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است که  یراث فعالیتیماي دارد. تفسیر گردشگري میراث فرهنگی جایگاه ویژهبه تاریخ و فرهنگ غنی ایران،  توجه با   

ف بررسی اضر با هدسازد؛ لذا پژوهش حها را آگاه میکند و آنفضاي میراثی را براي بازدیدکنندگانش قابل فهم می

هت ج ه است.انجام شد فردوسی و باغ موزه نادري هآرامگا در هاي میراثیسایت در عوامل موثر بر آگاهی بازدیدکنندگان

ر وي دو دسته از ) استفاده شده است. طبق نظ1999بررسی میزان آگاهی بازدیدکنندگان، از مدل ارتباطی ماسکاردو (

دام که براي هر کباشند. یم بازدیدکنندهارتباطی و عوامل مربوط به عوامل گذارند عواملی که بر آگاهی تاثیر می

از نظر روش  نظر هدف، کاربردي، از نظر ماهیت، توصیفی و پژوهش حاضر ازهایی در نظر گرفته شده است. شاخصه

باغ  واه فردوسی کلیه گردشگران داخلی بازدیدکننده از آرامگآماري پژوهش،  ي، پیمایشی است. جامعهپژوهشانجام 

گیري روش نمونهنفر به  396اي به حجم از این جامعه، نمونه کهاند. آذر بوده 5آبان تا  15ي زمانی موزه نادري در بازه

- هنامي پرسشهاي پژوهش میان آنان توزیع گردید و سپس دادهي محقق ساختهنامهانتخاب شده و پرسشدر دسترس 

که شان داده است ناصل از این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ح 24SPSSافزارها با استفاده از نرم

ل ننده شامازدیدکعوامل ارتباطی شامل راهنماي مکان، مطالب چاپی و اشیاي به نمایش درآمده، و عوامل مرتبط به ب

زه ر باغ مود ستند.بر آگاهی بازدیدکنندگان تاثیرگذار ه ،هاي آموزشیعالقه به محتوا، سطح پایین خستگی و انگیزه

ین تره بیشمایش درآمدنترین تاثیر و در آرامگاه فردوسی اشیاء به ترین و مطالب چاپی کمبیش آموزشی ينادري انگیزه

  اند.ترین تاثیر را برآگاهی داشتهو سطح پایین خستگی کم
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  مقدمه - 1-1

از  یکی ).2005، 1ترین صنعت در حال رشد جهان است (امبایواترین و سریعگردشگري مسلما بزرگ 

در  به خصوص، است. یخیو تار یاز منابع فرهنگ بازدید يصنعت گردشگري رشد فزاینده افراگیر و ب يهابخش

است(پورفرج، رشد کرده  ،ياشکال گردشگر ریتر از ساعیسر اریبس راثیم يگردشگردر حال توسعه  يکشورها

زیرا گرایش به تخصصی شدن در میان گردشگران افزایش یافته است. این روند در افزایش .  )1392صالحی پور، 

یخ، باستان شناسی و تعامل با مردم محلی اند، مشهود تعداد گردشگرانی که به دنبال ماجراجویی، فرهنگ، تار

سال  10000). ایران از نظر تاریخ و فرهنگ کشوري غنی است و پیشینه آن به حدود 1994، 2است (هولینشید

کهنسال  تاریخ از که ،اشباستانی تاریخ و فرهنگکشور ایران با وجود ). 2007، 3قبل بر می گردد (باتلر و هینچ

از نظر تاریخی و  ،خورددر نقاط مختلف آن به چشم می که يبسیار باستانی آثار نیز و ،ریشه گرفتهسرزمین  این

بنابراین  .)1393ي و دیگران، موریت( است گرفته قراراي جایگاه ویژه درهاي گردشگري فرهنگی و دیگر جاذبه

بخشی از ث فرهنگی به گردشگري میراث براي صنعت گردشگري و فرهنگ ایران مهم است. گردشگري میرا

جاذبه ها متنوع اند و  هاي فرهنگی و میراثی دارد. اینکند که تاکید خاصی بر جاذبهگردشگري میراثی اشاره می

 ). 2005، 4هاي باستان شناسی و مانند آن هستند (کریستوها و سایتها، نمایشگاهها، نمایششامل موزه

   بیان مساله -1-2

توان نادیده هاي متفاوت از یک تاریخ مصنوع و فضا دارند را نمیتلف برداشتین حقیقت که  افراد مخا

هاي فرهنگی و نماید که افراد مختلف بر اساس تجربهکند و بیان میگرفت. اشورث این نکته را برجسته می

الیتی که به ). فع2006، 5شوند(پوریا، ریچل، بیرانهاي متفاوت با فضاهاي میراثی مواجه میشیوه شان بهشخصی

                                                             
1. Mbaiwa 
2. Hollinshead 
3. Butler & Hinch 
4. Christou 
5. Poria, Reichel & Biran 
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نام دارد  "تفسیر"قابل فهم کردن و بامعنا کردن فضاهاي میراثی براي بازدیدکنندگانش اختصاص داده شده است 

). 1998، 6شود (پرنتیس، کوئرین و مک گوگانو به عنوان جزء اصلی گردشگري مدرن میراث در نظر گرفته می

کار رفته است و به تفسیر در میان گردشگران به مفهوم آگاهی در صنعت گردشگري براي کمک به ترویج بهتر

)؛ آگاهی حالتی از توجه 2015، 7کند (لینج، نور و مصطفیباالبردن کیفیت در صنعت گردشگري کمک می

). طبق نظر نور و 2015، 8(اسپنسر به متن و محتوا اطالعات آگاهند هشیارانه است که در آن افراد به طور ضمنی

دگیرنده آگاه به خوبی به محیط اطرافش توجه دارد، به اطالعات جدید عکس العمل ) یک یا2014( 9دیگران

ي با سازد. طبق نظر او گردشگران آگاه افرادي هستند که به طور جددهد و استانداردهاي جدید مینشان می

درك و  هاي میراثی را دریافت کرده و در نتیجهکنند معانی موجود در سایت، سعی میاطالعات مواجه شده

کنند و پس از بازدید به حفاظت از اند ابراز میشناخت و همدلی بیشتري را نسبت به سایتی که بازدید کرده

  میراثشان توجه دارند.

، برخی راهنمایان نارضایتی خود را کرده بودهاي میراثی در مشهد بازدید ها و سایتاز موزه محقق زمانی که

ند که بیشتر بازدیدکنندگان به ارزش بود ها معتقدها ابراز داشتند. آناین سایتاز پایین بودن کیفیت بازدید از 

 بازدیدکنندگانعوامل تاثیر گذار بر آگاهی محقق بر آن شد تا کنند آگاهی ندارند. بنابراین واقعی آنچه بازدید می

) 1999ارتباطی ماسکاردو (. به منظور انجام این تحقیق از مدل دبررسی کنرا در دو سایت پر بازدید در مشهد 

دو دسته از عواملی که بر آگاهی  ويکنندگان استفاده شده است. طبق نظر آگاهی بازدیدجهت بررسی میزان 

باشند. عوامل مربوط به بازدیدکننده مانند: کننده میارتباطی و عوامل مربوط به بازدید عوامل گذارندتاثیر می

هاي آموزشی. عوامل ارتباطی مانند تغییر و تنوع، کنترل نگیزهعالقه به محتوا، سطح پایین خستگی و ا

تواند شامل توان گفت که عوامل ارتباطی میتر شدن مطلب میبازدیدکننده، ارتباط با بازدیدکننده. براي روشن

در مورد هاي راهنما، بروشورها و مسیرهاي حرکت باشد اما چهها، کتابها، راهنماهاي تور، عالئم، نقشهنمایشگاه

هاي و براساس مکاتباتی که با خانم ماسکاردو انجام شد و از آنجائی که موزه ب در این تحقیقمنتخ هايمکان

-هاي ما موجود نمیهاي میراثی خارج از کشور در موزهها و سایتباشند و بسیاري از عوامل موزهایران سنتی می

گر بر اساس عوامل موجود در د که عوامل موثر را پژوهشباشند، طبق پیشنهاد خانم ماسکاردو تصمیم بر این ش

                                                             
6. Prentice, Querin & McGugan 
7. Ling, Noor & Mustafa 
8. Spencer 
9. Noor, Rasoolimanesh, Jaafar & Ganesan 
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هاي مورد هاي انجام شده و نظرات کارشناسان حاضر در سایتتوجه به بررسی هاي منتخب تعیین نماید. باسایت

نظر، عوامل ارتباطی شامل راهنماي مکان، مطالب چاپی و اشیاء به نمایش درآمده و عوامل مرتبط به بازدیدکننده 

  .تعیین شدهاي آموزشی ه به محتوا، سطح پایین خستگی و انگیزهعالق

- 1066) و نادر شاه افشار (397-319لقاسم فردوسی (ااي که حکیم ابوکنندههاي تعیینبه دلیل نقش

اند، مطالعه خود را بر روي عوامل تاثیرگذار بر آگاهی گیري تاریخ، فرهنگ و هویتمان ایفا کرده) در شکل1126

ام. در زیر خالصه کوتاهی از زندگی کنندگان باغ موزه نادري و آرامگاه فردوسی در شهر مشهد انجام دادهبازدید

   ارزشمند نادرشاه افشار و حکیم فردوسی آورده شده است.

ایران است. او کشورش را از  "ناپلئون"نادر از لحاظ بلوغ نظامی در ایران با استعدادترین بود و مشهور به 

فردوسی  ).1331(لکهارت،آمیز قدرت نظامی در آسیا رساند ن درجات تخریب به باالترین درجه غرور تریپایین

اي بخشید و به سبب بلندي شعر و ایرانی بودن مفهوم و رنگ تازه ترین شاعر پارسی است او به ایرانطوسی بزرگ

هاي او در تالشیش گزندي نیافته است. ها افکار و آرمانهاها و فتنهها و کینهو اندیشه اش هنوز با وجود جنگ

 هایش براي حفظ هویت ملی، زبان و میراث سرزمینش به جهت سرودنوران عمرش و وقف و از خود گذشتگید

(ریاحی،  ها یعنی شاهنامه برایش شهرت و احترام به ارمغان آورده استبهترین شاهکار شعر در همه دوران

1388(.  

هی بازدیدکنندگان است تا بررسی شود آیا مطالعات قبلی بر روي آگاجستجوهاي بسیاري صورت گرفته 

بنی بر وجود چنین م منابع محدودياما متاسفانه  ،هاي میراثی صورت گرفته است یا خیرها و سایتموزه

هاي بر روي سایتبراي اولین بار بر روي این موضوع  رسد تحقیق حاضرابراین به نظر میشد. بنمطالعاتی یافت 

  انجام شده است. راثی در ایرانمی

  اهمیت و ضرورت پژوهش - 1-3

هاي بسیاري براي منافع اقتصادي هاي صنعت گردشگري، پتانسیلمبتنی بر میراث، مانند تمامی بخشسفر 

دهد و ممکن است در مناطق مقصد دارد. جذب بازدیدکنندگان به یک سایت یا منطقه درآمدها را افزایش می

و کسب و کارهاي جدید شود، بنابراین اقتصاد محلی را بطور مستقیم و غیر مستقیم تحریک سبب ایجاد مناطق 

کرده و اثرات چند برابري خواهد داشت. عالوه بر منافع اقتصادي که جذب گردشگر به یک سایت یا منطقه 
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ه باشد. شناسایی یک تواند مزایاي دیگري هم در بر داشتها میتواند ایجاد کند، شناسایی این مکانتوریستی می

شده  سایتسایت یا منطقه با اهمیت تاریخی، فرهنگی و یا طبیعی ممکن است سبب آگاهی بیشتر و درك ارزش 

، 10نیکلز، وگت در آینده افزایش خواهد یافت (جون، سایتو قدردانی از آن را فزایش دهد، بنابراین شانس حفظ 

ه فرد یک سایت توسط ساکنان محلی سبب افزایش غرور ). پی بردن به وجود و اهمیت منابع منحصر ب2004

گردد(بسکوالیدز، لی، مک کرمیک، هویت میاحساس جامعه شده و منجر به تقویت حس تعلق به مکان و 

اند جایی که هم کودکان و هم بزرگساالن، هاي واقعیهاي درس در محیطکالسهاي میراثی . سایت11)2002

تاریخ، طبیعت، یا فرهنگ یک منطقه یاد بگیرند. فراتر از این  يتوانند دربارهمردم محلی و بازدیدکنندگان می

حفاظت از منابع وجود دارد.  هاي دیگر هم براي افزایش آگاهی و درك نسبت بهها براي یادگیري، پتانسیلفرصت

فت یک منطقه یا طور پیشرهاي زندگی سنتی و همینتوانند تصاویري نوستالژیک از شیوههاي میراثی میسایت

-تواند به مفهوم پایداري هم گره بخورد. ایجاد جاذبهکشور ارائه دهند. گردشگري مبتنی بر میراث همچنین می

هاي موجود، چه طبیعی، فرهنگی یا دست ساخت نفی نیاز به ساخت تاسیسات هاي میراثی با استفاده از دارایی

). رویکرد 2004ودیگران،  اي پایدار به گذشته بنگرند(جونهدهد تا براي آیندجدید است و به جوامع اجازه می

ها وجود دارند هاي میراثی و موزهباعث رفتار مناسب بازدیدکنندگان در مناطقی که سایت ،آگاهی در گردشگري

هاي میراثی نتیجه درك ارزش چیزي است که به ما ارث رسیده ). حفاظت از سایت2002، 12شود(کومی

  ).  2007 ،13است(وچتانیاگل

  هاي پژوهشپرسش - 1-4

  هاي اصلیپرسش 1-4-1

 کدام هستند؟ بازدیدکنندگاناثر گذار بر آگاهی  (عوامل مکانی) عوامل ارتباطی .1

  د؟کنندگان کدام هستناثر گذار بر آگاهی بازدید (عوامل فردي) عوامل مرتبط به بازدیدکننده .2

                                                             
10 . Jun; Nicholls; Vogt 
11 . Besculides, Lee, and McCormick  
12 . Kuo  
13 . Wechtunyagul 
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  اهداف پژوهش - 1-5

  هدف اصلی پژوهش -1-5-1

اه ي و آرامگه نادرهاي میراثی مورد نظر یعنی باغ موزموثر بر آگاهی بازدیدکنندگان در سایت بررسی عوامل

  راثیهاي میبر اساس دیدگاه گردشگران داخلی و در نهایت ارائه مدل آگاهی در سایتفردوسی در شهر مشهد 

  اهداف فرعی پژوهش -1-5-2

میراثی بر اساس دیدگاه گردشگران داخلی باغ  هايبخش در سایتبررسی میزان آگاهی بخشی عوامل آگاهی

  موزه نادري و آرامگاه فردوسی. 

  هدف کاربردي پژوهش -1-5-3

تر گردشگري میراثی و آگاهی بخشی ي هر چه بیشتوسعه گیري مدیران میراث جهتکمک در امر تصمیم

 .هاي آیندهاي براي پژوهشبه بازدیدکنندگان و ایجاد زمینه

  پژوهشهاي فرضیه - 1-6

  صورت زیر بیان نمود:هاي پژوهش را بهتوان فرضیههاي پژوهش، میبنا بر پرسش

 ) بر آگاهی بازدیدکنندگان تاثیر دارند.یعوامل مکانعوامل ارتباطی ( .1

 راهنماي مکان بر آگاهی بازدیدکننده تاثیر دارد. .1.1

 اشیاء به نمایش درآمده بر آگاهی بازدیدکننده تاثیر دارند. .1.2

 بر آگاهی بازدیدکننده تاثیر دارند.مطالب چاپی  .1.3

 بر آگاهی بازدیدکنندگان تاثیر دارند.(عوامل فردي)  بازدیدکنندهعوامل مرتبط به  .2

 به محتوا بر آگاهی تاثیر دارد. بازدیدکنندهعالقه فرد  .2.1

 سطح پایین خستگی فرد بازدیدکننده بر آگاهی تاثیر دارد. .2.2

 ی تاثیر دارد.انگیزه هاي آموزشی فرد بازدیدکننده بر آگاه .2.3

  شناسی پژوهشروش - 1-7

محسوب  پیمایشی -اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی بر و کاربردي از نظر هدف،پژوهش حاضر 

 آبان 15 ي زمانیتمامی بازدیدکنندگان باغ موزه نادري و آرامگاه فردوسی در بازه آماري آن را يشود و جامعهمی
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گیري در نفر به روش نمونه 396اي به حجماز این میان نمونه است؛ داده تشکیل1395 ماه آذر 5 تا 1395 ماه

- بررسی عوامل موثر بر آگاهی بازدیدکننده در سایت يساخته محقق ينامهو پرسششده دسترس در نظر گرفته 

 3 و لیکرت ايگزینه 5 طیف براساس) پژوهش هايفرضیه بررسی به مربوط( اصلی پرسش 31 هاي میراثی با

 افزار نرم کمک قابل بررسی با هاينامهپرسش هايداده سپس شد و میان آنان توزیعدر  شناختی جمعیت رسشپ

24 SPSS گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد.  

  جنبه نوآوري پژوهش - 1-8

جستجوهاي بسیاري صورت گرفته است تا بررسی شود آیا مطالعات قبلی بر روي آگاهی بازدیدکنندگان 

هاي میراثی صورت گرفته است یا خیر اما متاسفانه منابع قابل توجهی مبنی بر وجود چنین ایتها و سموزه

رسد تحقیق حاضر براي اولین بار بر روي این موضوع در آرامگاه فردوسی می نظرمطالعاتی یافت نشد. بنابراین به 

بار در ایران انجام شده است، و اکثر  و باغ موزه نادري انجام شده است و به احتمال زیاد این تحقیق براي اولین

  باشد.منابع مورد استفاده در این پژوهش التین می

  تعریف نظري متغیرهاي پژوهش - 1-9

اطالعات از  ی، بررسگیردتمایزات جدید نشات میاست که از  یحالت ذهن کی یذهن آگاهی: ذهن آگاه

دهیم که تنها یک دیدگاه می صیتشخآگاهیم ذهن که  یو حساس بودن به متن است. هنگام دیجد يهادگاهید

  )1996ماسکاردو، مشابه وجود ندارد. ( تیممکن در وضع يهادگاهیاز د ياریبسمطلوب وجود ندارد، بلکه 

هاي عنوان مترجمان و مربیان، ارتباط مستقیم بین مکانهاي میراثی بهراهنماهاي مکان مکان: راهنماي

توانند در مورد ارزش هاي میراثی، میکنند؛ راهنماها از طریق تفسیر مکانیمیراث و بازدیدکنندگان برقرار م

ها بازدیدکنندگان و جوامع را در مورد میراث فرهنگی در افراد بازدیدکننده آگاهی ایجاد کنند؛ عالوه براین، آن

د؛ و با به اشتراك دهندیگر آموزش میهاي یکهاي میراثی و چگونگی احترام به ارزشي مراقبت از مکاننحوه

کنند (محمد، ف؛ گذاشتن مزایاي گردشگري با جوامع محلی، به حمایت محلی براي حفاظت از مکان کمک می

     ). 2014نور و محمد، ر، 

 از فراتر کمی فقط خود، خودي به اشیاء وسایل به نمایش گذاشته شده است. درآمده: نمایش به اشیاء

گاه باید اشیا خود را در یک زمینه منسجم و آموزنده طراح نمایش .کنند ربرقرا ارتباط توانندخود می وجود

  ).2012بچیند(پاتریک،
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م ورود کان هنگامشده به بازدیدکنندگان ها و بروشورهاي ارائهمنظور از مطالب چاپی، جزوه چاپی: مطالب

مده مایش درآیاي به نهاي کنار اشیابی در مکان، تابلونوشتهها و عالئم و نمادهاي راهنماي جهتیا خروج، پیکان

- یمن عالئم خشی از ایترین اشکال تفسیر است؛ چرا که بعالئم تفسیري یکی از رایجباشد. در مکان میراثی،... می

- هبخی دیگر ند و برکار گرفته شوتوانند براي هدایت بهتر افراد، در مسیرهاي بازدید از فضاي مکان میراثی به

کاردو و نمایش ثابت و یا بر روي سکوهاي نمایش مورد استفاده قرار گیرند(ماسي صورت بخشی از صفحه

  ).2004دیگران،

 توجه کنندهتعیین) تنها یا( ترینقوي اولیه عالقه سطح مانند عواملی محتوا: به بازدیدکننده فرد عالقه

دارد  محتوا اصلی شیئی و یا به دزیا که عالقه ایبازدیدکننده بنابراین،. گاه استنمایش عناصر به بازدیدکننده

اي که به شیئی و یا محتوا مطالب چاپی را بخواند تا بازدیدکننده و مشاهده کرده را اشیاء که بیشتر احتمال دارد

  ). 2006، 14اي ندارد (بیتگود، دوکس و ابیعالقه

ستگی موزه خي بازدیدکننده در طول بازدید از کاهش عالقه بازدیدکننده: فرد خستگی پایین سطح

خستگی " گیرد.رمیبها را در هاي فرد بازدیدکننده، عوامل محیطی، و تعامل بین آنویژگیشود. موزه نامیده می

ظ جسمی ان از لحایابد بازدیدکنندگچنان که بازدید ادامه میباشد، که به موجب آن همیک ویژگی می "فیزیکی

-می ده تأثیرزدیدکنني باري اشیا و معماري نمایشگاه) بر عالقهشوند؛ محیط موزه (مانند: ترتیب قرارگیخسته می

  ).2005گذارد(دیوي، 

 تر ازگاهآاحتمال زیاد  به آموزشی اهداف با بازدیدکنندگان بازدیدکننده: فرد آموزشی هاي انگیزه

  .)1996اند (ماسکاردو، اجتماعی اهداف با بازدیدکنندگان

  شتعریف عملیاتی متغیرهاي پژوه - 1-10

ند. این کسب میهاي میراثی کمیزان اطالعات و درکی است که بازدیدکننده پس از بازدید از سایت آگاهی:

  درك باید منجر به اقدام و عمل شود.

 یري ارائهحضور داشت و اطالعات تفسموزه نادري و آرامگاه فردوسی  ی که در محلشخص مکان: راهنماي

    گفت.سخ میداد و به سواالت بازدیدکنندگان پامی

                                                             
14. Bitgood, S., Dukes, S., & Abbey, L. 
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اشیا و وسایل قرار داده شده در موزه نادري و آرامگاه فردوسی است که جهت  درآمده: نمایش به اشیاء

  درك بهتر سایت تعبیه شده است.

شده به بازدیدکنندگان مکان هنگام ورود ها و بروشورهاي ارائهمنظور از مطالب چاپی، جزوه چاپی: مطالب

هاي کنار اشیاي به نمایش درآمده یابی در مکان، تابلونوشتهنمادهاي راهنماي جهت ها و عالئم ویا خروج، پیکان

ها توسط بازدیدکننده و برخی دیگر از طریق عوامل اجرایی مکان باشد، که برخی از آندر مکان میراثی،... می

  گیرد.خصوص راهنماهاي مکان مورد تفسیر قرار میمیراثی به

 (ادبی) اي است که بازدیدکننده به محتواي موزه فردوسیمیزان عالقه محتوا: به بازدیدکننده فرد عالقه

  دارد. (تاریخی) و موزه نادري

هاي منتخب است. میزان عالقه و جذب بازدیدکننده به سایت بازدیدکننده: فرد خستگی پایین سطح

  ح خستگی باالست.آورتر باشد سطتر باشد سطح خستگی پایین و هرچه سایت کسالتهر چه سایت جذاب

هاي میراثی و از سایت هدف بازدیدکننده به منظور یادگیري: بازدیدکننده فرد آموزشی هاي انگیزه

   هاي منتخب است.موزه

 فرایند پژوهش - 11- 1

 
  مراحل انجام پژوهش - 1- 1شکل
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  خالصه فصل - 1-12

طور باشد را بهی به آن مییابچه پژوهش حاضر در پی دستبخش اصلی، نمایی کلی از آن 11این فصل در 

هاي پژوهش، اهداف خالصه ارائه نموده و در آن مقدمه، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، پرسش

، تعریف نظري و عملیاتی متغیرهاي پژوهش ي نوآوريجنبه شناسی پژوهش،هاي پژوهش، روشپژوهش، فرضیه

  پژوهش مطرح شد.
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  فصل دوم:

  نظري پژوهش چارچوب

  



 

12 
 

  

  

  

 مقدمه - 2-1

توان نادیده هاي متفاوت از یک تاریخ مصنوع و فضا دارند را نمیاین حقیقت که افراد مختلف برداشت

هاي متفاوت با فضاهاي میراثی مواجه هاي فرهنگی و شخصی خود به شیوهگرفت؛ افراد مختلف بر اساس تجربه

فهم و معنادار کردن فضاهاي میراثی براي بازدیدکنندگان خود ابلو فعالیتی که به ق )؛2005شوند(پوریا، می

- عنوان جزء اصلی گردشگري مدرن میراث در نظر گرفته مینام دارد و به "تفسیر"اختصاص داده شده است

)؛ ازطرفی، مفهوم آگاهی در صنعت گردشگري براي کمک به ترویج بهتر تفسیر در 1998شود(پرنتیس و دیگران، 

کند (لینج و دیگران، شود که به باالبردن کیفیت صنعت گردشگري نیز کمک میگران مطرح میمیان گردش

طور ضمنی به متن و محتواي اطالعات آگاه )؛ زیرا آگاهی حالتی از توجه هشیارانه است که در آن افراد به2015

خوبی به ي آگاه بهادگیرنده) بیان داشته که یک ی2014). در این زمینه، نور و دیگران(2015(اسپنسر،  هستند

کند و دهد و استانداردهاي جدید خلق میالعمل نشان میمحیط اطراف خود توجه دارد، به اطالعات جدید عکس

طور جدي چنین معتقد است که گردشگران آگاه افرادي هستند که بهدهد؛ وي همرفتار درستی از خود نشان می

هاي کنند و سعی دارند معانی موجود در مکانرون مکان را بررسی میهاي دبا اطالعات مواجه شده و فعالیت

اند تري را نسبت به مکانی که بازدید کردهمیراثی را دریافت نموده و در نتیجه، درك و شناخت و همدلی بیش

  ابراز نموده و پس از بازدید نیز به حفاظت از میراث خود توجه دارند.

تر ها را بر درك و آگاهی بیشیزان اثربخشی عوامل موجود در موزهاین تحقیق بر آن است تا ملذا،  

) 1999منظور انجام تحقیق حاضر، از مدل ارتباطی ماسکاردو (بهبازدیدکنندگان بررسی نماید و بر این مبنا، 

که دو دسته از عوامل بر  وي در این مدل اظهار داشتجهت بررسی میزان آگاهی بازدیدکنندگان استفاده شد؛ 

چنین بیان داشتند که عوامل ها همآگاهی تأثیرگذار هستند: عوامل ارتباطی و عوامل مربوط به بازدیدکننده. آن

 مربوط به
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امل شتباطی هاي آموزشی؛ و عوامل اربازدیدکننده شامل عالقه به محتوا، سطح پایین خستگی و انگیزه

امل تواند شباطی میباشند. از طرفی، عوامل ارتمی تغییر و تنوع، کنترل بازدیدکننده، ارتباط با بازدیدکننده

رد ما در مورکت باشد، احهاي راهنما، بروشورها و مسیرهاي چهها، کتابراهنماهاي تور، عالئم، نقشه ها،نمایشگاه

ورد نظر، مهاي انهاي انجام شده و نظرات کارشناسان حاضر در مکمکان منتخب در این تحقیق با توجه به بررسی

 ب چاپی و، مطالعوامل ارتباطی به عنوان عوامل مرتبط به مکان نام برده شده است که شامل راهنماي مکان از

- هو انگیز ن خستگیشود، و عوامل مرتبط به بازدیدکننده عالقه به محتوا، سطح پاییاشیاي به نمایش درآمده می

  شود.هاي آموزشی را شامل می

  ی)گردشگري میراث ( میراث فرهنگ - 2 - 2

هاي کند که تأکید خاصی بر جاذبهگردشگري میراث فرهنگی به بخشی از گردشگري میراثی اشاره می

هاي باستان شناسی ها و سایتها، نمایشگاهها، نمایشاند و شامل موزهها متنوعفرهنگی و میراثی دارد؛ این جاذبه

یراث فرهنگی را به دو دسته تقسیم کرده ) گردشگري م2011(16شوالتز)؛ 2005، 15باشند(کریستوو مانند آن می

هاي زندگی مردم دارد میراث ملموس و میراث ناملموس. فرهنگ ناملموس اشاره به روابط، تعامالت و محیط است:

 از فعالیت اجتماعی، مسکن، و لباس غذا، هاي زندگی فردي یا خانوادگی مانند)؛ فرهنگ شیوه2011(شوالتز، 

 نمایشی، در هنرهاي و دستی، صنایع و هنري خالق هايفعالیت و علم پایه، انسانی لومع اقتصاد، و سیاست جمله

 که آنجا از گویند،می هاشناسانسان گونه کهآن .شودمذاهب را شامل می و مختلف اعتقادات انواع و رسوم، و آداب

 این است. با معنی بی حفظ آن براي تثبیت و ناملموس محکوم به تغییر و از بین رفتن است، تالش فرهنگ

ها با انسان واقع، در اما است، این گفته درست نظري لحاظ ندارد. از ناملموسی وجود فرهنگی میراث هیچ مفهوم،

حفظ آن  و هاي ضبط آن سعی در تثبیت، گسترشهاي بعدي و دیگر شیوهشان به نسلناملموس انتقال فرهنگ

 بناهاي و هنري اشیاء ها،کتاب خطی، هاي نسخه ي مادي، مانندنمادها هاي شفاهی، آموزش اند. مانندکرده

ها همه این .نمایشی هنرهاي دیگر و حرکات موزون، درام موسیقی، مانند فیزیکی، اعمال یا و ها،و سایت تاریخی

ها با درك شود. نمادهاي مادي که تن آیندگان به ناملموس انتقال فرهنگ براي هاتالش از ايباید به عنوان جلوه

ملموس، قابل جابجایی و غیر قابل  فیزیکی یا فرهنگی شوند، به اشیامی شناخته رسمیت به بصري احساس

                                                             
15. Christou, E. 
16. Schultz, R. 
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- فقط دارایی یا فیزیکی، فرهنگی میراث اند،گذشته به متعلق اشیاء این که شوند. هنگامیبندي میجابجایی طبقه

  ).2003شوند (ایتو، هاي فرهنگی نامیده می

 
 )2011گردشگري میراث فرهنگی (شوالتز،  انواع - 1- 2شکل 

 

باشد که از میان چه عنوان شد، گردشگري میراث فرهنگی موضوع مورد بررسی این پژوهش میبنابر آن

- عنوان بخشی از میراث ملموس) و از میان انواع مختلف موزهها (بههاي مربوط به این نوع گردشگري، موزهجاذبه

ترین و ي گردشگري از مهمعنوان دو جاذبهفردوسی به اه حکیم ابوالقاسمي نادري و آرامگها، دو موزه

دلیل اهمیت این دو شخصیت مهم، مدنظر و مورد بررسی قرار هاي گردشگري شهر مشهد، بهپربازدیدترین مکان

  گرفت. 

  هاها و کارکرد آنموزه -1 -2 -2

که اولین موزه در قبل از میالد، زمانی 3ه قرن گردد باي طوالنی دارند که قدمت آن برمیها پیشینهموزه

به هر بخشی از  "ها، فرهنگ ایجاد موزه تقریباحال، در طول این سالبا این دانشگاه اسکندریه در مصر افتتاح شد.

جهان گسترش یافته است و امروزه پیدا کردن کشوري هر چند کوچک اما بدون موزه، غیرمعمول است؛ و این به 

  تبدیل شده است.  20ست که مفهوم موزه به حیات خود ادامه داده و به یک مفهوم جهانی در قرناین معنی ا

ها، انجام آوري اشیا و عناصري با اهمیت فرهنگی، مذهبی و تاریخی، حفظ آننقش سنتی موزه جمع

- گرا، بیهاي اولیه نخبهمنظور آموزش و لذت بردن بود؛ البته موزهها و ارائه به عموم مردم بهتحقیقات بر روي آن

شدند. کرده را تشویق به بازدید کرده و عموم مردم را شامل نمیروح و دور از دسترس بودند و تنها افراد تحصیل

گرایی و دخالت جمعی در برخورد اند، عملاما، در جهان در حال دگرگون امروز که در آن افراد به دنبال شفافیت
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هاي قدیمی نسبت به موزه، ها تأثیر دارند، اهمیت پیدا کرده است و نگرشو ملت با مسائلی که بر افراد، جوامع

ها را در سراسر عنوان نهادي است که سرگذشت انسانامروزه موزه به شود؛قبول قلمداد میسطح پایین و غیرقابل

مه داده است، ها در محیط خود به حیاط خود اداکه چگونه بشریت در طول سالکند و اینجهان روایت می

ي مدرن ما روح فرهنگی ملت را در خود جاي داده است محصوالت طبیعت و انسان را شامل شده و در جامعه

  ). 1999، 17(آرینز

فته صورت گر ها در سراسر جهانها و گالريي گذشته تغییرات بسیاري در موزهدر همین راستا، در دهه

انی به ثار باستذخیره آ ها از انباري منفعل برايدر این روند، موزه باشد، چرا کهاست و محور تغییر نیز روشن می

سازي عناي بازمملکرد به که این تغییر در عاند؛ و با توجه به اینها تغییر یافتهمحیط یادگیري فعال براي انسان

- باید به ي کارياها و الگوههاست، بنابراین، ساختار کارکنان، نگرشبنیادي و اساسی کل ساختار فرهنگی موزه

ون و اه به دروه بر نگها در حال حاضر، عالهاي جدید تغییر کنند؛ چرا که، موزههاي نو و روشسمت تطبیق با ایده

ر مورد گذشته د صورت که درباشند؛ به اینهاي خود، در پی توجه به بیرون و مخاطبان خود نیز میبه مجموعه

یرات ا این تغیگیرند. امر حال حاضر مخاطبان مورد تحقیق قرار میشد، اما دشده تحقیق میآورياشیاء جمع

سئله میرشدن با معنی درگباشد، بدون چالش نیست، چرا که بهمسائل می بنیادین که یکی از هیجان انگیزترین

به  و اینشد، بایگر میها در امر آموزش از طرف دطرف، و استفاده از آناي از روابط بین حفظ اشیا از یکپیچیده

یست ر کافی نیا دیگآوري اشمعنی ارزیابی دوباره ساختارها و اهداف قدیمی است. عالوه براین، در حال حاضر جمع

تباط ردم و ارمباط با آوري اشیا، برقراري ارتو عمر این مسئله به پایان خود رسیده است؛ بلکه اکنون مفهوم جمع

وزشی هاي آمشیب با ارزها براي ترکامروز، حفظ این اشیاء سنتی موزه رو، چالشباشد؛ از اینها میبا تجربیات آن

ا ارتقا رمه افراد هتواند کیفیت زندگی که چگونه اشیاء نگهداري شده در موزه میاست و تمرکز آن بر این است 

  دهد.

فرایند ارتباطی در این راستا، یکی از اولین مواردي که باید بررسی شود مفهوم خود ارتباطات است؛ زیرا هر 

ها در شود؛ و موزهها نامیده میاي ناخواسته از پیامعنوان مجموعهباشد که بههاي موردنظر میاي از پیاممجموعه

هاي نمایش، وقایع، پوسترها، بروشورها و دیگر اشکال ها، محلهاي هدفمند از طریق برپایی نمایشگاهتولید پیام

شود شناسی ارتباطی نامیده می چه نشانهتواند از طریق آنایند هدفمند میارتباطی درگیر هستند؛ که این فر

                                                             
17. Arinze, E. N. 
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ها، تجزیه و تحلیل آثار باستانی، نمادها، باشد و موزهها میمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نشانه شناسی علم نشانه

هایی مورد استفاده و روشهاي شود؛ نشانه شناسی ارتباطات، تجزیه و تحلیل سیستمتصاویر و غیره را شامل می

ها با کمک آن، تصاویر، نمادها، آثار ها مشارکت دارند؛ و در موزهاي هدفمند از پیامباشد که در ایجاد مجموعهمی

هاي مورد نظر خود در یک سیستم ارتباطی معین، مورد تجزیه و تحلیل قرار ها، براي پیامباستانی و دیگر نشانه

  ).1994، گرینهیل -گیرند (هوپرمی

  تفسیر میراث - 3 - 2

سازد، تفسیر میراث نامیده شده و فهم و بامعنا میهاي میراثی را براي بازدیدکنندگان  قابلفعالیتی که مکان

)؛ درنتیجه، تفسیر میراث 1996(نوریانی،  پذیرفته شده است "امروزه به عنوان جزء اصلی گردشگري میراث کامال

ا به بازدیدکنندگان، نسبت به تاریخ و اهمیت وقایع، افراد، و اشیایی که مکان شده است تریزيتالشی برنامه

باشد، درك دهد؛ بنابراین، تفسیر فرایندي ارتباطی است که هدف آن کمک به افراد جهت میراثی با آن مرتبط می

- ي دریافت خود و جهان هها، افراد و وقایع است تا از طریق آن، افراد با درکی باالتر، شیوکشف اهمیت اشیا، مکان

گان و شود که دلیل اهمیت تفسیر براي بازدیدکنندچنین، تفسیر مانند یک پل عنوان میخود را تغییر دهند. هم

 ریزي و مدیریتي ارتباطی برنامهعنوان رسانهرو، تفسیر بهکند؛ از اینرا مطرح میریزي میراث و مدیریت آنبرنامه

گیرد، تا کمک کند اشیا و کنندگان مورد استفاده قرار میسی و جلب عالقه بازدیدمدیران میراث، جهت دستر

  ).2007تر درك شوند(پیرین، هاي میراثی آسانمکان

ها و تفسیر میراث، ارتباط اطالعات است و توضیح راجع به منشأو هدف منابع فرهنگی، طبیعی، اشیا، مکان

غیرشخصی است؛ که این نوع تفسیر ممکن است در مراکزي مختص هاي شخصی و ها با استفاده از شیوهپدیده

هاي ها، باغها، آکواریومهاي هنري، مراکز طبیعی، باغ وحشها، گالريهاي تاریخی، پاركها، مکانتفسیر، موزه

ر که تفسیهاي میراثی انجام شود. از طرفی، با توجه به اینشناسی، ذخایر طبیعی و گروهی از دیگر مکانگیاه

هاي ها، آثار هنري، بروشورها، رسانهها، عالئم، برچسبها، صحبتهاي مختلفی از جمله نمایشمیراث به شیوه

- کار میهایی از تفسیر را بهکه شکلگیرد؛ بنابراین، کسانیصوتی و تصویري، راهنماهاي صوتی و ... صورت می

- ر فرهنگی و طبیعی، معلمان، کارکنان خدماتداران، متخصصان تفسیگیرند ممکن است شامل راهنماها، موزه

  ).1996هایی با عناوین دیگر باشند (نوریانی، دهنده به بازدیدکنندگان، مترجمان شفاهی و یا گروه
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توان از طریق تفسیر، بین ي تفسیر این است که چگونه میاما چالش اصلی میراث و گردشگري در زمینه

- عنوان بازسازيه و گذشته را بازسازي نمود؟ چرا که، گردشگري میراث بهزمان حال و گذشته ارتباط برقرار کرد

ویژه دچار مشکل است؛ زیرا تفسیر میراث ساخت بشر نه تنها ي میراث ساخت بشر بهي گذشته در زمینهکننده

- یگرایی و آموزش مهاي بین فرهنگی، تخصصدادن معنا به وقایع گذشته، حساسیت شامل مسائلی مانند نسبت

ریزي جهت حفاظت، طراحی، معماري و هاي مرتبط نیز تأثیر گرفته و شامل برنامهفعالیت باشد، بلکه از مجموعه

 )1996باشد (نوریانی، ي تفسیر گسترده و پیچیده میشود؛ و بنابراین، دامنههاي بازسازي میتکنیک

 مطرح کرده است: عنوان اصول تفسیر ) شش اصل زیر را به2009در همین راستا، تیلدن(

- نحوي مرتبط با شخصیت و تجربهتفسیر شیئی که به نمایش گذاشته شده یا توصیف شده است باید به - 1

  صورت، کارآمد نخواهد بود؛ تفسیر باید براي مخاطب، شخصی باشد.ي بازدیدکننده باشد؛ در غیراین

ي راین، تفسیر موفق باید فراتر از ارائهکه تفسیر، افشاگري بر اساس اطالعات است؛ بناببا توجه به این -2

حقایق باشد. در این زمینه باید خاطر نشان کرد که، اگر چه هر تفسیري شامل اطالعات است اما اطالعات و 

 ي جدا از هم هستند.تفسیر دو مقوله

ل سازد، اما هر هنري به درجاتی قابتفسیر، یک هنر است که هنرهاي بسیاري را با هم ترکیب می -3

 آموزش است، اگر چه موارد ارائه شده علمی، تاریخی یا معماري باشد.

هدف اصلی تفسیر، دستورالعمل دادن نیست، بلکه تحریک است؛ در حقیقت، تفسیر باید مردم را به  - 4

 عمل، تحریک یا مشتاق کند.

باشد و باید روابط ی میصورت مفهومتر باید کل را ارائه کند، تا جزء را؛ چرا که، تفسیر بهتفسیر، بیش -5

 بین اجزا را شرح دهد.

تفسیري که مختص کودکان است باید رویکردي متفاوت با تفسیر افراد بزرگسال داشته باشد؛ زیرا،  -6

 ).2009طلبند (تیلدن، هاي تفسیري متفاوتی را میهاي سنی متفاوت، نیازهاي متفات دارند و برنامهگروه

هاي مورد بازدید است، و بسیاري از ي جاذبهجزء اساسی تجارب بازدیدکننده چه عنوان شد، تفسیربنابرآن

دهنده، شود مانند: تورهاي با راهنما، عالئم اطالعهاي مورد بازدید ارائه میهایی که در جاذبهها و جذابیتفعالیت

تفسیر دو نقش حیاتی در  هاي راهنما اشکالی از تفسیر است؛ بنابراین،قدم زدن با راهنمایی خود شخص، و کتاب

چنین، کند؛ و همهاي جدید و متفاوت گردشگري کمک میکند: به خلق تجربههاي مورد بازدید ایفا میجاذبه

 ). 2008هاست (فیال،ابزاري ارزشمند در جهت حمایت از پایداري جاذبه
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هایی که وقایع عاطفی و داغ کانهاي خود راجع به ماند که در داستاناما امروزه مفسران با این مسئله مواجه

پیرامون تفسیر  "تفسیر داغ"اند ممکن است چیزي فراتر از اطالعات را منتقل کنند؛ در این زمینه، را تجربه کرده

دهندگان تفسیر، تا میراث معرفی شد. مفهوم تفسیر داغ، پاسخی بود به شکست بسیاري از طراحان و ارائه

ي شناختی نیست. بنابران، هاي میراثی یک تجربهاري از بازدیدکنندگان مکاني بسیخاطرنشان کنند که تجربه

طرف و واقعی در ارائه و ي ما، رویکردي خنثی، بیحقیقت پشت تفسیر میراث این است که اگرچه در جامعه

رسد اما ما در زندگی شخصی و عمومی خود هاي بعدي مطلوب به نظر میگیريارزیابی اطالعات و تصمیم

دشوار و غیرممکن و  "خردمندانه به جهان، کامال "گیریم که در آن داشتن رویکردي کامالصمیمات بسیاري میت

آید که گیرد، به ندرت پیش میاي پیش روي ما قرار میصورت که، هر زمان گزینهحتی نامطلوب است؛ به این

تاطانه و در حد امکان بر اساس اطالعات هاي ما محغرض باشیم، البته امیدواریم که قضاوتشاهدانی بی "صرفا

هاي جایگزین موافق و مخالف را سنجیده باشیم. به هر حال، احساسات، غرایز عاطفی ي گزینهکافی باشند و همه

چنین، به خاطرات و کنند، و احساسات همهاي ما ایفا میگیريهاي ما نقش مهمی در تصمیمالعملو عکس

دهند. در تفسیر میراث بنابراین، توجه انتخابی ما به اطالعات را تحت تأثیر قرار می دهند وتجربیات ما رنگ می

نیز سطوحی وجود دارد که تأثیراتی بسیار موثر و عاطفی بر افراد دارند، و به این دلیل است که تفسیر، خاطرات 

اند. ه در آن عزیزان ما کشته شدههاي میراثی مربوط به میدان جنگ کدهد، مانند مکانافراد را تحت تأثیر قرار می

انداز شود، مانند مکانی که در آن، ملتی در برابر یک قدرت تواند در سطح جمعی طنینچنین میتفسیر هم

استعماري به استقالل رسیده است، یا یک گروه فشار که در نبرد مشهوري به پیروزي رسیده است تا سرزمینی 

تواند از طریق تفسیر مسائلی که مرتبط به باورها و هاي احساسی می، واکنشبراینشده را حفظ کند؛ عالوهتهدید

اي نادر یا مخالفت با ي گیاهی یا پرندهاعتقادات شدید ایدئولوژیک است حاصل شود، مانند حفاظت از یک گونه

  ).2008اي (فیال، هاي تجدید ناپذیر مانند انرژي هستهمنابع انرژي

که، آموزش جامعه و بازدیدکنندگان از مکان میراثی نیز بخشی رح شد، با توجه به اینچه تاکنون مطعالوه برآن

باشد؛ درنتیجه، مهم است که اطمینان حاصل ي گردشگري میناپذیر از هماهنگی مکان میراثی با عرصهجدایی

- ثی خود را میکنند و اهمیت مکان میرادهد را درك میکنیم، جوامع حقایق اقتصادي که گردشگري ارائه می

کنند که این اتفاق رخ دهد، زیرا بخش آموزش دانند؛ و مشارکت، مالکیت، آموزش و ارتباطات ابزاري فراهم می

را از طریق تورهایی با منافع خاص، تورهاي توان آنمکان میراثی، بخش آسان ان کار است و می  بازدیدکنندگان

ها به دیدار چیزي منحصر به فرد انجام داد؛ از آن گذشته، آنهاي راهنما و تفسیرهاي چاپ شده عمومی، کتاب
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