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کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی شهرکاشان بر افزایش جذب  گردشذگر و   نسخ خطی  حاضر بررسی نقش  مقالههدف : چکیده

بوده است. جامعه آمذاری، شذامل تمذامی کتابخانذه      توصیفی -، پیمایشیبه لحاظ هدف کاربردی  به کار رفتهروش  محقق بوده است.

بوده انذد. ابذزار گذردآوری    ها در بازه زمانی انجام تحقیق های وابسته به ابنیه تاریخی کاشان و مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان آن 

یذایی آن بذا اسذتفاده از    داده ها پرسش نامه ای است محقق ساخته ) با مقیاس طیف لیکرت(  دارای روایی صوری و محتذوای کذه پا  

-بین اهداف سفر به کاشان و دالیذل حوذور در کتابخانذه    یافته های حاضر نشان داده. تعیین شده است518/0 ضریب آلفای کرونباخ

افذزایش  « حوور در کتابخانذه »، میزان «سفر به کاشان»یعنی با افزایش  داری وجود داردهای وابسته به ابنیه تاریخی آن رابطه معنی

تذرین دالیذل حوذور محققذین و گردشذگران       های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان با مهذم ته است. بین پربازدیدترین کتابخانهیاف

افذزایش  « هذا ز کتابخانذه بازدید ا»، میزان «دالیل حوور محققین و گردشگران»تر شدن داری وجود دارد.  یعنی با مهمنیزرابطه معنی

های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان را در جذب  محقذق و گردشذگر    می توان نقش کتابخانه مقاله،های تهبا عنایت به یاف یابد.می

مثبت و مطلو  ارزیابی نمود، و نتیجه گرفت گردشگری از هر نوع اعم از گردشگری علمی و فرهنگی از طریق کتابخانه های وابسذته  

های وابسذته بذه   ترین دالیل حوور در کتابخانهمهمبه ابنیه تاریخی هر شهرامکان پبیر بوده و الزم است مورد عنایت ویژه قرار گیرد. 

انجذام   ،انجذام مطالعذات فرهنگذی و هنذری     ،ابنیه تاریخی شهر کاشان از دیدگاه محققان، به ترتیب؛ استفاده از منابع اطالعاتی خاص

دا  رسوم و سذنن ملذی و   به ترتیب ؛ گردشگری فرهنگی، بازدید اماکن باستانی، بازدید از آ، و از دیدگاه گردشگران مطالعات تاریخی

بازدید از کتابخانه هذای    با هدف تعیین دالئل سفر به شهر کاشان وپایان نامه ای   الزم به ذکر است که.گردشگری مبهبی بوده است

بذر جذب     نقش کتابخانه های وابسته به ابنیذه تذاریخی شهرسذتان کاشذان     » تحت عنوان  وابسته به ابنیه تاریخی شهرستان کاشان

مقالذه مزبذور    در ایذن راسذتا،   به صورت کامذل و جذامع توسذو نویسذندگان همذین مقالذه انجذام شذده اسذت، و         « محقق ر و گردشگ

گردشگر و محقق  ی وابسته به ابنیه تاریخی شهرستان کاشان از سویکتابخانه ها علل بازدید از -1»پرسش اساسی4پاسخ به  هدف با

رابطه بین اهداف سفر به کاشان و علل بازدید از کتابخانه هذای وابسذته بذه ابنیذه      -3اهداف  آنها از سفر به شهرستان کاشان و  -2و 

های وابسته به ابنیه تاریخی شذهر کاشذان بذا دیذدگاه     رابطه بین حوور محققین و گردشگران  در کتابخانه-4 «چگونه است؟تاریخی 

 .تهیه و تدوین گردیده است «های مورد بازدید چگونه است؟نسخ خطی در کتابخانهها نسبت به عنصر منابع و آن

  نسخ خطی، ابنیه تاریخی، کتابخانه، گردشگری :کلمات کلیدی

 
م(

سو
ل 

سا
ی )

سان
م ان

لو
ی ع

ص
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
 

ره 
ما

ش
72 

د 
جل

 /
1

  /
ور

هری
ش

  
19

31
 

ص 
 /

11- 1
    

  
 

 

http://johs.jseas.ir/
http://johs.jseas.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/
mailto:libmokari@yahoo.com
mailto:libmokari@yahoo.com
mailto:m.esmaeili2@gmail.com
mailto:m.esmaeili2@gmail.com


 1-84، ص   1931مرداد  ،  1، جلد 71شماره نی علوم انسا

 ISSN: 1394-0036    
http://johs.jseas.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                 پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir         پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 
 

 

2 
_________________________________________________________________________________________________ 
1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 . مقدمه1

هاگردآوری و سازماندهی شده است. در واقع، نمونه های میراث فرهنگی جامعه بشری است. مجموعه منابع آنچه در کتابخانه

ها، دروازه ورود به فرهنگ های  گوناگون و ابزار کشف عناصری است که در تاریخ حیات هر جامعه شکل گرفته و آن کتابخانه 

جامعه را به لحاظ فکری و فرهنگی تغبیه کرده است. از دیدگاهی دیگر، همین مجموعه منابع دانش بشری منبع الهام بسیاری  

ار فرهنگی جدید نقش داشته است. گاه نیز آثار جدید موجب تحول فکری و از دانشمندان در عرصه فرهنگ بوده و در خلق آث

(. باید به این مهم اشاره 33-33، 1355فرهنگی عظیمی در جامعه شده و مسیر زندگی انسان ها را تغییر داده است ) فتاحی، 

 کرد که شاید کتابخانه خالق تمدن نباشد اما بدون آن نیز تمدنی به وجود نمی آید.

 خانه های وابسته به ابنیه تاریخی می تواند منبعی جهت انجام پژوهش های قدیمی توسو پژوهشگران سایر کشورها  باشند کتاب

نوشته ها، عالوه بر کتا  ها، کتابدار و مورخ هر دو از مواد چاپی و ترسیمی بهره برداری می کنند. بایگانی ها، نسخ خطی، دست

رد استفاده آنان است. در حالی که سعی کتابدار بر نگهداری آن ها برای استفاده رساندن به ادواری ها و اسناد چاپی متعدد مو

 .دیگران است، مورخ به منظور روشنگری کسانی که به دانستن و آموختن توجه می کنند به تفسیر آن ها می پردازد

نچه آاما نسخه خطی یا دستنویس در اصطالح به کتا  های قدیمی گفته می شود که با دست نوشته شده باشد و چاپی نباشد. 

در دوران پیش از رواج صنعت چاپ در ایران و  اًهایی است که عمومشود، کتا می نامیده«نسخه خطی»که در ادبیات فارسی 

ها های نفیس در کتابخانههمتا بودن از شمار کتا خطی به خاطر قدمت یا بیهای نسخه. اندکشورهای اسالمی تولید شده

مجموعه نسخه های خطی در کتابخانه ها، و به شدت محافظت می شوند.  شوندهای جداگانه نگهداری میهستند و در مجموعه

ابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، عاملی جهت جب  گردشگران به کتابخانه ها خواهد بود. در ایران کتابخانه هایی نظیر کت

کزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانه و رکتابخانه و موزه ملی ملک، کتابخانه و مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، کتابخانه م

خانه موزه آستان قدس رضوی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا، کتاب

مرکزی دانشگاه تهران و تعدادی دیگر از کتابخانه های داخل کشور دارای بخش نسخه های خطی و کتا  های کمیا  هستند 

 که قادر به جب  گردشگران فرهنگی به ویژه اصحا  علم و معرفت خواهند بود. 

تاریخی و گردشگری  -اجتماعی -نگینقش کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان از نظر ماهوی یک بررسی فره

محسو  که با رهیافت فرهنگی، راهبرد مناسبی را برای توسعه تحقیق و گسترش گردشگری در پی دارد و به  تفاهم و ایجاد 

 -ها به نظام اجتماعیگردد. در مجموع از آنجا که کتابخانهروابو دوستانه بین ملت ها در سطوح ملی و بین المللی منتج می

مبهبی بازدیدکنندگان خود احترام گباشته خود به نوعی میراث فرهنگی طبیعی کشور محسو  می شوند، سنت ها،  -قیاخال

اعتقادات و رفتارهای جامعه میزبان )که  بخش الینفک میراث مشترک انسانی هستند( را به مخاطبین خود به درستی منتقل 

 نمایند.می

ارزش  .های ما داده استاشته های ما جای خود را به کمبودن می دهد به چه علت دمطالعه و استفاده از نسخه های خطی نشا

نسخ خطی به قدمت، موضوع، نقش و نگار، خوشنویسی و همچنین به اموا آخر صفحه یا اول آن بستگی دارد، اضافه کرد: این 

ر تحقیق برخوردار است و منبع دست اول نسخه ها نماد ملیت و هویت ایرانی بوده و به دلیل انحصاری بودن از اهمیت خاصی د

  .پژوهشگران محسو  می شود
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سخه های خطی یادآور هنر، ابتکار، دانش، بینش، صنعت، پشتکار، تعقل، تدبر و صبوری ایرانی است که با صرف دقت و ن

های خطی را با حوصله شب های طوالنی را در زیر نور ضعیف چراغ پیه سوز صبح می کردند؛ آنان کتابت و صحافی نسخه 

چنان ظرافتی انجام می دادند تا خطوط و سطور آنها عالوه بر یکنواختی در رنگ پردازی و اندازه، از زیبایی خیره کننده ای نیز 

  .برخوردار شود

سخه خطی عبارت است از هر دست نوشته که دارای ساختار ظاهری کتا  باشد، در مورد زمان نگارش و کتابت در واقع ن

هیچ محدوده ای وجود ندارد چنانکه بسیاری از آثار پدید آمده در اواخر دوره قاجار امروزه برای ما حکم نسخه خطی  نسخه ها

 .را دارد؛ حتی دست نویس ها و آثار جدیدتر نیز همین حکم را دارد

امکانات و پتانسیل  بدیهی است، پرداختن به مقوله توسعه مدیریت گردشگری با محوریت کتابخانه ها می تواند ضمن معرفی

های خو  کتابخانه های کشوربه عنوان مهم ترین نهادهای درگیر گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطالعات، به حفظ میراث 

فرهنگی، به ویژه میراث فرهنگی مکتو  یک مرز و بوم، و جلب نظر بازدیدکنندگان آن ها )اعم از محقق و گردشگر(منتهی 

 -رد تا از این گبار ضمن افزودن بر دانش،  اعتبار و وجه اجتماعی کتابخانه، به مسائل فرهنگیگردد و شرایطی را پدید آو

اخالقی و هنجارهای اجتماعی، ایفای تعهد نسبت به ارزشهای جامعه، مشارکت و همکاری با دیگر نهادها و جلب حمایت مالی و 

 معنوی آنها بیانجامد .

 

 . پیشینه پژوهش2

که « نقش آثار و بناهای تاریخی دوره صفویه در توسعه گردشگری شهر اصفهان »(، در پژوهشی با عنوان 1353ثابت اقلیدی )

هدف  اصلی آن، بررسی شناخت اصفهان و معرفی جاذبه های گردشگری  این شهر در ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، هنری و 

شگری در راستای حفظ و مرمت بناهای تاریخی دوره صفویه با ایجاد اشتغال  جغرافیایی و بررسی اهمیت و جایگاه صنعت گرد

و معرفی جاذبه های تاریخی و فرهنگی به جهانگردان داخلی و خارجی صورت گرفته است . روش پژوهش ترکیبی از روش های 

هر اصفهان بیشتر از سایر عوامل در تاریخی، توصیفی، اسنادی می باشد به این نتیجه رسید که آثار و ابنیه تاریخی موجود در ش

 جب  گردشگر به این شهر نقش اساسی داشته و توانسته اصفهان را به یک موزه همیشه زنده تبدیل کند. 

که با  هدف بررسی نقش « نقش موزه های تهران در جب  گردشگر با محوریت موزه ملی» (، در تحقیق  با عنوان1331اطهر )

گردشگران و توسعه گردشگری مطرح نمود و پس از بررسی و انجام شناخت اولیه و گردآوری  و جایگاه موزه ملی در جب 

اطالعات و انجام مطالعات الزم و توزیع دو نمونه پرسشنامه در راستای اهداف تحقیق و پاسخ به سواالت اساسی پژوهش و 

و داخلی، به این نتیجه رسید که موزه شخصی  آزمون فرضیات با استفاده از مدل مفهومی برای دو گروه از گردشگران خارجی

باستان شناسی  ملی ایران نقش قابل توجهی در زمینه ارتقاء آگاهی از تاریخ و فرهنگ و ایجاد غرور ملی برای گردشگران 

هم داخلی داشته و برای گردشگران خارجی نیز زمینه آشنایی کلی را با سایت های تاریخی و فرهنگی سراسر کشور ایران فرا

نموده است. همچنین در تحلیل داده ها ثابت شد موزه ملی ایران در توزیع گردشگران در کلیه مقاصد گردشگری فرهنگی 

 کشور نقش موثر دارد. 
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« بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی مراجعان به کتابخانه»(، در تحقیقی با عنوان 1332الهوتی، قنبریان، مرادی)

ش مطالعه طبیعت و معماری اقلیم در شهر ایالم و جلب رضایت مراجعان به  کتابخانه  توسو با روش که با هدف بررسی نق

پیمایشی توصیفی صورت گرفت است ، به این نتیجه رسید که بین رضایمتندی مراجعان با بحث طبیعت و معماری، میزان 

 رضایت مندی مراجعان در حد متوسو رابطه معنا داری وجود دارد.  

ایرانی بر افزایش جبابیت کتابخانه ها و مراکز  -تاثیر نقوش و اشکال معماری اسالمی» (، در پژوهشی با عنوان 1334ی )رجای

ایرانی بر افزایش جبابیت کتابخانه ها و مراکز  -که با هدف بررسی و تحلیل تاثیر نقوش و اشکال معماری اسالمی« اطالع رسانی

 -توصیفی صورت گرفته است به این نتیجه رسید که نقوش و اشکال معماری اسالمی -یشیاطالع رسانی در جامعه با روش پیما

 ایرانی در کتابخانه ها موجب افزایش جبابیت بوده است. 

به بررسی وضعیت گردشگری فرهنگی، رشد « گردشگری فرهنگی در اروپا» ( طی مقاله ای به نام 1331گرگ ریچاردز )

های هنری، بناها و یادمان های تاریخی  و موزه های ملی در فرانسه، اسپانیا و آلمان پرداخته  تولیدات فرهنگی مانند کلکسیون

موزه  2800و  1510موزه در  30ترسیم و تعداد کل را از  1353-1510و برای نمونه جداولی را از رشد موزه ها  در بریتانیا از 

فهوم گردشگری فرهنگی، گردشگر فرهنگی ، جاذبه های نشان داده است. وی در تحقیق خود به توضیح م 1353در سال 

فرهنگی و وضعیت گردشگری فرهنگی در اروپا پرداخته است  و در پی آن به صورت کامل و جامع گردشگری فرهنگی را از بعد 

لف اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی تفسیر کرده است. جایگاه گردشگری فرهنگی و میزان بازدید گردشگران از کشورهای مخت

ی اروپایی مانند بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا،هلند، پرتغال، اسپانیا، انگلستان و ... میزان گردشگران داخل

 و بین المللی ، خدمات و تسهیالت، کیفیت تولیدات گردشگری فرهنگی مانند موزه ها، گالری ها، فستیوال ها پرداخته است. 

گردشگری فرهنگی و مقاصد شامل افزایش جاذبه های یک مکان  با استفاده از منابع » حقیق وی با نام( ت2010ریچاردز)

است. در پی یافتن رابطه ای معنادار بین گردشگری و فرهنگ و تأکید ویژه بر مکان پبیرایی گردشگری می باشد. « فرهنگی

 به تشریح موضوع  مورد مطالعه اش می پردازد.وی با ارائه مدل فرهنگ، توریسم و جاذبه های بالقوه و بالفعل 

 

 پژوهش روش شناسی. 3

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کتابخانه های وابسته به ابنیه تحلیلی می باشد .  -روش تحقیق کاربردی ، پیمایشی 

 بوده است. مورد  13تاریخی شهر کاشان،  مشتمل بر 

الزم به ذکر است که  از این جامعه کتابخانه احسان به دلیل تغییر کاربری، و کتابخانه ضرابی به دلیل بسته بودن در مراجعات 

 مورد تقلیل یافت.  18مکرر محقق  از جامعه مورد مطالعه حبف گردیدند و عدد نهایی جامعه مورد مطالعه  به 

پرسشنامه در اختیار مسئولین کتابخانه های  80ه تاریخی به طور متوسو تعداد پس از شناسایی کتابخانه های وابسته به ابنی

جامعه مورد مطالعه قرار گیرد. سپس در مرحله جمع آوری پرسش نامه های توزیع شده  از کتابخانه های مورد مطالعه و از 

ی هر کتابخانه جمع آوری گردید که پرسش نامه به تفکیک اسام 520پرسش نامه توزیع شده میان آن ها، تعداد  1080تعداد 

پرسش نامه به دلیل کامل و بدون نقص بودن و این  که  در آن ها دالیل حوور در کتابخانه های جامعه مورد  330از این میان 
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  تحقیقاتی و یا گردشگری و یا همزمان هر دوی آن ها تعیین شده بود، انتخا -مطالعه تنها یکی از دو گزینه انجام سفر علمی

 گردید، و نتایج حاصل از این حجم نمونه به کل جامعه تعمیم داده شد.  

 

 . روايی و پايايی ابزار سنجش4

در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری اطالعات، از  روایی صوری و محتوایی استفاده شده 

در نتایج مطالعه متون و منابع این حوزه  پرسش نامه های موجود است . از آن جا که پرسش نامه محقق ساخته پژوهش حاضر 

 در این زمینه تهیه و تدوین شده است، لبا دارای روایی صوری  محتوایی بوده است. 

-های ابزار گردآوری اطالعات این تحقیق از روش تحلیل ضریب آلفا کرونباخ استفاده میبرای سنجش پایایی هر یک از بخش

 آن در جدول زیر ارائه شده است. شود که نتیجه 

 

 آلفای کرونباخ برای پایایی سازه های پرسشنامه: 1جدول 

خضریب آلفا کرونبا تعداد مشاهدات اجزاء پرسشنامه  

311/0 330 اهداف سفر به کاشان  

 دالیل حوور

 در کتابخانه

524/0 330 محققین  

381/0 330 گردشگران  

331/0 330 دیدگاه محققین و گردشگران  

518/0 330 کل  

 

 يافته های پژوهش .5

 توزيع فراوانی بر حسب جنسیت-

از پاسخگویان زن هستند  3/82نفر معادل % 131از پاسخگویان مرد و  1/43نفر معادل % 134نفر نمونه مورد بررسی،  330از 

 باشد.پاسخگویان مرد میبیشتر از  1/43بنابراین در نمونه مورد بررسی تعداد پاسخگویان زن با درصد حوور 

 توزيع فراوانی برحسب گروه سنی-

از پاسخگویان  8/24نفر معادل % 31سال،  30تا  20از پاسخگویان بین  5/31نفر معادل % 115نفر نمونه مورد بررسی،  330از 

تا  80اسخگویان بین از پ 8/3نفر معادل % 38سال،  80تا  40از پاسخگویان بین  5/23نفر معادل % 103سال،  40تا  30بین 

تا  20سال هستند بنابراین در نمونه مورد بررسی تعداد پاسخگویان  10از پاسخگویان بیشتر از  4/1نفر معادل % 13سال و  10
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 4/1سال با درصد حوور  10بیشتر از پاسخگویان با سایر سنین و تعداد پاسخگویان بیشتر از  5/31سال با درصد حوور  30

 باشد.ن با سایر سنین میکمتر از پاسخگویا

 توزيع فراوانی برحسب تحصیالت-

از پاسخگویان فوق  8/10نفر معادل % 33از پاسخگویان دیپلم و کمتر،  4/18نفر معادل % 83نفر نمونه مورد بررسی،  330از 

نفر معادل  41 از پاسخگویان فوق لیسانس و 4/31نفر معادل % 138از پاسخگویان لیسانس،  4/21نفر معادل % 35دیپلم، 

 4/31از پاسخگویان دکتری هستند بنابراین در نمونه مورد بررسی تعداد پاسخگویان فوق لیسانس با درصد حوور  %3/11

کمتر از پاسخگویان با سایر  3/11بیشتر از پاسخگویان با سایر سطوح تحصیلی وتعداد پاسخگویان دکتری با درصد حوور 

 باشد.سطوح تحصیلی می

 پاسخگويان به کاشانعلت سفر  -

نفر  33از پاسخگویان سفر کاری به منظور کار و تجارت، علت سفر  3/23نفر معادل % 181پاسخ ثبت شده، علت سفر840از 

از پاسخگویان سفر  5/84نفر معادل % 231از پاسخگویان سفر علمی تحقیقاتی به عنوان محقق و علت سفر 3/13معادل %

 .نوان گردشگر هستتفریحی، سیاحتی و زیارتی به ع

توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب علت سفر به کاشان . 2جدول   

 

 

 

 

 

 علت حضور پاسخگويان در کتابخانه-

از پاسخگویان انجام کارهای علمی و  1/13نفر معادل % 53نفر نمونه مورد بررسی، علت حوور در کتابخانه 442از 

معادل نفر  201از پاسخگویان گردشگری و علت حوور در کتابخانه 5/34نفر معادل % 184تحقیقاتی، علت حوور در کتابخانه

از پاسخگویان هر دو مورد هست بنابراین در نمونه مورد بررسی تعداد پاسخگویانی که علت حوورشان در کتابخانه هم  %1/48

بیشتر از سایر پاسخگویان و تعداد پاسخگویانی که  1/48انجام کارهای علمی و تحقیقاتی و هم گردشگری است با درصد حوور 

 باشد. کمتر از سایر پاسخگویان می 1/13کارهای علمی و تحقیقاتی است با درصد حوور علت حوورشان در کتابخانه انجام 

 

 درصد فراوانی علت سفر به کاشان

3/23% 181 سفر کاری به منظور کار و تجارت  

3/13% 33 سفر علمی تحقیقاتی به عنوان محقق  

شگرسفر تفریحی، سیاحتی و زیارتی به عنوان گرد  231 %5/84  

100% 840 کل  
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. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب علت حوور پاسخگویان در کتابخانه3جدول  

 

 

 

داری وجود رابطه معنی های وابسته به ابنیه تاريخی کاشانبین اهداف سفر به کاشان و داليل حضور در کتابخانه-

 .دارد

دالیل حوور در »با « اهداف سفر به کاشان»نشان داد که سطح معناداری آزمون وجود رابطه بین  4های جدول یافته

دالیل حوور در »با « اهداف سفر به کاشان»فرض وجود رابطه بین  %38بوده لبا با اطمینان  α=08/0کمتر از « کتابخانه

« دالیل حوور در کتابخانه»با « اهداف سفر به کاشان»پبیرفته شده و این آزمون معنادار است. مقدار همبستگی بین « کتابخانه

 یابدافزایش می« حوور در کتابخانه»، میزان «سفر به کاشان»ا افزایش ( یعنی بr=  542/0مستقیم و قوی است )

 

 «دالیل حوور در کتابخانه»با « اهداف سفر به کاشان». تحلیل همبستگی متغیرهای 4جدول 

با « اهداف سفر به کاشان»

«دالیل حوور در کتابخانه»  

یضریب همبستگ سطح  

 معناداری

 نتیجه تعداد

**542/0  وجود رابطه مستقیم و قوی 330 0/000 

 

 کدامند؟ های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان از دیدگاه محققانکتابخانهترین دالیل حوور در مهم

 

ترین دالیل حوور در کتابخانه از دیدگاه محققان. توزیع فراوانی مهم8جدول  

 

 

 درصد فراوانی علت حوور در کتابخانه

1/13% 53 محقق در جهت انجام کارهای علمی و تحقیقاتی  

5/34% 184 گردشگری  

1/48% 201 هر دو  

100% 442 کل  

 درصد فراوانی علت حوور در کتابخانه از دیدگاه محققان

منابع اطالعاتیاستفاده از   31 %1/45  

4/13% 25 انجام مطالعات تاریخی  

8/34% 88 انجام مطالعات فرهنگی و هنری  

100% 183 کل  
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از  1/45نفر معادل % 31نفر محقق نمونه مورد بررسی، علت حوور در کتابخانه 183نشان داد که از  8های جدول یافته

از پاسخگویان انجام مطالعات تاریخی و  4/13نفر معادل % 25حوور در کتابخانهپاسخگویان استفاده از منابع اطالعاتی، علت 

از پاسخگویان انجام مطالعات فرهنگی و هنری مورد هست بنابراین در محققان  8/34نفر معادل % 88علت حوور در کتابخانه

 1/45اطالعاتی است با درصد حوور  نمونه مورد بررسی تعداد پاسخگویانی که علت حوورشان در کتابخانه استفاده از منابع

بیشتر از سایر پاسخگویان و تعداد پاسخگویانی که علت حوورشان در کتابخانه انجام مطالعات تاریخی است با درصد حوور 

باشد. درصد حوور علت حوور در کتابخانه از دیدگاه محققان نمونه مورد بررسی در نمودار کمتر از سایر پاسخگویان می 4/13

 شود.الحظه مییک م

 
 

 ترین دالیل حوور در کتابخانه از دیدگاه محققان.  درصد فراوانی مهم1نمودار

های وابسته به ابنیه تاریخی کتابخانهترین دالیل حوور در مهم توان گفتپژوهش می چهارمبنابراین در پاسخ به سئوال 

از منابع اطالعاتی خاص، انجام مطالعات فرهنگی و هنری و استفاده شهر کاشان از دیدگاه محققان به ترتیب عبارت است از؛ 

 انجام مطالعات تاریخی.

 جمع بندی يافته های توصیفی-

 شود که در نمونه مورد بررسی؛های پیشین نتیجه میبا توجه به اطالعات بدست آمده در بخش

 باشد.بیشتر از پاسخگویان مرد می 3/82تعداد پاسخگویان زن با درصد حوور  -

بیشتر از پاسخگویان با سایر سنین و تعداد پاسخگویان بیشتر از  5/31سال با درصد حوور  30تا  20تعداد پاسخگویان  -

 باشد.کمتر از پاسخگویان با سایر سنین می 4/1سال با درصد حوور  10

 باشد.بیشتر از پاسخگویان محقق می 3/81تعداد پاسخگویان گردشگر با درصد حوور  -
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بیشتر از پاسخگویان با سایر سطوح تحصیلی وتعداد پاسخگویان  4/31پاسخگویان فوق لیسانس با درصد حوور تعداد  -

 باشد.کمتر از پاسخگویان با سایر سطوح تحصیلی می 3/11دکتری با درصد حوور 

بیشتر  5/84وور تعداد پاسخگویانی که علت سفرشان سفر تفریحی، سیاحتی و زیارتی به عنوان گردشگر است با درصد ح -

کمتر  3/13از سایر پاسخگویان و تعداد پاسخگویانی که علت سفرشان علمی تحقیقاتی به عنوان محقق است با درصد حوور %

 باشد.از سایر پاسخگویان می

تعداد پاسخگویانی که علت حوورشان در کتابخانه هم انجام کارهای علمی و تحقیقاتی و هم گردشگری است با درصد  -

بیشتر از سایر پاسخگویان و تعداد پاسخگویانی که علت حوورشان در کتابخانه انجام کارهای علمی و تحقیقاتی با  1/48 حوور

 باشد.کمتر از سایر پاسخگویان می 1/13درصد حوور 

ابع های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان )به جهت منکتابخانه: دیدگاه محققان و گردشگران نسبت به نقش 1پرسش 

 چگونه است؟موجود،( 

 هاای دیدگاه محققان و گردشگران نسبت به کتابخانه. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه 1جدول

3نقطه برش =   

نمیانگی تعداد   انحراف 

 معیار

 آماره

 آزمون

 سطح

 معناداری

 اختالف

 میانگین

%38فاصله اطمینان   

نکران پائی کران باال  

10/3 330 مجموعه منابع  531/0  111/14  0/000 0/105 823/0  132/0  

 

محاسبه شده که این میزان بیشتر از مقدار مورد  10/3« مجموعه منابع»میانگین دیدگاه محققان و گردشگران نسبت به 

 α=08/0 واحد انحراف دارند. سطح معناداری آزمون کمتر از 531/0باشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ( می3انتظار )عدد 

با مقدار « مجموعه منابع»فرض مساوی بودن میانگین دیدگاه محققان و گردشگران نسبت به  %38محاسبه شده لبا با اطمینان 

ها عددی مثبت است، لبا میانگین دیدگاه محققان و شود و چون مقدار محاسبه شده برای اختالف میانگینمورد انتظار، رد می

 ، بیشتر از مقدار مورد انتظار است.«نابعمجموعه م»گردشگران نسبت به 

 

های علمی و های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان )جبابیت: دیدگاه محققان و گردشگران نسبت به کتابخانه2پرسش 

 تحقیقاتی( چگونه است؟

 ای دیدگاه محققان و گردشگران نسبت به عنصر جبابیت. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه3جدول

3برش =  نقطه  

نمیانگی تعداد   انحراف 

 معیار

 آماره

 آزمون

 سطح

 معناداری

 اختالف

 میانگین

%38فاصله اطمینان   

نکران پائی کران باال  

های جبابیت

 تحقیقاتی

330 81/3  132/0  842/22  000/0  814/0  815/0  810/0  
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محاسبه شده که این میزان بیشتر  81/3« تحقیقاتیهای علمی و جبابیت»میانگین دیدگاه محققان و گردشگران نسبت به 

واحد انحراف دارند. سطح معناداری آزمون  132/0باشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ( می3از مقدار مورد انتظار )عدد 

به  فرض مساوی بودن میانگین دیدگاه محققان و گردشگران نسبت %38محاسبه شده لبا با اطمینان  α=08/0کمتر از 

ها عددی شود و چون مقدار محاسبه شده برای اختالف میانگینبا مقدار مورد انتظار، رد می« های علمی و تحقیقاتیجبابیت»

، بیشتر از مقدار مورد انتظار «های علمی و تحقیقاتیجبابیت»مثبت است، لبا میانگین دیدگاه محققان و گردشگران نسبت به 

 است.

 فرضیه های تحقیق-

های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان با دیدگاه محققین و گردشگران نسبت به یک: بین پربازدیدترین کتابخانهفرضیه 

 داری وجود دارد.های وابسته به ابنیه تاریخی )از جهت؛ مجموعه منابع( رابطه معنیابعاد کتابخانه

 

 «هادیدگاه نسبت به ابعاد کتابخانه»با « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده». تحلیل همبستگی متغیرهای 5جدول 

«هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»  

یضریب همبستگ  سطح  

 معناداری

 نتیجه تعداد

«مجموعه منابع»  **323/0  وجود رابطه مستقیم و قوی 330 0/000 

 

محققین و گردشگران نسبت به با دیدگاه « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»سطح معناداری آزمون وجود رابطه بین 

با دیدگاه « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»فرض وجود رابطه بین  %38بوده لبا با اطمینان  α=08/0کمتر از « مجموعه منابع»

پبیرفته شده و این آزمون معنادار است. مقدار همبستگی بین « مجموعه منابع»محققین و گردشگران نسبت به 

=  323/0مستقیم و قوی است )« مجموعه منابع»با دیدگاه محققین و گردشگران نسبت به « هان کتابخانهتریپربازدیدکننده»

rیابد.افزایش می«هابازدید از کتابخانه»، میزان «مجموعه منابع»( یعنی با بهبود دیدگاه محققین و گردشگران نسبت به 

ه تاریخی شهر کاشان با دیدگاه محققین و گردشگران نسبت به های وابسته به ابنیفرضیه دو: بین پربازدیدترین کتابخانه

 داری وجود دارد.های وابسته به ابنیه تاریخی )جبابیت تحقیقاتی( رابطه معنیعنصر جبابیت کتابخانه

 

 «های تحقیقاتی جبابیت»با « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده». تحلیل همبستگی متغیرهای 3جدول 

«هاین کتابخانهترپربازدیدکننده»  

یضریب همبستگ  سطح  

 معناداری

 نتیجه تعداد

«های تحقیقاتیجبابیت»  **531/0  وجود رابطه مستقیم و قوی 330 0/000 
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با دیدگاه محققین و گردشگران نسبت به « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»سطح معناداری آزمون وجود رابطه بین 

ترین پربازدیدکننده»فرض وجود رابطه بین  %38بوده لبا با اطمینان  α=08/0کمتر از « های علمی و تحقیقاتیجبابیت»

پبیرفته شده و این آزمون معنادار « های علمی و تحقیقاتیجبابیت»با دیدگاه محققین و گردشگران نسبت به « هاکتابخانه

های علمی و جبابیت»ققین و گردشگران نسبت به با دیدگاه مح« هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»است. مقدار همبستگی بین 

های علمی و جبابیت»( یعنی با بهبود دیدگاه محققین و گردشگران نسبت بهr=  531/0مستقیم و قوی است )« تحقیقاتی

 یابدافزایش می«هابازدید از کتابخانه»میزان «تحقیقاتی

خی شهر کاشان از دیدگاه محققان، به ترتیب؛ استفاده از منابع های وابسته به ابنیه تاریترین دالیل حوور در کتابخانهمهم

به ترتیب ؛ گردشگری فرهنگی، ، و از دیدگاه گردشگران اطالعاتی خاص انجام مطالعات فرهنگی و هنری انجام مطالعات تاریخی

کتابخانه مرکزی مشهد که به ( باعنوان طراحی 1351.این امر با یافته های تحقیق مهربان )بوده است  بازدید اماکن باستانی

( که معماری کتابخانه ها را 1353بازشناسی وجه نمادین کتابخانه در یک نمای فرهنگی پرداخته  و نیز تحقیق علیپور حافظی)

 عامل جب  مراجعه کنندگان بیشتر به کتابخانه می داند همسو است.

 

 بحث و نتیجه گیری. 6

  5/84ام سفرهای تحقیقاتی، سیاحتی، زیارتی و به عبارتی گردشگری با % یافته های پژوهش حاضرنشان داده است انج

بیشترین مقدار حوور را در زمینه دالیل سفر به شهر کاشان و نیز حوور در کتابخانه های آن به خود اختصاص داده است. 

بنیه تاریخی آن انجام پروژه های از پاسخگویان هدف خود را از سفر به کاشان و بازدید از کتابخانه های وابسته به ا 1/48%

یافته های  آن صرفاً به معقوله گردشگری اختصاص داشته است. 5/34ری مطرح کرده اند که از این رقم % گتحقیقاتی و گردش

(، که در تمامی این پروژه ها 1353( و تقی پور)1353(، ثابت اقلیدی)1350این پژوهش در این بخش با یافته های معظمی)

گردشگران در شهرهای مختلف را رفع نیاز های تفریحی، توریستی و گردشگری و نیز برخورداری از جاذبه های علت حوور 

 تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و .... از سوی جهانگردان داخلی و خارجی مطرح کرده اند، هم سو است.

استفاده از منابع  ز دیدگاه محققان، به ترتیب؛های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان اترین دالیل حوور در کتابخانهمهم

ی فرهنگی، به ترتیب ؛ گردشگر، و از دیدگاه گردشگران انجام مطالعات فرهنگی و هنری انجام مطالعات تاریخیاطالعاتی خاص 

تحقیق مهربان این امر با یافته های .، بازدید از آدا  رسوم و سنن ملی و گردشگری مبهبی بوده استبازدید اماکن باستانی

( باعنوان طراحی کتابخانه مرکزی مشهد که به بازشناسی وجه نمادین کتابخانه در یک نمای فرهنگی پرداخته  و نیز 1351)

 ( که معماری کتابخانه ها را عامل جب  مراجعه کنندگان بیشتر به کتابخانه می داند همسو است.1353تحقیق علیپور حافظی)

های وابسته به ابنیه تاریخی شهر رابطه بین دالیل حوور محققین و گردشگران در کتابخانه بودن به دلیل معنی دار همچنین 

های وابسته به ابنیه تاریخی شهر جامعه مورد مطالعه، می توان نقش کتابخانه یها نسبت به کتابخانه هاکاشان با دیدگاه آن

د، و نتیجه گرفت گردشگری از هر نوع اعم از گردشگری علمی کاشان را در جب  محقق و گردشگر مثبت و مطلو  ارزیابی نمو

و فرهنگی از طریق کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی هر شهر و از آن جمله کاشان امکان پبیر بوده و الزم است مورد 

 عنایت ویژه قرار گیرد. 
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های جامعه مورد مطالعه استفاده از منابع یافته ها نشان می دهد که بیشترین علت حوور از دیدگاه محقق در کتابخانه 

، انجام مطالعات فرهنگی و هنری )قالی و  1/45اطالعاتی خاص )نسخ خطی، کتب چاپ سنگی، لوح ها، فرامین و...  ( با % 

انجام و   8/34مخمل کاشان، بازدید از فستیوال ها و جشنواره گل و گال  کاشان ، مراسم قالیشویان مشهد اردهال و....( با % 

 بوده است. 4/13مطالعات  شامل)تپه های سیلک، مرمت آثار باستانی، بازدید از تمدن های کهن و... ( با% 

های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشان از دیدگاه محققان، به ترتیب؛ استفاده از منابع ترین دالیل حوور در کتابخانهمهم

، بازدید از فستیوال ها و ی، ...(، انجام مطالعات فرهنگی و هنری )بازدیداطالعاتی خاص )نظیر؛ نسخ خطی، کتب چاپ سنگ

)بازدید از موزه ها و ابنیه تاریخی و  انجام مطالعات تاریخیجشنواره گل و گال  کاشان ، مراسم قالیشویان مشهد اردهال و....(، 

 ...( در این پژوهش بوده است. 

مدیریت گردشگری با محوریت کتابخانه ها می تواند ضمن معرفی امکانات و پتانسیل بدیهی است، پرداختن به مقوله توسعه 

های خو  کتابخانه های کشور به عنوان مهم ترین نهادهای درگیر گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطالعات به حفظ میراث 

ا )اعم از محقق و گردشگر( شرایطی را فرهنگی به ویژه میراث فرهنگی مکتو  یک مرز و بوم، و جلب نظر بازدیدکنندگان آن ه

اخالقی و هنجارهای  -پدید آورد تا از این گبار ضمن افزودن بر دانش،  اعتبار و وجه اجتماعی کتابخانه، به مسائل فرهنگی

اجتماعی، ایفای تعهد نسبت به ارزش های جامعه، مشارکت و همکاری با دیگر نهادها و جلب حمایت مالی و معنوی آن ها، 

جاد و تقویت روحیه پژوهش و مطالعه در مراجعان ) محققان و گردشگران( بیانجامد. بدیهی است وجود جبابیت های ای

فرهنگی )کتابخانه ها( و طبیعی ) ابنیه تاریخی( در تلفیق باهم و در شکل دادن به یک چشم انداز فرهنگی و گردشگری می 

ها تا چه میزان می توانند در تحقق و توسعه صنعت گردشگری و حتی برنامه  تواند حائز ارزش بسیار بوده و نشان دهد کتابخانه

 ریزی در زمینه های ارزآوری  ایفای نقش نمایند.

 

 پیشنهادها. 7

 عرضه مکان کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی به سازمان های متولی گردشگری -

ابنیه تاریخی جلوی ورودی های هر شهر و داخل وسایل نقلیه ویژه نصب تابلوهای اطالع رسانی کتابخانه های وابسته به -

 گردشگران

 فراهم کردن منابع برای پژوهشگران صنعت گردشگری در کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی-

 ایجاد پایگاه اطالعاتی از نویسندگان و مشاهیر کشور در کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی-

 نه های وابسته به ابنیه تاریخی از طریق برنامه های ملی و بین المللی صدا و سیمامعرفی کتابخا -

 برپایی نمایشگاه نسخ خطی در کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی -

 بازدید از کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی-
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