
  هاي توصيفي آماره-الف
هاي  از موزه) ي آماريعنوان جامعه  به(ي مورد بررسي بازديد كننده 380از مجموع      

اند كه بر  درصد را مردان تشكيل داده 52.5درصد را زنان و  47.5كلبادي و گوهرتپه، 
 - 30درصد بين  36سال،  10-20درصد بين  4هاي سني،  حسب وضعيت افراد در گروه

درصد نيز  4.5سال و  40-50درصد بين  16سال،  30-40درصد بين  39.5سال،  20
گردد كه گروه سني  اند؛ با توجه به اين مطالب، مشاهده مي سال سن داشته 50باالي 

ي بازديد  سال در باالترين رده 40تا  30ترين رده و گروه سني  سال در پايين 20تا  10
بررسي سطح تحصيالت با توجه به اين مهم كه داشتن  .اند قرار داشتهكنندگان از موزه 

سواد از عوامل مهم پيشرفت بشر در جهان امروز است و تمام ابعاد زندگي انسان مانند 
زندگي،  نظمي و ناهنجاري، اشتغال، درآمد، كيفيت  بهداشت، تربيت فرزندان، بي

دهد،  را تحت تأثير قرار مي... ت وگيري از اوقات فراغت، سالمت زيس چگونگي بهره 
درصد از مجموع بازديد كنندگان، داراي تحصيالت زيرديپلم،  5نشان داد در مجموع، 

ليسانس  درصد فوق 26درصد ليسانس،  48ديپلم،  درصد داراي مدرك ديپلم و فوق 12
در درصد  6/47در اين روند، مقطع ليسانس با . اند درصد داراي مدرك دكتري بوده 19و 

  . ترين رده قرار دارد درصد در پايين 5باالترين رده و مقطع زير ديپلم با 
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  ها آزمون فرضيه -ب
هاي آمار توصيفي و ناپارامتري استفاده  ها، از روش منظور تجزيه و تحليل داده  به     

ي مقدار مورد نظر، به جامعه پيشنهاد شده اي درباره شده است؛ يعني نخست فرضيه
  دست آمده براي آزمون صحت فرضيه، به هاي به  گاه، اطالعات جامعه و نمونه  است و آن

در اين پژوهش، فرضيه حكمي است كه بتوان درستي آن را . كار گرفته شده است
ي نخست كه مربوط به نقش در اين قسمت با توجه به فرضيه. بررسي يا ثابت كرد

ازندران است، به ارائه و آزمون آن به ي گردشگري فرهنگي در شرق مها در توسعه موزه
  .    كمك جداول توزيع فراواني پرداخته است 

       

  مازندران هاي فرهنگي شرق  بندي جاذبه اولويت 
-ي دو، از كل افراد مورد بررسي در نمونه بر اساس اطالعات موجود در جدول شماره     

درصد  20ها،  د جشنوارهدرص 20.5هاي شرق مازندران،  درصد موزه 54.5ي حاضر، 
عنوان   درصد هم ساير موارد را به 1ها و  درصد نمايشگاه 4بناهاي تاريخي و فرهنگي، 

طبق جدول . اند ي مورد مطالعه عنوان نموده هاي نخست گردشگري در منطقه اولويت
اي مهم در جذب گردشگر،  هاي شرق مازندران را جاذبه نفراز بازديد كنندگان، موزه 208
را مكان مناسبي براي معرفي فرهنگ منطقه   ي گردشگري فرهنگي و حتي آنعهتوس

  .اند دانسته
هاي فرهنگي شرق  توزيع فرواني پاسخگويان بر حسب اولويت بندي جاذبه :)2(جدول 

  مازندران
هايجاذبهاولويت بندي

  ساير  ها ها و گالري نمايشگاه  ها جشنواره  بناهاي فرهنگي و تاريخي  موزه  فرهنگي

  4  15 77 76 208 فراواني
  1  4 20.5 20 54.7 درصد نسبي

  تحقيق حاضر: منبع
  

  وضعيت اقامت در منطقه
هاي فرهنگي چون موزه، باعث حفظ ميراث و  گردشگري و بازديد افراد از سايت     

الگوهاي فرهنگي مانند موسيقي، رقص محلي، . شود اي مي يادگارهاي فرهنگي ناحيه
هاي سنتي  ي زندگي، فعاليتهنرها و صنايع دستي، مراسم، شيوه نمايش، لباس،

. شودهاي مهم براي گردشگري فرهنگي برشمرده مي اقتصادي و سبك معماري، از جاذبه



 

  117.....................................  ....گردشگري فرهنگي ي ها در توسعه بررسي و تحليل نقش موزه

مشاهده ) مانند مناطق مطالعاتي در اين نوشتار(اي  كه مردم منطقه در اين باره وقتي 
ها  ارزش قائلند، احساس غرور آنها احترام و  كنند كه گردشگران براي فرهنگ آن 

شود و فرصت مبادالت فرهنگي بين گردشگران و ساكنان را فراهم  تقويت و تجديد مي
اين . هاي يكديگر شناخت پيدا كنند و به آن احترام بگذارند ي فرهنگكند كه درباره مي

شگري تواند از طريق برخي از اشكال گردشگري، به ويژه گرد مبادله به بهترين وجه مي
ي تصادفي براي بازديد كنندگان، در اين زمينه، از كل حجم نمونه. دست آيد فرهنگي به 

درصد  27.5هاي شرق مازندران در تشويق به اقامت در منطقه،  بر حسب نقش موزه
درصد،  3درصد كم و  12درصد متوسط،  15درصد زياد،  43ي خيلي زياد، گزينه
شود كه  مشاهده مي) 3(ي طبق جدول شماره. اند ي خيلي كم را انتخاب نمودهگزينه
پاسخگو، در  11ي خيلي كم با پاسخگو، در باالترين و گزينه 162ي زياد با  گزينه
هاي مورد مطالعه در اين دو  شود كه موزه بنابراين مشاهده مي. ترين رده قرار دارند پايين

 .سايت، نقش مؤثري در اقامت افراد در آن منطقه دارند
  

  توزيع فراواني وضعيت اقامت در منطقه: )3(جدول 
 خيلي كم كممتوسطزيادخيلي زياد

 درصد فراواني درصد فراواني درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني
10327.516242.65514.7 49 12 11 2 
  تحقيق حاضر: منبع

 

شوندگان از حضور   ي دو، غالب پرسش هاي موجود در جدول شماره مطابق داده     
مستمر و خوبي در محل موزه برخوردارند كه اين وضعيت، نشان از توانمندي مؤثر 

هاي فرهنگي، جهت ايجاد  گونه سايت  ها در جذب گردشگر و نيز پتانسيل باالي اين موزه
 .  ارتباط با مردم دارد

  

  هاي فرهنگي منطقه از ساير جاذبهوضعيت بازديد 
ها كه  هاي گردشگري فرهنگي، مانند موزه بازديد از مناطق گردشگري، به ويژه سايت     

ارتباط عميقي با تاريخ و فرهنگ هر كشور و منطقه دارد، حاميان و مشتريان خاص خود 
ي ساري و گوهرتپههاي كلباديِ شهر  غالب افراد بازديد كننده از موزه. را به همراه دارد

هايي هستند كه مضامين  مند به زمينه و عالقه شهر بهشهر نيز، افراد اهل فرهنگ، هنر
ي  مصاحبه. شناسي و مضاميني مشابه است غالب در آن، تاريخ، فرهنگ باستان
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دهد كه بسياري از افرادي  هاي مورد مطالعه نشان مي نگارندگان با بازديد كنندگان موزه
يابند، دانشجويان و محققاني هستند كه با مباحث مرتبط  مكان حضور مي كه دراين دو 

كه در اين   پرسشي. شناسي، گردشگري و حتي الهيات ارتباط دارند با تاريخ، باستان
ها در بازديد از ساير  زمينه از بازديد كنندگان پرسيده شد، سؤالي حاوي تأثير موزه

  .شود مشاهده مي) 4(ي جدول شماره ي آن درهاي فرهنگي بود كه نتيجه جاذبه
  

  هاي فرهنگي توزيع فراواني نقش موزه در بازديد از ساير جاذبه ):4(جدول  
 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 درصد فراواني درصد فراواني درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني
13535.5171456416.8 7 0.2 3 0.06 
  تحقيق حاضر: منبع

  

  وضعيت خريد از منطقه
نقش موزه در «ي پاسخ به پرسشي با مضمون  ي آماري در زمينهاز مجموع جامعه     

 44» ...)ها مانند كتاب و سفال و صنايع دستي، محصوالت ارائه شده در موزه(انواع خريد 
 15درصد متوسط،  16.5درصد زياد،  40ي خيلي زياد،  درصد افراد مورد بررسي گزينه

با توجه به اين . ي خيلي كم را انتخاب نمودنددرصد نيز گزينه 4ي كم و  صد گزينهدر 
ي زياد در  ترين رده و گزينه كم در پايين  ي خيلي گردد كه گزينه مطالب، مشاهده مي

الزم به ذكر است كه . شود مشاهده مي) 5(ي  باالترين رده قرار دارد كه در جدول شماره
اقتصادي افراد است؛  -ها براي بيان موقعيت اجتماعي خصترين شا درآمد، از مهم

درصد از بازديد كنندگان از موزه، به نقش موزه در  80توان گفت كه بيش از  بنابراين مي
اي كه ارينگون  نكته. ي صنايع دستي و هنري اعتقاد دارند انواع خريد، به ويژه در زمينه

امروزه، همين توان اقتصادي افراد «: كند چنين است در اين باره مطرح مي) 2001(
ها در استفاده از  دهد و يا توانايي آن ي خاصي از شهر اسكان مي است كه آنان را در نقطه

ها، نوع تفريح افراد، زمان مسافرت و گردشگري و  خدمات مختلف مانند استفاده از موزه
  .»كند مندي افراد را تعيين ميميزان رضايت
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  واني وضعيت خريد از منطقهتوزيع فرا :)5(جدول 
 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني
932415440.56216.3 54 14.2 17 4.4 
  تحقيق حاضر: منبع

  

  بررسي فرضيات
هاي شرق  موزهرسد  نظر مي به «: نخستين فرضيه چنين است: ي نخست فرضيه     

ي گردشگري هاي فرهنگي، تأثير بيشتري بر توسعه مازندران نسبت به ساير جاذبه
  . »اند فرهنگي داشته

ترين منبع  مشاهدات ميداني، استفاده از پرسشنامه  و مصاحبه با اهالي محل، مهم    
ي  ارهدست آمده از جداول شم بر اين اساس، مطابق با نتايج به . براي اين منظور است

به نقش برتر ) درصد 56(نفر  213و آمارهاي سطح تحصيالت، ) 4(و ) 3(، )2(، )1(
هاي فرهنگي موجود در منطقه، مانند  هاي شرق مازندران نسبت به ساير جاذبه موزه

ي گردشگري اشاره نمودند  ها و بناهاي تاريخي و فرهنگي و نيز جذب و توسعه جشنواره
هاي شرق مازندران را فرصت مناسبي براي  ، موزه)درصد 80(نفر  306دنبال آن،  و به 

ديدند كه اين وضعيت به ويژه از بعد اقتصادي، ايجاد اشتغال و  اقامت در منطقه مي
همچنين . تواند تأثير بسيار مثبتي در منطقه داشته باشد ي اقتصاد پايه مي مقوله
است، حاكي از آن  شده ي بررسي ديگر در اين زمينه كه در جداول پيشين درج نتيجه

اعتقاد دارند كه موزه، نقش مناسبي در خريد انواع ) درصد 65(نفر  247است كه 
ي گردشگري ي توسعههاي فرهنگي در زمينه محصوالت فرهنگي در قياس با ساير جاذبه

بدينسان و با ياري اطالعات آماري جداول و سطرهاي فوق كه حاصل . فرهنگي دارد
ي نخست پژوهش حاضر مورد تأييد يد كننده از دو موزه است، فرضيهنظرات افراد بازد

  .       قرار گرفت
هاي  آيد، موزه ي نخست برميهاي آماري مربوط به فرضيه گونه كه از داده  همان     

ي گردشگري  گردشگر و توسعه ي فراواني براي جذب هاي بالقوه شرق مازندران، توانايي
رضايت همين بازديد كنندگان از مسير دسترسي، امكانات،   فرهنگي دارند؛ اما عدم

ي چيدمان اشياي موجود در موزه و نيز مورد سؤال قرار گرفتن عملكرد خدمات و نحوه
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نمودن اين مسائل، وجود رابطه بين اين دو مقوله را  سازمان ميراث فرهنگي در مرتفع 
 :  شود ذيل پرداخته ميي مربوط در ي فرضيهبخشد كه به ارائه قوت بيشتري مي

رسد بين عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و ميزان رضايت  نظر مي به: ي دوم فرضيه     
 .هاي شرق مازندران، ارتباط وجود دارد بازديد كنندگان از عناصر كالبدي و فضايي موزه

است، از   نمايش داده شده) 6(ي  ي مورد نظر كه در جدول شماره براي آزمون فرضيه
اي اسپيرمن نيز معروف است،  يب همبستگي اسپيرمن كه به ضريب همبستگي رتبهضر

نمرات يا (ضريب همبستگي اسپيرمن، يك ضريب همبستگي براساس رتبه . استفاده شد
گيري  است كه ميزان همبستگي بين دو متغير در سطح ترتيبي را اندازه ) ها داده
پارامتري ضريب همبستگي پيرسون ضريب همبستگي اسپيرمن، كه معادل نا. كند مي

همبستگي (هاي دو متغير  است، صرفاً همبستگي ميان رتبه) براساس مقادير واقعي(
: 1388پور و صفري، حبيب(دهد  ي كم را نشان ميهاي با حجم نمونه در جامعه) دوجانبه

458 .(  
آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و  :)6(جدول 

 رضايت بازديد كنندگان

  .تحقيق حاضر: منبع
  .معنادار است 05/0همبستگي در سطح * 

 

تر  كه ارقام حاصله، كوچك  باتوجه به جدول فوق و احتمال محاسبه شده، از آنجايي     
توان پذيرفت كه عملكرد سازمان ميراث  است، مي 0.05ي رد در سطح آلفاي  از ناحيه

هاي شرق  فرهنگي، در ميزان رضايت بازديد كنندگان از عناصر كالبدي و فضاييِ موزه
ي چيدمان اشيا تأثير گذار بوده  امكانات، خدمات و نحوهمازندران، مانند مسير دسترسي، 

ميزان ) نفر 218( درصد  60قدر مهم و برجسته است كه نزديك به  اين تأثير آن . است
درهمين باره و . اند رضايت از امكانات موجود را ضعيف و خيلي ضعيف اعالم نموده

مندي كنندگان، ميزان رضايت ، بيشتر بازديد)7(ي  مطابق با جدول توزيع فراواني شماره
ي بهشهر را  ي كلبادي ساري و گوهرتپه خود از امكانات و خدمات ارائه شده در دو موزه

  .اند ضعيف و بسيار ضعيف عنوان نموده
  

   

  متغير مستقل  متغير وابسته  ضريب همبستگي سطح معناداري
  عملكرد سازمان ميراث فرهنگي  رضايت بازديد كنندگان * 180/0 011/0
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  ها توزيع فراواني بازديد كنندگان بر حسب رضايت از امكانات موزه :)7(جدول 
 خيلي كم كممتوسط زيادخيلي زياد

 درصد فراواني درصد فراواني درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني
215.56316.57820.5 120 31.5 98 26 
  تحقيق حاضر: منبع

 

-هاي آماري استخراج شده از پرسشنامه  كه مربوط به ميزان رضايت چنين داده هم     

نكته است كه ها است، بيانگر اين  مندي بازديد كنندگان از مسير دسترسي به موزه
درصد از بازديد كنندگان، از كيفيت مسير، وضعيت دسترسي، شكل و امكانات  47.5

در اين زمينه، طبق اظهار نظر بسياري . اند ها ناراضي بوده موجود در راه رسيدن به موزه
هاي فرهنگي، رسيدگي به مسيرهاي دسترسي، به  مند به جاذبه از گردشگران عالقه

مربوطه كه در رأس آن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار هاي  ي ارگانوسيله
كنند، به سمت  تواند گردشگراني را كه حتي بر حسب اتفاق از منطقه عبور مي دارد، مي

ي گردشگري فرهنگي و ترتيب در توسعه ها جذب كند و بدين  ها و بازديد از آن موزه
 . همچنين وضعيت اقتصادي منطقه اثرگذار باشد

  

                              ي گوهرتپهمسير دسترسي به سايت موزه :)1( نقشه

 ) .1386 (ماهفروزي: مĤخذ                 

  ي كلبادي ساريمسير دسترسي موزه :)2(نقشه 

  ) .1389(سازمان ميراث فرهنگي مازندران: مأخذ                     
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  : سومي  فرضيه
ها براي انتخاب  ي آنميزان تحصيالت بازديد كنندگان و انگيزهرسد بين  به نظر مي     

  .هاي شرق مازندران، ارتباط نزديكي وجود دارد موزه
توان  هاي فرهنگي را مي مند از يك مقصد داراي جاذبه همواره بازديد گردشگران عالقه

  . ها مطمئناً وضعيت تحصيلي افراد است هايي دانست كه يكي از آن ناشي از انگيزه
ها براي  ي آنانگيزه ضريب في و كرامر بين سطح سواد بازديد كنندگان و): 8(جدول 

  ها بازديد از موزه

  .تحقيق حاضر: منبع
  .معنادار است 05/0همبستگي در سطح * 

اطمينان از ديدگاه  95/0شود، با  استنباط مي) 8(ي  همان گونه كه از جدول شماره    
ي رد در تر از ناحيه شده كه كوچك بازديد كنندگان با توجه به ميزان احتمال محاسبه 

ي اصلي  توان پذيرفت كه ميان ميزان تحصيالت و انگيزهاست، مي 05/0سطح آلفا 
در كنار تجزيه و تحليل . هاي شرق مازندران همبستگي وجود دارد كنندگان موزهبازديد 

نيز ) 8(ي  ي مورد نظر را از طريق جدول توافقي شماره توان فرضيه آماري فوق، مي
گونه استنباط  هاي نهايي پرسشنامه ، اين  طبق اطالعات جدول ذيل و داده. بررسي نمود

ي پژوهش و شناخت تاريخ  كنندگان كه به انگيزهنفر بازديد  146شود كه از كل  مي
ترتيب داراي تحصيالت  نفر، به  38و  101، 181اند، ها آمده منطقه به بازديد از موزه

كه   نفري 42و  18كه از ميان  اند؛ در حالي  ارشد و دكتري بوده  كارشناسي، كارشناسي
اند، دارندگان  د دانستهي اصلي خو گذران اوقات فراغت و تفريح و سرگرمي را انگيزه

ي شرايط و مطالعات بنابراين با توجه به مجموعه. اند مدارك زير ديپلم و ديپلم بوده
  . شود ي سوم نيز تأييد ميهاي فوق در اين زمينه، فرضيه جامع و نيز داده

   

  متغير مستقل  متغير وابسته  ضريب همبستگي سطح معناداري
  سطح سواد بازديد كنندگان  ي انتخاب موزهانگيزه * 0.378 018/0



 

  123.....................................  ....گردشگري فرهنگي ي ها در توسعه بررسي و تحليل نقش موزه

 ي اصلي براي بازديدهجدول توافقي ارتباط بين ميزان تحصيالت و انگيز :)9(جدول 

  تحقيق حاضر: منبع
  

  ي پيشنهاداتگيري و ارائه نتيجه 
ي در اين پژوهش سعي بر اين بوده است كه با مطالعات سيستماتيك در زمينه      

ي گردشگري فرهنگي، با استفاده از مطالعات توجه به تحليل نقش موزه در توسعه
هاي آماري به تدوين راهبردهاي مناسب به منظور رشد و  روشاي و  ميداني، كتابخانه

هاي  ها و مزيت پويايي مقصد مورد مطالعه اقدام شود؛ لذا تأكيد بر شناخت توانايي
ي منطقه ي راهكارهاي نوين براي رشد و توسعهويژه موزه و ارائه  هاي فرهنگي، به جاذبه

بخش اصلي پژوهش حاضر است،  ي مطالعات ميداني كه نتيجه. اجتناب ناپذير است
به عنوان چارچوب (ي شرقي آن  ويژه منطقه دهد كه استان مازندران و به  نشان مي

اي  العاده هاي فوق دليل طبيعي، داراي پتانسيل  در كنار وجود مواهب بي) مكاني پژوهش 
ه، با در اين زمين. نام موزه است  اي به فرهنگي و جاذبه ي گردشگري  ي توسعهدر زمينه

ي پيشين  شده ي طرح دهي به سه فرضيه ي حاضر بر مبناي پاسخ  توجه به اين كه مقاله
هاي ميداني از  ي مورد نظر نيز بر همين مبنا جهت پژوهش بنا شده است، پرسشنامه

مشاهدات ميداني، استفاده از پرسشنامه و  .ي هدف طرح شد بازديد كنندگان از دو موزه
 56نفر كه در مجموع بيش از  213در اين زمينه، نشان داد كه مصاحبه با اهالي محل 

هاي شرق مازندران،  شوند، به نقش برتر موزه ي آماري را شامل ميدرصد از كل جامعه
ها و بناهاي تاريخي  هاي فرهنگي موجود در منطقه مانند جشنواره نسبت به ساير جاذبه

نفر كه  306دنبال آن   ودند و بهي گردشگري اشاره نمو فرهنگي و نيز جذب و توسعه

 ي اصلي بازديدانگيزه

 تحصيالت
پژوهش و شناخت 

 تاريخ منطقه

گذران اوقات 
 فراغت

بازديد از مكان اصلي 
 كشف اشيا

تفريح و 
 سرگرمي

 ساير

 9 11 5 26 5 زير ديپلم

ديپلم و فوق 
 ديپلم

11 8 7 10 11 

 4 6 26 9 27 ليسانس

 3 6 54 1 72 فوق ليسانس

 1 4 32 1 31 دكتري

 28 37 124 45 146 جمع كل

 3/7 7/9 6/32 8/11 4/38  درصد
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هاي شرق مازندران را  ي آماري است، موزه درصد از مجموع جامعه 80معادل بيش از 
ديدند كه اين وضعيت به ويژه از بعد اقتصادي،  فرصت مناسبي براي اقامت در منطقه مي

. اشته باشدتواند تأثير بسيار مثبتي در منطقه د ي اقتصاد پايه مي ايجاد اشتغال و مقوله
نفر و به  247ي بررسي ديگر در اين زمينه، حاكي از آن است كه همچنين نتيجه

ي آماري اعتقاد دارند كه موزه در قياس با انواع محصوالت درصد از جامعه 65عبارتي  
گردشگري فرهنگي شرق  ي تري دارد كه خود بيش از پيش توسعه فرهنگي، نقش مهم

دهد؛ به طوري كه به زعم افراد مورد بررسي  هميت جلوه ميمازندران را برجسته و پرا
ي هاي فرهنگي، تأثير بيشتري بر توسعه هاي شرق مازندران نسبت به ساير جاذبه موزه

ي عملكرد سازمان ي مطالعات در زمينههمچنين نتيجه. اند گردشگري فرهنگي داشته
هاي  ر كالبدي و فضايي موزهفرهنگي، در ميزان رضايت بازديد كنندگان از عناص ميراث 
ي چيدمان اشيا نشان مازندران، مانند مسير دسترسي، امكانات و خدمات و نحوه  شرق
كرده نيز هستند از   دهد كه بسياري از بازديد كنندگان كه غالباً افراد تحصيل مي

بيشتر اين افراد در مصاحبه با نگارندگان، بر اين باور . وضعيت موجود رضايت ندارند
دسترسي، شكل و امكانات موجود در راه رسيدن به  مسير، وضعيت  بودند كه از كيفيت 

ها، رسيدگي به  در اين زمينه و طبق اظهار نظر بسياري از آن. اند ها ناراضي موزه
هاي مربوطه كه سازمان ميراث فرهنگي و  ي ارگانمسيرهاي دسترسي به وسيله

د گردشگراني را كه حتي بر حسب اتفاق از توان گردشگري در رأس آن قرار دارد، مي
ترتيب در  ها جذب و بدين ها و بازديد از آن كند را نيز به سمت موزه منطقه عبور مي

. ي گردشگري فرهنگي و همچنين وضعيت اقتصادي منطقه اثرگذار باشدتوسعه
يلي ها، داراي مدارك باالي تحص همچنين بسياري از افراد استفاده كننده از اين موزه

نمايند  تفريحي مراجعه مي -هستند كه با اهداف غالباً پژوهشي به اين دو مكان فرهنگي
تري هستند تفاوت آشكاري  و از اين نظر با افرادي كه داراي مدارك تحصيلي پايين

ي شهر بهشهر، نسبت به ساير  ي كلبادي شهرساري و گوهرتپهدر مجموع دو موزه. دارند
بناهاي تاريخي كه در شرق مازندران از فراواني بيشتري هاي فرهنگي نظير  جاذبه

ها،  ها كه شامل مراسمي از قبيل تيرماه سيزده شو، عيد مرده برخوردارهستند، جشنواره
سوي  ها و ساير موارد است، نظر اكثريت بازديد كنندگان و گردشگران را به  نمايشگاه

ي ي، تأثير بيشتري بر توسعههاي فرهنگ خود جلب نموده است و نسبت به ساير جاذبه
هاي مورد  ي موزهاين نگاه مثبت كه ناشي از توان بالقوه. اند گردشگري فرهنگي داشته
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تواند با اندكي توجه، تزريق سرمايه، تبليغات و نيروي بالفعل برجسته،  مطالعه است، مي
ي  سعهتري نسبت به شرايط موجود خود داشته باشد كه بالطبع تو نقش بسيار گسترده

فرهنگي در مقصد مورد نظر نيز  ي گردشگري هاي فرهنگي در توسعه گونه از جاذبه اين 
  . بسيار مؤثر واقع خواهد شد

هاي شرق مازندران در تشويق بازديد  همچنين در چارچوب بحث نقش موزه     
 توان نقش كنندگان و گردشگران به اقامت در منطقه و باال بودن نظرات مثبت آنان، مي

هاي كلبادي و گوهرتپه را در اقامت گردشگران و پيامدهاي  كليدي و پر قدرت موزه
ناشي از آن كه شامل گشت و گذار در ساير شهرهاي منطقه و آشنا شدن با فرهنگ و 

ها پس از بازگشت از سفر به سايرين،  آداب و رسوم مردم اين خطّه و بالطبع معرفي آن
د بازديد كنندگان براي اقامت، خريد صنايع دستي، كري ناشي از هزينهورود سرمايه

مندي از خدمات و امكانات است را مشاهده نمود؛  خوراك و محصوالت كشاورزي و بهره
رساني   توان فقدان تبليغات و اطالع اما در كنار اين نكات مثبت و در خور تأمل، مي

سي، عدم حضور بودن مسيرهاي دستر  مناسب، كمبود امكانات زيرساختي، نامناسب
ها و  ريزي كافي براي معرفي ويژگي نظارت و برنامه  ، عدم)گوهرتپه(ها  راهنما در موزه

هاي مربوطه، از جمله  هاي شرق مازندران از جانب سازمان امتيازات منحصر به فرد موزه
هاي مورد پژوهش در  ماندن موزه ترين داليل مهجور و ناشناخته  ميراث فرهنگي را مهم

هاي بارز و پرقوت فرهنگي و تاريخي و  رغم ويژگي ازندران دانست كه عليشرق م
چنان كه بايد و شايد، توجه بازديد كنندگان را به اين مقصد   باستاني، نتوانسته است آن
در مجموع با توجه به نظرات مثبت بازديد كنندگان و . گردشگري جلب نمايد

مندي هاي شرق استان مازندران و رضايت وزهي مهاي بالقوه گردشگران نسبت به توانايي
ي گردشگري فرهنگي، ها در جذب گردشگران و توسعه و آگاهي از جايگاه اين موزه

... رغم كمبود امكانات، فقدان تبليغات مناسب، نامناسب بودن مسيرهاي دسترسي و علي
مقصد  ي ايني فرهنگي برجسته را عامل بسيار مهمي در توسعهتوان اين جاذبه مي

  . دانست
  

 :ي پيشنهاداتارائه

 هاي  گيري از كمپ  توسعه و تجهيز مسيرهاي دسترسي، نصب عالئم راهنمايي، بهره
هاي راهنما براي  ها و نيز تدوين دفترچه رساني در مسيرهاي ورودي موزه  اطالع

رساني مانند   هاي جديد اطالع گردشگران و بازديد كنندگان و همچنين استفاده از شيوه
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هاي  ها و بيلبوردها و تلويزيون ي موزهمحوطه سيستم بلوتوث روشن، هنگام ورود به
 .تبليغاتي در ورودي شهرها

 ها به منظور تشويق  هاي ارزان قيمت در پيرامون موزه خانه گاه و مهمان ايجاد اقامت
 بازديد كنندگان به اقامت بيشتر در منطقه

 خصي ها در روز مش ي موزهايجاد بازارهاي صنايع دستي و محصوالت فرهنگي درمحوطه
محلي با هدف   هاي موسيقي هاي بومي و كنسرت از هفته و همچنين برگزاري جشنواره

برداري از  معرفي فرهنگ منطقه به منظور جذب و اقامت گردشگر در منطقه و بهره 
ي هر ها در جهت توسعه صورت تكميلي با موزه هاي تاريخي و فرهنگي به  ساير جاذبه

 .چه  بيشتر گردشگري فرهنگي

  استفاده از كادري مجرّب و متخصص در ارتباط با مسئوليت مهمي، نظير راهنما و ساير
هاي مربوطه به بازديد كنندگان و بهره  هاي مربوط به معرفي و شناساندن موزه جايگاه

كرده و آگاه، جهت بهبود وضعيت  ي بازديد كنندگان تحصيل گيري از دانش و تجربه 
.                                                                         ردشگري فرهنگيي گها به منظور توسعه موزه
 ها و  ها، مديران موزه نظارت مردم بومي و بازديد كنندگان در مورد عملكرد موزه

هاي مخصوص، سيستم  هايي نظير ميراث فرهنگي، از طريق تشكيل انجمن سازمان
 ...پيامك و صندوق انتقادات و 
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