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معمــاری روســتایی ،تمایــات
رفتــاری ،بازدیدکننــده ،مــوزۀ می ـراث
روســتایی گیــان

چکیده
معمــاری و ویژگیهــای آن ،یکــی از عوامــل مهــم جــذب گردشــگران بــوده و نقــش
مهمــی در ایــن حــوزه ایفــا کــرده اســت؛ حــال آنکــه مجموعهســازی آن مبتنــیبــر میـراث
روســتایی در قالــب مــوزه ،میتوانــد قــدرت ایــن جذابیــت را ب ـرای گردشــگران دوچنــدان
ســازد .برایناســاس ،مقالــۀ حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش معمــاری خانههــای روســتایی
در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان در مــوزۀ میــراث روســتایی گیــان شــکل گرفــت.
هــدف پژوهــش توصیفــی ـ تبیینــی بــوده اســت .جامعــۀ آمــاری را بازدیدکننــدگان مــوزۀ
می ـراث روســتایی گیــان تشــکیل دادهانــد .تعــداد نمونــۀ آمــاری ،بــا توجــه بــه فرمولــی
کــه در بخــش روش پژوهــش گ ـزارش شــده 114 ،نفــر بــرآورد شــد .در ایــن پژوهــش ،از
روش نمونهگیــری غیراحتمالــی دردســترس اســتفاده شــد .دادههــا از طریــق پرســشنامه
جم ـعآوری شــدند .روایــی پرس ـشنامه بهصــورت صــوری و پایایــی آن براســاس تحلیــل
آلفــای کرونبــاخ تأییــد شــد .تحلیــل دادههــا و آزمــون فرضیههــا ،بــا اســتفاده از آمــار
توصیفــی و آزمــون رگرســیون چندمتغیــره انجــام شــد .یافتههــا نشــان دادنــد کــه معمــاری و
عناصــر چشــمانداز معمــاری ،عملکــرد معمــاری ،زیباییشناســی معمــاری و معناگرایــی
معمــاری ،بهترتیــب ،بیشــترین تأثیــر را در تمایــات بازدیدکننــدگان دارنــد .درنهایــت
نتیجهگیــری شــد کــه نقــش متغیــر «معمــاری خانههــای روســتایی» در «تمایــات
بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث روســتایی گیــان» قویتــر و شــدیدتر از نقــش تکتــک
عناصــر تشــکیلدهندۀ معمــاری در تمایــات رفتــاری آنهاســت و ایــن یعنــی عناصــر
معمــاری اثــری همافزاینــده دارنــد و در ترکیــب بــا هــم ،قــدرت تأثیرشــان زیــاد میشــود.

مقدمه
برنامههــای وفادارســازی گردشــگران و برانگیختــن تمایــات
رفتــاری مثبــت آنهــا در بازارهــای رقابتــی گردشــگری ،یکــی از
اهــداف راهبــردی اصلــی مقصدهــا بهشــمار مــیرود .یکــی از
مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار در تمایــات رفتــاری گردشــگران،
معمــاری بناهــا و میـراث معمــاری اســت .نقــش ُپررنــگ معمــاری
در گردشــگری و پیونــد ایــن دو بــا یکدیگــر (فرجـیراد و افتخاریان،
 )50 :1391بــه حــدی اســت کــه معمــاری یکــی از مهمتریــن
محصــوالت مصرفــی گردشــگری ( )Scerri et al., 2016: 1و
از خواســتنیترین و اصلیتریــن جاذبههــای گردشــگری بهشــمار
مــیرود کــه جــزو داراییهــای بــاارزش هــر کشــور اســت
(.)Noraslinda et al., 2018: 2; Khaksar et al., 2011: 35
بهرغــم اینکــه معمــاری و بناهــا بهنــدرت بــا هــدف
اولیــۀ گردشــگری و انگیــزش گردشــگران طراحــی شــدهاند
(،)Farshidfar and Pourkhiz, 2014; Pla’tou, 2007
بــه هدفــی قابــل عرضــه در بــازار گردشــگری تبدیــل شــدهاند

( .)Ockman & Frausto, 2005برخ��ی اوق��ات معمــاری در
تمامــی فعالیتهــای گردشــگری (دسترســی ،اقامتــی ،تفریحــی و
جاذبههــا) نق��ش داش��ته اس��ت ( .)Specht, 2014: 2ازایــنرو،
نمیتــوان گردشــگری را بــدون معمــاری در نظــر گرفــت (Scerri
 .)et al., 2016: 1بــا وجــود اینکــه گردشــگری مبتنــی بــر
معم��اری یک��ی از کهنتری��ن گونهه��ای گردش��گری اس��ت (زال،
 ،)95 :1396مفهــوم جدیــدی بــه نــام «ســفر بهســوی معمــاری»3
( )Shulman, 2012ظهــور کــرده کــه ایــدهای خالقانــه از ســفر
بــا تمرکــز بــر معمــاری ،میـراث و الگوهــای فرهنگــی ســفر و درک
تعامــل بیــن معمــاری و مــردم اســت (Dunning Thierstein,
 )2019: 58و نیــز اشــکال نویــن معمــاری را دربــر میگیــرد
(.)Rattanaprichavej, 2019; Specht, 2014: 18
مقصدهــای مبتنــی بــر معمــاری ،مناطــق خاصیانــد کــه
میتــوان از معمــاری بهمثابــۀ ابــزاری اساســی بــرای تحریــک
توســعۀ گردشــگری اســتفاده کــرد ( .)Piatkowska, 2012یکــی
از گونههــای ایــن مقصــد ،موزههــای خانههــای تاریخــی
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اســت .مــوزۀ خانههــای تاریخــی را میتــوان مجموعــهای
از بناهــای تاریخــی تعریــف کــرد کــه تمرکــزش بــر نگــهداری و
تفســیر ســاختمان تاریخــی و نحــوۀ زندگــی مــردم بومــی در آن
اســت ( .)Palau-Saumell et al., 2016ایــن موزههــا بــا
هــدف بهرهبــرداری و افزایــش فعالیتهــای انســانی ب ـرای حفــظ
ســنت و هویــت مــکان ( )Maggi & Falletti, 2000: 16و
برپایــۀ امکانــات ،ویژگیهــا و نیازهــای محیطــی هــر منطقــه
ش��کل میگیرنــد (آذیــن .)42 :1395 ،همافزایــی معمــاری و
ویژگیهــای آن در قالــب یــک محصــول (خانههــای بــا معمــاری
ســنتی) بهصــورت نمایــش در موزههــا ،بهگونــهای اســت
کــه اثــر قدرتمنــدی در رفتــار بازدیدکننــدگان دارد (Khaksar
 )et al., 2011: 36و در جــذب آنهــا اهمیــت باالیــی دارد
(ابوالقاســمیمقدم و صادقــی.)1 :1392 ،
یکــی از موزههایــی کــه بــا هــدف صیانــت و نمایــش معمــاری
بومــی ـ روســتایی تأســیس شــده ،مــوزۀ می ـراث روســتایی گیــان
اس��ت .ایـ�ن مــوزه ،بهصــورت اختصاصــی بــا هــدف حفاظــت،
نگ ـهداری و احیــای می ـراث مــادی و معنــوی مــردم اســتان گیــان
تأســیس شــده و بــه بررســی معمــاری روســتایی کهــن در مناطــق
گوناگــون گیــان پرداختــه اســت .در ســاخت مــوزه ،بــه شناســایی،
واچینــی و دوبارهچینــی گونههــای متنــوع منــازل روســتایی ،کــه
در نقــاط مختلــف اســتان گیــان قــرار داشــتند ،توجــه خاصــی
شــده اس��ت .ای��ن م��وزه عالوهب��ر صیان��ت از اصال��ت و فضــا ،روح
حاکــم در ایــن بناهــا را حفــظ کــرده اســت .ایــن مــوزه در فضــای
بــاز بــا توجــه بــه ارائــۀ عناصــر فرهنگــی بــا محوریــت معمــاری،
از پتانسـ�یل جذــب بیش��تر بازدیدکنن��دگان برخ��وردار اسـ�ت (مــوزۀ
میـراث روســتایی گیــان .)1395 ،ایــن مــوزه مبتنــی بــر بازنمایــی
معم�اـری خانهه��ای تاریخ�یـ و ویژگیه�اـی آن بــه دنبــال جــذب
می��زان قاب��ل قبولیــ از بازدیدکنندــگان و تحریــک تمایــات رفتــاری
آنهــا در جهــت مثبــت اســت.
از موزههــای مبتنــی بــر معمــاری ،در عصــر حاضــر،
یعنــی عصــر «اقتصــاد تجربــه» ،بســیار اســتقبال شــده (Blasco
 )López et al., 2020و گردشــگران زیــادی را بــه خــود جلــب
کــرده اســت (Izadi Najafabadi et al., 2019; Shayegan,
 .)2019ایــن موزههــا بهمنزلــۀ جاذبههایــی خــاص و متمایــز
از جاذبههــای دیگــر عمــل میکننــد و در تمایــات رفتــاری
گردشــگران تأثیــر میگذارنــد (;Rattanaprichavej, 2019
 .)Kaur & Kaur, 2019منحصربهفردبــودن معمــاری (Blasco
 )López et al., 2020 Blascoو ویژگیهــای زیباییشــناختی
()Izadi Najafabadi et al., 2019; Pramanik et al., 2016
آن ،نگــرش بازدیدکننــدگان را بهمنظــور تمایــات رفتــاری مثبــت
تغیی��ر میدهــد .تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان ،متغیــر مهــم
توســعۀ مــوزۀ خانههــای تاریخــی شــناخته میشــود؛ بهگونــهای
کــه اثــر قدرتمنــدی در رفتــار بازدیدکننــدگان دارد (Khaksar et

 )al., 2011: 36و در جــذب آنهــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت (ابوالقاســمیمقدم و صادقــی.)1 :1392 ،
یکــی از موزههایــی کــه بــا هــدف صیانــت و نمایــش معمــاری
بومــی ـ روســتایی تأســیس شــده ،مــوزۀ می ـراث روســتایی گیــان
اس��ت .ایـ�ن مــوزه ،بهصــورت اختصاصــی بــا هــدف حفاظــت،
نگ ـهداری و احیــای می ـراث مــادی و معنــوی مــردم اســتان گیــان
تأســیس شــده و بــه بررســی معمــاری روســتایی کهــن در مناطــق
مختلــف گیــان پرداختــه اســت .در ســاخت مــوزه ،بــه شناســایی،
واچینــی و دوبارهچینــی گونههــای متعــدد منــازل روســتایی ،کــه
در نقــاط مختلــف اســتان گیــان قــرار داشــتند ،توجــه خاصــی
ش��ده اس�تـ .ای�نـ م��وزه ع�لاوه ب��ر صیانتــ از اصال��ت و فضــا،
روح حاکمــ در ایــن بناهـ�ا را حف��ظ ک��رده اســت .ایــن مــوزه در
فضــای بــاز بــا توجــه بــه ارائــۀ عناصــر فرهنگــی بــا محوریــت
معم��اری ،پتانسـ�یل جذــب بیش��تر بازدیدکنن��دگان را دارد (مــوزۀ
میـراث روســتایی گیــان .)1395 ،ایــن مــوزه ،مبتنــی بــر بازنمایــی
معم�اـری خانهه��ای تاریخ��ی و ویژگیه��ای آن و بــه دنبــال جــذب
تع��داد زی��ادی از بازدیدکنندــگان و تحریــک تمایــات رفتــاری
آنهــا در جهــت مثبــت اســت.
از موزههــای مبتنــی بــر معمــاری ،در عصــر حاضــر یعنــی
«عصــر اقتصــاد تجربــه» بســیار اســتقبال شــده (Blasco López
 )et al., 2020و گردشــگران بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده
اســت (Izadi Najafabadi et al., 2019; Shayegan,
Palau-Saumell et al., 2016; Vukadinovic,( .)2019
 .)2011موزههــای مذکــور بــه مرکــز توجهــات مدیریــت ایــن
جاذبههــا تبدیــل شــدهاند؛ زیــرا بازدیدکنندگانــی کــه تمایــات
رفتــاری مثبــت دارنــد ،بــه صــرف هزینههــای بیشــتری تمایــل
دارنــد و میتواننــد بــا توصیههــای شــفاهی مثبــت (Blasco
ّ
 )López et al., 2020نقــش مبلــغ بانفــوذ و رایــگان (Kaur
 )& Kaur, 2019را داشــته باشــند و از ایــن راه ،بــه عاملــی بــا
قابلیــت ســودآوری ب ـرای مقاصــد تبدیــل شــوند .ایــن ســودآوری
میتوانــد در حوزههــای انگيــزش گردشــگران (،)Specht, 2014
برندســازی ،افزایــش ارزش محصــول گردشــگری ،افزایــش عالقــۀ
گردشــگران و بهبــود تجربــۀ آنهــا ( )Pla’tou, 2007و همچنیــن
ابــزار بازاریابــی و مزیتهــای رقابتــی ()Piatkowska, 2012
باشــد.
ازآنجاکــه گردشــگری معمــاری موضــوع جدیــدی در
گردشــگری اســت ،در ایــن حــوزه ادبیــات کمــی وجــود دارد
( .)Izadi Najafabadi et al., 2019همچنیــن در حــوزۀ
تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان بهنســبت جاذبــۀ معمــاری
بناهــای تاریخــی ،تحقیقــات اندکــی صــورت پذیرفتــه اســت
(;Blasco López et al., 2020; Shayegan, 2019
Rattanaprichavej, 2019; Kaur & Kaur, 2019; Palau .)Saumell et al., 2016; Pramanik et al., 2016در ادامــه

نقش معماری خانههای روستایی در تمایالت رفتاری
بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن

نظریههای روانشناسی محیطی
روانشناســی محیطــی بهمنزلــۀ یکــی از مجموعههــای
روانشناســی و زیرشــاخۀ علــوم رفتــاری در اواخــر دهــۀ 1960
میــادی مطــرح شــد کــه بــه بررســی رفتارهــای انســان در ارتبــاط
بــا ســکونتگاه یــا محیــط پیرامــون میپــردازد .نظریههــای
روانشناســی محیطــی ،کــه مبتنــی بــر رفتــار اف ـراد درقبــال محیــط
معمــاری اســت ،شــامل نظریــۀ میــدان کــورت لویــن (،)1944
الگــوی عدســی یــا کنشگرایــی احتمالــی برانســویک (،)1956
نظریــۀ اصــل وضــوح فضاهــای لینــچ ( ،)1960نظریــۀ بومشناســی
بارکــر ( ،)1968نظریــۀ کنــش متقابــل ادراک ایتلســن (،)1973
معنــا و قابلیتهــا محیطــی گیبســون ( ،)1979نظریــۀ روح مــکان
نوربرگ-شــولز ( ،)1980نظریــۀ مــکان کانتــر ( )1986اســت
(امامقلــی و همــکاران.)1391 ،
براســاس نظریههــای روانشناســی محیطــی ،میــان محیــط،
تجربــه و رفتــار انســان پیوندهــای مشــترک ایجــاد میشــود و ایــن
پیوندهــا بهصــورت تعامــات ،تقابــات ،کنشهــا و تجــارب
انســان بــا ابعــاد اجتماعــی ،زیباشــناختی ،احساســی و فیزیکــی
محیــط اســت ( .)Rattanaprichavej, 2019معمــاران در
طراحــی بناهــا بــه شــناخت روانشناســانه رفتــار انســانها توجــه
دارنــد ،در نتیجــۀ نظریههایــی ماننــد روانشناســی محیطــی ،کــه بــه
بررســی ارتبــاط رفتــار انســان و محیــط کالبــدی میپردازنــد ،ب ـرای
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مبانی نظری
در بســتر تبییــن نظــری مســئلۀ پژوهــش ،بــه علــت اینکــه
ســؤال پژوهــش در راســتای بررســی تمایــات رفتــاری گردشــگر در
محیــط معمــاری اســت ،نزدیکتریــن نظریههــا بــه مســئلۀ پژوهــش
نظریههــای رفتــار برنامهریزیشــده و روانشناســی محیطانــد کــه
در ادامــه بــه تبییــن ایــن نظریههــا در راســتای بررســی موضــوع
پرداختــه میشــود.
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بــه ایــن پژوهشهــا اشــاره میشــود:
شــایگان بــا بررســی مجموعــۀ باســتانی یادبودهــای معمــاری
و تأثیــر آن در تمایــات رفتــاری ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
ً
بازدیدکننــدگان بــه توصیــه و بازدیــد مجــدد تمایــل نســبتا باالیــی
دارنــد ( .)Shayegan, 2019کائــور و کائــور دریافتنــد کــه
میــراث معمــاری در تمایــل بــه توصیــه و تمجیــد و نیــز تمایــل
بــه بازدیــد مجــدد ،تأثیــر مثبــت دارد (.)Kaur & Kaur, 2019
راتاناپریچــاوج بــا اســتفاده از تئــوری ادراک بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه طراحــی معمــاری نویــن از طریــق تأثیرگــذاری در ارزش
احساســی و اجتماعــی ،در تمایــات رفتــاری گردشــگران مؤثــر
اســت ( .)Rattanaprichavej, 2019ایــزدی نجفآبــادی و
همــکاران بــا مطالعـهای در اصفهــان ،دریافتنــد کــه معمــاری عاملــی
بــرای جــذب گردشــگران بــه مقصــد اســت و توانســتند شــانزده
موضــوع بــرای بســتۀ ســفر مبتنــی بــر معمــاری را معرفــی کننــد
( .)Izadi Najafabadi et al., 2019یــی و همکارانــش دریافتنــد
کــه اصالــت میــراث معمــاری ،عاملــی تعیینکننــده در وفــاداری
بازدیدکننــدگان اســت ( .)Yi et al., 2017پاالئــو ـ ســائومل و
همکارانــش بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ویژگیهــای موزههــای
خانههــای تاریخــی در تمایــل بــه توصیــۀ شــفاهی و بازدیــد
مجــدد بازدیدکننــدگان تأثیــر مثبــت و مســتقیم دارنــد (Palau-
 .)Saumell et al., 2016پرامانیــک و همــکاران بــا بهکارگیــری
تئــوری رفتــار برنامهریزیشــده بــه تبییــن تمایــات رفتــاری
بازدیدکننــدگان از موزههــای میراثــی پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه ارزش قدمتــی ،فرهنگــی و زیباییشــناختی در نگــرش
و رفتــار آتــی بازدیدکننــدگان تأثیــر مثبــت میگــذارد (Pramanik
 .)et al., 2016توکلیــان و خالقــی ( )1397دریافتن��د کــه عناصــر
هویتســاز معمــاری ،کــه ســبب جــذب گردشــگر میشــود،
شــامل عنصــر کالبــدی (شــکل و ســازه) و عنصــر غیرکالبــدی (معنــا
و رمزگرایــی و زیباییشناســی) هســتند .زال ( )1396در بررســی
خ��ود ب��ه ایـ�ن نتیج��ه رســید کـ�ه عناصــر معمــاری ســنتی ،کــه ســبب
جــذب گردشــگر اســت ،شــامل شــاخص کالبــدی (ســاختار،
تزئینــات و  )...و شــاخص ادراکــی (هویــت ،حــس تعلــق مکانــی)
میشــود .از دیــدگاه معماریــان و همــکاران ( ،)1395ویژگیهــای
معمــاری نظیــر تازگــی و منحصربهفردبــودن ،ســمبلیک و نمادگرایــی
و جذابیــت بصــری ،در جذابیــت یــک مجموعــۀ گردشــگری
بهمنظــور جــذب گردشــگر اثرگــذار اســت .گرزالدینــینــادری
( )1394معتقـ�د اســت معمــاری منــازل مســکونی ،کــه بــا محیــط
تناســب دارد ،یعنــی اســتفاده از مصالــح بــومآورد ،ســبب جــذب
گردشــگر بــه ایــن روســتا شــده اســت.
در ایــن پژوهشهــا ،عناصــر معمــاری نظیــر ســاختارمندی،
عملکــردی ،هویتمنــدی ،معناگرایــی ،زیباییشناســی،
چشــمانداز ،نیرومنــدی و خاصبــودن و ابعــاد آنهــا بهصــورت
نامنســجم و بــدون دســتهبندی و تکبهتــک بررســی شــدهاند؛

درحالــی کــه پژوهــش حاضــر عالوهبــر ارائــۀ تمامــی عناصــر و
ابعــاد معمــاری ،کــه در جــذب بازدیدکننــده بــه ســمت ســازههای
معمــاری اثرگذارنــد ،ادبیــات جدیــدی را دربــارۀ موضــوع پژوهــش،
کــه بهصــورت محــدود بــه آن پرداختــه شــده بــود ،ارائــه کرده اســت.
بهعــاوه ،صالبــت پژوهشهــای پیشــین بــرای تبییــن تمایــات
رفتــاری بازدیدکننــدگان موزههــای خانههــای تاریخــی کافــی نبــوده
اســت .بــه همیــن علــت و بهمنظــور برطرفکــردن ایــن شــکافها
و افزایــش دانــش درمــورد نحــوۀ تأثیرپذیــری تمایــات رفتــاری از
معمــاری و عناصــر آن ،تحقیــق حاضــر انجــام شــده اســت .ازاینرو،
هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر ،بررســی تأثیــر معمــاری خانههــای
تاریخــی و عناصــر آن در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ
میــراث روســتایی گیــان اســت تــا چگونگــی ایــن تأثیرپذیــری را
تبییــن کنــد.
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آنهــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت (ســاالری و
مهــدوی.)2 :1395 ،
معمــاری در قالــب ترکیــب مــاده و هنــر تعریــف میشــود
(آذیــن .)30 :1395 ،در تعریفــی ســاده ،میتــوان از آن بهمنزلــۀ
تبلــوری از فرهنــگ یــک جامعــه در گــذر زمــان یــاد کــرد
( .)Pratheep, 2013, 40معمــاری همــواره بخــش ناگسســتنی
گردشــگری بهشــمار میآمــده و دو جایــگاه اساســی در گردشــگری
دارد کــه شــامل «الزمــه» و «جذابیــت» اســت (& Dargahi
 .)Pazhouhanfar, 2014: 277رفتــار بازدیدکننــدگان در برابــر

معمــاری ابنیــۀ تاریخــی ،مرتبــط بــا «جذابیــت» اســت کــه تحــت
تأثیــر بخشــی از عناصــر معمــاری یــا برآینــدی از کل آن قـرار دارد.
در جــدول  ،۱مبتنــی بــر نظریههــای موجــود در روانشناســی
محیطــی ،عناصــر معمــاری از ادبیــات پژوهــش اســتخراج شــد.
بــه علــت تعــدد ابعــاد معمــاری اســتخراجی از ادبیــات ،از طریــق
روش کاهــش ابعــاد ،ایــن ابعــاد در عناصــر هشــتگانۀ عناصــر
دســتهبندی شــدند .گفتنــی اســت ایــن دســتهبندی مبتنــی بــر
دیــدگاه پژوهشــگران ایــن پژوهــش بــوده اســت.

جدول  :1عناصر معماری
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معیارهای معماری (منبع)

عنصر

شکل و نوع سازه (( )STR1توکلیان و خالقی)1397 ،؛ ّفناوری ساخت
(( )STR2امیدی)1394 ،؛ مواد و مصالح بومآورد و طبیعی ()STR3
(زال)1396 ،؛ معماری پایدار (.)Taheri & Emamgholi, 2017( )STR4

ساختارمندی ()STR

مقیاس انسانی (( )FUN1پیرنیا)1374 ،؛ بافت تاریخی ()FUN2
(سرایی و همکاران)1394 ،؛ قدمت بنا ()Rapoport, 1990( )FUN3؛
کاربری بنا (( )FUN4آذین)1395 ،؛ پیوند معماری با بنا ()FUN5
(میرمرادی.)1386 ،

عملکردی ()FUN

شناسۀ مکانی (( )IDE1زال)1396 ،؛ حس مکان (( )IDE2زال)1396 ،؛
تفکر رایج زمانه (( )IDE3زال)1396 ،؛ الهام از معماری گذشته ()IDE4
(امیدی)1394 ،؛ عالئم (( )IDE5کورتگروتر.)1393 ،

هویتمندی ()IDE

رمزگرایی و پیچیدگی (( )MEA1توکلیان و خالقی)1397 ،؛ اصالت
()Vukadinovic, 2011( )MEA2؛ نمادهای معنوی ()MEA3
(رحمتی.)1376 ،

معناگرایی ()MEA

نور و انعکاس ()Grutter, 1987( )AES1؛ رنگ (Grutter,( )AES2
)1987؛ سایهروشن و تضاد (( )AES3الری)1386 ،؛ تزئینات و زیبایی ظاهری
(.)Taheri & Emamgholi, 2017( )AES4

زیباییشناسی ()AES

ترکیببندی (( )LAN1الری)1386 ،؛ تماشاییبودن و ارتباط دیداری
()Vukadinovic, 2011( )LAN2؛ فضامندی (.)Meiss, 2013( )LAN3

چشمانداز ()LAN

گریزگری از روزمرگی ()Vukadinovic, 2011( )POT1؛ پرهیز از بیهودگی
(( )POT2پیرنیا)1374 ،؛ مرکزیت (( )POT3دیبا)1378 ،؛ عظمت ()POT4
(زال.)1396 ،

نیرومندی ()POT

کیفیت نمادین ()Specht, 2014( )UNI1؛ منحصربهفردبودن ()UNI2
()Specht, 2014؛ خصوصیت برجستۀ مکان (.)Rapoport, 1990( )UNI3

خاصبودن ()UNI

نظریــۀ رفتــار برنامهریزیشــده و مفهــوم
تمایــات رفتــاری مبتنــی بــر بازدیــد از مــوزۀ
میــراث روســتایی
آجــزان مبتنــی بــر نظریــۀ عمــل منطقــی ،نظریــۀ رفتــار
برنامهریزیشــده را مطــرح کــرد ( .)Ajzen, 1991ایــن نظریــه،
وقــوع رفتــاری خــاص را براســاس تمایــل رفتــاری افـراد پیشبینــی

نظریه شاهد

نظریۀ میدان کورت لوین (Lewin,
)1944؛ نظریۀ اصل وضوح فضاهای
لینچ ()Lynch, 1960؛ نظریۀ بومشناسی
بارکر ()Barker, 1968؛ نظریۀ مکان
کانتر (.)Canter, 1986

نظریۀ الگوی عدسی یا کنشگرایی
احتمالی برانسویک (Brunswik,
)1956؛ نظریۀ کنش متقابل ادراک ایتلسن
()Ittelson, 1973؛ نظریۀ روح مکان
نوربرگ-شولز (Norberg-Schulz,
)1980؛

نظریۀ قابلیتهای محیطی گیبسون
(.)1979

میکنـ�د (خســروجردی و نوریپــور .)156 :1395 ،مفهـ�وم
تمایــات رفتــاری پــس از بازدیــد از یــک اثــر معمــاری در مــوزه
بــا توجــه بــه شــرایط رقابتــی ،مــورد توجــه مدیــران گردشــگری
قــرار دارد کــه میتوانــد تحــت تأثیــر چنــد عامــل از جانــب
ً
بازدیدکننــدگان باشــد :اوال تــا چــه انــدازه بازدیــد از بنــا میتوانــد
ً
ب ـرای بازدیدکننــده خوشــایند و مطلــوب باشــد ،ثانیــا می ـزان تأثیــر

نقش معماری خانههای روستایی در تمایالت رفتاری
بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن
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بسط فرضیهها و مدل مفهومی
نقــش ویژگیهــای معمــاری خانههــای
مــوزۀ میــراث روســتایی در تمایــات رفتــاری
بازدیدکننــدگان
معمــاری بهمنزلــۀ یکــی از جاذبههــای مهــم در گردشــگری
( )Specht, 2014: 10و تأثیرگــذار د تمایــات رفتــاری مثبــت
گردشــگران بهشــمار مــیرود (;Blasco López et al., 2020
& Shayegan, 2019; Rattanaprichavej, 2019; Kaur
Kaur, 2019; Palau-Saumell et al., 2016; Pramanik et
 .)al., 2016گردشــگری بهســبب بافتهــای معمــاری ســنتی و
تاریخــی میتوانــد باعــث جــذب بازدیدکننــدگان بــه یــک مــکان
ش��ود (زال و همــکاران .)8 :1397 ،در واقــع بافتهــای تاریخــی
معمــاری از مهمتریــن عوامــل جــاذب گردشــگراناند (میرحســینی
و جهانبخــش .)91 :1395 ،ایــن اهمیــت در ســطحی قــرار دارد
کــه در بیشــتر ســفرها ،بناهــای معمــاری بهمنزلــۀ جاذبــه در
برنام��ۀ س��فر گردش��گران ق��رار میگیرنـ�د (فرج ـیراد و افتخاریــان،
 .)63 :1391آثــار معمــاری بــا داشــتن ویژگیهــای متفــاوت ب ـرای
بازدیدکنن��دگان از جذابی��ت باالی��ی برخــوردار استــ؛ درنتیجــه
ویژگیهــای ابنیــۀ معمــاری ســبب جــذب بازدیدکننــدگان میشــود
(افشــاریآزاد و همــکاران .)6 :1393 ،ازایــنرو ،فرضیــۀ اصلــی
پژوهــش اینگونــه مطــرح میشــود:
 :H1معمــاری خانههــای تاریخــی در تمایــات رفتــاری
بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــان تأثیرگــذار اســت.
ســاختار هــر مــکان ،احساســات ،تجــارب و خاطـرات وابســته
بــه مــکان را در ذهــن بازدیدکننــده زنــده میکنــد (تابــان:1391 ،
)86؛ بنابرایــن عوامــل ســاختاری قابــل رؤیــت نقــش مؤثــری در
مانــدگاری در ذهــن بازدیدکننــدگان دارنــد (تبریــزی و زال:1394 ،
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و نفــوذ اجتماعــی ســایر افـراد در شــخص (ماننــد پیشــنهاد آشــنایان
ب ـرای بازدیــد از یــک بنــا) چــه انــدازه باشــد و همچنیــن احســاس
وی درقبــال کنتــرل ارادۀ خویــش در بازدیــد از یــک بنــا چگونه باشــد
کــه ایــن عوامــل در رونــد تمایــل بــه بازدیــد از یــک ســازۀ معمــاری
اثرگــذار بــوده و درنتیجــه ایــن تمایــات ذهنــی بــه (عمــل یــا رفتــار)
بازدیــد وی از آن ســازه بــا معمــاری خــاص منجــر میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه موزههــا ،ارائهدهنــدۀ خدمــات مبتنــی بــر
تجربــه بــه گردشــگران هســتند ،بروندادههــای رفتــاری گردشــگران،
کــه همــان تمایــات رفتــاری اســت ،میتوانــد بهصــورت بازدیــد
مجــدد ( ،)BI1توصیــۀ شــفاهی بــه دیگــران ( )BI2و عــدم
حساســیت بــه افزایــش ورودیــه (( )BI3تاجزادهنمیــن1397 ،؛
 )Rattanaprichavej, 2019ظاهــر شــود .تمایــات رفتــاری
مطلــوب بازدیدکننــدگان مــوزه ،اغلــب نشــاندهندۀ وفــاداری
ِ
آنهاســت کــه عاملــی مهــم بـرای قابلیــت ســوددهی بلندمــدت یــا
پایــدار اســت (رهبریپــور و همــکاران.)1397 ،

 .)77عنصــر ســاختارمندی معمــاری و زیرشــاخههای آن از عوامــل
تأثیرگــذار در جــذب گردشــگران اســت کــه در پژوهشهــای
گوناگــون (توکلیــان و خالقــی1397 ،؛ زال1396 ،؛ امیــدی1394 ،؛
 )Taheri & Emamgholi, 2017ایــن اثرگــذاری تأییــد شــده
اس��ت .ســاختار از عوام��ل مهمــی استــ ک��ه در مباح��ث معمــاری،
بهخصــوص معمــاری ســنتی ،مطــرح و مــورد توجــه ق ـرار میگیــرد
(شــهبازی و ترابــی .)35 :1393 ،معمــاری یــک بنــا میتوانــد
دربرگیرنــدۀ شــکل و نوع ســازه باشــد (امامقلــی و همــکاران:1391 ،
 )37کــه در جــذب بازدیدکننــدگان مؤثــر اســت .عالوهبــرآن،
معمــاران معتقدنــد فنــاوری ســاخت در بناهــای معمــاری از عوامــل
ج��ذاب ب��رای بازدیدکنن�دـگان بهش��مار م��یرود (امیــدی.)1394 ،
انتخــاب مصالــح بــومآورد در بازدیدکننــده حــس خاطرهانگیزبــودن
فضــا را القــا میکنــد (ســلطانی .)8 :1393 ،ایــن احســاس بیانگــر
تأثیــر اســتفاده از مصالــح بــومآورد بهمنزلــۀ عاملــی در جــذب
گردشــگران اســت (گرزالدینینــادری .)1 :1394 ،معمــاری پایــدار
ـ رعایــت اصــول توســعۀ پایــدار در معمــاری در ســاخت بناهــا ـ
نیــز از ســایر عواملــی اســت کــه در جــذب بازدیدکننــدگان مؤثــر
اســت (صمــدی و همــکاران .)9 :1394 ،تحقیقــات نشــان دادنــد
کــه گردشــگران امــروزی بــه دنبــال جاذبههــای مبتنــی بــر توســعۀ
پایدارنــد .بهطــور کلــی ،پژوهشهــای بررسیشــده بیانگــر تأثیــر
عنصر ســاختارمندی معمــاری در تمایــات رفتاری بازدیدکنندگان اســت.
بنابراینــ ،فرضی��ۀ فرع�یـ اول پژوهـ�ش اینگونـ�ه مطـ�رح میشـ�ود:
 :H1-1عنصــر ســاختارمندی معمــاری خانههــای تاریخــی در
تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان موزۀ روســتایی گیــان تأثیرگذار اســت.
عنصــر عملکــردی معمــاری و زیرشــاخههای آن از عوامــل
مؤثــر در جــذب گردشــگران اســت کــه در پژوهشهــای متعــددی
(آذیــن1395 ،؛ ســرایی و همــکاران1394 ،؛ میرمــرادی1386 ،؛
پیرنیــا )1374Rapoport, 1990; ،ایــن تأثیــر تأییــد شــده اســت.
کاربــری بناهــای معمــاری پتانســیل باالیــی در جــذب گردشــگران
دارد (حســینزاد ه دلیــر و یوســفی شــهیر .)99 :1393 ،تنــوع
ســبک و کاربــری ســاختمانها ،آنهــا را بــرای بازدیدکننــدگان
نمادیــن و جــذاب میکنــد ( .)Vukadinovic, 2011: 18از
ســایر زیرشــاخههای عنصــر عملکــردی میتــوان از بافتهــای
تاریخــی یــاد کــرد کــه از عوامــل مهــم و اثرگــذار در جــذب
گردشــگران گوناگــون اســت (راســتادبروجنی و همــکاران:1396 ،
 .)89همچنیــن قدمــت تاریخــی بهمنزل ـ ۀ زیرشــاخۀ دیگــر عنصــر
عملکــردی معمــاری بنــا ،از عواملــی اســت کــه بــر جذابیــت
بن��ا در ن��گاه بازدیدکنن��ده میافزای��د (دینــاری .)85 :1384 ،از
دیگــر مشــخصههای عنصــر عملکــردی معمــاری ،میتــوان بــه
بهکارگیــری مقیــاس انســانی (پیرنیــا )1374 ،و پیونــد معمــاری
بــا بنــا (میرمـرادی )1386 ،اشــاره کــرد کــه در جــذب بازدیدکننــده
اثرگــذار اســت .درمجمــوع نتایــج پژوهشهــای بررسیشــده
حاکــی از تأثیــر عنصــر عملکــردی معمــاری در تمایــات رفتــاری
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بازدیدکننــدگان اســت؛ بنابرایــن فرضیــۀ فرعــی دوم پژوهــش
اینگونــه مطــرح میشــود:
 :H1-2عنصــر عملکــردی معمــاری خانههــای تاریخــی
در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــان
تأثیرگــذار اســت.
عنصــر هویتمنــدی بهمنزلــۀ مهمتریــن عامــل در
معم��اری معاص��ر مـ�ا بهش��مار میآیــد (شــهبازی و ترابــی،
)35 :1393؛ تاحــدی کــه معمــاری بافتهــای تاریخــی را میـراث
هویتبخــش هــر منطقــه میداننــد کــه ســبب جــذب گردشــگر
میشــود (جهانیــان و احمدیــان .)10 :1395 ،معمــاری نمایانگــر
آرمانهــای اجتماعــی ،اظهــارات سیاســی و تصویــر فرهنگــی
جامعــه اســت و میتوانــد از تاریــخ جهــان صحبــت کنــد (Izadi
 .)Najafabadi et al., 2019معمــاری خانههــای تاریخــی
احساســات را القــا میکنــد و خاطــرات را در بازدیدکننــدگان
برانگیختــه و محیــط ویــژهای را ارائــه میدهــد کــه بازدیدکننــدگان
را بــه دوران گذشــته بــاز میگردانــد و باعــث میشــود آنهــا از
ســبکهای قدیمــی شــگفتزده شــوند (.)Chhabra, 2010
پژوهشهــای متعــدد (زال1396 ،؛ امیــدی )1394 ،بــه بررســی
رابطــۀ عنصــر هویتمنــدی معمــاری و زیرشــاخههای آن و
ج��ذب بازدیدکننـ�دگان پرداخت��ه اس��ت .عالئــم در معمــاری،
کــه یکــی از زیرشــاخههای عنصــر هویتمنــدی اســت ،ایــدۀ
اصلــی بنــا را در غالــب تزئینــات بــه بازدیدکننــده القــا میکنــد
و ســبب جــذب بازدیدکننــده میشــود (.)Grutter, 1987
همچنی��ن فضاهــای زیبــای معمــاری بــا نشــانههای مشــخص
در بازدیدکننــدگان یــک بنــا ،حــس مــکان را بــه وجــود مــیآورد
()Scerri et al., 2016: 1؛ درنتیجـ�ه معمــاری در افــراد ،حــس
م��کان و مالکیــت را القـ�ا میکن��د (ســلطانی )2 :1393 ،کـ�ه
ســبب کشــش بازدیدکننــده بــه آن منطقــه میشــود (Scerri et
 .)al., 2016: 1; Vukadinovic, 2011: 18عالوهبــرآن،
معمــاران معتقدنــد الهــام از معمــاری گذشــته در بناهــای معمــاری
از عوامــل جذبکننــده در بازدیدکننــدگان بــه شــمار میآیــد
(امیــدی .)1394 ،بنابرایــن پژوهشهــای بررسیشــده بیانگــر
وجــود رابطــه میــان هویتمنــدی یــک بنــا و اثــر آن رد جــذب
گردشـ�گران بـ�ه آن اس�تـ؛ درنتیجــه فرضیــۀ فرعــی ســوم پژوهــش
اینگونــه مطــرح میشــود:
 :H1-3عنصــر هویتمنــدی معمــاری خانههــای تاریخــی
در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــان
تأثیرگــذار اســت.
عنصــر معنایــی هــر مــکان در احساســات و درک افــراد از
آن مــکان اثرگــذار اســت ( .)Boyer, 1996: 1بعــد معناگرایــی
از عوامــل جــذاب بــرای بازدیدکننــدگان یــک بنــای معمــاری
اســت .یکــی از زیرشــاخههای ایــن بعــد ،گرایــش بــه رمزگرایــی

و پیچیدگــی در معمــاری اســت کــه ماحصــل نگرشــی اســت
کــه معمــاری بــه عالــم هســتی دارد؛ در واقــع معمــاری عناصــر
ســنتی را بــا ُصــور مــادی ترکیــب کــرده و از عناصــر رمزگونــه ماننــد
احتــرام بــه چهــار عنصــر آب ،بــاد ،آتــش و خــاک بهــره جســته
اســت (توکلیــان و خالقــی .)7 :1397 ،ایــن پیچیدگــی درحــدی
مــورد توجــه اســت کــه از دیــد کالــن )1966( 1ســبب تحریــک
ح��س بصـ�ری و ج��ذب بازدیدکننــده میشــود (امیــدی.)1394 ،
معمــاری از یــک طــرف میتوانــد شــادی ،غــم ،شــگفتی،
نشــاط و آرامــش را بــه ارمغــان آورد و از طــرف دیگــر میتوانــد
بــا َســرخوردگی ،اضطــراب ،خصومــت و تــرس همــراه باشــد
( .)Izadi Najafabadi et al., 2019از دیگــر زیرشــاخههای
عنص��ر معناگراییــ ،میتـ�وان بــه اصال��ت اشـ�اره ک��رد .زال معتقــد
اســت معمــاری ســنتی جذابیــت خــود را مدیــون اصالــت اســت
(زال .)96 :1396 ،همچنیــن از ســایر ابعــاد معناگرایــی میتــوان
بــه نمادگرایــی اشــاره کــرد کــه ســبب جــذب گردشــگران بــه یــک
بنــا میشــود ( .)Vukadinovic, 2011: 20نتایــج تعــدادی از
پژوهشهــا (توکلیــان و خالقــی1397 ،؛ رحمتــی ،)1376 ،کــه
بــه بررســی رابطــه میــان عنصــر معناگرایــی و اثــر آن در جــذب
بازدیدکننــدگان پرداختهانــد ،گویــای ایــن رابطهانــد؛ بنابرایــن
فرضی��ۀ فرعــی چهــارم پژوهـ�ش اینگونــه مطــرح میشــود:
 :H1-4عنصــر معناگرایــی معمــاری خانههــای تاریخــی
در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــان
تأثیرگــذار اســت.
مشــخصههای زیباییشناســی معمــاری بــا پیشــینۀ
ذهنــی افــراد دربــارۀ مــکان در ارتبــاط اســت (تبریــزی و زال،
 .)77 :1394گردشــگران از طریــق زیباییشناســی معمــاری
بناهــا انگیختــه میشــوند ( .)Shaw, 2015میــراث معمــاری
بــه علــت ویژگیهــای زیباییشــناختی و شــهرت ،گردشــگران
بســیاری را بــه خــود جلــب میکنــد (Izadi Najafabadi et al.,
 .)2019زیباییشناســی شــامل ادراک حســی مرتبــط بــا نظــم و
تضــاد اســت (حجــازی و مهدیـزاده سـراج .)17 :1393 ،از ابعــاد
زیباییشناســی معمــاری ،کــه بــرای گردشــگران جالــب اســت،
تزئینــات ظاهــری بنــا (،)Taheri & Emamgholi, 2017: 831
نــور و انعــکاس نــور ،سایهروشــن و رنــگ اســت (Rapoport,
 .)1990در مطالع��ات پیش��ین (الری1386 ،؛ ،)Grutter, 1987
ایــن عناصــر و ابعــاد آن بررســی شــدند و نتایــج نشــاندهندۀ تأثیــر
عناصـ�ر زیباییشناسـ�ی در تمایـلات رفتـ�اری بازدیدکننـ�دگان اسـ�ت
( .)Pramanik et al., 2016بنابرایــن ،فرضیــۀ فرعــی پنجــم
پژوه��ش اینگونـ�ه مطـ�رح میشـ�ود:
 :H1-5عنصــر زیباییشناســی معمــاری خانههــای تاریخــی
در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــان
تأثیرگــذار اســت.
1. Cullen
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چشــمانداز و زیرشــاخههای آن ،عنصــری اســت کــه ســبب
درخاطرمانــدن ســاختمانها میشــود ()Scerri et al., 2016: 3؛
درنتیجـ�ه ســبب جذــب مج��دد بازدیدکننــده بــه بن�اـ میش�وـد .یکــی
از مهمتریــن جذابیــت خانههــای تاریخــی بــرای بازدیدکننــدگان،
ویژگیهــای بصــری آنهاســت (Palau-Saumell et al.,
 .)2016در پژوهشهــای پیشــین (;Vukadinovic, 2011
 )Meiss, 2013بــه بررســی ایــن اثرگــذاری پرداختــه شــده اســت.
فضامن��دی یک��ی از زیرشـ�اخههای چشـ�مانداز اســت .مرلوپونتــی
معتقــد اســت فضامنــدی در معمــاری شــامل ابعــاد عاطفــی اســت
(بهبــودی )100 :1388 ،و ایــن بدانمعناســت کــه درگیــری
احساســی فــرد بــا مــکان بازدیدشــده ســبب جــذب بازدیدکننــده
میشــود .از ســایر ابعــاد عنصــر چشــمانداز مؤثــر در جــذب
بازدیدکننــده ،میتــوان بــه ترکیببنــدی اشــاره کــرد کــه بــه ترکیــب
عناصــری مثــل بافــت ،رنــگ ،نــور ،ســایه ،شــکل و خــط اشــاره دارد
(الری .)1386 ،تماشــاییبودن از ســایر ابعــاد عنصــر چشــمانداز
اســت کــه در جــذب بازدیدکننــگان اثرگــذار اســت (معماریــان و
همــکاران .)1395 ،نتایــج پژوهشهــای بررسیشــده بیانگــر
وجــود رابطــه میــان عنصــر چشــمانداز معمــاری و اثــر آن در
جــذب بازدیدکننــدگان اســت .بنابرایــن ،فرضیــۀ فرعــی ششــم
پژوهــش اینگونــه مطــرح میشــود:
 :H1-6عنصــر چشــمانداز معمــاری خانههــای تاریخــی در
تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــان تأثیرگــذار
اســت.
از دیگــر عناصــر معمــاری ،کــه بــه هم ـراه ابعــادش در جــذب
بازدیدکننــدگان بــه یــک بنــای تاریخــی اثرگــذار اســت ،میتــوان
ب��ه نیرومنــدی بنـ�ا اشــاره کـ�رد ک��ه در پژوهشهاــی متع��ددی (زال،
1396؛ دیبــا1378 ،؛ پیرنیــا1374 ،؛ )Vukadinovic, 2011
ایـ�ن رابطـ�ه بررس��ی ش��ده استــ .عظمــت بنــا از ویژگیهایــی
اســت کــه در مخاطــب اثــر گذاشــته و ســبب جــذب وی بــه بازدیــد
از بنــا میشــود (زال و همــکاران .)19 :1397 ،گریــز از روزمرگــی

( ،)Vukadinovic, 2011مرکزیــت و پرهیــز از بیهودگــی از اصول
جداییناپذیــر معمــاری ایــران بهشــمار میرونــد (پیوســتهگر
و همــکاران53 :1396 ،؛ ندیمــی و همــکاران116 :1393 ،؛
 )Vukadinovic, 2011و ســبب ایجــاد فضاهایــی میشــوند کــه
بـرای بازدیدکننــدگان جــذاب باشــد .تمامــی ایــن ابعــاد ،حاکــی از
تأثیــر عنصــر نیرومنــدی معمــاری یــک بنــا در رفتــار بازدیدکننــدگان
اس��ت .بنابرای��ن ،فرضی��ۀ فرع��ی هفتمــ پژوهـ�ش اینگونــه مطــرح
میش��ود:
 :H1-7عنصــر نیرومنــدی معمــاری خانههــای تاریخــی در
تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان موزۀ روســتایی گیالن تأثیرگذار اســت.
آخریــن عنصــر معمــاری و ابعــاد بررسیشــدۀ آن ،خاصبــودن
اســت کــه در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان اثرگــذار اســت و در
برخــی پژوهشهــا ( )Specht, 2014; Rapoport, 1990بــه
بررســی ایــن رابطــه پرداختــه شــده اســت .از ویژگیهــای جــذاب
معمــاری ،کــه ســبب جــذب بازدیدکننــدگان میشــود ،میتــوان
بهــ کیفی�تـ نمادی��ن و منحصربهفردبوــدن بنـ�ا اشــاره ک�رـد (فتحــی
و همــکاران107 :1392 ،؛ معماریــان و همــکاران )1395 ،و
خصوصیــت برجســتۀ مــکان ( ،)Rapoport, 1990کــه ســبب
درخاطرمانــدن بنــا میشــود ،از ســایر عواملــی اســت کــه در
جــذب بازدیدکننــده بــه یــک بنــای تاریخــی اثرگــذار اســت .نتایــج
پژوهشهــای بررسیشــده حاکــی از تأثیــر خاصبــودن معمــاری
در جــذب بازدیدکننــدگان اســت .ازای ـنرو ،فرضیــۀ فرعــی هشــتم
پژوهــش اینگونــه مطــرح میشــود:
 :H1-8عنصــر خاصبــودن معمــاری خانههــای تاریخــی در
تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان موزۀ روســتایی گیالن تأثیرگذار اســت.
بــا توجــه بــه پیشــینههای بررسیشــده و فرضیههــای
ارائهشــده ،مــدل مفهومــی پژوهــش بـرای بررســی رابطــۀ معمــاری و
عناصــر آن در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان خانههــای تاریخــی
مــوزۀ میــراث روســتایی گیــان در شــکل  ۱ارائــه شــده
اســت.
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محدودۀ مورد مطالعه :موزۀ میراث روستایی گیالن
پــس از زلزلــۀ ســال  1369گیــان ،دکتــر محمــود طالقانــي
طــرح تأســیس مــوزۀ می ـراث روســتایی گیــان را مطــرح کــرد کــه
شــامل شناســایی ،واچینــی و دوبارهچینــی گونههــای مختلــف
معمــاری روســتایی میشــد .بــا انجــام پژوهشهــای مکانیابــی
(در اوایــل ســال  ،)1381پــارک جنگلــی ســراوان بــرای ســاخت
مــوزه انتخــاب شــد کــه از نظــر دو معیــار جغرافیایــی و توپوگرافــی،
همبســتگی نزدیکــی بــا اســتان گیــان داشــت (مــوزۀ میــراث
روســتایی گیــان .)1395 ،مــوزۀ میـراث روســتایی گیــان (شــکل
 )2در پــارک جنگلــی س ـراوان از توابــع بخــش ســنگر شهرســتان
رشــت ،واقــع در  18کیلومتــری جــادۀ رشــت ـ تهــران بنــا شــده
اســت (مطیعیلنگــرودی و همــکاران.)191 :1389 ،
پــارک جنگلــی ســراوان ،بخشــی از جنگلهــای کمارتفــاع
شــمالی (منطقــۀ رویشــی هیرکانــی) در جنــوب غربــی اســتان
گیــان اســت و بــا مســاحت حــدود  1480هکتــار جــزو مناطــق
مرطــوب تــا خیلــی مربــوط بــا ضریــب خشــکی  51/8و متوســط
رطوبــت ماهیانــه بیــش از  85درصــد اســت .حداقــل ارتفــاع
محــدوده از ســطح دریــا  38متــر و حداکثــر  200متــر بــوده و
بیشــتر دربردارنــدۀ مناطــق کمشــیب و فاقــد جهــت بــا شــیب 0/5
درصــد اســت .از خصوصیــات کلــی خاکهــای آن ،داشــتن عمــق
زیــاد ،تکامــل پروفیلــی ،درصــد مــواد آلــی بــاال و  PHخنثــی تــا
اســیدی اســت (محمدیاســتادکالیه و همــکاران.)217 :1395 ،
مــوزۀ میـراث روســتایی گیــان اولیــن ژئو-اکومــوزهای اســت

کــه دربــارۀ معرفــی تاریخچــه و نــوع فرهنــگ و زندگــی مــردم
در فضــای بــاز تأســیس شــده اســت؛ ایــن مــوزه ،بــا داشــتن
ویژگیهــای فرهنگــی ،معمــاری ،زیباییشناســی و فنــاوری
ســاخت بــدون معمــار ،بــا ســایر موزههــای بــاز متفــاوت اســت.
بخــش معمــاری ایــن مــوزه ،مجموعــهای اســت کــه قدمــت
بناهــای آن بهطــور متوســط بــه  150ســال میرســد (آذیــن،
 .)121 :1395مســاحت کل ســایت مــوزه بیــش از  253هکتــار
بــود کــه در حــدود  45هکتــار آن بـرای ســاخت مجموعــۀ مــوزهای
در مرکــز ســایت و بقیــه بهصــورت کمربنــد ســبز امنیتــی بــرای
حفاظــت از مجموعــه در نظــر گرفتــه شــد .عملیــات ســاختمانی
ُ
مــوزه ،مبتنــی بــر نــه حــوزۀ فرهنگــی ـ معمــاری روســتایی اســتان
گیــان (جــدول  )2در اردیبهشــت  1384آغــاز شــد و تاکنــون
ادامــه دارد (مــوزۀ میــراث روســتایی گیــان.)1395 ،
در ایــن مــوزه ،عــاوه بــر  23مجموعــۀ مســکونی (شــامل 78
ســاختمان مســکونی) ،ســه قهوهخانــۀ ســنتی ،یــک مدرســه ،یــک
مســجد ،یــک کارگاه آهنگــری و یــک کــورۀ زغالگیــری ســنتی نیــز
بازســازی شــده اســت (مــوزۀ می ـراث روســتایی گیــان.)1395 ،
همچنیــن بــه غیــر از معمــاری ،جاذبههــای دیگــر ایــن مــوزه در
شــش دســته طبقهبنــدی شــده اســت کــه عبارتانــد از :معمــاری،
مردمشناســی ،ســفرۀ گیالنــی ،اشــیا و آثــار ،پوشــاک ،جشــنها
و رویدادهــا (بــازی ،موســیقی و نمایــش) (مطیعیلنگــرودی و
همــکاران.)193-192 :1389 ،

شکل  :2موقعیت جغرافیایی موزۀ میراث روستایی گیالن ،سراوان

نقش معماری خانههای روستایی در تمایالت رفتاری
بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن
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جدول  :2چشمانداز معماری موزۀ میراث روستایی گیالن
حوزه معماری

ویژگی معماری

مجموعهها
مجموعۀ مسکونی میرسیار

شرقی

مجموعۀ مسکونی منتظری
مجموعۀ مسکونی چنچو

مجموعۀ مسکونی خوشنشین کچالم
مجموعۀ مسکونی پُرمهر
مجموعۀ مسکونی محتشمطلب
مجموعۀ مسکونی حسنی
جلگهای

غربی

مجموعۀ مسکونی موسوی
مجموعۀ مسکونی حقیقی
مجموعۀ مسکونی محمودی
مجموعۀ مسکونی موسیزاده
مجموعۀ مسکونی بیالوا
مجموعۀ مسکونی دانش
مجموعۀ مسکونی مرادی
مجموعۀ مسکونی صادقی
مدرسه

ساحلی

شرقی

مجموعۀ مسکونی موسوی

غربی

مجموعۀ مسکونی آصفی

مجموعۀ مسکونی محمدنژاد
شرقی

مجموعۀ مسکونی محسنیان

کوهستانی
غربی

مجموعۀ مسکونی حاجتپور

مجموعۀ مسکونی رستمی
مجموعۀ مسکونی جامع
شرقی
مجموعۀ مسکونی بهزادی
کوهپایهای
مجموعۀ مسکونی رحمانی
غربی

مجموعۀ مسکونی طربی
مجموعۀ مسکونی لطفی

این حوزه ،فاز دوم طرح احداث موزه بود که در اردیبهشت  1386اجرایی و در اردیبهشت 1387
افتتاح شد .بهعالوه ،از بنای مدرسه در اردیبهشت  1391بهرهبرداری شد .این حوزه ،مناطق
جلگهای مرکز گیالن ،حاشیۀ غربی رودخانهی سپیدرود ،شهرستان رشت و قسمتی از شهرستان
شفت را دربر میگیرد .ویژگیهای معماری این سازهها عبارت است از :سقف شیبدار ُک ُلشی؛
بدنههای شفاف بنا (ایجاد کوران و شرایط آسایش در بنا و نیز جلوۀ بصری؛ تلفیق دیوارهای زگالی
رس کوبیده با اندود کاهگِل
و چینهای؛ اسکلت چوبی بنا؛ احداث خانهها بر ص ّفهای از جنس خاک ِ
به ارتفاع  60تا  100سانتیمتری از سطح زمین و جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف سازه).
این حوزه ،هنوز توسعه نیافته است و مناطق ساحلی چابکسر تا لنگرود (شرق) و زیباکنار تا بندر
انزلی (غرب) را دربر میگیرد .ویژگیهای معماری بناهای این حوزه بدینشرح است :سازهها اغلب
در یک طبقه بوده (پایینبودن مقاومت سطح به علت بارش زیاد باران و ماسهایبودن خاک)؛ بناها
از پی گسترش یک اتاق به چند اتاق و ایوان مقابل (ایوان سراسری) شکل گرفته؛ جهتگیری بنا
و مکان ظهور بازشوهای آن مبتنی بر نسیم دایمی دریا و ساحل بوده؛ نقش ارزندۀ ایوان جنوبی
(امکان بهرهگیری از آفتاب و واردنشدن ماسههای ساحلی از طریق باد و طوفان به داخل خانه)؛
ایوان شمالی به شکل فانکن بوده؛ و وجود پنجرههای شرقی.
این حوزه در سال  1393به بهرهبرداری رسید .این حوزه ،مناطق شهرستان رودبار را دربر میگیرد.
ازآنجاکه انتقال مجموعهها به موزه امکانپذیر نبود ،براساس مستندسازی انجامشده و با مصالح و
تکنیکهای بومی در موزه دوبارهسازی شدند .ویژگیهای معماری این سازهها ،شامل دیوارهای
زگمهای و زگالی؛ پوشش سقف بنا از لت و پوشاندن اطراف دیوارها و روی سقف با سنگ (با توجه
به شدت باد در منطقه) است.
فاز ششم :احداث این حوزه در خرداد  1389آغاز شد .این حوزه ،مناطق کوهستانی و ییالقات
گیالن در غرب رودخانۀ سفیدرود را دربر میگیرد .خانهها در این حوزه ،با توجه به اقلیم سرد
مناطق کوهستانی ،فضاهای بستهای دارند و با توجه به وضعیت زمین شکل گرفتهاند و نیز بهصورت
فصلی استفاده میشوند .ویژگیهای معماری این سازهها شامل دیوار تختهای ،زگالی ،سنگچین
و زگمهای خانه؛ سازۀ پوری؛ لَت بهمنزلۀ پوشش سقف؛ سازههای جانبی (طویله ،النۀ مرغ و کورۀ
نانپزی) است.
فاز پنجم :احداث این حوزه در خرداد  1389آغاز شد .همچنین دو مجموعۀ مسکونی بهزدای و
جامع در اردیبهشت  1390افتتاح شدند .این حوزه ،مناطق کوهپایهای گیالن در حاشیۀ شرقی
رودخانهی سفیدرود را دربر میگیرد .ویژگیهای معماری این سازهها بدینقرار است :جهت ساخت
بناها به سمت شرق ،جنوب شرقی و جنوب (حداکثر استفاده از آفتاب و کوران)؛ بناهایی که
فضاهای بسته ،حداکثر در دو طبقه دارند؛ دیوارهای زگالی و زگمهای؛ پوشش سقف بهصورت لَت؛ و
دارای بناهای جانبی بسته به موقعیت صاحبخانه (انبار برنج ،طویله و النهی مرغ).
احداث این حوزه در اردیبهشت  1387اجرایی و در خرداد  1388بهرهبرداری شد .شکلگیری بنا
در کوهپایه ،جلوۀ بصری متفاوتی بهنسبت مناطق جلگهای به این حوزه بخشیده است .ویژگیهای
معماری این سازهها عبارت است از :اسکلت کام ً
ال چوبی بنا؛ استفاده از سنگ در پی؛ سقف شیبدار
ُک ُلشی یا لتهسر؛ وجود دو پوسته در بنا و بناهای متراکم است.

(منابع :آذین1395 ،؛ موزۀ میراث روستایی گیالن)1395 ،

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

مرکزی

مجموعۀ مسکونی امینی

این حوزه در خرداد  1388بهرهبرداری شد .همچنین ،دو مجموعۀ مسکونی حسنی و حقیقی در
اردیبهشت  1390افتتاح شدند .معماری این حوزه ،از شهرستان شفت تا آستارا را دربر میگیرد.
ویژگیهای معماری بناهای این حوزه عبارت است از :تلفیق سازۀ چوبی و سازۀ گلی در دیوارهای
چینهای؛ الیۀ شفاف و سقف شیبدار ُک ُلشی؛ بنا دو پوسته دارد (پوستۀ شفاف بیرونی و پوستۀ
درونی (حل مسائل اقلیمی ،ایجاد کوران و ایجاد تنوع و زیبایی) و شکلگیری ساختمان روی
ص ّفهای از خاک رس کوبیده با اندود ُکلَش و گِل (جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف اتاقها) میشود.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مجموعۀ مسکونی رفیعی

این حوزه ،اولین بخش از طرح بازسازی و احداث بود که در اردیبهشت سال  1384شروع و پس از
یکسال به بهرهبرداری رسید و مربوط به مناطق جلگهای شرق رودخانه سپیدرود است .ویژگیهای
معماری بناهای این حوزه بدینقرار است :اسکلت کام ً
ال چوبی بنا؛ استفادهنکردن از میخ یا اتصاالت
متداول در ساخت پی (قرارگیری عناصر پی بهسبب نیروی وزن)؛ سقف چهارکلۀ «گالیپوش»؛
سقف شیبدار سازه (برای جلوگیری از نفوذ باران به بدنۀ داخلی بنا) با ارتفاع بلند (تا 10متر) و نیز
دو پوستهبودن بنا (ایجاد کوران و زیبایی) است.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

شکل  :2وضع موجود سایت پلن موزۀ میراث روستایی گیالن ،سراوان (منبع :وبگاه موزه)

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر
ماهیــتّ ،
کمــی اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش را بازدیدکننــدگان
مــوزۀ میــراث روســتایی گیــان تشــکیل میدهنــد .بــه علــت
نامحدودبــودن حجــم جامعــۀ آمــاری و نــوع تحلیــل (تحلیــل
رگرســیون) ،بــرای بــرآورد حجــم نمونــۀ الزم از طریــق رابطــۀ
( 1)nàR2= 8k+50بــرآورد شــد ( Ryne, 1991بــه نقــل از
میرتقیانرودســری و خراســانی .)1398 ،بــا توجــه بــه اینکــه
تعــداد متغیرهــای پیشبیــن در پژوهــش حاضــر برابــر بــا (8k
=) اســت؛ بنابرایــن حداقــل حجــم نمونــۀ الزم بــرای انجــام
تحلیــل 114 ،نفــر اســت .بــا توجــه بــه شــرایط پژوهــش و
ماهیــت پیشبین ـی پیگیــری جامعــۀ آمــاری ،از روش نمونهگیــری
غیراحتمالــی دردســترس اســتفاده شــد .شــایان ذکــر اســت بــا
بهکارگیــری ایــن روش ،امــکان تعمیــم نتایــج و بحــث و مقایســه
بــا نتایــج دیگ ـران وجــود نــدارد و اســتنباط فقــط در ســطح خــود
جامعــۀ آمــاری (بازدیدکننــدگان مــوزۀ می ـراث روســتایی گیــان)
امکانپذیــر اســت .همچنیــن از پرســشنامۀ 2مبتنــی بــر ادبیــات
و مبانــی ،بــرای جمــعآوری دادههــا اســتفاده شــد .پرســشنامه
شــامل ســؤال از دو بخــش ویژگیهــای جمعیتشــناختی و
متغیرهــای اصلــی تحقیــق بــود .عناصــر معمــاری مؤثــر در بازدیــد
 .1در تشــریح ایــن رابطــه بایــد گفتــه شــود کــه تعــداد نمونــة الزم ( )nبــرای
ضریــب تبییــن در تحلیــل رگرســیون ( )R2برابــر اســت بــا  8برابــر تعــداد
متغیرهــای پیشبیــن ( )kبهعــاوة مقــدار  50کــه مســاوی اســت بــا .114
 .2پرسشنامهها به شکل الکترونیکی ،توزیع و جمعآوری شد .لینک پرسشنامه:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS9nD7fgZMfno_LRQujKKaYgnR_iLGV6K7R53i8Uzs4RkQA/formResponse

از مــوزه عبــارت بــود از 8 :عامــل و  31گویــه (مبتنــی بــر مبانــی و
ادبیــات کــه پیشتــر در جــدول  2گـزارش شــد) و متغیــر تمایــات
رفتــاری شــامل  3گویــه (بازدیــد مجــدد ( ،)BI1توصیــۀ شــفاهی
بــه دیگــران ( )BI2و حساسیتنداشــتن بــه افزایــش ورودیــه
(( )BI3تاجزادهنمیــن1397 ،؛ رهبریپــور و همــکاران.)1397 ،
روایــی پرسـشنامه از طریــق روایــی صــوری تأییــد شــد .همچنیــن
پایایــی پرســشنامه بــا اســتفاده از پیشآزمــون ( 30مــورد اولیــه
از نمونــه) از طریــق آزمــون آلفــای کرونبــاخ ( )α =0/916بررســی
و تأییــد شــد .دادههــا در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی (آزمــون
فرضیههــا) تحلیــل شــدند .طبقهبنــدی و تحلیــل دادههــا بــا
اســتفاده از نرمافــزار اسپــیاساس  ۲۲انجــام شــد.
یافتهها
پــس از تحلیــل توصیفــی دادههــای جمعیتشــناختی
(جــدول  )3مشــخص شــد کــه بیشــتر بازدیدکننــدگان را
زنــان ( ،)%77گــروه ســنی ۳۰تــا  ،)42%( ۳۹بــا تحصیــات
فوقلیســانس ( )%40و میــزان درآمــد  2/1تــا  ۳میلیــون تومــان
( )%37تشــکیل میدهنــد .همچنیــن بیشــتر افــراد در حــوزۀ
شــغلی نامرتبــط بــا گردشــگری ( )%67و از نــوع شــغل آزاد ()%48
فعالیــت میکننــد .بــه عــاوه ،بیشــتر افــراد ( )%70بهصــورت
خانوادگــی از مجموعــه بازدیــد کردهانــد.

نقش معماری خانههای روستایی در تمایالت رفتاری
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جدول  :3ویژگیهای جمعیتشناختی
ویژگی

ویژگی

زن

)% 67/5( 77

سطح

23-18

)% 6/1( 7

تحصیالت

29-24

)% 30/7( 35

دکتری

39-30

)% 42/1( 48

 1/5و پایینتر

)% 34/2( 39

49-40

)% 18/4( 21

1/5 – 2

)% 8/8( 10

باالتر از 60

)% 2/6( 3

2/1 – 3

)% 36/8( 42

حوزه

مرتبط با گردشگری

)% 33/3( 38

3/1 – 4

)% 9/6( 11

شغلی

نامرتبط با گردشگری

)% 66/7( 76

4/1 – 5

)% 5/3( 6

دولتی

)% 7/9( 9

 5و باالتر

)% 5/3( 6

آزاد

)% 48/2( 55

انفرادی

)% 7/9( 9

دانشجو

)% 12/3( 14

خانوادگی

)% 70/2( 80

خانهدار

)% 20/2( 23

گروهی با تور

)% 18/4( 21

سایر

)% 11/4( 13

گروهی بدون تور

)% 3/5( 4

گروه سنی

نوع شغل

بـرای تحلیــل توصیفــی متغیرهــا و گویههــای تحقیــق (جــدول
 )4از شــاخص میانگیــن و انحــراف معیــار اســتفاده شــد .بــا
توجــه بــه اســتفاده از طیــف لیکــرت پنجتایــی در اندازهگیــری،
اگــر میانگیــن متغیــر یــا گوی ـهای بیشــتر از مقــدار متوســط ()2/5
باشــد ،از نظــر بازدیدکننــدگان وضعیــت مناســبی خواهــد داشــت.
براســاس مقادیــر بهدســتآمده ،متغیرهــا و گویههــا در وضعیــت
مناســبی ق ـرار دارنــد .عناصــر «ســاختارمندی» و «ســرگرمکنندگی»

درآمد
(میلیون
تومان)

نوع بازدید

لیسانس

)% 38/6( 44

فوقلیسانس

)% 40/4( 46
)% 10/5( 12

بهترتیــب مطلوبتریــن وضعیــت را در بیــن عناصــر معمــاری
مــوزۀ روســتایی س ـراوان از نظــر بازدیدکننــدگان داشــتند .بهعــاوه
تمایــات رفتــاری مثبــت نیــز در ســطح مطلوبــی قــرار داشــت و
ـب بیشــتر بــه کمتــر ،بــه شــاخصهای
اولویــت مطلوبیــت بهترتیـ ِ
توصیــۀ شــفاهی ،بازدیــد مجــدد و حساسیتنداشــتن بــه افزایــش
ورودیــه مربــوط اســت.

جدول  :4تحلیل توصیفی گویهها و متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

STR

4/2697

0/60432

0/876

FUN

4/0912

0/65939

0/866

IDE

3/8632

0/78450

0/854

MEA

3/7251

0/93363

0/851

AES

3/5680

0/92846

0/860

گویه

میانگین

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

STR1
STR2
STR3
STR4
FUN1
FUN2
FUN3
FUN4
FUN5
IDE1
IDE2
IDE3
IDE4
IDE5
MEA1
MEA2
MEA3
AES1
AES2
AES3
AES4

4/4298
4/0526
4/4123
4/1842
3/5439
4/5614
4/2982
4/2018
3/8509
4/1140
4/4386
3/2018
3/9737
3/5877
3/3070
4/6053
3/2632
3/5263
3/7281
3/2193
3/7982

0/88217
1/02052
0/81806
0/72339
1/13777
0/91240
0/99494
0/95176
0/90458
0/90972
0/94105
1/22062
1/14799
1/32245
1/37697
0/71170
1/34396
1/25656
1/04149
1/12697
1/16117

0/915
0/918
0/916
0/914
0/914
0/914
0/917
0/914
0/914
0/917
0/915
0/912
0/914
0/910
0/911
0/915
0/910
0/912
0/914
0/913
0/914

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

مرد

)% 32/5( 37

جنسیت

فوقدیپلم و پایینتر

)% 10/5( 12
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

LAN

3/9181

0/85596

0/847

POT

3/7127

0/80046

0/854

UNI

3/6462

1/00958

0/873

IB

4/1637

3/8493

0/874

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

گویه

میانگین

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

LAN1

4/0439

0/96294

0/913

LAN2

3/9123

1/04383

0/911

LAN3

3/7982

1/06580

0/911

POT1

3/4561

1/21306

0/912

POT2

3/5439

1/29765

0/914

POT3

3/6842

1/17734

0/913

POT4

4/1667

1/02979

0/916

UNI1

3/5965

1/11084

0/913

UNI2

3/9474

1/11182

0/914

UNI3

3/3947

1/25943

0/911

IB1

4/6140

0/63118

0/914

IB2

4/7632

0/58450

0/914

IB3

3/1140

1/20294

0/919

بهمنظــور بررســی می ـزان تأثیــر «عناصــر معمــاری خانههــای
روســتایی» در «تمایــات رفتــاری» بازدیدکننــدگان مــوزۀ می ـراث
روســتایی گیــان ،از تحلیــل رگرســیون اســتفاده شــد .گفتنی اســت
کــه تحلیــل رگرســیون ب ـرای دوبــار انجــام شــد .بــار اول ،پــس از
انجــام آزمــون ،بــه علــت باالتربــودن ســطح معنـیداری متغیرهــای

عناصــر معمــاری «ســاختارمندی ( ،)STRهویتمنــدی (،)IDE
نیرومنــدی ( )POTو خاصبــودن ( »)UNIاز مقــدار اســتاندارد
( ،)0/05ایــن متغیرهــا از تحلیــل خــارج شــده ،و تحلیل رگرســیون
بـرای بــار دوم ،بــدون حضــور آنهــا انجــام شــد (جــدول .)5

گرسیون (بار دوم) تأثیر عناصر معماری در تمایالت رفتاری بازدیدکنندگان
جدول  :5تحلیل ر
ِ

متغیرهای
ورودی و
a
خروجی

برازش مدل
تحلیل
واریانس
رگرسیونی
دو متغیره

مدل
رگرسیونی

معادلۀ
رگرسیونی

روش

متغیرهای خروجی

متغیرهای ورودی

مدل

همزمان )(Enter

0

FUN, MEA, AES
& LAN

1

 aمتغیر وابسته :تمایالت رفتاری بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن
 bتمام متغیرهای ورودی به روش  enterوارد شدهاند.
ضریب همبستگی
چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلیافته

خطای استاندارد برآورد

0/687

0/472

0/453

0/41132

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

Df

اثر رگرسیونی
باقیمانده

16/502
18/441

4
109

نام متغیر

ضریب استانداردنشده
Std.
B
Error

مقدار ثابت
FUN
MEA
AES
LAN

0/253
0/074
0/060
0/056
0/066

34/943

مجموع

3/074
0/189
0/181
0/182
0/469

میانگین
مجذورات

کمیت
ّ F

4/126
0/169

24/385

113

ضریب استانداردشده
Β
0/224
0/304
0/304
0/722

معناداری
b

0/000

T

Sign.

12/170
2/566
2/997
3/275
7/162

0/000
0/012
0/003
0/001
0/000

تمایالت رفتاری بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن = (چشمانداز × + )0/469
(عملکردی × ( + )0/189زیباییشناسی × ( + )0/182معناگرایی × )3/074( + )0/181
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همانطــور كــه در جــدول  ۵مشــاهده میشــود ،نتایــج
تحلیــل رگرســیون دوم ،شــامل چهــار بخــش اســت :بخــش اول،
ورود متغیرهــای مســتقل (عناصــر معمــاری عملکــردی (،)FUN
معناگرایــی ( ،)MEAزیباییشناســی ( )AESو چشــمانداز
( ))LANو روش تعییــن رگرســیون (کــه در اینجــا روش Enter
اســت) را نشــان میدهــد .بخــش دوم مربــوط بــه بــرازش مــدل
اســت کــه عبــارت اســت از :ضريــب همبســتگي چندگانــه برابــر بــا
( )0/687یعنــی از طریــق ایــن چهــار عنصــر معمــاری خانههــای
تاریخــی ،میتــوان بــه میــزان  %68/7تمایــات بازدیدکننــدگان
م�وـزۀ می�رـاث روس�تـایی گی�لان را پیشبین��ی کــرد؛ ضريــب تعییــن
مــدل رگرســيوني برابــر بــا ( )0/472اســت ،یعنــی  %47درصــد از
پراکندگ��ی مشاهدهشدــه در تمایــات بازدیدکننــدگان مــوزۀ می ـراث
روستــایی گی�لان ازطریـ�ق ایــن چهــار عنصــر معمــاری خانههــای
تاریخـ�ی توجی�هـ میش�وـد .همچنيــن مقــدار ضريــب تعييــن
تعديليافتــه برابــر بــا  0/453اســت .در بخــش ســوم ،کــه بــه
تحلی��ل واریان�سـ رگرس��یون مرب��وط اس��ت ،نتایــج بهدســتآمده
بــرای ســطح معنــاداری ( )0/000بیانگــر ایــن اســت کــه فــرض
خطیبــودن رابطــۀ بیــن دو متغیــر تأییــد شــده و در ســطح اطمینــان
 95درص��د موــرد قبـ�ول استــ .بخــش چهــارم مربــوط بــه معادلــۀ
رگرســیونی اســت و ازآنجاکــه ســطح معنــیداری آزمــون تســاوی
ضریــب رگرســیون و عــرض از مبــدأ ،کمتــر از  0/05اســت ،فــرض
تســاوی ایــن دو ضریــب بــا صفــر رد میشــود و نبایــد آنهــا را از
معادلــۀ رگرســیون خــارج کــرد .از طرفــی ســطح معنـیداری ضریب
زوایــۀ برابــر بــا ( )0/000و کمتــر از  0/05اســت؛ بنابرایــن رابطــۀ
خطــی بیــن متغیرهــا پذیرفتــه میشــود .مقــدار ثابــت رگرســيوني
برابــر بــا  3/074و ضري��ب رگرس��يوني ب��ه متغيرــ عنص��ر چشـمانداز
( ،)0/469عنصــر عملکــردی ( ،)0/189عنصــر زیباییشناســی
( )0/182و عنصــر معناگرایــی ( )0/181مربــوط اســت .درنهایــت،
مــدل رگرســيوني مربــوط بــه تأثيــر چهــار عنصــر معمــاری
خانهه��ای تاریخیــ در تمایــات بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث
روستــایی گیــان تعريــف شــد .همچنیــن بــا توجــه بــه مقــدار بتــای
استانداردشــده میتــوان اینگونــه ادعــا کــرد کــه بــهازای یــک
واح��د تغییـ�ر در عنصـ�ر چش��مانداز معم��اری خانهه��ای تاریخ��ی،
 0/47واحدــ تغییرــ در تمایــات بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث
روســتایی گیــان؛ ب ـهازای ی��ک واح��د تغییــر در عنص��ر عملکــردی
معم��اری خانهه��ای تاریخ��ی 0/19 ،واحـ�د تغیی�رـ در تمایــات
بازدیدکنندــگان م��وزۀ می�رـاث روس�تـایی گی�لان؛ بـهازای یــک واحــد
تغییـ�ر در عنصـ�ر زیباییشناسـ�ی معم��اری خانهه��ای تاریخ��ی،
 0/18واحدــ تغییرــ در تمایــات بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث
روس�تـایی گی�لان و ب��هازای ی��ک واح��د تغیی��ر در عنصــر معناگرایــی
معم��اری خانهه��ای تاریخ��ی 0/18 ،واحـ�د تغیی�رـ در تمایــات
بازدیدکنن��دگان م��وزۀ می�رـاث روس�تـایی گیلـان ایجــاد میشــود کــه
ایــن مســئله بــا فــرض ثابتبــودن ســایر متغیرهاســت

بحث و نتیجهگیری
هــدف از پژوهــش حاضــر ،بررســی نقــش معمــاری و عناصر
معمــاری خانههــای روســتایی در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان
مــوزۀ میــراث روســتایی گیــان اســت .بــا بررســی ادبیــات و
پژوهشهــای انجامشــده در ایــن حــوزه ،عناصــر معمــاری
تأثیرگــذار را شناســایی کــرده و در بســتر دو نظریــۀ روانشناســی
محیطــی (بــرای نقــش معمــاری خانههــای روســتایی) و رفتــار
برنامهریزیشــده (بــرای تمایــات رفتــاری) ،بــه بســط فرضیههــا
و یــک مــدل مفهومــی تبیینــی پرداختــه شــد .آزمــون فرضیههــا
نشــان داد کــه فرضیههــای فرعــی دوم ،چهــارم ،پنجــم و ششــم
تأییــد شــدند.
در فرضیــۀ اصلــی ( )H1بیــان شــد کــه «معمــاری خانههــای
تاریخــی در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی
گیــان تأثیرگــذار اســت» و پــس از آزمــون ،فرضیــه تأییــد شــد.
ایــن یافتــه بــا نتیجــۀ پژوهشهــای خارجــی (Blasco López et
;al., 2020; Shayegan, 2019; Rattanaprichavej, 2019
;Kaur & Kaur, 2019; Palau-Saumell et al., 2016
 )Pramanik et al., 2016; Specht, 2014و داخل��ی (زال و
همــکاران1397 ،؛ میرحســینی و جهانبخــش1395 ،؛ افشــاریآزاد
و همــکاران1393 ،؛ فرج ـیراد و افتخاریــان )1391 ،همســو بــوده
اســت .معمــاری خانههــای روســتایی بــا داشــتن ویژگیهــای
اولویــت وضعیــت از نظــر بازدیدکننــدگان
ترتیــب
متنــوع ،کــه به
ِ
ِ
(ســاختارمندی ،عملکــردی ،چشــمانداز ،هویتمنــدی،
معناگرایــی ،نیرومنــدی ،خاصبــودن ،زیباییشناســی) ،توانســته و
میتوانــد توصیــۀ شــفاهی بازدیدکننــدگان بــه آشــنایان و دوســتان
را افزایــش دهــد ،بــه بازدیــد مجــدد از مــوزه منجــر شــود و حتــی
حساســیت افزایــش پرداختهــا بابــت ورودیــه را کاهــش دهــد.
در واقــع ،معمــاری خانههــای تاریخــی در مــوزۀ می ـراث روســتایی
گیــان ایــن ارزشهــا را بـرای بازدیدکننــدگان ایجــاد کــرده اســت و
میتوانــد ادامــه داشــته باشــد.
در فرضیــۀ فرعــی دوم ( )H1-2بیــان شــد کــه «عنصــر عملکردی
معمــاری خانههــای تاریخــی در تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان
مــوزۀ روســتایی گیــان تأثیرگــذار اســت» و پــس از آزمــون ،ایــن
فرضیــه تأییــد شــد .ایــن نتیجــه بــا یافتههــای پژوهشهــای ای ـران
(راســتادبروجنی و همــکاران1396 ،؛ آذیــن1395 ،؛ ســرایی و
همــکاران1394 ،؛ حســینزاد ه دلیــر و یوســفیشــهیر1393 ،؛
میرمــرادی1386 ،؛ دینــاری1384 ،؛ پیرنیــا )1374 ،و یافتههــای
پژوهشهــای خــارج از ایــران (;Vukadinovic, 2011
 )Rapoport, 1990ه مراســتا بــوده اســت .از نظــر بازدیدکننــدگان،
بهترتیــب اولویــت ،بافــت تاریخــی ،قدمــت بنــا ،کاربــری بنــا ،پیوند
معمــاری بــا بنــا و مقیــاس انســانی بهمنزلــۀ عناصــر عملکــردی
معمــاری خانههــای تاریخــی در تمایــات رفتــاری آنهــا دربرابــر
مــوزۀ روســتایی گیــان تأثیرگــذار بــوده اســت.
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در فرضیــۀ فرعــی چهــارم ( )H1-4بیــان شــد کــه «عنصــر
معناگرایــی معمــاری خانههــای تاریخــی در تمایــات رفتــاری
بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــان تأثیرگــذار اســت» و پــس
از آزمــون ،فرضیــه تأییــد شــد .تأییــد ایــن فرضیــه بــا یافتههــای
توکلیــان و خالقــی ( ،)1397زال ( ،)۱۳۹۶امیــدی (،)1394
رحمتــی ( ،)1376ایــزدی نجفآبــادی و همــکاران (،)2019
ویکدنویـ�چ ( ،)2011بویـ�ر ( )1996و کالــن ()1966
ه مراستاســت .در عنصــر معناگرایــی معمــاری ،ویژگیهایــی
همچــون اصالــت ،رمزگرایــی و پیچیدگــی و نمادهــای معنــوی وجــود
دارد .جذابیــت معمــاری خانههــای تاریخــی مــوزۀ میـراث روســتایی
گیــان بــرای بازدیدکننــدگان ،مدیــون اصالــت معمــاری اســت .از
نظــر بازدیدکننــدگان مــوزه ،اصالــت عامــل بســیار مهمــی اســت کــه
در فضــای مــوزه ،ســبب تحریــک حــس بصــری و جــذب بازدیدکننده
میشــود و احساســات و ادراک مثبــت افــراد را تقویــت میکنــد.
در فرضیــۀ فرعــی پنجــم ( )H1-5بیــان شــد کــه «عنصــر
زیباییشناســی معمــاری خانههــای تاریخــی در تمایــات
رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــان تأثیرگــذار اســت»
و پــس از آزمــون ،فرضیــه تأییــد شــد .در پژوهشهــای داخلــی
(تبریــزی و زال1394 ،؛ حجــازی و مهدیزادهســراج1393 ،؛
الری )1386 ،و خارجــی (;Izadi Najafabadi et al., 2019
;Taheri & Emamgholi, 2017; Pramanik et al., 2016
 ،)Shaw, 2015; Rapoport, 1990; Grutter, 1987ایــن
نتیجــه تأییــد شــده بــود .عنصــر زیباییشناســی شــامل تزئینــات
و زیبایــی ظاهــری ،رنــگ و نــور و انعــکاس اســت .تزئینــات و
زیبایــی یکــی از ویژگیهــای معمــاری بناهــای ایرانــی اســت؛
البتــه زیباییشناســی معمــاری خانههــای تاریخــی در مــوزۀ
میــراث روســتایی گیــان ،مشــتمل بــر ســادگی و ادراک حســی
مرتبــط بــا نظــم و تضــاد اســت.
در فرضیــۀ فرعــی ششــم ( )H1-6بیــان شــد کــه «عنصــر
چشــمانداز معمــاری خانههــای تاریخــی در تمایــات رفتــاری
بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــان تأثیرگــذار اســت» و پــس از
آزمــون ،فرضیــه تأییــد شــد .ایــن یافتــه ،در پژوهشهــای داخلــی
و خارجــی نیــز بهدســت آمــده بــود (Palau-Saumell et al.,
2016; Scerri et al., 2016; Meiss, 2013; Vukadinovic,
2011؛ معماریــان و همــکاران1395 ،؛ بهبــودی1388 ،؛ الری،
 .)1386ترکیببنــدی (ترکیــب عناصــری مثــل بافــت ،رنــگ ،نــور،
ســایه ،شــکل و خــط) ،تماشــاییبودن و ارتبــاط دیــداری و فضامنــدی
از مشــخصههای زیباییشناســی اســت کــه از طریــق درگیــری
احساســی و عاطفــی در فــرد بــا خانههــای تاریخــی در مــوزه بــه
شــکلگیری انــگارۀ قــوی از بناهــا منجــر میشــود و آنهــا را در ذهــن
ثبــت میکنــد .ایــن تصویــر مثبــت مانــدگار در ذهــن بازدیدکننــدگان
نیــز بــا تمایــات رفتــاری مثبــت آنهــا انعــکاس مییابــد.
بهطــور کلــی میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اولویــت

تأثیــر ،بهترتیبــ ب��ه عناصـ�ر چشــمانداز معمــاری ،عملکــرد
معم��اری ،زیباییشناسـ�ی معم��اری و معناگرایـ�ی معماــری مربــوط
اس��ت .همچنیــن اصلیتریــن نتیجــه همبســتگی میــان «معمــاری
خانههــای روســتایی» و «تمایــات بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث
روســتایی گیــان» قویتــر و شــدیدتر از همبســتگی تکتــک
عناصــر تشــکیلدهندۀ معمــاری ،بــا «تمایــات بازدیدکننــدگان»
اســت و بدینمعناســت کــه عناصــر معمــاری اثــری همافزاینــده
دارنــد؛ یعنــی در کنــار هــم و در ترکیــب بــا هــم تأثیــر بســیاری
در بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث روســتایی خواهنــد داشــت.
در واقــع رفتــار بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث روســتایی گیــان،
تحــت تأثیــر برآینــدی از کل عناصــر معمــاری ق ـرار دارد .چهــار
ویژگــی معمــاری بناهــا ،کــه بیشــتر از همــه ب ـرای بازدیدکننــدگان
مــوزۀ می ـراث روســتایی گیــان اهمیــت داشــت ،بهترتیــب شــامل
چشــمانداز (تماشــاییبودن و منظرداشــتن) ،بافــت تاریخــی،
زیبایـ�ی (کل��ی و جزئ��ی) و اصال��ت ب�وـد .بازدیدکننــدگان در بازدیــد
از آثــار معمــاری ،آنچــه را کــه در گذشــته اتفــاق افتــاده و در دل
می ـراث بــه یــادگار مانــده جس ـتوجو میکننــد .ازای ـنرو ،در ایــن
گونــه از بازدیــد ،اینکــه گذشــته بــه چــه صــورت بــوده (ریشــه،
قدمــت و اصالــت) ،بیشــترین تأثیــر را در بازدیدکننــده برجــای
میگــذارد .براســاس شــدت قویتــر و نقــش مهمتــر هریــک از
عناصــر معمــاری خانههــای روســتایی ،پیشــنهادهای کاربــردی
زیــر (مبتنــی بــر نتایــج جــدول  4و  )5بـرای تقویــت و مثبتشــدن
تمایــات رفتــاری بازدیدکننــدگان ارائــه میشــود:
 )۱رعایـت ویژگیهـای فرمـی بنـا در واچینـی و بازسـازی
خانههـای تاریخـی؛
 )۲الهامگرفتـن از روش سـنتی در بازسـازی خانههای تاریخی
و ترکیب آن بـا روش مدرن؛
 )۳نمایـش فرایندهـای چیدمان و بازسـازی خانههـای تاریخی
در قالـب گشـتهای آموزشـی و تفریحی؛
 )۴تروی�ج و آم�وزش تأمی�ن جنبـۀ زیباشناس�انۀ معمـاری بناها و
خانههـا؛
 )۵توجـه بـه هماهنگـی ظاهـر بناهـا بـا محیـط اطـراف و
جلوگیـری از تضـاد (بهغیـر از رویکـرد جغرافیایـی)؛
 )۶نمایش سبک زندگی روزانۀ مرتبط با هر خانه در موزه؛
 )۷برجستهسـازی و نمایـش عنصـر نمادیـن معمـاری برای هر
خانـۀ تاریخی؛
 )۸زمینهسـازی بـرای احـراز هویـت و فراهمکـردن امـکان
حفـظ و نگـهداری بافتهـا و آثـار ارزشـمند معمـاری مبتنـی بـر
طرحهـای بهسـازی؛
 )۹گونهشناسـی و کدگـذاری سـبکهای معمـاری و کاربسـت
آن در گشـتهای مبتنـی بـر آمـوزش و بازدید از معمـاری (البته
گونهشناسـی اکنـون مـوزه مبتنی بـر موقعیت جغرافیایـی خانهها
در گیالن اسـت).

نقش معماری خانههای روستایی در تمایالت رفتاری
بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن
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ازآنجاکــه هیــچ تحقیقــی در خــاء محدودیــت انجــام
نمیشــود ،تحقیــق حاضــر نیــز شــامل محدودیتهایــی اســت؛
اول اینکــه فقــط تأثیــر معمــاری و عناصــر آن در تمایــات رفتــاری
بررســی شــده اســت و نقــش ســایر متغیرهــا ،بهویــژه متغیرهــای
جمعیتشــناختی در نظــر گرفتــه نشــده اســت؛ دوم اینکــه بســتر

مطالعهشــده ،مــوزۀ میــراث روســتایی گیــان اســت ،میتــوان
ســایر جاذبههــای معمــاری ســنتی و نویــن را نیــز بررســی کــرد؛
محدودیــت ســوم و مهمتریــن آن ،توزیــع الکترونیکــی پرس ـشنامه
و نیــاز بــه یــک شــبکۀ ارتباطــی گســترده اســت کــه تعــداد مدنظــر
پرســشنامه بســیار ســخت جمــعآوری شــد.
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