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کتابخانه های وابسته به ابنیه تااریخی شهرکاشااب بار    جاذبه های معماری هدف پژوهش حاضر بررسی نقش : چکیده

 توصاییی  -افزایش جذب گردشگر و محقق بوده است.روش پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی اسات، پیمایشای  

و مراجعاه   (ماورد  51مشاتمل بار   )بوده است. جامعه آماری، شامل تمامی کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی کاشاب 

ازدیدکنندگاب آب ها در بازه زمانی انجام تحقیق )به ویژه مصادف با ایام موسوم به گل و گاالب( باوده اناد.    کنندگاب و ب

ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای است محقق ساخته ) با مقیاس طیف لیکرت(  دارای روایی صوری و محتوای کاه  

 حضور دالیل و کاشاب به سیر اهداف بینیافته ها: . است تعیین شده15/0 پایایی آب با استیاده از ضریب آلیای کرونباخ

 باه  سایر » افازایش  باا  یعنای  ،دارد وجاود ( 148/0) داری معنای  رابطه کاشاب تاریخی ابنیه به وابسته های کتابخانه در

 دیدگاه با «ها کتابخانه ترین پربازدیدکننده» بین همبستگی مقدارمییابد.  افزایش «کتابخانه در حضور» میزاب «کاشاب

 ،(145/0) «بصاری  هاای  جاذابیت » ،(317/0) «کتابخاناه  تجهیازات  و سااختماب » باه  نسابت  گردشاگراب  و محققاین 

 گردشگراب و محققین دیدگاه بهبود با یعنی است،( 104/0) «معماری های جذابیت» ،(188/0) «هنری های جذابیت»

 خارجی و داخلی گردشگراب و محققین توسط تاریخی ابنیه به وابسته های کتابخانه از بازدید ها جذابیت انواع به نسبت

بدیهی است، پرداختن به مقوله توسعه مدیریت گردشگری با محوریت کتابخاناه هاا مای تواناد     نتیجه:  .یابد می افزایش

ضمن معرفی امکانات و پتانسیل های خاوب کتابخاناه هاای کشاوربه عناواب مهام تارین نهادهاای درگیار گاردآوری،           

و اشاعه اطالعات، به حیظ میراث فرهنگی، به ویژه میراث فرهنگی مکتاوب یام مارز و باوم، و جلاب ن ار        سازماندهی

منتهی گردد و شرایطی را پدید آورد تا از این گذار ضامن افازودب بار     بازدیدکنندگاب آب ها )اعم از محقق و گردشگر(

 و هنجارهای اجتماعی، اییای تعهد نسبت به ارزش اخالقی -دانش،  اعتبار و وجه اجتماعی کتابخانه، به مسائل فرهنگی

 .های جامعه، مشارکت و همکاری با دیگر نهادها و جلب حمایت مالی و معنوی آنها بیانجامد

 هنری های بصری، جذابیت های ، جذابیتمعماری، ابنیه تاریخی، کتابخانه، گردشگری :کلمات کلیدی
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 . مقدمه1

 ایگونه به اندداشته آب بر سعی هاکتابخانه اکثر که شویم می متوجه گذشته به نگاهی با ها کتابخانه معماری اهمیت باب در

 در. باشند مختلف کاربراب کننده جذب ، اسالمی های پیشینه و فرهنگی مذهبی، هایجنبه حیظ بر عالوه که شوند طراحی

 منازل در ها کتابخانه وجود. بود اسالمی معماری هنر بر تکیه داشتند عهده بر دهم تا هیتم قرب هایکتابخانه  که رسالتی واقع

 مسلماناب مهم شهرهای در.  بود شده تبدیل معمول امر یم به اسالم جهاب سراسر های دانشگاه و سلطنتی های کاخ شخصی،

آثار و ابنیه کنونی شهر . است داشته وجود کتابخانه ایراب مهم شهر هر در و کتابخانه بغداد در ، کتابخانه 30 اسپانیا ن یر

گذاری شده است که از آب  هجری شمسی در دوره قاجاریه از نو بنیاب 5588کاشاب بناهایی هستند که بعد از زلزله بنیاب کن 

حمام سلطاب ها، خانه بروجردی ها، تپه های سیلم، خانه طباطباییباغ فین کاشاب،  تواب به موارد ذیل اشاره کرد:جمله می

رپوشیده مسجد و مدرسه میانچال واقع در بازار س ها، خانه عباسیاب، خانه کاج، خانه تاج، بقعه چهل تن،خانه عامریمیر احمد؛ 

... و  ، مسجد بزرگ حبیب بن موسیمیداب کهنه بزرگ در جنوب شرقی شهر، مسجد بزرگ جامعکاشاب، مدرسه و مسجد آقا

دارای کتابخانه های ارزنده ای هستند که از ن ر گردشگراب بسیار جذاب و دیدنی بوده و جزء  که تعدادی  از این اماکن

 مکانهای تاریخی و فرهنگی  و جزء میراث فرهنگی آب محسوب می شوند. 

خانه های تاریخی کاشاب که راوی حکایت های بلند و شیرین زندگی دسته جمعی هستند؛ قابل توصیف نیستند، بلکه باید از 

نزدیم مشاهده نمود و جریاب زندگی را در این خانه ها با تمام وجود و در تم تم آجرها، در البالی گل بوته ها و خالصه در 

جای جای آنها احساس کرد، خانه هایی که یادگار دوراب پدرساالری و زندگی ارباب رعیتی هستند، خانه هایی با اتاق های 

دردی و همدلی، کلیت تمام خانه های ه های تاریخی یعنی صیا، صمیمیت، وحدت، همفراواب و حیاط و امکانات مشترک. خان

تاریخی کاشاب یم چیز است، وحدت و در کنار هم بودب تمامی اعضای خانواده، در نتیجه از هم نگسیختن  رشته های انس و 

ی جواب در سایه بزرگترها. اما در ظاهر تیاوت الیت، پاره نشدب پیوند محکم خانواده ها و فراتر از همه، پر و بال گرفتن زوج ها

هایی است. هر خانواده با توجه به وضعیت اقتصادی اعضای خانواده و سلیقه های خود، در آراستن و آذین بستن خانه همت 

حیاط ،  گماشته ، معروف ترین این خانه ها: خانه عباسیاب، طباطبایی ها، بروجردی ها و عامری هاست. خانه عامری ها با هیت

گوی سبقت را از لحاظ بزرگی و وسعت از سایرین ربوده ، اما خانه بروجردی ها ، جایگاه عشق و محبت است . بنای این خانه از 

 عشق، پایه ریزی شد و با محبت و خلوص به اتمام رسید و مشهور شد.

 یمی توسط پژوهشگراب سایر کشورها  باشند کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی می تواند منبعی جهت انجام پژوهش های قد

در این راستا کتابخانه ها به عنواب مهم ترین نهادهای درگیر گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطالعات به حیظ میراث فرهنگی -

ز ایجاد به ویژه میراث فرهنگی مکتوب یم مرز و بوم کمم می کنند و در گردشگراب و محققاب برای سیر و بازدید از این مراک

 رغبت می کنند. 

جدای از این که در راه اندازی کتابخانه به بخش محتوایی)مجموعه، محتوا و...( توجه می شود. الزم است که در طراحی 

ساختماب کتابخانه ها از جدیدترین نوع معماری ها که متناسب با فرهنگ ایرانی ا اسالمی باشد استیاده کنیم. باید توجه 
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های معتبر جهاب ابخانه بسیار مؤثر است. کتابخانهری کتابخانه در جذب اولیه برای استیاده از امکانات کتداشت که سبم معما

همچوب کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه و موزه بریتانیا و در داخل کشور کتابخانه و موزه آستاب قدس رضوی دارای این 

 مزیت هستند.

عماری تزیین شده جذب کننده کاربراب از نقاط مختلف دنیا بوده کتابخانه سلطنتی دمشق اولین کتابخانه مهم که دارای م      

است که از سراسر جهاب گستره وسیعی از موضوعات شامل پزشکی، فلسیه، تاریخ و ادبیات در آب وجود داشته است ) هریس و 

 ( .5814،535جانسوب، 

ای از بهترین العاده ای داشته که ضمن زیبایی نما در آب ها مجموعهی دانشگاه های دنیا معماری فوق هاکتابخانهبرخی از 

دانشگاه هاروارد،  های دنیا می تواب به کتابخانهکتاب ها نگهداری می شود. از میاب بهترین، مجهزترین و قدیمی ترین کتابخانه

موجود  ترین کتابخانهدانشگاه هاروارد قدیمی بخانهدانشگاه آکسیورد، دانشگاه های آلماب، کانادا و ... اشاره کرد. به طور مثال کتا

شاخه ، بیش از هزار میلیوب مجموعه نییس را در خود جای داده است . عالوه بر آب  500در آمریکا است که در آب بیش از 

دانشگاه کمبریج که  نهبرنده جایزه نوبل در این دانشگاه تحصیل کرده  و از این کتابخانه استیاده کرده اند . کتابخا 70بیش از 

ای سال تبدیل شده و مجموعه 100های بزرگ و زیبای جهاب است در حال حاضر به موزه ای با قدمت یکی دیگر از کتابخانه

های قدیمی جهاب است. ) هیلن براند بودلین دانشگاه آکسیورد از دیگر کتابخانه میلیوب کتاب دارد. کتابخانه 100بیش از 

 (.  5717،587روبرت، 

را در رسیدب به این هدف یاری کند. به سخن دیگر آب جا  باید به گونه ای ساخته شود  که کتابخانه بنابراین بنای کتابخانه    

بایست محیطی استیاده بهینه از عوامل طبیعی میکه نیازهای زیستی مد ن ر است معمار با توجه به شرایط اقلیمی موجود و 

کاربراب باید  ن ر قرار دهد. معماری کتابخانهه نیازهای مادی و ایمنی او را مدتهیه کند و سلسل کتابخانهراحت را برای کاربراب 

های روحی و روانی از قبیل، ترس، وحشت، استرس و ناگواری های طبیعی از قبیل طوفاب، زلزله و را در برابر هر گونه تنش

 ی و هویت او را به خطر بیندازد و منافع او را ناامن کند بیزاراست.آتش سوزی ایمن سازد زیرا انساب از عواملی که هست

ها، ها نقش مؤثر داشته باشد. هدف معماری داخلی کتابخانهمعماری داخلی می تواند در ایجاد چنین فضایی در کتابخانه

 وانی فضا برای راحت سازی فعالیت در آب است.ر و فیزیکی عملکرد بهبود

خورد، جزء جدایی ها، بافتها، پرداختها و تمامی عوامل دیگری که در حین کار در کتابخانه به چشم میوسایل، تجهیزات، رنگ

که نتیجه حاصل از طراحی داخلی کتابخانه از ن ر زیبایی شناختی رود. برای آبناپذیر معماری داخلی کتابخانه به شمار می

 .ساختماب هماهنگ و مکمل و همراه آب باشد این عوامل با معماری بخش باشد، باید دلنشین و رضایت

 سعی...  و بافت رنگ، فرم، قبیل از مرتبط و وابسته عناصر با که کنند می تعریف هنری و فن دانش، مجموعه را معماری داخلی

کارکرد مناسب در کنار زیبایی معانی و معناها دارد. معماری داخلی، طیف  و کارایی به دستیابی و فضاها سازی بهینه در

ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلماب را در برمی گوناگونی از عناصر و مؤلیه

اسب در یم طرح مرتبط و خوشایند قرار این عناصر ابزارهای کار طراح هستند و همگی باید به طور هماهنگ و متنگیرد.

 گیرند.
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وابسته به ابنیه تاریخی های   کتابخانه از بازدید با هدف تعیین دالئل سیر به شهر کاشاب و ای هنام پایاب الزم به ذکر است که

 به «محقق  و گردشگر جذب بر نقش کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی شهرستاب کاشاب » تحت عنواب  شهرستاب کاشاب

پرسش 4 به پاسخ هدف با مزبور مقاله راستا، این در و است، شده انجام مقاله همین نویسندگاب توسط جامع و کامل صورت

از آنها  اهداف  -8و  محقق و گردشگر تاریخی شهرستاب کاشاب از سوی ابنیه به وابسته های کتابخانه علل بازدید از -5»اساسی

چگونه رابطه بین اهداف سیر به کاشاب و علل بازدید از کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی  -7سیر به شهرستاب کاشاب و 

ها نسبت های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشاب با دیدگاه آبرابطه بین حضور محققین و گردشگراب  در کتابخانه-4 «است؟

های بصری، فرهنگی، هنری، معماری( چگونه های مورد بازدید )به تیکیم انواع جذابیتانهدر کتابخ اذبه های معماریبه ج

 .تهیه و تدوین گردیده است «است؟

 

 . پیشینه پژوهش2

که « نقش آثار و بناهای تاریخی دوره صیویه در توسعه گردشگری شهر اصیهاب »(، در پژوهشی با عنواب 5713ثابت اقلیدی )

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

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

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

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

 جذب گردشگر به این شهر نقش اساسی داشته و توانسته اصیهاب را به یم موزه همیشه زنده تبدیل کند. 

که با  هدف بررسی نقش « نقش موزه های تهراب در جذب گردشگر با محوریت موزه ملی» (، در تحقیق  با عنواب5785اطهر )

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

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  آزموب فرضیات با استیاده از مدل میهومی برای دو گروه از گردشگراب خارجی

باستاب شناسی  ملی ایراب نقش قابل توجهی در زمینه ارتقاء آگاهی از تاریخ و فرهنگ و ایجاد غرور ملی برای گردشگراب 

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

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

 کشور نقش موثر دارد. 

« بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی مراجعاب به کتابخانه»(، در تحقیقی با عنواب 5788الهوتی، قنبریاب، مرادی)

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

پیمایشی توصییی صورت گرفت است ، به این نتیجه رسید که بین رضایمتندی مراجعاب با بحث طبیعت و معماری، میزاب 

 رضایت مندی مراجعاب در حد متوسط رابطه معنا داری وجود دارد.  
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ایرانی بر افزایش جذابیت کتابخانه ها و مراکز  -تاثیر نقوش و اشکال معماری اسالمی» (، در پژوهشی با عنواب 5784ی )رجای

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

 -توصییی 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 جذابیت بوده است. 

 

( در تحقیق خود به بررسی مدیریت کییی گردشگری فرهنگی برای دستیابی به بازدیدهای شادی بخش  و 5881یونی فیس)

پرداخته است . تحقیق وی هم در ساختار و هم در محتوا نیازهای متخصصاب را در حوزه های رضایتمند از میراث فرهنگی 

عمومی گردشگری و اوقات فراعت و مدیریت منابع میراث فرهنگی مدن ر دارد. بونی فیس در بررسی دره وزر فرانسه اعالم می 

جمله غارهای مشهور السکو ونریزی جزء میراث  دارد که هماهنگی بصری و فضایی در این دره که غارهای نقاشی شده آب از

جهانی است  رعایت شده است. همچنین مکاب های گذراندب تعطیالت و اردوگاه ها در چشم انداز کشاورزی درکنار قصر 

 ملی لوس واقع   شده اند. تحقیق وی بیانگر آب است  که دره ورز تجربه مطلوبی را برای بازدیدکنندگاب تدارک می –تاریخی 

بیند . بازدیدکنندگاب در زماب بازدید کنترل می شوند اما آنقدر با ظرافت که متوجه این امر نمی شوند و احساس می کنند که 

کامال با سرعت دلخواه به میل خود به این سو و آب سو می روند. نتایج تحقیق بونی فیس نشاب  می دهد ارزش های ذاتی یم 

)کاخ ها و سایر بناهای تاریخی( به خودی خود موجب جذابیت آب نمی شود بلکه یم مورد فرهنگی  و یم سایت خارجی

 نیازمند ارزش افزوده ای است که برای گردشگراب بیشتری دارای جذابیت باشد. 

به بررسی وضعیت گردشگری فرهنگی، رشد « گردشگری فرهنگی در اروپا» ( طی مقاله ای به نام 5881گرگ ریچاردز )

مانند کلکسیوب های هنری، بناها و یادماب های تاریخی  و موزه های ملی در فرانسه، اسپانیا و آلماب پرداخته تولیدات فرهنگی 

موزه  8100و  5110موزه در  80ترسیم و تعداد کل را از  5818-5110و برای نمونه جداولی را از رشد موزه ها  در بریتانیا از 

ود به توضیح میهوم گردشگری فرهنگی، گردشگر فرهنگی ، جاذبه های نشاب داده است. وی در تحقیق خ 5818در سال 

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

ز کشورهای مختلف اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی تیسیر کرده است. جایگاه گردشگری فرهنگی و میزاب بازدید گردشگراب ا

ی اروپایی مانند بلژیم، دانمارک، فرانسه، آلماب، یوناب، ایرلند، ایتالیا،هلند، پرتغال، اسپانیا، انگلستاب و ... میزاب گردشگراب داخل

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

های یم مکاب  با استیاده از منابع رهنگی و مقاصد شامل افزایش جاذبهگردشگری ف» ( تحقیق وی با نام8050چاردز)ری

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

 قوه و بالیعل به تشریح موضوع  مورد مطالعه اش می پردازد.های بالارائه مدل فرهنگ، توریسم و جاذبهوی با 
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 پژوهش روش شناسی. 3

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

 آب ها بوده است.مورد و مراجعه کنندگاب و بازدیدکنندگاب  53تاریخی شهر کاشاب،  مشتمل بر 

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

 مورد تقلیل یافت.  51مکرر محقق  از جامعه مورد مطالعه حذف گردیدند و عدد نهایی جامعه مورد مطالعه  به 

های نامه در اختیار مسئولین کتابخانهپرسش 10ی وابسته به ابنیه تاریخی به طور متوسط تعداد هاپس از شناسایی کتابخانه

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

مه به تیکیم اسامی هر کتابخانه جمع آوری گردید که پرسش نا 180پرسش نامه توزیع شده میاب آب ها، تعداد  5010تعداد 

های جامعه مورد در آب ها دالیل حضور در کتابخانهپرسش نامه به دلیل کامل و بدوب نقص بودب و این  که   730از این میاب 

ن شده بود، انتخاب تحقیقاتی و یا گردشگری و یا همزماب هر دوی آب ها تعیی -مطالعه تنها یکی از دو گزینه انجام سیر 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 عنواب ابزار گردآوری اطالعات، از  روایی صوری و محتوایی استیاده شده 

های موجود توب و منابع این حوزه  پرسش نامهساخته پژوهش حاضر در نتایج مطالعه ماست . از آب جا که پرسش نامه محقق 

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

-می های ابزار گردآوری اطالعات این تحقیق از روش تحلیل ضریب آلیا کرونباخ استیادهبرای سنجش پایایی هر یم از بخش

 شود که نتیجه آب در جدول زیر ارائه شده است. 

 

 آلیای کرونباخ برای پایایی سازه های پرسشنامه: 5جدول 

خضریب آلیا کرونبا تعداد مشاهدات اجزاء پرسشنامه  

355/0 730 اهداف سیر به کاشاب  

 دالیل حضور

 در کتابخانه

184/0 730 محققین  

315/0 730 گردشگراب  

گردشگراب دیدگاه محققین و  730 385/0  

151/0 730 کل  
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 يافته های پژوهش

 توصیفی های يافته بندی جمع-

 بررسی؛ مورد نمونه در که میشود نتیجه پیشین های¬بخش در آمده بدست اطالعات به توجه با

 .باشد می مرد پاسخگویاب از بیشتر 8/18 حضور درصد با زب پاسخگویاب تعداد -

 10 از بیشتر پاسخگویاب تعداد و سنین سایر با پاسخگویاب از بیشتر 1/75 حضور درصد با سال 70 تا 80 پاسخگویاب تعداد -

 .باشد می سنین سایر با پاسخگویاب از کمتر 4/1 حضور درصد با سال

 .باشد می محقق پاسخگویاب از بیشتر 8/11 حضور درصد با گردشگر پاسخگویاب تعداد -

 دکتری پاسخگویاب وتعداد تحصیلی سطوح سایر با پاسخگویاب از بیشتر 4/71 حضور درصد با لیسانس فوق پاسخگویاب تعداد -

 .باشد می تحصیلی سطوح سایر با پاسخگویاب از کمتر 7/55 حضور درصد با

 از بیشتر 1/14 حضور درصد با است گردشگر عنواب به زیارتی و سیاحتی تیریحی، سیر سیرشاب علت که پاسخگویانی تعداد -

 از کمتر 7/53% حضور درصد با است محقق عنواب به تحقیقاتی علمی سیرشاب علت که پاسخگویانی تعداد و پاسخگویاب سایر

 .باشد می پاسخگویاب سایر

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

 درصد با تحقیقاتی و علمی کارهای انجام کتابخانه در حضورشاب علت که پاسخگویانی تعداد و پاسخگویاب سایر از بیشتر 1/41

 ..باشد می پاسخگویاب سایر از کمتر 1/58 حضور

 . توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب علت حضور پاسخگویاب در کتابخانه8جدول

 

 

 

 

 درصد فراوانی علت حضور در کتابخانه

1/58% 13 محقق در جهت انجام کارهای علمی و تحقیقاتی  

1/74% 514 گردشگری  

1/41% 805 هر دو  

500% 448 کل  
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 تحقیق های پرسش به پاسخ

-رابطه معنی های وابسته به ابنیه تاريخی کاشانبین اهداف سفر به کاشان و داليل حضور در کتابخانهآيا  :1 پرسش

 ؟داری وجود دارد

دالیل حضور در »با « اهداف سیر به کاشاب»نشاب داد که سطح معناداری آزموب وجود رابطه بین  7های جدول یافته

دالیل حضور در »با « اهداف سیر به کاشاب»فرض وجود رابطه بین  %81بوده لذا با اطمیناب  α=01/0کمتر از « کتابخانه

« دالیل حضور در کتابخانه»با « اهداف سیر به کاشاب»مقدار همبستگی بین پذیرفته شده و این آزموب معنادار است. « کتابخانه

 یابدافزایش می« حضور در کتابخانه»، میزاب «سیر به کاشاب»( یعنی با افزایش r=  148/0مستقیم و قوی است )

 

 «دالیل حضور در کتابخانه»با « اهداف سیر به کاشاب». تحلیل همبستگی متغیرهای 7جدول 

با « سیر به کاشاباهداف »

«دالیل حضور در کتابخانه»  

یضریب همبستگ سطح  

 معناداری

 نتیجه تعداد

**148/0  وجود رابطه مستقیم و قوی 730 0/000 

 

 

 و از بعد ساختمابهای وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشاب کتابخانهدیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به نقش : 8پرسش 

 چگونه است؟ تجهیزات

 

 هاای دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به کتابخانه. آزموب مقایسه میانگین یم نمونه4جدول

 7نقطه برش = 

 انحراف میانگین تعداد 

 معیار

 آماره

 آزموب

 سطح

 معناداری

 اختالف

 میانگین

 %81فاصله اطمیناب 

 کراب پائین کراب باال

 854/0 108/0 111/0 000/0 888/70 141/0 11/7 730 ساختماب و تجهیزات

 

 

محاسبه شده که این میزاب بیشتر از مقدار  11/7« ساختماب و تجهیزات»میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 

واحد انحراف دارند. سطح معناداری آزموب کمتر از  141/0باشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ( می7مورد انت ار )عدد 
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01/0=α  ساختماب و »فرض مساوی بودب میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به  %81محاسبه شده لذا با اطمیناب

ها عددی مثبت است، لذا میانگین شود و چوب مقدار محاسبه شده برای اختالف میانگینبا مقدار مورد انت ار، رد می« تجهیزات

 .، بیشتر از مقدار مورد انت ار است«تجهیزاتساختماب و »دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 

 

های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشاب )به کتابخانهجذابیت در  عنصر: دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 8پرسش 

 های بصری، فرهنگی، هنری، معماری و علمی و تحقیقاتی( چگونه است؟تیکیم جذابیت

 

 ای دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به عنصر جذابیتنمونه. آزموب مقایسه میانگین یم 1جدول

7نقطه برش =   

نمیانگی تعداد   انحراف 

 معیار

 آماره

 آزموب

 سطح

 معناداری

 اختالف

 میانگین

%81فاصله اطمیناب   

نکراب پائی کراب باال  

های بصریجذابیت  730 11/7  414/0  181/84  000/0  114/0  171/0  170/0  

های فرهنگیجذابیت  730 31/7  318/0  705/58  000/0  310/0  300/0  118/0  

های هنریجذابیت  730 43/7  317/0  153/55  000/0  433/0  781/0  113/0  

های معماریجذابیت  730 41/7  174/0  437/50  000/0  415/0  711/0  171/0  

 

محاسبه شده  11/7« های بصریجذابیت»نشاب داد که میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به  1های جدول یافته

واحد انحراف دارند. سطح  414/0باشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ( می7که این میزاب بیشتر از مقدار مورد انت ار )عدد 

فرض مساوی بودب میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب  %81میناب محاسبه شده لذا با اط α=01/0معناداری آزموب کمتر از 

ها عددی شود و چوب مقدار محاسبه شده برای اختالف میانگینبا مقدار مورد انت ار، رد می« های بصریجذابیت»نسبت به 

 مورد انت ار است.، بیشتر از مقدار «های بصریجذابیت»مثبت است، لذا میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 

محاسبه شده که این میزاب بیشتر از مقدار  31/7« های فرهنگیجذابیت»میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 

واحد انحراف دارند. سطح معناداری آزموب کمتر از  318/0باشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ( می7مورد انت ار )عدد 

01/0=α های جذابیت»فرض مساوی بودب میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به  %81با اطمیناب  محاسبه شده لذا

ها عددی مثبت است، لذا میانگین شود و چوب مقدار محاسبه شده برای اختالف میانگینبا مقدار مورد انت ار، رد می« فرهنگی

 از مقدار مورد انت ار است. ، بیشتر«های فرهنگیجذابیت»دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 

محاسبه شده که این میزاب بیشتر از مقدار  43/7« های هنریجذابیت»میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 

واحد انحراف دارند. سطح معناداری آزموب کمتر از  317/0باشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ( می7مورد انت ار )عدد 

01/0=α  های جذابیت»فرض مساوی بودب میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به  %81محاسبه شده لذا با اطمیناب
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ها عددی مثبت است، لذا میانگین شود و چوب مقدار محاسبه شده برای اختالف میانگینبا مقدار مورد انت ار، رد می« هنری

 ، بیشتر از مقدار مورد انت ار است.«نریهای هجذابیت»دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 

محاسبه شده که این میزاب بیشتر از مقدار  41/7« های معماریجذابیت»میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 

واحد انحراف دارند. سطح معناداری آزموب کمتر از  174/0باشد و مشاهدات از این مقدار به اندازه ( می7مورد انت ار )عدد 

01/0=α  های جذابیت»فرض مساوی بودب میانگین دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به  %81محاسبه شده لذا با اطمیناب

ها عددی مثبت است، لذا میانگین شود و چوب مقدار محاسبه شده برای اختالف میانگینبا مقدار مورد انت ار، رد می« معماری

 ، بیشتر از مقدار مورد انت ار است.«های معمارییتجذاب»دیدگاه محققاب و گردشگراب نسبت به 

 

 فرضیه های تحقیق-

های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشاب با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به بین پربازدیدترین کتابخانهفرضیه یم: 

 داری وجود دارد.بطه معنیهای وابسته به ابنیه تاریخی )از جهت؛ ساختماب و تجهیزات کتابخانه( راابعاد کتابخانه

«هادیدگاه نسبت به ابعاد کتابخانه»با « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده». تحلیل همبستگی متغیرهای  1جدول  

«هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»  

یضریب همبستگ  سطح  

 معناداری

 نتیجه تعداد

«ساختماب و تجهیزات»  **317/0 و قوی وجود رابطه مستقیم 730 0/000   

 

با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»سطح معناداری آزموب وجود رابطه بین 

ترین پربازدیدکننده»فرض وجود رابطه بین  %81بوده لذا با اطمیناب  α=01/0کمتر از « ساختماب و تجهیزات کتابخانه»

پذیرفته شده و این آزموب معنادار « ساختماب و تجهیزات کتابخانه»گردشگراب نسبت به با دیدگاه محققین و « هاکتابخانه

ساختماب و تجهیزات »با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»است. مقدار همبستگی بین 

ساختماب و تجهیزات »و گردشگراب نسبت به( یعنی با بهبود دیدگاه محققین r=  317/0مستقیم و قوی است )« کتابخانه

 یابد.افزایش می«هابازدید از کتابخانه»میزاب «کتابخانه

 

های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشاب با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به فرضیه دو :بین پربازدیدترین کتابخانه

داری های بصری، هنری، معماری( رابطه معنییم انواع جذابیتهای وابسته به ابنیه تاریخی )به تیکعنصر جذابیت کتابخانه

 وجود دارد.
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 «های بصری جذابیت»با « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده». تحلیل همبستگی متغیرهای 3جدول 

 «هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»

ضریب  

 همبستگی

سطح 

 معناداری

 نتیجه تعداد

وجود رابطه مستقیم و  730 000/0 145/0** «های بصریجذابیت»

 قوی

وجود رابطه مستقیم و  730 000/0 188/0** «های هنریجذابیت»

 قوی

وجود رابطه مستقیم و  730 000/0 104/0** «های معماریجذابیت»

 قوی

 

با دیدگاه « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»نشاب داد که سطح معناداری آزموب وجود رابطه بین  3های جدول یافته

فرض وجود رابطه بین  %81بوده لذا با اطمیناب  α=01/0کمتر از « های بصریجذابیت»محققین و گردشگراب نسبت به 

پذیرفته شده و این آزموب « های بصریجذابیت»با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»

های جذابیت»با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به « هاترین کتابخانهربازدیدکنندهپ»معنادار است. مقدار همبستگی بین 

، میزاب «های بصریجذابیت»( یعنی با بهبود دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت بهr=  145/0مستقیم و قوی است )« بصری

 .یابدافزایش می«هابازدید از کتابخانه»

 

با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»ین سطح معناداری آزموب وجود رابطه ب

با « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»فرض وجود رابطه بین  %81بوده لذا با اطمیناب  α=01/0کمتر از « های هنریجذابیت»

وب معنادار است. مقدار همبستگی بین پذیرفته شده و این آزم« های هنریجذابیت»دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به 

 188/0مستقیم و قوی است )« های هنریجذابیت»با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»

 =rبد.یاافزایش می«هابازدید از کتابخانه»، میزاب «های هنریجذابیت»( یعنی با بهبود دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به 

با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»سطح معناداری آزموب وجود رابطه بین 

با « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»فرض وجود رابطه بین  %81بوده لذا با اطمیناب  α=01/0کمتر از « های معماریجذابیت»

پذیرفته شده و این آزموب معنادار است. مقدار همبستگی بین « های معماریذابیتج»دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به 

مستقیم و قوی است « های معماریجذابیت»با دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به « هاترین کتابخانهپربازدیدکننده»

(104/0  =rیعنی با بهبود دیدگاه محققین و گردشگراب نسبت به )«افزایش «هابازدید از کتابخانه»میزاب «معماریهای جذابیت

 یابد. می
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 بحث و نتیجه گیری. 6

  1/14های پژوهش حاضرنشاب داده است انجام سیرهای تحقیقاتی، سیاحتی، زیارتی و به عبارتی گردشگری با % یافته

آب به خود اختصاص داده است. %  بیشترین مقدار حضور را در زمینه دالیل سیر به شهر کاشاب و نیز حضور در کتابخانه های

از پاسخگویاب هدف خود را از سیر به کاشاب و بازدید از کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی آب انجام پروژه های  1/41

یافته های  آب صرفاً به معقوله گردشگری اختصاص داشته است. 1/74ری مطرح کرده اند که از این رقم % گتحقیقاتی و گردش

(، که در تمامی این پروژه ها 5713( و تقی پور)5713(، ثابت اقلیدی)5710ژوهش در این بخش با یافته های مع می)این پ

علت حضور گردشگراب در شهرهای مختلف را رفع نیاز های تیریحی، توریستی و گردشگری و نیز برخورداری از جاذبه های 

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

استیاده از منابع  های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشاب از دیدگاه محققاب، به ترتیب؛ترین دالیل حضور در کتابخانهمهم

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

این امر با یافته های تحقیق مهرباب .، بازدید از آداب رسوم و سنن ملی و گردشگری مذهبی بوده استبازدید اماکن باستانی

( باعنواب طراحی کتابخانه مرکزی مشهد که به بازشناسی وجه نمادین کتابخانه در یم نمای فرهنگی پرداخته  و نیز 5711)

 ه معماری کتابخانه ها را عامل جذب مراجعه کنندگاب بیشتر به کتابخانه می داند همسو است.( ک5718تحقیق علیپور حاف ی)

در این تحقیق، کتابخانه های وابسته به میراث فرهنگی )ن یر؛ امیرکبیر، بقعه چهل تن و سیلم که جملگی دارای جاذبه های  

بازدید قرار گرفته اند، لذا،  از سایر انواع کتابخانه ها مورد بیشتر 40مجازی و تاریخی در بناهای خود بوده اند( با درصد حضور 

تواب نتیجه گرفت که این کتابخانه ها از جمله جاذبه های گردشگری فرهنگی و عوامل جذب محقق و گردشگر داخلی و می

ه مرکزی مشهد که به ( باعنواب طراحی کتابخان5711خارجی به شهر کاشاب بوده اند، این امر با یافته های تحقیق مهرباب )

( که معماری کتابخانه ها را 5718بازشناسی وجه نمادین کتابخانه در یم نمای فرهنگی پرداخته  و نیز تحقیق علیپور حاف ی)

 «کتابخانه ها پربازدیدکننده ترین» بین همبستگی مقدار عامل جذب مراجعه کنندگاب بیشتر به کتابخانه می داند همسو است.

 های¬جذابیت»، (188/0) «هنری جذابیت های» ،(145/0) «بصری های-جذابیت» به نسبت گردشگراب و ینمحقق دیدگاه با

بازدید از کتابخانه های وابسته  ها جذابیتانواع  به نسبت گردشگراب و محققین دیدگاه بهبود با یعنیاست، ( 104/0) «معماری

نتیجه نوعی پیوند بین کتابخانه با  بدیهی است، افزایش می یابد. به ابنیه تاریخی توسط محققین و گردشگراب داخلی و خارجی

زیرا کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی شهر کاشاب با عنایت به نقش و جایگاه طبیعت در  ،طبیعت، اقلیم و معماری است

( با عنواب 5718تحقیق ناصری ) ، یافته های تحقیق حاضر با یافته ها. از این حیثمعماری آب ها طراحی و تجهیز گردیده اند

 سو و هم راستا است. کامال هم« پیوند با طبیعت در معماری کتابخانه ها»

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

 میراث حیظ به اطالعات، اشاعه و سازماندهی گردآوری، درگیر نهادهای ترین مهم عنواب به کشور های کتابخانه خوب های

 منتهی (گردشگر و محقق از اعم) ها آب بازدیدکنندگاب ن ر جلب و بوم، و مرز یم مکتوب فرهنگی میراث ویژه به فرهنگی،

 -یفرهنگ مسائل به کتابخانه، اجتماعی وجه و اعتبار  دانش، بر افزودب ضمن گذار این از تا آورد پدید را شرایطی و گردد
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 بجل و نهادها دیگر با ها کتابخانه همکاری و مشارکت جامعه، های ارزش به نسبت تعهد اییای اجتماعی، هنجارهای و اخالقی

 هم با یقتلی در( تاریخی ابنیه)  طبیعی و( ها کتابخانه) فرهنگی هایجذابیت وجود. لذا، بیانجامد ها آب معنوی و مالی حمایت

 میزاب هچ تا ها کتابخانه دهد نشاب و بوده بسیار ارزش حائز تواند می گردشگری و فرهنگی اندازچشم یم به دادب شکل در و

 نقش ایایی دارای جایگاه استراتیم بوده و به گردشگری صنعت در نیز و فرهنگی تاریخی توسعه و تحقق در توانند می

 به وابسته های کتابخانه یعنی مهم این به گردد می توصیه مربوطه های حوزه کاراب اندر دست و مسولین به رو این از. دبپردازن

دارند. معطوف بیشتری عنایت و دقت تاریخی ابنیه  

 ی زیر ارایه گردیده است:پیشنهادها پژوهش حاضر ، دردر این راستا

 کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی به سازماب های متولی گردشگری فهرست اسامیعرضه  -

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

 گردشگراب

 نیه تاریخیفراهم کردب منابع برای پژوهشگراب صنعت گردشگری در کتابخانه های وابسته به اب-

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

 معرفی کتابخانه های وابسته به ابنیه تاریخی از طریق برنامه های ملی و بین المللی صدا و سیما -

  

 

 نابعم

 

 رسانی، کتابخانه تربیت تبریز.اطالع(، دائرةالمعارف کتابداری و 5788آزاده، فریدوب،)

 (، فرهنگ اصطالحات فرهنگ گردشگری و هتل داری چاپ دوم، انتشارات سگال، مشهد.5718آسیایی، مهدی)

 (. درآمدی بر مطالعه و نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه، تهراب: نشر چاپار.5717اشرفی ریزی، حسن)

 ابخانه ها و گردشگری فرهنگی فرصتی برای توسعه خدمات اطالع رسانی، تهراب: چاپار.(. کت5785اشرفی ریزی، حسن)

 . 8دائره المعارف کتابداری و اطالع رسانی. ج«. مشار، خانبابا(. »5711افشار زنجانی، ابراهیم)

 فصلنامه کتاب. دوره سیزدهم. شماره سوم. «. کتابخانه صاحب بن عباد(. »5715بابازاده، شهال)

 (،اکوتوریسم گردشگری پاک، ماهنامه طبیعت گردی، تهراب. 5713ی، منوچهر، )امان

 .885ش، ح5711آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم، نشر دفتر تبلیغات اسالمی، 

 شم.( . نقش کتابخانه ها در توسعه فرهنگی . شیرازه ، سال اول شماره ش 5713امیدی فر ، سیروس ، خمسه ، اصغر) 

 (. صاحب بن عباد وزیر دین پرور. تهراب: سازماب تبلیغات اسالمی. 5737بابایی، سعید)

 (، ترجمه دکتر محمود عبداله زاده،دفتر پژوهش های فرهنگی، تهراب5710بونی فیس، پریسیال، مدیریت گردشگری فرهنگی،)
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