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 81/80/29 پذيرش: 81/81/21 دريافت:

با هدف شناسایی تأثیرات اجرای پروژه کاخ موزه فرش تبری،، از ابعاد  رو پیشتحقیق  :چکیده

محلالی  های مختلف شالهروندان و اجتمالا    ویژه از بعد اقتصادی و اجتماعی بر گروه به ،مختلفی

در قالب  ،ذاتی، اب،اری و نهادی این موزه های انجام شده است. در این ارزیابی سعی شده ارزش

استفاده از رویکرد ترکیبی تکنوکراتیال   این تحقیق با اثرات اجتماعی و اقتصادی بررسی شود. 

است کاله نتالایه هالر دو روش باله اشالکا  کمالی و کیفالی در بخالش          نگاشته شده ،و مشارکتی

انالد. تحقیالق حا الر باله روش     گیالری و مالدیریت پیامالدها ذکالر شالده     تحقیق، نتیجه های یافته

باشالد.   کسبه محالل و عالابرین مالی    ،نانفر شامل ساکن 241ه و حجم نمونه پیمایشی انجام شد

تواند اثرات مثبتی  دهند که ایجاد کاخ موزه فرش تبری، به لحاظ اقتصادی می ها نشان می یافته

گذاری، رونق اقتصادی محل و نتایه مثبت اجتماعی جاد زمینه سرمایهزایی، ایاز قبیل: اشتغا 

اف،ایش دانش و اطمعالات مالردم نسالبت باله  النعت فالرش        ،از قبیل: توسعه تعاممت اجتماعی

توان به ایجاد شاللویی، ترافیال  و ساللب آسالایش      داشته باشد. از اثرات منفی این طرح نی، می

 جتماعی محله اشاره نمود.ساکنین محل و به هم خوردن بافت همگون ا

 موزه، ارزیابی اثر اجتماعی، ارزش ذاتی، ارزش اب،اری، ارزش نهادیواژگان کلیدی: 

 JEL :J21, A21, D44, H41 بندی طبقه
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 مقدمه -8

شالالده، هالالا و اهالالدافی کالاله بالالرای آنهالالا تعریالالف  مالالوزه

مسئولیت مدنی و اجتماعی آنها و شکل تعاممت آنهالا بالا   

اجتمالالا  محلالالالی، در فراینالالالدی مالالداوم در پاسالالال  بالالاله   

 ،های اقتصادی و اجتماعی محلی، ملالی و جهالانی    رورت

 هالای  ها بایالد خالود را بالا  الرورت     . امروزه موزهاند کردهتغییر 

اجتمالالاعی و محی؛الالی  از قبیالالل جمعیالالت و پایالالداری     

(Appleton, 1002) ،  عدالت اجتماعی و حقوق بومیالان

نفعالان   محل، هماهنگ کنند. امروزه حامیالان مالالی و ذی  

هالای آنهالا    هالا و برناماله   کنند که مالوزه ها، تصدیق می موزه

های بیشتری کسب کنند بایالد   حمایتبرای اینکه بتوانند 

های خود را بر اجتماعات محلی باله نحالو    تأثیرات و ارزش

ای  فرایندهای پیچیالده ها،  مناسبی نشان دهند. امروزه موزه

 (Van Alest & Boogaarts, 1221) کنند را تجربه می

تضالعیف اقتصالاد،    :که ناشی از عوامالل مختلفالی از قبیالل   

هالای عمالومی از بخالش هنالر و فرهنالگ،       کاهش حمایالت 

ها به سمت هنرهالای  تغییرات عمئق انسانچرخش و 

و  (Message, 1224; Parry & Burton, 1222) دیجیتالی

مشارکت و فعالیت آنهالا در تولیالدات و تجالارر فرهنگالی     

باشد. در این دوره، ارزیابی تأثیرات فرهنگی، اقتصادی می

ناخواسته  ً  ها دشوارتر بوده و وجوه نسبتا انی موزهو سازم

بینالی نشالده   تأثیرات از واکنش نهادها باله تالأثیرات پالیش   

شالالود  )سالالازمانی، اسالالتراتژیکی و سیاسالالی  ناشالالی مالالی   

(Bedate et al., 1002). طور کلی می به توان ادعا نمود

هالا افال،ایش یافتالاله،    هالای اخیالر تعالالداد مالوزه    کاله در دهاله  

انالد و  تالر شالده  بیشالتر شالده و مالدرن   دسترسالی باله آنهالا    

همچنین تغییراتی که در آنها ایجاد شالده سالبب توسالعه    

اسالالت  شالالدههالالای اجتمالالاعی آنهالالا  نقالالش و دامنالاله کالالنش

(Mozaffary, 1002). هالالا انترالالار مالالی از مالالوزه رود کالاله

 .های گونالاگون ایفالا کننالد    های مختلفی را در زمینه نقش

هالای   یناله تالوان دربرگیرنالده ایجالاد زم    ها را مالی این نقش

کننالالده نیازهالالا و مشالالارکت در اجتماعالالات محلالالی، تالالأمین

کننالالده  هالالای بازدیدکننالالدگان مختلالالف، جالالذر  خواسالالته

 گردشگر و منابع مالی و تقویت برندهای مکانی دانست.

های بالارز شالهر تبریال، کاله      ترین ویژگی یکی از مهم

هویت خا ی به آن بخشالیده و همالواره نالام تبریال، را در     

کنالالد، هنالالر و  الالنعت ح مالالیبالالین شالالهرهای دیگالالر م؛الالر

ایالن   ،باشد که در کنار ارزش ذاتالی و هنالری  بافی میقالی

 نعت نقش مهمی در اقتصاد شهر ایفا نموده )مر و ی 

تالالوجهی از    و منبالالع درآمالالد بخالالش قابالالل2112و خالالانی،

دهالد کاله باله    طبقات متوسط و پایین شهر را تشکیل می

از حمایالت  رسد در ی  دهه اخیر با توجه به عدم نرر می

 ،ربط، کالارکرد اقتصالادی ایالن  النعت     جانب نهادهای ذی

تر شده اسالت.  کمرنگ ،های پایین جامعه حداقل در بخش

هالای  توانالد ارتبالان نسالل   این مسأله در  ورت تداوم مالی 

آینده را با این هنر و  نعت از بین برده و بخالش مهمالی   

  از هویت و تالاری  شالهر تبریال، را باله فراموشالی بسال ارد      

مالوزه   ترین کارکردهای احالدا  کالاخ   از مهمبنابراین یکی 

تواند تقویت دانش و اطمعات و تعالاممت  فرش تبری،، می

مرتبط با  نعت فرش، بالرای حفالا ایالن گنجیناله مهالم      

موزه فرش تبریال، نیال، هماننالد     فرهنگی باشد. احدا  کاخ

بالر داشالتن   عالموه  ،هالای شالهری   هالا و برناماله   دیگر پالروژه 

شالده کاله  الرورت انجالام     ریال،ی  تأثیرات آشکار و برناماله 

توانالد تالأثیرات و   دهالد، مالی  چنین طرحالی را نشالان مالی   

ای نی، باشد که ممکن  بینی نشده پیامدهای پنهان و پیش

است این نتایه، تأثیرات مثبالت یالا منفالی بسالیاری را در     

از وجود آورد.  نفعان مرتبط با طرح به اجتما  محلی یا ذی

سالالایی هالالدف ا الاللی انجالالام تحقیالالق حا الالر، شنا ایالالن رو،

ری،ی نشده طرح احالدا   تأثیرات احتمالی پنهان و برنامه

موزه فرش تبری،، با هدف رفع نواقص و ایجالاد زمیناله    کاخ

های اجتمالاعی   الزم برای کارایی بیشتر این طرح از جنبه

 باشد.برداری کامل از آن میو فرهنگی قبل از بهره

هدف این تحقیق، ارزیالابی تالأثیر اجتمالاعی التال،ام     

هالای توسالعه و ناله فقالط      تر بالرای نتالایه طالرح   گسال پیش
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باشالد.  شناسایی تأثیرات مثبت و منفی یا بهبود آنهالا مالی  

در شالناخت   ،نفعان کم  به اجتماعات محلی و دیگر ذی

اهداف توسعه و اطمینان از اینکه اثرات مثبت به حداکثر 

رسد، به اندازه کالاهش خ؛الرات و  الدمات احتمالالی     می

اهمیت دارد. فرایند ارزیابی تالأثیر اجتمالاعی    ،ناشی از آن

به اجتماعات محلی در تعیین نالو ، انالدازه و دوره اثالرات    

کنالد.   ها و احتما  وقو  آنها کم  می مثبت و منفی طرح

ها برای کاهش و دوری از اثرات منفی احتمالی،  استراتژی

طور برای تقویالت اثالرات مثبالت،     شوند و همینمعرفی می

شوند. همچنین در ارزیالابی، فر التی    ائه میراهکارهایی ار

فالالراهم  ،هالالا در آینالالده  بالالرای نرالالارت و ارزیالالابی طالالرح  

در م؛العه  . (Barrow, 1222; Kimble, 1224)شود می

حا ر، هدف ا لی، کاهش پیامدهای منفی اجرای پالروژه  

موزه فرش تبری، بر مردم و اجتما  محالدوده طالرح و    کاخ

 شهروندان است.ایجاد محی؛ی مساعدتر برای زندگی 

 عبارتند از: تحقیقاهداف فرعی 

مالوزه فالرش    شناسایی اثرات اجرای پروژه کالاخ  -2

ویژه از بعد فرهنگالی و اجتمالاعی    تبری، از ابعاد مختلف به

 های مختلف شهروندان و اجتما  )شناسایی و العیت بر گروه

 فرهنگی  -شناسی تأثیرات اجتماعیموجود و ارائه نو 

مالوزه   اجرای پروژه کاخای که شناسایی محدوده -1

گذارد )تعیین  فرش تبری، بر شهروندان و اجتما  تأثیر می

 قلمرو تأثیر پروژه 

 اثالالرات کالالاهش در راسالالتای راهکارهالالایی ارائالاله -1

 فالرش  موزه کاخ پروژه اجرای از ناشی فرهنگی -اجتماعی

 تبری،.

 معرفی پروژه

معمالالاری شالالکیل و  ،سالالاختمان مالالوزه فالالرش تبریالال،

های نمای بیرونالی آن   که آذین گیری خواهد داشتچشم

مسالاحتی   ،شبیه به دار قالی است. سال؛  نمایشالی مالوزه   

گیالرد کاله شالامل چهالار      مترمربع را دربر مالی  1422برابر 

هالای   خواهد بالود و بالرای نمالایش انالوا  قالالی      طبقه تاالر

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تاالر  ،بافت و گلیم دست

تاالر طبقاله  ، میئدا به نمایشگاه و فروشگاه ،طبقه همکف

طبقاله دوم  ، عصر معا ر تهای دستباف او  به موزه فرش

ماننالد تبریال، و    هالای زیبالا و بالی    به نمایشگاه تالابلو فالرش  

  دهای با عمر باالی به موزه فرش ،طبقه سوم وسردرود 

هالا   سا  و تاالر همایش مجموعه در موزه فرش انوا  گلیم

ت و قالدمت  بافت، با توجاله باله مریوبیال   های دست و فرش

های قالی ایالران از لحالاظ    ها و با در نرر گرفتن ویژگی آن

بالافی  آمی،ی، طرح، نقش، بافت و تنو  منالاطق قالالی  رنگ

چنالین بالرای اسالتفاده    داری خواهد شالد. هالم  حفا و نگه

هالا و اسالمیدهایی در زمیناله     بازدیدکنندگان مالوزه، فالیلم  

 قالیبافی و گلیم و هنرهای دستی ایران در سالن نمالایش 

به نمایش در خواهد آمد. این موزه در بافت سالنتی   ،موزه

در خیابالان خاقالانی و در جالوار مسالجد      ،تبریال،  شهر کمن

  .2174)علی قریب،  ا  احدا  استحدر  ،کبود

 حدود جغرافیای تأثیرات

محل قرارگیری پروژه، یکی از نقالان مرکال،ی شالهر    

هالالای ا الاللی تبریالال، اسالالت کالاله در مسالالیر یکالالی از شالالریان

شهر قرار دارد که شرق و یرر تبری، را به هالم   موا متی

هالای مهالم محالل     تالرین ویژگالی   دهالد. از مهالم   پیوند مالی 

توان به شلویی و تردد زیاد عالابران و   قرارگیری پروژه، می

ها در این من؛قه اشاره نمود کاله ناشالی از وجالود     اتومبیل

مراکالال، اداری مختلالالف )شالالهرداری تبریالال،، اداره بالالرق،     

نشانی، بیمارسالتان زکریالا، ادارات    های مختلف، آتش بان 

ثبالت اسالالناد و ثبالالت احالوا ... ، وجالالود امالالاکن تالالاریخی و   

فرهنگی )ساختمان شهرداری، مالوزه آذربایجالان، مسالجد    

کبود ، وجود مراک، خدماتی و تجاری مختلف و سالکونت  

باشالد. ایالن    بخشی از شهروندان تبری، در این من؛قه مالی 

باشالد کاله    مالی من؛قه یکی از مناطق قدیمی شهر تبریال،  

هالالای تنالالگ و باریالال  و بناهالالای قالالدیمی و  وجالالود کوچالاله

برجسالالتگی  ،فرسالوده در کنالالار بناهالالای مالدرن و امالالروزی  

بخشالد و تقابالل    خا ی به لحاظ شهری به این من؛قه می
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تالوان   سنت و مدرنیسم را در این من؛قاله باله و الوح مالی    

بنالالابراین محالالدوده تأثیرپالالذیری طالالرح    مشالالاهده نمالالود

ای و نهادهالالای در حالالوزه محلالاله ،مالالوزه فالالرش تبریالال، کالالاخ

گردد و بازندگان و برنالدگان عمالده    بینی می ربط پیش ذی

این طرح را باید در محالدوده جغرافیالایی محلاله و عمالدتا      

ساکنین و کسبه آن و نهادهای  نفی و فرهنگی و عموم 

 وجو نمود. مردم جست

موزه فرش تبریال،   اجرای پروژه کاخ نفعان طرح: ذی

جتمالاعی و فرهنگالی کاله دارد، افالراد و     با توجه به اثرات ا

دهالد کاله از آن    های مختلفی را تحت تأثیر قرار مالی  گروه

توان به سالاکنین محالل، کسالبه     جمله در س؛  فردی می

 راناگالذ ن و هنرمندان حوزه فرش، سالرمایه محل، متخصصا

ای و و تجار و عموم مردم اشاره نمالود. در سال؛  من؛قاله   

شالالهری  یعنالالی شالالهری، نهادهالالای مالالرتبط بالالا مالالدیریت  

عنوان  به ،های  نفیسازمان و شهرداری، نیروی انترامی

 روند. نفعان طرح به شمار میذی

 

 پیشینه تحقیق -1

هالا     به بررسی تأثیرات اقتصادی موزه1222) 2تاک

تالأثیر مسالتقیم   او در م؛العه خالود،  در انگلیس پرداخت. 

هالا، اشالتغا ، درآمالد و     ها را بر روی اماکن و سازمان موزه

ها را بالر روی   خروجی اقتصادی و اثرات ییرمستقیم موزه

اریابی، توسعه اقتصادی محلالی،  یابی، باز گردشگری، مکان

توسعه اجتماعی همالراه بالا مباحال      و ها یادگیری مهارت

 زیست و دی لماسی بررسی کرده است. ی، محیطتسمم

بالاله  ،  در تحقیقالالی1224) و همکالالارانش 1پیککالالوال

هالالا در کشالالور فنمنالالد    وزهبررسالالی تالالأثیر اقتصالالادی مالال  

ستانده اسالتفاده  -. در این تحقیق از روش دادهاند هپرداخت

آوری اطمعالات، پرسشالنامه و مصالاحبه     شده و اب،ار جمع

ها، مقا د فرهنگالی   موزه ،باشد. به اعتقاد وی مستقیم می

                                                           
2 -Tuck  
1- Piekkola 

ها و هالم محالیط    مهمی هستند که هم بر روی خود موزه

 یهالا نقشال   مالوزه  پیرامون آنها تالأثیرات اقتصالادی دارنالد.   

اساسی در اف،ایش سهم  نعت گردشگری هر کشور ایفالا  

بالر تالأثیرات اقتصالادی مسالتقیم،      هالا عالموه  کنند. موزه می

جالالانبی و ییرمسالالتقیمی در سالالایر   تواننالالد تالالأثیرات مالالی

ونقالل و تسالهیمت    از جملاله حمالل   های اقتصالادی   بخش

 آمدی داشته باشند.ورفت

 ای بالالاله بررسالالالی    در مقالالالاله2171جالالالواهری )

هالا بالا    های موزه پرداخته است. به اعتقاد وی موزه کارویژه

تأثیر شگرفی بالر  اند،  که بر عهده گرفتهکارکردهای نوینی 

یافتاله و نیال، در حالا  توسالعه از      اقتصاد کشورهای توسعه

داشالته و همچنالین بالین توسالعه      طریق جذر گردشالگر  

گالالذاری و تنالالو  و  هالالا و سالالرمایه اقتصالالادی و تعالالداد مالالوزه

هالا راب؛اله مسالتقیمی وجالود دارد.      لیت موزهگسترش فعا

هالا را   برخی از کارکردهای موزهجواهری در تحقیق خود، 

هالای امالروزی و    شامل: ایجاد حالس خودبالاوری در نسالل   

آینالالده، عامالالل جالالذر توریسالالم و افالال،ایش درآمالالد ملالالی و 

 داند. ها می ها و باورهای ملت کننده ارزش تبلیغ

 

 نظری مبانی -9

ی و فرهنگی، چارچوبی فراگیر ارزیابی اثرات اجتماع

اثالرات مثبالت و منفالی     توان می باشد که از طریق آن، می

های توسعه شالهری بالر مالردم و اجتمالا  محلالی در       طرح

را  کالبدی-فرهنگی و زیستی-های اقتصادی، اجتماعی زمینه

ارزیابی نمود. از طریق ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی، 

ها و  اجتماعات محلی، پروژهشود که  این فر ت فراهم می

هایی که کیفیت زندگی آنها را تحالت تالأثیر قالرار    سیاست

های توسعه  دهند را به چالش بکشند. بسیاری از طرحمی

محی؛ی و اقتصالادی، فاقالد   شهری با وجود ارزیابی زیست

 .(Foster, 1224)باشند  های اقتصادی و فرهنگی می ارزیابی

زیالالر را شالالامل  ارزیالالابی اثالالرات اجتمالالاعی، مقالالوالت

 شود: می

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
95

.4
.1

4.
4.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1395.4.14.4.7
https://iueam.ir/article-1-395-fa.html


 2112، بهار چهاردهمالالالالالالالالالالالالالالالال فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری/ شماره الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 01

   

طور روزمره چگوناله   شیوه زندگی مردم: مردم به -

کنند، با یکالدیگر بالازی و تعامالل     کنند، کار می زندگی می

 کنند. می

ها، زبان و گفتمالان  ، ارزشفرهنگ: باورها، رسوم -

 هامشترک انسان

هالا،  اجتما : انسالجام اجتمالاعی، ثبالات، ویژگالی     -

 خدمات و تسهیمت

می،ان مشارکت و تأثیرگذاری های سیاسی:  نرام -

هالالای مالالرتبط بالالا   هالالا و برنامالالهگیالالریمالالردم در تصالالمیم

شان، می،ان دموکراتی،ه شدن جامعه و منابعی کاله  زندگی

 شوند. کار گرفته می برای این اهداف به

هوایی که مردم از آن  و زیست: کیفیت آرمحیط -

کنند، در دسترس بودن و کیفیت یذایی کاله   استفاده می

هالالای  کننالالد، میالال،ان خ؛الالرات و تهدیالالد    مالالیمصالالرف 

محی؛الالی، شالاللویی و سرو الالدا، کفایالالت سیسالالتم  زیسالالت

 فا مر، امنیت فی،یکی و دستیابی به منابع طبیعی

بهداشالت و سالالممتی: شالالامل سالالممت فی،یکالالی،   -

 روانی، اجتماعی و روحی و فقدان بیماری

حقوق فردی و مالکیت: آیا مردم به لحاظ مالالی   -

هالایی   د، آیا مالردم دچالار مضالیقه   گیرن تحت تأثیر قرار می

 خواهند شد که آزادی مدنی آنها را به مخاطره بیاندازد؟

ها و امیدها: تصور از امنیت، بیم از آینالده یالا   بیم -

 امید در مورد خود و فرزندان در آینده.

های اقتصالادی در   در ی  دهه اخیر، تسلط پارادایم

غییالرات  و ت انالد ها به نقد کشیده شالده  ارزیابی اثرات موزه

اجتماعی مرتبط با کار، فرایت، ساختار خانواده و اجتما ، 

مالورد توجاله قالرار     ،ها و تکنولوژی ها، سازمانارزش

بالرای ایجالاد    ،در نتیجاله   (ICOM, 1221)انالد   گرفتاله 

هالای   پایدار توسعه که با نیازها و خواسالته های  برنامه

د، تأکید مجددی به عوامالل  نداشته باشاجتماعی ت؛ابق 

 محی؛الالی و فرهنگالالی شالالده اسالالت اجتمالالاعی، زیسالالت

(Culture Heritage Consortium, 1221) . بررسالالی

ها، سه ارزش  ادبیات نرری مرتبط با اثرات اجتماعی موزه

 که عبارتند از: کند ا لی آنها را برای جامعه مشخص می

شالان   ها مرتبط با محتوای هنالری  موزه ارزش ذاتی:

ربالاله فرهنگالالی باشالالند کالاله بخالالش مهمالالی از یالال  تج مالالی

باشالند.   نفساله دارای ارزش مالی  ال شالود و فالی   محسور می

همچنین ارزش ذاتی، اثراتی سوبژکتیو بر افراد دارد و در 

 باشالد  اندیشه، احساسات و روحیالات آنهالا تأثیرگالذار مالی    

(Lampi & Orth, 1221). هالا،   ارزیابی این نو  از ارزش

هالای کمالی، تقریبالا      و با اب،ارها و سنجه استکمی دشوار 

 .باشد میناممکن 

 ،کند که در آن به و عیتی اشاره می ارزش ابزاری:

عنوان اب،اری برای رسالیدن باله اهالداف دیگالر      فرهنگ، به

های اجتمالاعی و اقتصالادی  از قبیالل     خصوص در زمینه به

بهداشالالت، بازسالالازی شالالهری، شالالمو  اجتمالالاعی، ایجالالاد  

 شالود  سم و نرایر آن اسالتفاده مالی  اشتغا ، گسترش توری

(Hooper-Greenhill, 1221) معموال  سیاسالت .  گالذاران

های فرهنگی، توجه کمتری دارنالد    به ارزش اب،اری پدیده

زیالرا آنهالا بیشالتر بالاله پیامالدهای جمعالی و عمالومی ایالالن       

خواهند بدانند تحالت   کنند و بیشتر می ها تمرک، می پدیده

تالوان از ایالن    مالی  هالایی چه شرای؛ی و با  رف چه ه،ینه

 های فرهنگی به نفع عموم استفاده نمود. پدیده

هالا بالا    های تعاممت سالازمان  به شیوه ارزش نهادی:

ویژه زمانی که این تعامل با عامه مردم انجالام   یکدیگر و به

ها در روابط و تعاممت خالود بالا    شود، توجه دارد. موزه می

بازدیدکننالالدگان مختلالالف اسالالت کالاله در مالالوقعیتی قالالرار   

تواننالالد فر الالت الزم را بالالرای رشالالد،  گیرنالالد کالاله مالالی یمالال

یالالادگیری و تعلالالق یالالافتن بالالا یالال  اجتمالالا  ایجالالاد کننالالد 

 . در این معنا، ارزیابی به من،لاله بالرآورد و   2171)اشرفی، 

سنجش ارزشی است که مردم به ابعالاد جمعالی فرهنالگ    

 . نکتاله حالائ،   2112شیرازی،  زادهاهلل شوند )آیت قائل می

هالا هالر ساله     است که در مالورد مالوزه   اهمیت در اینجا آن

طور هم،مان مورد توجه قرار گیرد و تعالادلی   جنبه باید به
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 02 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال درسخوان رسو  ساربانقلی، ستاری حسن پور، رهبری کسری /... اجتماعی -اقتصادی تأثیرات تحلیل

 

از تساللط یکالی از ایالن     بایالد  بین آنها برقرار شالود  یعنالی  

ها و تمرک، بالیش از حالد باله ابعالاد      ها بر دیگر جنبه جنبه

ها، بخشی از    زیرا این موزهکردخودداری  ،اب،اری فرهنگ

شوند و بنابراین منافع  محسور میسرمایه عمومی جامعه 

آن بیش از آنکه ی  شالخص یالا گالروه خا الی را شالامل      

گردد باید بتواند به نیازهای عموم مردم نی، توجه داشالته  

بیش از حالد   ،باشد. در  ورتی که به ارزش ذاتی فرهنگ

ای گرانبها تبدیل خواهد شد که ، هنر به پدیدهشودتوجه 

خبگان جامعه قرار خواهد فقط در انحصار گروه اندکی از ن

،اری هنر باشالد،  داشت. زمانی که تأکید بیشتر بر ارزش اب

دچالالار از خودبیگالالانگی  ،ن هنالالریهنرمنالالدان و متخصصالالا

ای  عنوان وسالیله  کنند که هنرشان به گشته و احساس می

مورد استفاده  ،های اجتماعی برای ا مح و جبران کاستی

نهالادی هنالر توجاله    عالد  گیرد. در  ورتی که باله ب   قرار می

ل؛ماله وارد خواهالد    ،بیشتری شود، به دید و بیالنش هنالر  

زمان مالورد توجاله    هم ،شد  اما در  ورتی که هر سه وجه

توان گفت که  ندلی فرهنگ بر ساله پایاله    قرار گیرد، می

.  (Holden, 1221)استوار و مستحکم قرار خواهد گرفت

 2گانه مورد نرالر هولالدن  های سه ، مثل  ارزش2در شکل 

   نشان داده شده است.1221)

 
 هاگانه موزههای سه ارزش -8 شکل

 (Holden, 1889)منبع: 

 

ها،  چندوجهی موزههای  به منرور نشان دادن ارزش

 ، 1222) 1 ، سالاللوود1221) 1گارنالالت محققالالانی همچالالون

هالا و مقالوالت    ، مالد  1224) 2 ، تروزبی1224) 4اسکات

با وجود اینکاله ایالن    اند. را م؛رح کردهمفهومی گوناگونی 

اند  اما  م؛العات همیشه از مقوالت یکسانی استفاده نکرده

بسیاری از آنها باله مفالاهیمی از قبیالل: ارزش اقتصالادی،     

  ارزش اند. اشاره نموده ،ارزش فرهنگی و ارزش اجتماعی

 

 ای کالالمن در نرالالر گرفالالت تالالوان مقولالاله مالالیاجتمالالاعی را 

(Esteves et al., 1021)  کالاله دامنالاله گسالالتردهای از 

طالور بالالقوه هالم     تواند باله  گیرد که می ها را دربر می ارزش

س؛وح فردی )فرهنگالی، تحصالیلی، رشالد فالردی  و هالم      

س؛وح اجتماعی )بهداشت، شمولیت، سالرمایه اجتمالاعی،   

المنفعه و ییره  را تحت تالأثیر   های عام شهروندی، فعالیت

. در مالالورد ارزیالابی اثالالرات و  (Plaza, 1020)قالرار دهالد   

ها تمای، قائالل شالدن بالین وجالوه اجتمالاعی و       ارزش موزه

 ، 1222، ایلب خالالی از ابهالام نیسالت. ساللوود )    فرهنگی

های اقتصادی و  ارزش فرهنگی را شکل متمای،ی از ارزش

طور خاص ایالن تفالاوت وجالود دارد     داند و به اجتماعی می

هالا و   هالا، برناماله   ها )کلکسالیون  های ا لی موزه که فعالیت

 ذاتی

 ابزاری

 ارزش

 نهادی

2- Holden 

1- Garnett 

3- Selwood 

4- Scott 

5- Throsby 
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ظرفیت فهالم جهالان    ،ها ها ، برای افراد و سازمان نمایشگاه

هالای ارزش   سازد. پر وا   است که واژه راهم میپیرامون را ف

اشتراک  هایی هستند که دارای و اثر به لحاظ مفهومی، سازه

و در  (Butler, 1221) باشند میمعنایی باالیی با یکدیگر 

مالد  شالکل    آینالد.  دو روی ی  سکه به حسار می ،واقع

1tدهالالد کالاله حالالاوی درونالالدادها،  ای را نشالالان مالالی زنجیالالره

ها، بروندادها و اثرات اسالت کاله راب؛اله     ارزشها،  استراتژی

 دهد. بین اثرات مختلف را نمایش می

 
 هامدل تحلیلی ارزيابی اثرات موزه -1شکل 

 (های نگارندگان يافتهمنبع: )

 

کاله   ندسالت ه، منرور از درونداد، منابعی 1در شکل 

  ماننالد  باشالند  مالی برای شالرو  یال  پدیالده، مالورد نیالاز      

کارکنان، مواد و لوازم، منابع مالی، محل و ییره. منرور از 

ارزش، نالالو  فعالیالالت و کارکردهالالایی اسالالت کالاله بالالرای آن 

پدیده تعریف شده است. هدف از برونداد، نتایه مسالتقیم  

شوند و  باشند که به شکل کمی محاسبه می ها میفعالیت

هالا بالر افالراد و    از اثرات، نتالایه بلندمالدت فعالیالت    منرور

اشالاره باله اثالر     ،باشد. اثالرات اقتصالادی   اجتما  محلی می

های اقتصادی از قبیل: اشتغا  مستقیم یا  ها بر عامل موزه

ییرمسالالتقیم از طریالالق رشالالد گردشالالگری و رونالالق خریالالد 

هالای شالغلی    گردشگران از بازارهای محلی، ایجاد فر الت 

های جدیالد   اقتصادی )جذر سرمایهجدید، رشد و توسعه 

و ایجاد مشایل جدید در من؛قاله ، اثالر اقتصالادی فالردی     

وکالالالار  و مخالالالارجی کالالاله  )دسالالالتم،دها، رونالالالق کسالالالب

بازدیدکننالالدگان  الالرف یالالذا، اقامالالت، خالالدمات و تفالالری   

کنند دارد. اثرات اجتماعی، اثراتی هسالتند کاله تالأثیر     می

 هالا دارنالد  مداوم و مستقیمی بر زندگی اجتمالاعی انسالان  

(Plaza & Haarich, 1002).     :اثالرات اجتمالاعی شالامل

بهبود بهداشت و سممت جامعه، اعتماد به نفالس و عال،ت   

نفس، توانایی ابالراز احساسالات، درک و تحمالل دیگالران،     

هویت و یرور محلی، انسجام و هویت اجتماعی، بازسالازی  

اجتماعی، کاهش ان،وای اجتمالاعی و توسالعه کالارآفرینی    

اثرات  .(Rodriguez & Blanco, 1221)باشد  محلی می

عنالوان بخشالی از اثالرات     تواننالد باله   ها نیال، مالی   ذاتی موزه

  ها محسالور گالردد. اثالرات ذاتالی     اجتماعی سازمان موزه

 ای بالرای تالأمین احساسالات،   یعنی اینکاله هنالر را وسالیله   
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شالناختی، انگی،اننالده   پیوندهای اجتمالاعی، رشالد زیبالایی   

 قلمداد کرد. ،های شناختیها و مهارت خمقیت

 

 روش تحقیق -4

دو رویکرد ا لی در انجام ارزیابی اثالرات اجتمالاعی   

وجالالود دارد: رویکالالرد تکنوکراتیالال  و مشالالارکتی. ایالالن    

نالالو  منبالالع گالالردآوری اطمعالالات و  دلیالاللهالالا بالاله  رویکالالرد

با یکالدیگر   ،های ارزیابی اطمعات گردآوری شده و تکنی 

های عینالی   اساسا  رویکرد تکنوکراتی  بر معرف متفاوتند.

هالالا توسالالط افالالراد  اتکالالا دارد و ارزیالالابی ،و قابالالل سالالنجش

که در زمینه ارزیابی اثرات اجتمالاعی تخصالص    متخصص

در حالی کاله رویکالرد مشالارکتی بالر       شوددارند انجام می

شالالده اثالرات ادراک  اسالتفاده از دانالالش محلالی در ارزیالالابی  

هالای ا اللی    ویژگالی  .(Fenton, 1222)کنالد   تأکیالد مالی  

بیالان   2در جدو   ،کدام از دو رویکرد مذکورهای هر  داده

 .اند شده

 

 ها در دو رويکرد تکنوکراتیک و مشارکتی های داده مقايسه ويژگی -8جدول 

 رويکرد مشارکتی رويکرد تکنوکراتیک ها ويژگی داده

 مملو از ارزش )ذهنی  عاری از ارزش )عینی  ماهیت

 اجتما  محلی کارشناسان منبع

 کیفی کمی نوع

 های سیاسی و فرهنگی خاص  نگاری )توجه به مجموعه ت  نگر )یافتن روند متغیرها بر اثر الگویی ثابت  قانون هدف

 (Macfarlane, 9111)منبع: 
 

با توجه به اینکه در دو دهه اخیر باله دلیالل تساللط    

هالا،  اثالرات مالوزه   یالابی ارزبیش از پیش ابعاد اقتصادی در 

کارکردها و معیارهای عینی و قابل لمس آنها در ارزیالابی  

گرایاناله  هالای کمالی   اند کاله در گال،ارش  مدنرر قرار گرفته

انتقادهالالای فراوانالالی نیالال، در مالالورد   ،انالالدم؛الالرح گردیالالده

هالای کمالالی در ارزیالابی پیچیالالدگی    کفایالت شالالاخص عالدم 

مختلف و سالازنده آن و   یها، اج،اها و اهداف موزه فعالیت

 هالای اجتمالاعی  الورت گرفتاله اسالت      ارتبان آن با ارزش

(Schrijvershop, 1221; Frateschi & lazzaro, 

1221; Frey & Steiner, 1221; Black, 1222). 

های اخیالر انجالام   که در سا  هاییارزیابی در بنابراین

 طالور  هاز رویکردهای کمی و کیفی ب شده استسعی  ،اندگرفته

 شود.گرفته زمان بهره هم

شیوه انجام تحقیق در پژوهش حا ر به این  ورت 

تعالدادی از   ،بوده است که با توجه به رویکالرد مشالارکتی  

سالالاکنین محالالل، کسالالبه و عالالابرین بالالرای پاسالالخگویی بالاله 

االت تحقیق انتخار شدند. سؤاالت تحقیق به  الورت  ؤس

یال    ،سؤاالت بسته طراحی شده بودند که در هالر بخالش  

بالر   باز نی، قرار داده شده بود که پاسالخگویان عالموه  ا  ؤس

نررات خود را نیال، م؛الرح کننالد     ،های موجود دیگر پاس 

های پاسخگویان باله سالؤاالت بسالته     که در نهایت از پاس 

هالالا  جالالداو  فراوانالالی و توزیالالع کمالالی پاسالال   ،پرسشالالنامه

هایی کیفی انجام  تحلیل ،استخراج گردید و از سؤاالت باز

گیری و مدیریت پیامدها  که نتایه آن در بخش نتیجه شد

باشد که  نفر می 241 ،تعداد کل پاسخگویان شد.استفاده 

از روش  ،برای انتخار پاسخگویان در رویکالرد مشالارکتی  

 گیری تصادفی ساده استفاده شده است.نمونه

 های تحقیق يافته -6

نفالر مالورد مصالاحبه     241تعداد  ،در تحقیق حا ر

در الد  مالرد و    42) نفر 72ند که از این تعداد قرار گرفت

سالالنی   طیالالف حالالداقل .هسالالتنددر الالد  زن  42) نفالالر 21
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سالا  و میالانگین    12و حداکثر آن سا   14 ،پاسخگویان

در الد    41) نفر 77باشد.  سا  می 44سنی پاسخگویان 

در الد  را   17) نفالر  24هالل و  أاز پاسخگویان را افالراد مت 

در الد  از   11) نفالر  11 دهنالد.  افراد مجرد تشالکیل مالی  

سالاکنین  ، در الد   11نفر ) 41کسبه محل، ، پاسخگویان

 ،1. در جدو  هستندعابران  ،در د  12نفر ) 41 و محل

اثرات و پیامدهای احتمالی مثبت و منفی پالروژه در بعالد   

گونه که ارقالام ایالن    اقتصادی نشان داده شده است. همان

طیف پنه بخشالی لیکالرت    براساس ندده جدو  نشان می

بالاالتر  و میالانگین طیالف نیال،     2 تا 2که ارقام آن از است 

هالای   پاسالخگویان در مالورد تمالامی گ،یناله     ،باشد می 2/1

اند ای باالتر از میانگین دریافت کردهنمره ،اثرات اقتصادی

دهد که تمامی ارقام  نشان می نی،ای  نمونه ت  Tو آزمون 

با س؛  اطمینان باالیی از میانگین طیالف بالاالتر هسالتند    

 نرر نسالبتا   ،دهد که پاسخگویان که این مو و  نشان می

 باله اتفالاق  پاسالخگویان   قاطعی در مورد این اثرات دارنالد. 

گالذاری  توسعه گردشالگری، ایجالاد زمیناله بالرای سالرمایه     

، ایجالاد زمیناله   زایالی خارجی، رونق  نعت فرش، اشالتغا  

برای توسالعه مشالایل و خالدمات مالرتبط، رونالق کاسالبی       

ا ناف محل، اف،ایش اعتبار تجاری محل، نوسازی اممک 

و توسعه  نایع وابسته را از اثرات مثبت و اف،ایش قیمت 

بها، اف،ایش ه،ینه زندگی، عوارض و مالیالات  زمین و اجاره

بط را از های مرت ساخت های باالی ایجاد زیر گ،اف و ه،ینه

 اند.ن نمودهبیااثرات منفی این پروژه 

 

 اثرات اقتصادی کاخ موزه فرش تبريز -1جدول 

 ساختار اقتصادی میانگین Tمقدار داری معنی

 توسعه گردشگری 71/1 21/24 222/2

222/2  گذاری خارجی سرمایه 44/1 12/22 

222/2  فرشرونق  نعت  11/1 21/24 

222/2  زایی اشتغا  17/1 41/21 

222/2  کاال و خدمات مرتبط 21/1 22/21 

222/2  رونق کاسبی 12/1 11/21 

222/2  اف،ایش قیمت زمین 22/1 11/22 

222/2  بها اف،ایش اجاره 44/1 41/2 

222/2  اعتبار تجاری محل 14/1 12/1 

222/2  نوسازی اممک 21/1 41/22 

222/2   نایع وابسته 41/1 12/21 

222/2  اف،ایش ه،ینه زندگی 42/1 22/22 

222/2  عوارض و مالیات 21/1 14/22 

222/2  ها ه،ینه ایجاد زیرساخت 17/1 14/1 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

، اثرات و پیامدهای احتمالالی مثبالت و   1در جدو  

داده شالده اسالت.   عالد اجتمالاعی نشالان    منفی پالروژه در ب  

 براسالاس د نال ده گونه که ارقام این جدو  نشان مالی  همان

و میانگین  2تا  2طیف پنه بخشی لیکرت که ارقام آن از 

باشالد، پاسالخگویان در مالورد     مالی  2/1بالاالتر از  طیف نی، 

ای بالالاالتر از نمالالره ،هالالای اثالالرات اجتمالالاعی تمالالامی گ،ینالاله
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 نیال،  اینموناله  تال   Tانالد و آزمالون   میانگین دریافت کرده

دهد که تمامی ارقام با س؛  اطمینان بالاالیی از   نشان می

میالانگین طیالالف بالاالتر هسالالتند کاله ایالالن مو الو  نشالالان     

نرر نسبتا  قاطعی در مالورد ایالن    ،دهد که پاسخگویان می

اثالالرات دارنالالد. پاسالالخگویان بالاله اتفالالاق افالال،ایش دانالالش و  

بخشالی باله   اطمعات مردم در زمینه  نعت فرش، هویالت 

ود تصویر ذهنالی سالاکنین نسالبت باله     ساکنین محل، بهب

محالالل زنالالدگی، دلبسالالتگی سالالاکنین بالاله محالالل زنالالدگی،  

دلبستگی کسبه نسبت به شغل خالود، افال،ایش تعالاممت    

اجتماعی و دانش فرهنگالی، افال،ایش انسالجام اجتمالاعی،     

ی، تقویالت هویالت قالومی، تعامالل     کاهش جالرائم اجتمالاع  

ن با یکدیگر، ایجاد فضایی بالرای گالذران اوقالات    متخصصا

مندی نسبت به فرهنگ و هنر و  ، ایجاد حس عمقهفرایت

تغییر نگرش مردم نسبت به فرهنالگ و هنالر را از جملاله    

انالد و ترافیال  و شاللویی،    آثار مثبت اجتماعی ذکر نموده

سلب آسایش کسبه و به هم خوردن همگونی فرهنگی را 

 .  اند از نکات منفی پروژه بیان کرده

 

 موزه فرش تبريز اثرات اجتماعی کاخ -9جدول 

 ساختار اجتماعی میانگین مقدارT داریمعنی

 دانش و اطمعات 12/1 12/21 222/2

222/2  هویت جدید به ساکنین 12/1 12/1 

222/2  تصویر ذهنی 47/1 22/22 

222/2  دلبستگی مکانی 41/1 21/22 

222/2  دلبستگی شغلی 44/1 11/21 

222/2  تعاممت اجتماعی 42/1 24/21 

222/2  دانش فرهنگی 71/1 77/24 

222/2  انسجام اجتماعی 27/1 24/22 

222/2  کاهش جرائم 24/1 21/22 

222/2  هویت قومی 12/1 17/21 

222/2  ترافی  و شلویی 44/1 71/1 

222/2  تعامل تخصصی 21/1 12/21 

222/2  اوقات فرایت 22/1 11/22 

222/2  مندی به فرهنگ و هنر عمقه 14/1 12/21 

222/2  سلب آسایش 11/1 11/1 

222/2  بافت ناهمگون 12/1 11/1 

222/2  تغییر نگرش 11/1 11/7 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -0

تغییرات مدیریتی ایجاد شده در  ،اخیر های دهه در

، سالبب شالده کاله    هالا  مالالی مالوزه  مین منابع مدیریت و تأ

هالا ناله تنهالا ابعالاد مالالی بلکاله ابعالاد         ارزیابی اثرات مالوزه 

 بسالیار هالا   اجتماعی را نی، شامل شود. تعیین اثرات مالوزه 

شان را از طریالق انجالام    ها باید موقعیت اهمیت دارد. موزه

هالالای اجتمالالاعی خالالود در بالالین عامالاله مالالردم   بهتالالر نقالالش

بررسالی اثالرات   مشروعیت بخشند. تحقیق حا ر با هدف 

اجتماعی و اقتصادی کاخ موزه فرش تبری، انجالام گرفالت   

 4توان این اثرات را در قالالب جالدو     می ،طور کلی که به

 خم ه کرد.
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 موزه فرش تبريز اثرات اجتماعی و اقتصادی کاخ -4جدول

 اثرات اجتماعی

 دهنده عنوان آشتی موزه فرش به
 اجتماعی محلی با میرا  فرهنگی جامعهآشتی  -

 آشتی فرهنگی افراد ییربومی و بومی -

عنوان عامل شمولیت  موزه فرش به

 اجتماعی

 های فرهنگی و ایجاد احترام متقابل بین آنهامشخص شدن تفاوت -

 ایجاد حس یرور، تعلق خاطر نسبت به اجتما  -

 ها از همدیگر ایجاد امکان شناخت فرهنگ -

 رهنگی گروه از طریق معرفی ابعاد ناشناخته فرهنگتقویت حس هویت ف -

 رشد آگاهی اجتماعی
 پررنگ کردن مو وعات جدید اجتماعی -

 .باشد ای در مقابل اجتما  که انعکاس جامعه میآیینه -

 سرمايه انسانی

 ها و روابط اجتماعی ایجاد شبکه

 های مشترک سبب ایجاد تعاممت مشترک بین اعضا جامعه  فعالیت -

 های داوطلبانه فعالیتگسترش  -

 های اجتماعی گسترش شبکه -

 سازی بینش

 ارائه بینش در زمینه تاری  و حا  جامعه -

 تر هستیم. تشخیص اینکه بخشی از ی  تصویر ب،رگ -

 کم  به درک تغییرات نگرشی و بینشی -

 ایجاد الهامات فردی

 الهام یافتن از زندگی و دستاوردهای دیگران -

 برای کسب اطمعات بیشترتحری  حس کنجکاوی و تمش  -

 باشد. نریری برای الهامات خمقانه برای هنرمندان و طراحان می منبع بی -

 اثرات اقتصادی

 اشتغا 
 ایجاد اشتغا  برای کارکنان و پیمانکاران -

 شوند. گذاری و ایجاد اشتغا  در این حوزه می های مرتبط با موزه فرش باع  سرمایه پروژه -

 جذر گردشگر
ونقل و  فرش سبب  رف بیشتر پو  گردشگران از قبیل: خرید وسایل، یذا، حملوجود موزه  -

 مقوالت دیگری از قبیل سویاتی خواهد شد.

 توسعه اقتصاد محلی

 سازد. های جدید اقتصادی در محل فراهم می زمینه را برای ایجاد زیرساخت ،ایجاد موزه فرش -

 بخشی به کاسبی کسبه محلرونق -

 مختلف سبب ت،ریق بیشتر پو  به اقتصاد محلی خواهد شد.های  وجود نمایشگاه -

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

گرچه ممکن است نرارت مداوم  مديريت پیامدها:

مورد نیاز نباشد، اما نرارت بر اثرات محی؛الی در مراحالل   

منالد و   مختلف پروژه  روری است. از طریق مقایسه نرام

ای،  ارزیالابی تغییالالرات محی؛الالی در مقابالالل اطمعالالات پایالاله 

تواننالد میال،ان تأثیراتشالان و ت؛بیالق      ها می مجریان پروژه

نند. همچنالین نرالارت   آن ارزیابی ک براساسرفتارشان را 

کند تا کاربردی بودن واژگالان و شالرایط    به آنها کم  می

مصور را در طو  فازهالای سالاخت و کاربسالت، بررسالی     

هالای تعالدیل    کنند، بر اثرات پالروژه و اثربخشالی شالاخص   

نرارت کنند، اقدامات الزم را برای بهبود مشکمت انجالام  

م برای های الز دهند و در  ورت نیاز، استنادات و ارزیابی

هالای اجتمالاعی و محی؛الی آینالده فالراهم       تقویت ارزیالابی 

 ،های تحقیالق حا الر   با توجه به یافته 2سازند. در جدو  

نفعالان   پیشالنهادها و اقالدامات مالرتبط و ذی    ازبه برخالی  

 است.  شدهه اشاره ژمرتبط با مدیریت بهتر اثرات پرو
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 موزه فرش تبريز پروژه کاخمديريت پیامدهای  -6جدول 

 نفعان ذی اقدامات پیشنهادها

های جدید  ایجاد فر ت

 اشتغا  در  نعت فرش

وجالالوی امکانالالات الزم بالالرای ایجالالاد مشالالایل  جسالالت -

 مرتبط

دیالده   های محلی آموزشتسهیل مشارکت بین گروه -

 ها و شرکت

 های الزم از فعاالن  نعت فرش حمایت -

 ایحرفهو سازمان فنی -

 مان تأمین اجتماعیساز -

 وزارت فرهنگ و ارشاد -

دسالالتی و  سالالازمان میالالرا  فرهنگالالی،  الالنایع  -

 گردشگری

های  تسهیل در شبکه

 ونقل اطراف موزه حمل

ونقالل فعالا  از تمالامی نقالان      های حمل ایجاد شبکه -

 شهر

 های ترافیکی ایجاد محدودیت -

 ایجاد پارکینگ -

 کاهش فا له و زمان برای دستیابی به خدمات -

 بهبود خ؛ون موا متی به نقان مرک،ی شهر -

 شهرداری -

 نیروی انترامی -

 بخش خصو ی -

ایجاد فضای مک  و 

 استراحت در اطراف موزه

 ایجاد فضای سب، -

 ها در اطراف طرح ها و هتل توسعه اقامتگاه -

 هاشاپها و کافیایجاد رستوران -

 توسعه تسهیمت و وسایل آسایش -

 تسهیمتی برای معلولین و جانبازان ایجاد فضاها و -

 شهرداری -

دسالالتی و  سالالازمان میالالرا  فرهنگالالی،  الالنایع  -

 گردشگری

 سازمان به،یستی -

 بخش خصو ی -

های  ایجاد فضاها و برنامه

 آموزشی

 ایجاد سالن همایش -

 ایجاد کتابخانه و سالن نشریات -

 ها و سمینارهای آموزشی برگ،اری کارگاه -

 ها و مراک، آموزشی تخصصی با دانشگاهبرقراری ارتبان  -

 وزارت فرهنگ و ارشاد -

 ها و مراک، آموزشی دانشگاه -

 های مشاوره شرکت -

های جمعی و ایجاد فعالیت

فضاهای ممقات برای 

 تعاممت فرهنگی و نسلی

 توسعه فضاهای عمومی -

 های جمعی داوطلبانهبرگ،اری مسابقات و فعالیت -

 شهرداری -

 ورزش و جوانانوزارت  -

 حفا هویت فعلی محل

 ها و بناهای تاریخی محل محافرت از ساختمان -

اطمینالالان از اینکالاله ارزش بناهالالای تالالاریخی حفالالا   -

 خواهند شد

 سازمان میرا  فرهنگی -

 های نگارندگان( منبع: )يافته
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