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چکیده	
معمــاری و ویژگی هــای آن، یکــی از عوامــل مهــم جــذب گردشــگران بــوده و نقــش 

مهمــی در ایــن حــوزه ایفــا کــرده  اســت؛ حــال آن کــه مجموعه ســازی آن مبتنــی  بــر میــراث 

روســتایی در قالــب مــوزه، می توانــد قــدرت ایــن جذابیــت را بــرای گردشــگران دوچنــدان 

ســازد. براین اســاس، مقالــۀ حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش معمــاری خانه هــای روســتایی 

ــت.  ــکل گرف ــالن ش ــتایی گی ــراث روس ــوزۀ می ــدگان در م ــاری بازدیدکنن ــالت رفت در تمای

ــوزۀ  ــدگان م ــاری را بازدیدکنن ــۀ آم ــت. جامع ــوده اس ــی ب ــی ـ تبیین ــش توصیف ــدف پژوه ه

ــی  ــه فرمول ــه ب ــا توج ــاری، ب ــۀ آم ــداد نمون ــد. تع ــکیل داده ان ــالن تش ــتایی گی ــراث روس می

ــرآورد شــد. در ایــن پژوهــش، از  کــه در بخــش روش پژوهــش گــزارش شــده، 114 نفــر ب

ــش نامه  ــق پرس ــا از طری ــد. داده ه ــتفاده ش ــترس اس ــی دردس ــری غیراحتمال روش نمونه گی

ــل  ــاس تحلی ــی آن براس ــوری و پایای ــورت ص ــش نامه به ص ــی پرس ــدند. روای ــع آوری ش جم

ــار  ــتفاده از آم ــا اس ــا، ب ــون فرضیه ه ــا و آزم ــل داده ه ــد. تحلی ــد ش ــاخ تأیی ــای کرونب آلف

توصیفــی و آزمــون رگرســیون چندمتغیــره انجــام شــد. یافته هــا نشــان دادنــد کــه معمــاری و 

ــی  ــاری و معناگرای ــی معم ــاری، زیبایی شناس ــرد معم ــاری، عملک ــم انداز معم ــر چش عناص

معمــاری، به ترتیــب، بیشــترین تأثیــر را در تمایــالت بازدیدکننــدگان دارنــد. درنهایــت 

نتیجه گیــری شــد کــه نقــش متغیــر »معمــاری خانه هــای روســتایی« در »تمایــالت 

ــک  ــش تک ت ــدیدتر از نق ــر و ش ــالن« قوی ت ــتایی گی ــراث روس ــوزۀ می ــدگان م بازدیدکنن

ــر  ــی عناص ــن یعن ــت و ای ــاری آن هاس ــالت رفت ــاری در تمای ــکیل دهندۀ معم ــر تش عناص

معمــاری اثــری هم افزاینــده دارنــد و در ترکیــب بــا هــم، قــدرت تأثیرشــان زیــاد می شــود.
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مقدمه
برنامه هــای وفادارســازی گردشــگران و برانگیختــن تمایــالت 

ــی از  ــگری، یک ــی گردش ــای رقابت ــا در بازاره ــت آن ه ــاری مثب رفت

ــی از  ــی رود. یک ــمار م ــا به ش ــی مقصده ــردی اصل ــداف راهب اه

ــگران،  ــاری گردش ــالت رفت ــذار در تمای ــل تأثیرگ ــن عوام مهم تری

معمــاری بناهــا و میــراث معمــاری اســت. نقــش ُپررنــگ معمــاری 

در گردشــگری و پیونــد ایــن دو بــا یکدیگــر )فرجــی راد و افتخاریان، 

ــن  ــی از مهم تری ــاری یک ــه معم ــت ک ــدی اس ــه ح 1391: 50( ب

محصــوالت مصرفــی گردشــگری )Scerri et al., 2016: 1( و 

ــمار  ــگری به ش ــای گردش ــن جاذبه ه ــتنی ترین و اصلی تری از خواس

اســت  هــر کشــور  بــاارزش  دارایی هــای  کــه جــزو  مــی رود 

 .)Noraslinda et al., 2018: 2; Khaksar et al., 2011: 35(

هــدف  بــا  به نــدرت  بناهــا  و  معمــاری  این کــه  به رغــم 

شــده اند  طراحــی  گردشــگران  انگیــزش  و  گردشــگری  اولیــۀ 

 ،)Farshidfar and Pourkhiz, 2014; Pla’tou, 2007(

ــده اند   ــل ش ــگری تبدی ــازار گردش ــه در ب ــل عرض ــی قاب ــه هدف ب

)Ockman & Frausto, 2005(. برخــی اوقــات معمــاری در 

ــی، تفریحــی و  تمامــی فعالیت هــای گردشــگری )دسترســی، اقامت

ــن رو،  ــت )Specht, 2014: 2(. ازای ــته اس ــش داش ــا( نق جاذبه ه

 Scerri( ــت ــاری در نظــر گرف ــدون معم ــگری را ب ــوان گردش نمی ت

et al., 2016: 1(. بــا وجــود این کــه گردشــگری مبتنــی بــر 

ــت )زال،  ــگری اس ــای گردش ــن گونه ه ــی از کهن تری ــاری یک معم
1396: 95(، مفهــوم جدیــدی بــه نــام »ســفر به ســوی معمــاری«3 

ــفر  ــه از س ــده ای خالقان ــه ای ــرده ک ــور ک )Shulman, 2012( ظه

بــا تمرکــز بــر معمــاری، میــراث و الگوهــای فرهنگــی ســفر و درک 

 Dunning Thierstein,( ــت ــردم اس ــاری و م ــن معم ــل بی تعام

58 :2019( و نیــز اشــکال نویــن معمــاری را دربــر می گیــرد 

.)Rattanaprichavej, 2019; Specht, 2014: 18(

ــه  ــد ک ــق خاصی ان ــاری، مناط ــر معم ــی ب ــای مبتن مقصده

می تــوان از معمــاری به مثابــۀ ابــزاری اساســی بــرای تحریــک 

توســعۀ گردشــگری اســتفاده کــرد )Piatkowska, 2012(. یکــی 

از گونه هــای ایــن مقصــد، موزه هــای خانه هــای تاریخــی 
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نقش معماری خانه های روستایی در تمایالت رفتاری
 بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن
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ــه ای  ــوان مجموع ــی را می ت ــای تاریخ ــوزۀ خانه ه ــت. م اس

ــه داری و  ــر نگ ــزش ب ــه تمرک ــرد ک ــف ک ــی تعری ــای تاریخ از بناه

ــی در آن  ــردم بوم ــی م ــوۀ زندگ ــی و نح ــاختمان تاریخ ــیر س تفس

بــا  موزه هــا  ایــن   .)Palau-Saumell et al., 2016( اســت 

ــظ  ــرای حف ــانی ب ــای انس ــش فعالیت ه ــرداری و افزای ــدف بهره ب ه

ســنت و هویــت مــکان )Maggi & Falletti, 2000: 16( و 

برپایــۀ امکانــات، ویژگی هــا و نیازهــای محیطــی هــر منطقــه 

شــکل می گیرنــد )آذیــن، 1395: 42(. هم افزایــی معمــاری و 

ــا معمــاری  ویژگی هــای آن در قالــب یــک محصــول )خانه هــای ب

اســت  به گونــه ای  موزه هــا،  در  نمایــش  به صــورت  ســنتی( 

 Khaksar( کــه اثــر قدرتمنــدی در رفتــار بازدیدکننــدگان دارد

et al., 2011: 36( و در جــذب آن هــا اهمیــت باالیــی دارد 

.)1  :1392 صادقــی،  و  )ابوالقاســمی مقدم 

یکــی از موزه هایــی کــه بــا هــدف صیانــت و نمایــش معمــاری 

بومــی ـ روســتایی تأســیس شــده، مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن 

ــت،  ــدف حفاظ ــا ه ــی ب ــورت اختصاص ــوزه، به ص ــن م ــت. ای اس

نگــه داری و احیــای میــراث مــادی و معنــوی مــردم اســتان گیــالن 

تأســیس شــده و بــه بررســی معمــاری روســتایی کهــن در مناطــق 

گوناگــون گیــالن پرداختــه اســت. در ســاخت مــوزه، بــه شناســایی، 

ــه  ــتایی، ک ــازل روس ــوع من ــای متن ــی گونه ه ــی و دوباره چین واچین

ــی  ــه خاص ــتند، توج ــرار داش ــالن ق ــتان گی ــف اس ــاط مختل در نق

شــده اســت. ایــن مــوزه عالوه بــر صیانــت از اصالــت 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 پتانســیل جــذب بیشــتر بازدیدکننــدگان برخــوردار اســت )مــوزۀ 

میــراث روســتایی گیــالن، 1395(. ایــن مــوزه مبتنــی بــر بازنمایــی 

ــذب  ــال ج ــه دنب ــای آن ب ــی و ویژگی ه ــای تاریخ ــاری خانه ه معم

میــزان قابــل قبولــی از بازدیدکننــدگان و تحریــک تمایــالت رفتــاری 

آن هــا در جهــت مثبــت اســت.

حاضــر،  عصــر  در  معمــاری،  بــر  مبتنــی  موزه هــای  از 

 Blasco( ــه«، بســیار اســتقبال شــده ــی عصــر »اقتصــاد تجرب یعن

ــب  ــود جل ــه خ ــادی را ب ــگران زی López et al., 2020( و گردش

 Izadi Najafabadi et al., 2019; Shayegan,( کــرده اســت

2019(. ایــن موزه هــا به منزلــۀ جاذبه هایــی خــاص و متمایــز 

از جاذبه هــای دیگــر عمــل می کننــد و در تمایــالت رفتــاری 

 Rattanaprichavej, 2019;( می گذارنــد  تأثیــر  گردشــگران 

 Blasco( منحصربه فردبــودن معمــاری .)Kaur & Kaur, 2019

López et al., 2020 Blasco( و ویژگی هــای زیبایی شــناختی 

 )Izadi Najafabadi et al., 2019; Pramanik et al., 2016(

ــت  ــاری مثب ــالت رفت ــور تمای ــدگان را به منظ ــرش بازدیدکنن آن، نگ

ــم  ــر مه ــدگان، متغی ــاری بازدیدکنن ــالت رفت ــد. تمای ــر می ده تغیی

ــه ای  ــود؛ به گون ــناخته می ش ــی ش ــای تاریخ ــوزۀ خانه ه ــعۀ م توس

 Khaksar et( ــدگان دارد ــار بازدیدکنن ــدی در رفت ــر قدرتمن ــه اث ک

al., 2011: 36( و در جــذب آن هــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار 

اســت )ابوالقاســمی مقدم و صادقــی، 1392: 1(.

یکــی از موزه هایــی کــه بــا هــدف صیانــت و نمایــش معمــاری 

بومــی ـ روســتایی تأســیس شــده، مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن 

ــت،  ــدف حفاظ ــا ه ــی ب ــورت اختصاص ــوزه، به ص ــن م ــت. ای اس

نگــه داری و احیــای میــراث مــادی و معنــوی مــردم اســتان گیــالن 

تأســیس شــده و بــه بررســی معمــاری روســتایی کهــن در مناطــق 

مختلــف گیــالن پرداختــه اســت. در ســاخت مــوزه، بــه شناســایی، 

ــه  ــتایی، ک ــازل روس ــدد من ــای متع ــی گونه ه ــی و دوباره چین واچین

ــی  ــه خاص ــتند، توج ــرار داش ــالن ق ــتان گی ــف اس ــاط مختل در نق

ــا،  ــت و فض ــت از اصال ــر صیان ــالوه ب ــوزه ع ــن م ــت. ای ــده اس ش

ــوزه در  ــن م ــت. ای ــرده اس ــظ ک ــا را حف ــن بناه ــم در ای روح حاک

ــت  ــا محوری ــی ب ــر فرهنگ ــۀ عناص ــه ارائ ــه ب ــا توج ــاز ب ــای ب فض

ــوزۀ  ــدگان را دارد )م ــتر بازدیدکنن ــذب بیش ــیل ج ــاری، پتانس معم

میــراث روســتایی گیــالن، 1395(. ایــن مــوزه، مبتنــی بــر بازنمایــی 

معمــاری خانه هــای تاریخــی و ویژگی هــای آن و بــه دنبــال جــذب 

ــاری  ــالت رفت ــک تمای ــدگان و تحری ــادی از بازدیدکنن ــداد زی تع

آن هــا در جهــت مثبــت اســت.

ــی  ــر یعن ــر حاض ــاری، در عص ــر معم ــی ب ــای مبتن از موزه ه

 Blasco López( عصــر اقتصــاد تجربــه« بســیار اســتقبال شــده«

ــرده  ــب ک ــود جل ــه خ ــیاری را ب ــگران بس et al., 2020( و گردش

 Izadi Najafabadi et al., 2019; Shayegan,( اســت 

 Palau-Saumell et al., 2016; Vukadinovic,(  .)2019

ــن  ــت ای ــات مدیری ــز توجه ــه مرک ــور ب ــای مذک 2011(. موزه ه

ــالت  ــه تمای ــی ک ــرا بازدیدکنندگان ــده اند؛ زی ــل ش ــا تبدی جاذبه ه

ــل  ــتری تمای ــای بیش ــرف هزینه ه ــه ص ــد، ب ــت دارن ــاری مثب رفت

 Blasco( دارنــد و می تواننــد بــا توصیه هــای شــفاهی مثبــت

 Kaur( ــغ بانفــوذ و رایــگان
ّ
López et al., 2020( نقــش مبل

ــا  ــی ب ــه عامل ــن راه، ب ــند و از ای ــته باش Kaur, 2019 &( را داش

ــرای مقاصــد تبدیــل شــوند. ایــن ســودآوری  قابلیــت ســودآوری ب

 ،)Specht, 2014( ــد در حوزه هــای انگیــزش گردشــگران می توان

برندســازی، افزایــش ارزش محصــول گردشــگری، افزایــش عالقــۀ 

گردشــگران و بهبــود تجربــۀ آن هــا )Pla’tou, 2007( و همچنیــن 

 )Piatkowska, 2012( ابــزار بازاریابــی و مزیت هــای رقابتــی

ــد. باش

در  جدیــدی  موضــوع  معمــاری  گردشــگری  ازآنجا کــه 

گردشــگری اســت، در ایــن حــوزه ادبیــات کمــی وجــود دارد 

حــوزۀ  در  همچنیــن   .)Izadi Najafabadi et al., 2019(

تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان به نســبت جاذبــۀ معمــاری 

ــت  ــه اس ــورت پذیرفت ــی، تحقیقــات اندکــی ص ــای تاریخ بناه

 Blasco López et al., 2020; Shayegan, 2019;(

Rattanaprichavej, 2019; Kaur & Kaur, 2019; Palau-

Saumell et al., 2016; Pramanik et al., 2016(. در ادامــه 
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بــه ایــن پژوهش  هــا اشــاره می شــود:

ــاری  ــای معم ــتانی یادبوده ــۀ باس ــی مجموع ــا بررس ــایگان ب ش

و تأثیــر آن در تمایــالت رفتــاری، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

ــی   باالی
ً
ــبتا ــل نس ــدد تمای ــد مج ــه و بازدی ــه توصی ــدگان ب بازدیدکنن

کــه  دریافتنــد  کائــور  و  کائــور   .)Shayegan, 2019( دارنــد 

ــل  ــز تمای ــد و نی ــه و تمجی ــه توصی ــل ب ــاری در تمای ــراث معم می

 .)Kaur & Kaur, 2019( ــت دارد ــر مثب ــدد، تأثی ــد مج ــه بازدی ب

ــید  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوری ادراک ب ــتفاده از تئ ــا اس ــاوج ب راتاناپریچ

ارزش  تأثیرگــذاری در  از طریــق  نویــن  کــه طراحــی معمــاری 

ــر  ــگران مؤث ــاری گردش ــالت رفت ــی، در تمای ــی و اجتماع احساس

و  نجف آبــادی  ایــزدی   .)Rattanaprichavej, 2019( اســت 

همــکاران بــا مطالعــه ای در اصفهــان، دریافتنــد کــه معمــاری عاملــی 

ــانزده  ــتند ش ــت و توانس ــد اس ــه مقص ــگران ب ــذب گردش ــرای ج ب

ــد  ــی کنن ــاری را معرف ــر معم ــی ب ــفر مبتن ــتۀ س ــرای بس ــوع ب موض

ــد  ــی و همکارانــش دریافتن )Izadi Najafabadi et al., 2019(. ی

ــاداری  ــده در وف ــی تعیین کنن ــاری، عامل ــراث معم ــت می ــه اصال ک

بازدیدکننــدگان اســت )Yi et al., 2017(. پاالئــو ـ ســائومل و 

ــای  ــای موزه ه ــه ویژگی ه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــش ب همکاران

بازدیــد  و  توصیــۀ شــفاهی  بــه  تمایــل  در  تاریخــی  خانه هــای 

Palau-( ــد ــتقیم دارن ــت و مس ــر مثب ــدگان تأثی ــدد بازدیدکنن مج

Saumell et al., 2016(. پرامانیــک و همــکاران بــا به کارگیــری 

رفتــاری  تمایــالت  تبییــن  بــه  برنامه ریزی شــده  رفتــار  تئــوری 

ــه  ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــی پرداختن ــای میراث ــدگان از موزه ه بازدیدکنن

رســیدند کــه ارزش قدمتــی، فرهنگــی و زیبایی شــناختی در نگــرش 

 Pramanik( ــذارد ــت می گ ــر مثب ــدگان تأثی ــی بازدیدکنن ــار آت و رفت

ــد کــه عناصــر  ــان و خالقــی )1397( دریافتن et al., 2016(. توکلی

هویت ســاز معمــاری، کــه ســبب جــذب گردشــگر می شــود، 

شــامل عنصــر کالبــدی )شــکل و ســازه( و عنصــر غیرکالبــدی )معنــا 

و رمزگرایــی و زیبایی شناســی( هســتند. زال )1396( در بررســی 

خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه عناصــر معمــاری ســنتی، کــه ســبب 

جــذب گردشــگر اســت، شــامل شــاخص کالبــدی )ســاختار، 

تزئینــات و ...( و شــاخص ادراکــی )هویــت، حــس تعلــق مکانــی( 

ــای  ــکاران )1395(، ویژگی ه ــان و هم ــدگاه معماری ــود. از دی می ش

معمــاری نظیــر تازگــی و منحصربه فردبــودن، ســمبلیک و نمادگرایــی 

یــک مجموعــۀ گردشــگری  و جذابیــت بصــری، در جذابیــت 

به منظــور جــذب گردشــگر اثرگــذار اســت. گرزالدینــی  نــادری 

ــا محیــط  ــازل مســکونی، کــه ب )1394( معتقــد اســت معمــاری من

ــذب  ــبب ج ــوم آورد، س ــح ب ــتفاده از مصال ــی اس ــب دارد، یعن تناس

ــت. ــده اس ــتا ش ــن روس ــه ای ــگر ب گردش

ــاختارمندی،  ــر س ــاری نظی ــر معم ــا، عناص ــن پژوهش ه در ای

زیبایی شناســی،  معناگرایــی،  هویت منــدی،  عملکــردی، 

چشــم انداز، نیرومنــدی و خاص بــودن و ابعــاد آن هــا به صــورت 

نامنســجم و بــدون دســته بندی و تک به تــک بررســی شــده اند؛ 

ــر و  ــی عناص ــۀ تمام ــر ارائ ــر عالوه ب ــش حاض ــه پژوه ــی  ک درحال

ــازه های  ــمت س ــه س ــده ب ــذب بازدیدکنن ــه در ج ــاری، ک ــاد معم ابع

معمــاری اثرگذارنــد، ادبیــات جدیــدی را دربــارۀ موضــوع پژوهــش، 

کــه به صــورت محــدود بــه آن پرداختــه شــده بــود، ارائــه کرده اســت. 

ــالت  ــن تمای ــرای تبیی ــین ب ــای پیش ــت پژوهش ه ــالوه، صالب به ع

رفتــاری بازدیدکننــدگان موزه هــای خانه هــای تاریخــی کافــی نبــوده 

ــکاف ها  ــن ش ــردن ای ــور برطرف ک ــت و به منظ ــن عل ــه همی ــت. ب اس

ــاری از  ــالت رفت ــری تمای ــوۀ تأثیرپذی ــورد نح ــش درم ــش دان و افزای

معمــاری و عناصــر آن، تحقیــق حاضــر انجــام شــده اســت. ازاین رو، 

هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر، بررســی تأثیــر معمــاری خانه هــای 

ــوزۀ  ــدگان م ــاری بازدیدکنن ــالت رفت ــر آن در تمای ــی و عناص تاریخ

ــری را  ــن تأثیرپذی ــی ای ــا چگونگ ــت ت ــالن اس ــتایی گی ــراث روس می

تبییــن کنــد. 

مبانی	نظری
ــه  ــت این ک ــه عل ــش، ب ــئلۀ پژوه ــری مس ــن نظ ــتر تبیی در بس

ســؤال پژوهــش در راســتای بررســی تمایــالت رفتــاری گردشــگر در 

محیــط معمــاری اســت، نزدیک تریــن نظریه هــا بــه مســئلۀ پژوهــش 

ــه  ــد ک ــی محیط ان ــده و روان شناس ــار برنامه ریزی ش ــای رفت نظریه ه

ــوع  ــی موض ــتای بررس ــا در راس ــن نظریه ه ــن ای ــه تبیی ــه ب در ادام

ــود.  ــه می ش پرداخت

نظریه	های	روان	شناسی	محیطی
مجموعه هــای  از  یکــی  به منزلــۀ  محیطــی  روان شناســی 

روان شناســی و زیرشــاخۀ علــوم رفتــاری در اواخــر دهــۀ 1960 

ــاط  ــه بررســی رفتارهــای انســان در ارتب ــالدی مطــرح شــد کــه ب می

نظریه هــای  می پــردازد.  پیرامــون  محیــط  یــا  ســکونتگاه  بــا 

ــال محیــط  ــراد درقب ــار اف ــر رفت ــی ب روان شناســی محیطــی، کــه مبتن

ــن )1944(،  ــورت لوی ــدان ک ــۀ می ــامل نظری ــت، ش ــاری اس معم

ــویک )1956(،  ــی برانس ــی احتمال ــا کنش گرای ــی ی ــوی عدس الگ

نظریــۀ اصــل وضــوح فضاهــای لینــچ )1960(، نظریــۀ بوم شناســی 

بارکــر )1968(، نظریــۀ کنــش متقابــل ادراک ایتلســن )1973(، 

ــکان  ــۀ روح م ــون )1979(، نظری ــی گیبس ــا محیط ــا و قابلیت ه معن

اســت  کانتــر )1986(  مــکان  نظریــۀ  نوربرگ-شــولز )1980(، 

)امامقلــی و همــکاران، 1391(.

ــط،  ــان محی ــی، می ــی محیط ــای روان شناس ــاس نظریه ه براس

ــن  ــود و ای ــاد می ش ــترک ایج ــای مش ــان پیونده ــار انس ــه و رفت تجرب

تقابــالت، کنش هــا و تجــارب  پیوندهــا به صــورت تعامــالت، 

ــی  ــی و فیزیک ــناختی، احساس ــی، زیباش ــاد اجتماع ــا ابع ــان ب انس

در  معمــاران   .)Rattanaprichavej, 2019( اســت  محیــط 

ــه  ــان ها توج ــار انس ــانه رفت ــناخت روان شناس ــه ش ــا ب ــی بناه طراح

دارنــد، در نتیجــۀ نظریه هایــی ماننــد روان شناســی محیطــی، کــه بــه 

بررســی ارتبــاط رفتــار انســان و محیــط کالبــدی می پردازنــد، بــرای 
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و  باالیــی برخــوردار اســت )ســاالری  از اهمیــت  آن هــا 

.)2  :1395 مهــدوی، 

ــود  ــف می ش ــر تعری ــاده و هن ــب م ــب ترکی ــاری در قال معم

ــۀ  ــوان از آن به منزل ــاده، می ت ــی س ــن، 1395: 30(. در تعریف )آذی

تبلــوری از فرهنــگ یــک جامعــه در گــذر زمــان یــاد کــرد 

ــتنی  ــش ناگسس ــواره بخ ــاری هم )Pratheep, 2013, 40(. معم

گردشــگری به شــمار می آمــده و دو جایــگاه اساســی در گردشــگری 

 Dargahi &( دارد کــه شــامل »الزمــه« و »جذابیــت« اســت

ــر  ــدگان در براب ــار بازدیدکنن Pazhouhanfar, 2014: 277(. رفت

معمــاری ابنیــۀ تاریخــی، مرتبــط بــا »جذابیــت« اســت کــه تحــت 

تأثیــر بخشــی از عناصــر معمــاری یــا برآینــدی از کل آن قــرار دارد.

در جــدول 1، مبتنــی بــر نظریه هــای موجــود در روان شناســی 

ــد.  ــتخراج ش ــش اس ــات پژوه ــاری از ادبی ــر معم ــی، عناص محیط

بــه علــت تعــدد ابعــاد معمــاری اســتخراجی از ادبیــات، از طریــق 

ــر  ــت گانۀ عناص ــر هش ــاد در عناص ــن ابع ــاد، ای ــش ابع روش کاه

ــر  ــی ب ــته بندی مبتن ــن دس ــت ای ــی اس ــدند. گفتن ــته بندی ش دس

ــوده اســت. دیــدگاه پژوهشــگران ایــن پژوهــش ب

جدول	1:	عناصر	معماری

یه  شاهدعنصر معیارهای معماری )منبع( نظر

شکل و نوع سازه )STR1( )توکلیان و خالقی، 1397(؛ فّناوری ساخت 
 )STR3( ؛ مواد و مصالح بوم آورد و طبیعی)امیدی، 1394( )STR2(

.)Taheri & Emamgholi, 2017( )STR4( ؛ معماری پایدار)زال، 1396(
)STR( ساختارمندی Lewin,( نظریۀ میدان کورت لوین

1944(؛ نظریۀ اصل وضوح فضاهای 
لینچ )Lynch, 1960(؛ نظریۀ بوم شناسی 

بارکر )Barker, 1968(؛ نظریۀ مکان 
.)Canter, 1986( کانتر

)FUN2( ؛ بافت تاریخی)پیرنیا، 1374( )FUN1( مقیاس انسانی
 )سرایی و همکاران، 1394(؛ قدمت بنا )Rapoport, 1990( )FUN3(؛ 

)FUN5( ؛ پیوند معماری با بنا)آذین، 1395( )FUN4( کاربری بنا
 )میرمرادی، 1386(.

)FUN( عملکردی

شناسۀ مکانی )IDE1( )زال، 1396(؛ حس مکان )IDE2( )زال، 1396(؛ 
 )IDE4( ؛ الهام از معماری گذشته)زال، 1396( )IDE3( تفکر رایج زمانه

)امیدی، 1394(؛ عالئم )IDE5( )کورت گروتر، 1393(.
)IDE( هویت مندی

نظریۀ الگوی عدسی یا کنشگرایی 
 Brunswik,( احتمالی برانسویک

1956(؛ نظریۀ کنش متقابل ادراک ایتلسن 
)Ittelson, 1973(؛ نظریۀ روح مکان 
 Norberg-Schulz,( نوربرگ-شولز

1980(؛ 

رمزگرایی و پیچیدگی )MEA1( )توکلیان و خالقی، 1397(؛ اصالت 
 )MEA3( ؛ نمادهای معنوی)Vukadinovic, 2011( )MEA2(

)رحمتی، 1376(.
)MEA( معناگرایی

 Grutter,( )AES2( ؛ رنگ)Grutter, 1987( )AES1( نور و انعکاس
1987(؛ سایه روشن و تضاد )AES3( )الری، 1386(؛ تزئینات و زیبایی ظاهری 

.)Taheri & Emamgholi, 2017( )AES4(
)AES( زیبایی شناسی

نظریۀ قابلیت های محیطی گیبسون 
.)1979(

ترکیب بندی )LAN1( )الری، 1386(؛ تماشایی بودن و ارتباط دیداری 
.)Meiss, 2013( )LAN3( ؛ فضامندی)Vukadinovic, 2011( )LAN2(

)LAN( چشم انداز

گریزگری از روزمرگی )Vukadinovic, 2011( )POT1(؛ پرهیز از بیهودگی 
 )POT4( ؛ عظمت)دیبا، 1378( )POT3( ؛ مرکزیت)پیرنیا، 1374( )POT2(

)زال، 1396(.
)POT( نیرومندی

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

)UNI( خاص بودن

مفهــوم  و  برنامه ریزی شــده  رفتــار  نظریــۀ 
ــوزۀ  ــد از م ــر بازدی ــی ب ــاری مبتن ــات رفت تمای

ــتایی ــراث روس می
ــار  ــۀ رفت ــی، نظری ــل منطق ــۀ عم ــر نظری ــی ب ــزان مبتن آج

ــه،  ــن نظری ــرد )Ajzen, 1991(. ای ــرح ک ــده را مط برنامه ریزی ش

وقــوع رفتــاری خــاص را براســاس تمایــل رفتــاری افــراد پیش بینــی 

مفهــوم   .)156  :1395 نوری پــور،  و  )خســروجردی  می کنــد 

ــر معمــاری در مــوزه  ــد از یــک اث ــاری پــس از بازدی تمایــالت رفت

ــگری  ــران گردش ــه مدی ــورد توج ــی، م ــرایط رقابت ــه ش ــه ب ــا توج ب

قــرار دارد کــه می توانــد تحــت تأثیــر چنــد عامــل از جانــب 

ــا می توانــد  ــا چــه انــدازه بازدیــد از بن  ت
ً
بازدیدکننــدگان باشــد: اوال

 میــزان تأثیــر 
ً
بــرای بازدیدکننــده خوشــایند و مطلــوب باشــد، ثانیــا
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و نفــوذ اجتماعــی ســایر افــراد در شــخص )ماننــد پیشــنهاد آشــنایان 

بــرای 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 تمایــالت ذهنــی بــه )عمــل یــا رفتــار( 

ــود. ــر می ش ــاص منج ــاری خ ــا معم ــازه ب ــد وی از آن س بازدی

ــا توجــه بــه این کــه موزه هــا، ارائه دهنــدۀ خدمــات مبتنــی بــر  ب

تجربــه بــه گردشــگران هســتند، برون داده هــای رفتــاری گردشــگران، 

ــد  ــورت بازدی ــد به ص ــت، می توان ــاری اس ــالت رفت ــان تمای ــه هم ک

عــدم  و   )BI2( دیگــران  بــه  توصیــۀ شــفاهی   ،)BI1( مجــدد 

حساســیت بــه افزایــش ورودیــه )BI3( )تاج زاده نمیــن، 1397؛ 

Rattanaprichavej, 2019( ظاهــر شــود. تمایــالت رفتــاری 

وفــاداری  نشــان دهندۀ  اغلــب  مــوزه،  بازدیدکننــدگان  مطلــوِب 

آن هاســت کــه عاملــی مهــم بــرای قابلیــت ســوددهی بلندمــدت یــا 

ــکاران، 1397(.  ــور و هم ــت )رهبری پ ــدار اس پای

بسط فرضیه ها و مدل مفهومی
خانه هــای  معمــاری  ویژگی هــای  نقــش 
مــوزۀ میــراث روســتایی در تمایــات رفتــاری 

بازدیدکننــدگان
ــگری  ــم در گردش ــای مه ــی از جاذبه ه ــۀ یک ــاری به منزل معم

)Specht, 2014: 10( و تأثیرگــذار د تمایــالت رفتــاری مثبــت 

 Blasco López et al., 2020;( گردشــگران به شــمار مــی رود

 Shayegan, 2019; Rattanaprichavej, 2019; Kaur &

 Kaur, 2019; Palau-Saumell et al., 2016; Pramanik et

ــنتی و  ــاری س ــای معم ــبب بافت ه ــگری به س al., 2016(. گردش

ــکان  ــک م ــه ی ــدگان ب ــذب بازدیدکنن ــث ج ــد باع ــی می توان تاریخ

ــی  ــای تاریخ ــع بافت ه ــکاران، 1397: 8(. در واق ــود )زال و هم ش

معمــاری از مهم تریــن عوامــل جــاذب گردشــگران اند )میرحســینی 

ــرار دارد  ــطحی ق ــت در س ــن اهمی ــش، 1395: 91(. ای و جهانبخ

بناهــای معمــاری به منزلــۀ جاذبــه در  کــه در بیشــتر ســفرها، 

ــان،  ــی راد و افتخاری ــد )فرج ــرار می گیرن ــگران ق ــفر گردش ــۀ س برنام

1391: 63(. آثــار معمــاری بــا داشــتن ویژگی هــای متفــاوت بــرای 

ــه  ــت؛ درنتیج ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــدگان از جذابی بازدیدکنن

ویژگی هــای ابنیــۀ معمــاری ســبب جــذب بازدیدکننــدگان می شــود 

ــی  ــۀ اصل ــن رو، فرضی ــکاران، 1393: 6(. ازای ــاری آزاد و هم )افش

پژوهــش این گونــه مطــرح می شــود: 

رفتــاری  تمایــالت  در  تاریخــی  خانه هــای  معمــاری   :H
1

بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــالن تأثیرگــذار اســت.

ســاختار هــر مــکان، احساســات، تجــارب و خاطــرات وابســته 

ــان، 1391:  ــد )تاب ــده می کن ــده زن ــن بازدیدکنن ــکان را در ذه ــه م ب

ــری در  ــش مؤث ــت نق ــل رؤی ــاختاری قاب ــل س ــن عوام 86(؛ بنابرای

ــزی و زال، 1394:  ــد )تبری ــدگان دارن ــدگاری در ذهــن بازدیدکنن مان

77(. عنصــر ســاختارمندی معمــاری و زیرشــاخه های آن از عوامــل 

پژوهش هــای  در  اســت کــه  تأثیرگــذار در جــذب گردشــگران 

گوناگــون )توکلیــان و خالقــی، 1397؛ زال، 1396؛ امیــدی، 1394؛ 

Taheri & Emamgholi, 2017( ایــن اثرگــذاری تأییــد شــده 

اســت. ســاختار از عوامــل مهمــی اســت کــه در مباحــث معمــاری، 

به خصــوص معمــاری ســنتی، مطــرح و مــورد توجــه قــرار می گیــرد 

)شــهبازی و ترابــی، 1393: 35(. معمــاری یــک بنــا می توانــد 

دربرگیرنــدۀ شــکل و نوع ســازه باشــد )امامقلــی و همــکاران، 1391: 

37( کــه در جــذب بازدیدکننــدگان مؤثــر اســت. عالوه بــرآن، 

معمــاران معتقدنــد فنــاوری ســاخت در بناهــای معمــاری از عوامــل 

ــدی، 1394(.  ــی رود )امی ــمار م ــدگان به ش ــرای بازدیدکنن ــذاب ب ج

انتخــاب مصالــح بــوم آورد در بازدیدکننــده حــس خاطره انگیزبــودن 

فضــا را القــا می کنــد )ســلطانی، 1393: 8(. ایــن احســاس بیانگــر 

تأثیــر اســتفاده از مصالــح بــوم آورد به منزلــۀ عاملــی در جــذب 

گردشــگران اســت )گرزالدینی نــادری، 1394: 1(. معمــاری پایــدار 

ــا ـ  ــاخت بناه ــاری در س ــدار در معم ــعۀ پای ــول توس ــت اص ـ رعای

ــر  ــدگان مؤث ــذب بازدیدکنن ــه در ج ــت ک ــی اس ــایر عوامل ــز از س نی

ــد  اســت )صمــدی و همــکاران، 1394: 9(. تحقیقــات نشــان دادن

ــر توســعۀ  ــی ب ــال جاذبه هــای مبتن ــه دنب کــه گردشــگران امــروزی ب

ــر  ــر تأثی ــده بیانگ ــای بررسی ش ــی، پژوهش ه ــور کل ــد. به ط پایدارن

عنصر ســاختارمندی معمــاری در تمایــالت رفتاری بازدیدکنندگان اســت. 

بنابرایــن، فرضیــۀ فرعــی اول پژوهــش این گونــه مطــرح می شــود:

H: عنصــر ســاختارمندی معمــاری خانه هــای تاریخــی در 
1-1

تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان موزۀ روســتایی گیــالن تأثیرگذار اســت.

عنصــر عملکــردی معمــاری و زیرشــاخه های آن از عوامــل 

ــر در جــذب گردشــگران اســت کــه در پژوهش هــای متعــددی  مؤث

ــرادی، 1386؛  ــکاران، 1394؛ میرم ــرایی و هم ــن، 1395؛ س )آذی

پیرنیــا،  ;1374Rapoport, 1990( ایــن تأثیــر تأییــد شــده اســت. 

کاربــری بناهــای معمــاری پتانســیل باالیــی در جــذب گردشــگران 

تنــوع   .)99  :1393 شــهیر،  یوســفی  و  دلیــر  )حســین زاده   دارد 

ســبک و کاربــری ســاختمان ها، آن هــا را بــرای بازدیدکننــدگان 

از   .)Vukadinovic, 2011: 18( می کنــد  جــذاب  و  نمادیــن 

ســایر زیرشــاخه های عنصــر عملکــردی می تــوان از بافت هــای 

تاریخــی یــاد کــرد کــه از عوامــل مهــم و اثرگــذار در جــذب 

ــکاران، 1396:  ــتادبروجنی و هم ــت )راس ــون اس ــگران گوناگ گردش

ــۀ  زیرشــاخۀ دیگــر عنصــر  ــن قدمــت تاریخــی به منزل 89(. همچنی

ــت  ــر جذابی ــه ب ــت ک ــی اس ــا، از عوامل ــاری بن ــردی معم عملک

بنــا در نــگاه بازدیدکننــده می افزایــد )دینــاری، 1384: 85(. از 

ــه  ــوان ب ــاری، می ت ــردی معم ــر عملک ــخصه های عنص ــر مش دیگ

ــاری  ــد معم ــا، 1374( و پیون ــانی )پیرنی ــاس انس ــری مقی به کارگی

بــا بنــا )میرمــرادی، 1386( اشــاره کــرد کــه در جــذب بازدیدکننــده 

بررسی شــده  پژوهش هــای  نتایــج  درمجمــوع  اســت.  اثرگــذار 

حاکــی از تأثیــر عنصــر عملکــردی معمــاری در تمایــالت رفتــاری 
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ــۀ فرعــی دوم پژوهــش  ــن فرضی ــدگان اســت؛ بنابرای بازدیدکنن

این گونــه مطــرح می شــود: 

تاریخــی  خانه هــای  معمــاری  عملکــردی  عنصــر   :H
1-2

در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــالن 

تأثیرگــذار اســت.

در  عامــل  مهم تریــن  به منزلــۀ  هویت منــدی  عنصــر 

ترابــی،  و  به شــمار می آیــد )شــهبازی  مــا  معمــاری معاصــر 

1393: 35(؛ تاحــدی کــه معمــاری بافت هــای تاریخــی را میــراث 

ــگر  ــذب گردش ــبب ج ــه س ــد ک ــه می دانن ــر منطق ــش ه هویت بخ

می شــود )جهانیــان و احمدیــان، 1395: 10(. معمــاری نمایانگــر 

آرمان هــای اجتماعــی، اظهــارات سیاســی و تصویــر فرهنگــی 

 Izadi( جامعــه اســت و می توانــد از تاریــخ جهــان صحبــت کنــد

تاریخــی  خانه هــای  معمــاری   .)Najafabadi et al., 2019

القــا می کنــد و خاطــرات را در بازدیدکننــدگان  احساســات را 

برانگیختــه و محیــط ویــژه ای را ارائــه می دهــد کــه بازدیدکننــدگان 

ــا از  ــود آن ه ــث می ش ــد و باع ــاز می گردان ــته ب ــه دوران گذش را ب

 .)Chhabra, 2010( شــوند  شــگفت زده  قدیمــی  ســبک های 

ــی  ــه بررس ــدی، 1394( ب ــدد )زال، 1396؛ امی ــای متع پژوهش ه

و  آن  زیرشــاخه های  و  معمــاری  هویت منــدی  عنصــر  رابطــۀ 

جــذب بازدیدکننــدگان پرداختــه اســت. عالئــم در معمــاری، 

ــدۀ  ــت، ای ــدی اس ــر هویت من ــاخه های عنص ــی از زیرش ــه یک ک

ــد  ــا می کن ــده الق ــه بازدیدکنن ــات ب ــب تزئین ــا را در غال ــی بن اصل

 .)Grutter, 1987( می شــود  بازدیدکننــده  جــذب  ســبب  و 

ــخص  ــانه های مش ــا نش ــاری ب ــای معم ــای زیب ــن فضاه همچنی

ــی آورد  ــود م ــه وج ــکان را ب ــس م ــا، ح ــک بن ــدگان ی در بازدیدکنن

ــس  ــراد، ح ــاری در اف ــه معم )Scerri et al., 2016: 1(؛ درنتیج

مــکان و مالکیــت را القــا می کنــد )ســلطانی، 1393: 2( کــه 

 Scerri et( ــود ــه می ش ــه آن منطق ــده ب ــش بازدیدکنن ــبب کش س

عالوه بــرآن،   .)al., 2016: 1; Vukadinovic, 2011: 18

معمــاران معتقدنــد الهــام از معمــاری گذشــته در بناهــای معمــاری 

از عوامــل جذب کننــده در بازدیدکننــدگان بــه شــمار می آیــد 

)امیــدی، 1394(. بنابرایــن پژوهش هــای بررسی شــده بیانگــر 

ــذب  ــر آن رد ج ــا و اث ــک بن ــدی ی ــان هویت من ــه می ــود رابط وج

گردشــگران بــه آن اســت؛ درنتیجــه فرضیــۀ فرعــی ســوم پژوهــش 

می شــود: مطــرح  این گونــه 

H: عنصــر هویت منــدی معمــاری خانه هــای تاریخــی 
1-3

در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــالن 

ــت. ــذار اس تأثیرگ

ــراد از  ــات و درک اف ــکان در احساس ــر م ــی ه ــر معنای عنص

ــی  ــد معناگرای ــت )Boyer, 1996: 1(. بع ــذار اس ــکان اثرگ آن م

از عوامــل جــذاب بــرای بازدیدکننــدگان یــک بنــای معمــاری 

ــی  ــه رمزگرای ــش ب ــد، گرای ــن بع ــاخه های ای ــی از زیرش ــت. یک اس

ــت  ــی اس ــل نگرش ــه ماحص ــت ک ــاری اس ــی در معم و پیچیدگ

ــر  ــاری عناص ــع معم ــتی دارد؛ در واق ــم هس ــه عال ــاری ب ــه معم ک

ســنتی را بــا ُصــور مــادی ترکیــب کــرده و از عناصــر رمزگونــه ماننــد 

ــته  ــره جس ــاک به ــش و خ ــاد، آت ــر آب، ب ــار عنص ــه چه ــرام ب احت

ــن پیچیدگــی درحــدی  ــان و خالقــی، 1397: 7(. ای اســت )توکلی

ــک  ــبب تحری ــن1 )1966( س ــد کال ــه از دی ــت ک ــه اس ــورد توج م

ــدی، 1394(.  ــود )امی ــده می ش ــذب بازدیدکنن ــری و ج ــس بص ح

غــم، شــگفتی،  می توانــد شــادی،  یــک طــرف  از  معمــاری 

ــد  ــر می توان ــرف دیگ ــان آورد و از ط ــه ارمغ ــش را ب ــاط و آرام نش

ــد  ــراه باش ــرس هم ــت و ت ــراب، خصوم ــرخوردگی، اضط ــا َس ب

از دیگــر زیرشــاخه های   .)Izadi Najafabadi et al., 2019(

ــه اصالــت اشــاره کــرد. زال معتقــد  ــوان ب عنصــر معناگرایــی، می ت

ــون اصالــت اســت  اســت معمــاری ســنتی جذابیــت خــود را مدی

ــوان  ــی می ت ــاد معناگرای ــایر ابع ــن از س )زال، 1396: 96(. همچنی

بــه نمادگرایــی اشــاره کــرد کــه ســبب جــذب گردشــگران بــه یــک 

ــدادی از  ــج تع ــود )Vukadinovic, 2011: 20(. نتای ــا می ش بن

ــه  ــی، 1376(، ک ــی، 1397؛ رحمت ــان و خالق ــا )توکلی پژوهش ه

ــذب  ــر آن در ج ــی و اث ــر معناگرای ــان عنص ــه می ــی رابط ــه بررس ب

بازدیدکننــدگان پرداخته انــد، گویــای ایــن رابطه انــد؛ بنابرایــن 

ــود: ــرح می ش ــه مط ــش این گون ــارم پژوه ــی چه ــۀ فرع فرضی

تاریخــی  خانه هــای  معمــاری  معناگرایــی  عنصــر   :H
1-4

در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــالن 

تأثیرگــذار اســت.

پیشــینۀ  بــا  معمــاری  زیبایی شناســی  مشــخصه های 

ذهنــی افــراد دربــارۀ مــکان در ارتبــاط اســت )تبریــزی و زال، 

معمــاری  زیبایی شناســی  طریــق  از  گردشــگران   .)77  :1394

بناهــا انگیختــه می شــوند )Shaw, 2015(. میــراث معمــاری 

بــه علــت ویژگی هــای زیبایی شــناختی و شــهرت، گردشــگران 

 Izadi Najafabadi et al.,( بســیاری را بــه خــود جلــب می کنــد

ــم و  ــا نظ ــط ب ــی مرتب ــامل ادراک حس ــی ش 2019(. زیبایی شناس

تضــاد اســت )حجــازی و مهدیــزاده  ســراج، 1393: 17(. از ابعــاد 

ــت،  ــب اس ــگران جال ــرای گردش ــه ب ــاری، ک ــی معم زیبایی شناس

 ،)Taheri & Emamgholi, 2017: 831( تزئینــات ظاهــری بنــا

 Rapoport,( ــت ــگ اس ــن و رن ــور، سایه روش ــکاس ن ــور و انع ن

 ،)Grutter, 1987 1990(. در مطالعــات پیشــین )الری، 1386؛

ایــن عناصــر و ابعــاد آن بررســی شــدند و نتایــج نشــان دهندۀ تأثیــر 

عناصــر زیبایی شناســی در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان اســت 

)Pramanik et al., 2016(. بنابرایــن، فرضیــۀ فرعــی پنجــم 

پژوهــش این گونــه مطــرح می شــود: 

ــی  ــای تاریخ ــاری خانه ه ــی معم ــر زیبایی شناس H: عنص
1-5

در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــالن 

ــت. ــذار اس تأثیرگ
1. Cullen
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ــبب  ــه س ــت ک ــری اس ــاخه های آن، عنص ــم انداز و زیرش چش

درخاطرمانــدن ســاختمان ها می شــود )Scerri et al., 2016: 3(؛ 

درنتیجــه ســبب جــذب مجــدد بازدیدکننــده بــه بنــا می شــود. یکــی 

ــدگان،  ــرای بازدیدکنن ــی ب ــای تاریخ ــت خانه ه ــن جذابی از مهم تری

 Palau-Saumell et al.,( آن هاســت  بصــری  ویژگی هــای 

 Vukadinovic, 2011;( پیشــین  پژوهش هــای  در   .)2016

Meiss, 2013( بــه بررســی ایــن اثرگــذاری پرداختــه شــده اســت. 

ــی  ــت. مرلوپونت ــم انداز اس ــاخه های چش ــی از زیرش ــدی یک فضامن

معتقــد اســت فضامنــدی در معمــاری شــامل ابعــاد عاطفــی اســت 

درگیــری  کــه  بدان معناســت  ایــن  و   )100  :1388 )بهبــودی، 

ــده  ــذب بازدیدکنن ــبب ج ــده س ــکان بازدیدش ــا م ــرد ب ــی ف احساس

می شــود. از ســایر ابعــاد عنصــر چشــم انداز مؤثــر در جــذب 

بازدیدکننــده، می تــوان بــه ترکیب بنــدی اشــاره کــرد کــه بــه ترکیــب 

عناصــری مثــل بافــت، رنــگ، نــور، ســایه، شــکل و خــط اشــاره دارد 

ــم انداز  ــر چش ــاد عنص ــایر ابع ــایی بودن از س )الری، 1386(. تماش

ــان و  ــت )معماری ــذار اس ــگان اثرگ ــذب بازدیدکنن ــه در ج ــت ک اس

بیانگــر  بررسی شــده  پژوهش هــای  نتایــج   .)1395 همــکاران، 

وجــود رابطــه میــان عنصــر چشــم انداز معمــاری و اثــر آن در 

جــذب بازدیدکننــدگان اســت. بنابرایــن، فرضیــۀ فرعــی ششــم 

پژوهــش این گونــه مطــرح می شــود:

H: عنصــر چشــم انداز معمــاری خانه هــای تاریخــی در 
1-6

تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــالن تأثیرگــذار 

اســت.

از دیگــر عناصــر معمــاری، کــه بــه همــراه ابعــادش در جــذب 

ــوان  ــت، می ت ــذار اس ــی اثرگ ــای تاریخ ــک بن ــه ی ــدگان ب بازدیدکنن

بــه نیرومنــدی بنــا اشــاره کــرد کــه در پژوهش هــای متعــددی )زال، 

 )Vukadinovic, 2011 پیرنیــا، 1374؛ دیبــا، 1378؛  1396؛ 

ــی  ــا از ویژگی های ــت بن ــت. عظم ــده اس ــی ش ــه بررس ــن رابط ای

اســت کــه در مخاطــب اثــر گذاشــته و ســبب جــذب وی بــه بازدیــد 

ــی  ــز از روزمرگ ــکاران، 1397: 19(. گری ــود )زال و هم ــا می ش از بن

)Vukadinovic, 2011(، مرکزیــت و پرهیــز از بیهودگــی از اصول 

)پیوســته گر  می رونــد  به شــمار  ایــران  معمــاری  جدایی ناپذیــر 

116؛   :1393 همــکاران،  و  ندیمــی  53؛   :1396 همــکاران،  و 

Vukadinovic, 2011( و ســبب ایجــاد فضاهایــی می شــوند کــه 

بــرای بازدیدکننــدگان جــذاب باشــد. تمامــی ایــن ابعــاد، حاکــی از 

تأثیــر عنصــر نیرومنــدی معمــاری یــک بنــا در رفتــار بازدیدکننــدگان 

ــرح  ــه مط ــش این گون ــم پژوه ــی هفت ــۀ فرع ــن، فرضی ــت. بنابرای اس

می شــود: 

H: عنصــر نیرومنــدی معمــاری خانه هــای تاریخــی در 
1-7

تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان موزۀ روســتایی گیالن تأثیرگذار اســت.

آخریــن عنصــر معمــاری و ابعــاد بررسی شــدۀ آن، خاص بــودن 

اســت کــه در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان اثرگــذار اســت و در 

بــه   )Specht, 2014; Rapoport, 1990( برخــی پژوهش هــا

ــه شــده اســت. از ویژگی هــای جــذاب  ــن رابطــه پرداخت بررســی ای

ــوان  ــود، می ت ــدگان می ش ــذب بازدیدکنن ــبب ج ــه س ــاری، ک معم

ــی  ــرد )فتح ــاره ک ــا اش ــودن بن ــن و منحصربه فردب ــت نمادی ــه کیفی ب

و   )1395 همــکاران،  و  معماریــان  107؛   :1392 همــکاران،  و 

خصوصیــت برجســتۀ مــکان )Rapoport, 1990(، کــه ســبب 

درخاطرمانــدن بنــا می شــود، از ســایر عواملــی اســت کــه در 

جــذب بازدیدکننــده بــه یــک بنــای تاریخــی اثرگــذار اســت. نتایــج 

ــاری  ــودن معم ــر خاص ب ــی از تأثی ــده حاک ــای بررسی ش پژوهش ه

ــتم  ــی هش ــۀ فرع ــن رو، فرضی ــت. ازای ــدگان اس ــذب بازدیدکنن در ج

پژوهــش این گونــه مطــرح می شــود:

ــی در  ــای تاریخ ــاری خانه ه ــودن معم ــر خاص ب H: عنص
1-8

تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان موزۀ روســتایی گیالن تأثیرگذار اســت.

فرضیه هــای  و  بررسی شــده  پیشــینه های  بــه  توجــه  بــا 

ارائه شــده، مــدل مفهومــی پژوهــش بــرای بررســی رابطــۀ معمــاری و 

عناصــر آن در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان خانه هــای تاریخــی 

شــده  ارائــه   1 شــکل  در  گیــالن  روســتایی  میــراث  مــوزۀ 

ــت. اس

شکل	1:	مدل	مفهومی	پژوهش	مبتنی	بر	ادبیات	پژوهش
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نقش معماری خانه های روستایی در تمایالت رفتاری
 بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن
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محدودۀ مورد مطالعه: موزۀ میراث روستایی گیان
پــس از زلزلــۀ ســال 1369 گیــالن، دکتــر محمــود طالقانــي 

طــرح تأســیس مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن را مطــرح کــرد کــه 

ــف  ــای مختل ــی گونه ه ــی و دوباره چین ــایی، واچین ــامل شناس ش

ــی  ــای مکان یاب ــام پژوهش ه ــا انج ــد. ب ــتایی می ش ــاری روس معم

ــاخت  ــرای س ــراوان ب ــی س ــارک جنگل ــال 1381(، پ ــل س )در اوای

مــوزه انتخــاب شــد کــه از نظــر دو معیــار جغرافیایــی و توپوگرافــی، 

ــراث  ــوزۀ می ــت )م ــالن داش ــتان گی ــا اس ــی ب ــتگی نزدیک هم بس

روســتایی گیــالن، 1395(. مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن )شــکل 

ــتان  ــنگر شهرس ــش س ــع بخ ــراوان از تواب ــی س ــارک جنگل 2( در پ

ــده  ــا ش ــران بن ــت ـ ته ــادۀ رش ــری ج ــع در 18 کیلومت ــت، واق رش

اســت )مطیعی لنگــرودی و همــکاران، 1389: 191(. 

ــاع  ــای کم ارتف ــی از جنگل ه ــراوان، بخش ــی س ــارک جنگل پ

ــتان  ــی اس ــوب غرب ــی( در جن ــی هیرکان ــۀ رویش ــمالی )منطق ش

ــا مســاحت حــدود 1480 هکتــار جــزو مناطــق  گیــالن اســت و ب

مرطــوب تــا خیلــی مربــوط بــا ضریــب خشــکی 51/8 و متوســط 

ــاع  ــل ارتف ــت. حداق ــد اس ــش از 85 درص ــه بی ــت ماهیان رطوب

ــوده و  ــر ب ــر 200 مت ــر و حداکث ــا 38 مت ــطح دری ــدوده از س مح

بیشــتر دربردارنــدۀ مناطــق کم شــیب و فاقــد جهــت بــا شــیب 0/5 

درصــد اســت. از خصوصیــات کلــی خاک هــای آن، داشــتن عمــق 

زیــاد، تکامــل پروفیلــی، درصــد مــواد آلــی بــاال و PH خنثــی تــا 

ــکاران، 1395: 217(. ــتادکالیه و هم ــت )محمدی اس ــیدی اس اس

مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن اولیــن ژئو-اکومــوزه ای اســت 

ــردم  ــی م ــگ و زندگ ــوع فرهن ــه و ن ــی تاریخچ ــارۀ معرف ــه درب ک

ــتن  ــا داش ــوزه، ب ــن م ــت؛ ای ــده اس ــیس ش ــاز تأس ــای ب در فض

فنــاوری  و  زیبایی شناســی  معمــاری،  فرهنگــی،  ویژگی هــای 

ــاز متفــاوت اســت.  ــا ســایر موزه هــای ب ســاخت بــدون معمــار، ب

بخــش معمــاری ایــن مــوزه، مجموعــه ای اســت کــه قدمــت 

بناهــای آن به طــور متوســط بــه 150 ســال می رســد )آذیــن، 

ــار  ــش از 253 هکت ــوزه بی ــایت م ــاحت کل س 1395: 121(. مس

بــود کــه در حــدود 45 هکتــار آن بــرای ســاخت مجموعــۀ مــوزه ای 

ــرای  ــی ب ــبز امنیت ــد س ــورت کمربن ــه به ص ــایت و بقی ــز س در مرک

ــات ســاختمانی  ــه شــد. عملی حفاظــت از مجموعــه در نظــر گرفت

مــوزه، مبتنــی بــر ُنــه حــوزۀ فرهنگــی ـ معمــاری روســتایی اســتان 

ــون  ــد و تاکن ــاز ش ــت 1384 آغ ــدول 2( در اردیبهش ــالن )ج گی

ــالن، 1395(.  ــتایی گی ــراث روس ــوزۀ می ــه دارد )م ادام

در ایــن مــوزه، عــالوه بــر 23 مجموعــۀ مســکونی )شــامل 78 

ســاختمان مســکونی(، ســه قهوه خانــۀ ســنتی، یــک مدرســه، یــک 

مســجد، یــک کارگاه آهنگــری و یــک کــورۀ زغال گیــری ســنتی نیــز 

بازســازی شــده اســت )مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن، 1395(. 

ــوزه در  ــن م ــر ای ــای دیگ ــاری، جاذبه ه ــر از معم ــه غی ــن ب همچنی

شــش دســته طبقه بنــدی شــده اســت کــه عبارت انــد از: معمــاری، 

ــن ها  ــاک، جش ــار، پوش ــیا و آث ــی، اش ــفرۀ گیالن ــی، س مردم شناس

و رویدادهــا )بــازی، موســیقی و نمایــش( )مطیعی لنگــرودی و 

ــکاران، 1389: 193-192(.  هم

شکل	2:	موقعیت	جغرافیایی	موزۀ	میراث	روستایی	گیالن،	سراوان
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جدول 2: چشم انداز معماری موزۀ میراث روستایی گیان

ویژگی معماریمجموعه هاحوزه معماری

جلگه ای

شرقی

مجموعۀ مسکونی رفیعی
این حوزه، اولین بخش از طرح بازسازی و احداث بود که در اردیبهشت سال 1384 شروع و پس از 
یک سال به بهره برداری رسید و مربوط به مناطق جلگه ای شرق رودخانه سپیدرود است. ویژگی های 
معماری بناهای این حوزه بدین قرار است: اسکلت کاماًل چوبی بنا؛ استفاده نکردن از میخ یا اتصاالت 

متداول در ساخت پی )قرارگیری عناصر پی به سبب نیروی وزن(؛ سقف چهارکلۀ »گالی پوش«؛ 
سقف شیب دار سازه )برای جلوگیری از نفوذ باران به بدنۀ داخلی بنا( با ارتفاع بلند )تا 10متر( و نیز 

دو پوسته بودن بنا )ایجاد کوران و زیبایی( است.

مجموعۀ مسکونی میرسیار
مجموعۀ مسکونی منتظری
مجموعۀ مسکونی چنچو

مجموعۀ مسکونی خوش نشین کچالم

مجموعۀ مسکونی پُرمهر

غربی

مجموعۀ مسکونی محتشم طلب
این حوزه در خرداد 1388 بهره برداری شد. همچنین، دو مجموعۀ مسکونی حسنی و حقیقی در 
اردیبهشت 1390 افتتاح شدند. معماری این حوزه، از شهرستان شفت تا آستارا را دربر می گیرد. 
ویژگی های معماری بناهای این حوزه عبارت است از: تلفیق سازۀ چوبی و سازۀ گلی در دیوارهای 
چینه ای؛ الیۀ شفاف و سقف شیب دار ُکلُشی؛ بنا دو پوسته دارد )پوستۀ شفاف بیرونی و پوستۀ 
درونی )حل مسائل اقلیمی، ایجاد کوران و ایجاد تنوع و زیبایی( و شکل گیری ساختمان روی 

صّفه ای از خاک رس کوبیده با اندود ُکلَش و ِگل )جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف اتاق ها( می شود.

مجموعۀ مسکونی حسنی
مجموعۀ مسکونی موسوی
مجموعۀ مسکونی حقیقی

مجموعۀ مسکونی محمودی

مجموعۀ مسکونی موسی زاده

مرکزی

مجموعۀ مسکونی بیالوا
این حوزه، فاز دوم طرح احداث موزه بود که در اردیبهشت 1386 اجرایی و در اردیبهشت 1387 

افتتاح شد. به عالوه، از بنای مدرسه در اردیبهشت 1391 بهره برداری شد. این حوزه، مناطق 
جلگه ای مرکز گیالن، حاشیۀ غربی رودخانه ی سپیدرود، شهرستان رشت و قسمتی از شهرستان 

شفت را دربر می گیرد. ویژگی های معماری این سازه ها عبارت است از: سقف شیبدار ُکُلشی؛ 
بدنه های شفاف بنا )ایجاد کوران و شرایط آسایش در بنا و نیز جلوۀ بصری؛ تلفیق دیوارهای زگالی 
و چینه ای؛ اسکلت چوبی بنا؛ احداث خانه ها بر صّفه ای از جنس خاک رِس کوبیده با اندود کاه ِگل 

به ارتفاع 60 تا 100 سانتیمتری از سطح زمین و جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف سازه(.

مجموعۀ مسکونی دانش

مجموعۀ مسکونی امینی

مجموعۀ مسکونی مرادی

مجموعۀ مسکونی صادقی

مدرسه

ساحلی

این حوزه، هنوز توسعه نیافته است و مناطق ساحلی چابکسر تا لنگرود )شرق( و زیباکنار تا بندر مجموعۀ مسکونی موسویشرقی
انزلی )غرب( را دربر می گیرد. ویژگی های معماری بناهای این حوزه بدین شرح است: سازه ها اغلب 
در یک طبقه بوده )پایین بودن مقاومت سطح به علت بارش زیاد باران و ماسه ای بودن خاک(؛ بناها 
از پی گسترش یک اتاق به چند اتاق و ایوان مقابل )ایوان سراسری( شکل گرفته؛ جهت گیری بنا 
و مکان ظهور بازشوهای آن مبتنی بر نسیم دایمی دریا و ساحل بوده؛ نقش ارزندۀ ایوان جنوبی 
)امکان بهره گیری از آفتاب و واردنشدن ماسه های ساحلی از طریق باد و طوفان به داخل خانه(؛ 

ایوان شمالی به شکل فانکن بوده؛ و وجود پنجره های شرقی.

مجموعۀ مسکونی آصفیغربی

کوهستانی

شرقی

این حوزه در سال 1393 به بهره برداری رسید. این حوزه، مناطق شهرستان رودبار را دربر می گیرد. مجموعۀ مسکونی محمدنژاد
ازآنجاکه انتقال مجموعه ها به موزه امکان پذیر نبود، براساس مستندسازی انجام شده و با مصالح و 
تکنیک های بومی در موزه دوباره سازی شدند. ویژگی های معماری این سازه ها، شامل دیوارهای 

زگمه ای و زگالی؛ پوشش سقف بنا از لت و پوشاندن اطراف دیوارها و روی سقف با سنگ )با توجه 
به شدت باد در منطقه( است.

مجموعۀ مسکونی محسنیان

مجموعۀ مسکونی حاجت پورغربی

فاز ششم: احداث این حوزه در خرداد 1389 آغاز شد. این حوزه، مناطق کوهستانی و ییالقات 
گیالن در غرب رودخانۀ سفیدرود را دربر می گیرد. خانه ها در این حوزه، با توجه به اقلیم سرد 

مناطق کوهستانی، فضاهای بسته ای دارند و با توجه به وضعیت زمین شکل گرفته اند و نیز به صورت 
فصلی استفاده می شوند. ویژگی های معماری این سازه ها شامل دیوار تخته ای، زگالی، سنگ چین 
و زگمه ای خانه؛ سازۀ پوری؛ لَت به منزلۀ پوشش سقف؛ سازه های جانبی )طویله، النۀ مرغ و کورۀ 

نان پزی( است.

کوهپایه ای

شرقی

مجموعۀ مسکونی رستمی
فاز پنجم: احداث این حوزه در خرداد 1389 آغاز شد. همچنین دو مجموعۀ مسکونی بهزدای و 
جامع در اردیبهشت 1390 افتتاح شدند. این حوزه، مناطق کوهپایه ای گیالن در حاشیۀ شرقی 

رودخانه ی سفیدرود را دربر می گیرد. ویژگی های معماری این سازه ها بدین قرار 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 زگمه ای؛ پوشش سقف به صورت لَت؛ و 
دارای بناهای جانبی بسته به موقعیت صاحب خانه )انبار برنج، طویله و النه ی مرغ(.

مجموعۀ مسکونی جامع

مجموعۀ مسکونی بهزادی

غربی

مجموعۀ مسکونی رحمانی
احداث این حوزه در اردیبهشت 1387 اجرایی و در خرداد 1388 بهره برداری شد. شکل گیری بنا 
در کوهپایه، جلوۀ بصری متفاوتی به نسبت مناطق جلگه ای به این حوزه بخشیده است. ویژگی های 
معماری این سازه ها عبارت است از: اسکلت کاماًل چوبی بنا؛ استفاده از سنگ در پی؛ سقف شیب دار 

ُکُلشی یا لته سر؛ وجود دو پوسته در بنا و بناهای متراکم است.

مجموعۀ مسکونی طربی

مجموعۀ مسکونی لطفی

)منابع: آذین، 1395؛ موزۀ میراث روستایی گیالن، 1395(
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روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کاربــردی و از نظــر 

ماهیــت، کّمــی اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش را بازدیدکننــدگان 

ــت  ــه عل ــد. ب ــکیل می دهن ــالن تش ــتایی گی ــراث روس ــوزۀ می م

ــل  ــل )تحلی ــوع تحلی ــاری و ن ــۀ آم ــم جامع ــودن حج نامحدودب

رگرســیون(، بــرای بــرآورد حجــم نمونــۀ الزم از طریــق رابطــۀ 

از  نقــل  بــه   Ryne, 1991( بــرآورد شــد  1)nàR2= 8k+50(

میرتقیان رودســری و خراســانی، 1398(. بــا توجــه بــه این کــه 

 8k( ــا ــر ب ــر براب ــش حاض ــن در پژوه ــای پیش بی ــداد متغیره تع

 =( اســت؛ بنابرایــن حداقــل حجــم نمونــۀ الزم بــرای انجــام 

تحلیــل، 114 نفــر اســت. بــا توجــه بــه شــرایط پژوهــش و 

ــری  ــاری، از روش نمونه گی ــۀ آم ــری جامع ــی  پیگی ــت پیش بین ماهی

ــا  ــت ب ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــتفاده ش ــترس اس ــی دردس غیراحتمال

ــه  ــث و مقایس ــج و بح ــم نتای ــکان تعمی ــن روش، ام ــری ای به کارگی

ــا نتایــج دیگــران وجــود نــدارد و اســتنباط فقــط در ســطح خــود  ب

ــالن(  ــتایی گی ــراث روس ــوزۀ می ــدگان م ــاری )بازدیدکنن ــۀ آم جامع

ــات  ــر ادبی ــی ب ــش نامۀ2 مبتن ــن از پرس ــت. همچنی ــر اس امکان پذی

ــش نامه  ــد. پرس ــتفاده ش ــا اس ــع آوری داده ه ــرای جم ــی، ب و مبان

و  جمعیت شــناختی  ویژگی هــای  بخــش  دو  از  ســؤال  شــامل 

متغیرهــای اصلــی تحقیــق بــود. عناصــر معمــاری مؤثــر در بازدیــد 

ــرای  ــة الزم )n( ب ــداد نمون ــه تع ــود ک ــه ش ــد گفت ــه بای ــن رابط ــریح ای 1. در تش
ضریــب تبییــن در تحلیــل رگرســیون )R2( برابــر اســت بــا 8 برابــر تعــداد 
متغیرهــای پیش بیــن )k( به عــالوة مقــدار 50 کــه مســاوی اســت بــا 114.
2. پرسش نامه ها به شکل الکترونیکی، توزیع و جمع آوری شد. لینک پرسش نامه: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS9nD7fgZMfno_LR-
QujKKaYgnR_iLGV6K7R53i8Uzs4RkQA/formResponse

از مــوزه عبــارت بــود از: 8 عامــل و 31 گویــه )مبتنــی بــر مبانــی و 

ادبیــات کــه پیش تــر در جــدول 2 گــزارش شــد( و متغیــر تمایــالت 

رفتــاری شــامل 3 گویــه )بازدیــد مجــدد )BI1(، توصیــۀ شــفاهی 

بــه دیگــران )BI2( و حساسیت نداشــتن بــه افزایــش ورودیــه 

ــکاران، 1397(.  ــور و هم ــن، 1397؛ رهبری پ )BI3( )تاج زاده نمی

روایــی پرســش نامه از طریــق روایــی صــوری تأییــد شــد. همچنیــن 

ــه  ــورد اولی ــون )30 م ــتفاده از پیش آزم ــا اس ــش نامه ب ــی پرس پایای

از نمونــه( از طریــق آزمــون آلفــای کرونبــاخ )α =0/916( بررســی 

و تأییــد شــد. داده هــا در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی )آزمــون 

فرضیه هــا( تحلیــل شــدند. طبقه بنــدی و تحلیــل داده هــا بــا 

ــد. ــام ش ــی اس اس 22  انج ــزار اس پ ــتفاده از نرم اف اس

یافته ها
جمعیت شــناختی  داده هــای  توصیفــی  تحلیــل  از  پــس 

را  بازدیدکننــدگان  بیشــتر  کــه  شــد  مشــخص   )3 )جــدول 

ــالت  ــا تحصی ــا 39 )%42(، ب ــنی30 ت ــروه س ــان )77%(، گ زن

ــان  ــون توم ــا 3 میلی ــد 2/1 ت ــزان درآم ــانس )40%( و می فوق لیس

)37%( تشــکیل می دهنــد. همچنیــن بیشــتر افــراد در حــوزۀ 

شــغلی نامرتبــط بــا گردشــگری )67%( و از نــوع شــغل آزاد )%48( 

ــورت  ــراد )70%( به ص ــتر اف ــالوه، بیش ــه ع ــد. ب ــت می کنن فعالی

خانوادگــی از مجموعــه بازدیــد کرده انــد.

شکل	2:	وضع	موجود	سایت	پلن	موزۀ	میراث	روستایی	گیالن،	سراوان	)منبع:	وبگاه	موزه(
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جدول	3:	ویژگی	های	جمعیت	شناختی

فراوانی )درصد(ویژگیفراوانی )درصد(ویژگی

جنسیت
37 )32/5 %(مرد

سطح 

تحصیالت

12 )10/5 %(فوق دیپلم و پایین تر

44 )38/6 %(لیسانس77 )67/5 %(زن

گروه سنی

46 )40/4 %(فوق لیسانس7 )6/1 %(23-18

12 )10/5 %(دکتری35 )30/7 %(29-24

39-30)% 42/1( 48

درآمد 

)میلیون 

تومان(

39 )34/2 %(1/5 و پایین تر

49-40)% 18/4( 211/5 – 2)% 8/8( 10

42 )36/8 %(3 – 32/1 )2/6 %(باالتر از 60

حوزه 

شغلی

11 )9/6 %(4 – 383/1 )33/3 %(مرتبط با گردشگری

6 )5/3 %(5 – 764/1 )66/7 %(نامرتبط با گردشگری

نوع شغل

6 )5/3 %(5 و باالتر9 )7/9 %(دولتی

55 )48/2 %(آزاد

نوع بازدید

9 )7/9 %(انفرادی

80 )70/2 %(خانوادگی14 )12/3 %(دانشجو

21 )18/4 %(گروهی با تور23 )20/2 %(خانه دار

4 )3/5 %(گروهی بدون تور13 )11/4 %(سایر

بــرای تحلیــل توصیفــی متغیرهــا و گویه هــای تحقیــق )جــدول 

4( از شــاخص میانگیــن و انحــراف معیــار اســتفاده شــد. بــا 

ــری،  ــی در اندازه گی ــرت پنج تای ــف لیک ــتفاده از طی ــه اس ــه ب توج

ــه ای بیشــتر از مقــدار متوســط )2/5(  ــا گوی ــر ی ــن متغی اگــر میانگی

باشــد، از نظــر بازدیدکننــدگان وضعیــت مناســبی خواهــد داشــت. 

ــت  ــا در وضعی ــا و گویه ه ــت آمده، متغیره ــر به دس ــاس مقادی براس

مناســبی قــرار دارنــد. عناصــر »ســاختارمندی« و »ســرگرم کنندگی« 

به ترتیــب مطلوب تریــن وضعیــت را در بیــن عناصــر معمــاری 

ــالوه  ــتند. به ع ــدگان داش ــر بازدیدکنن ــراوان از نظ ــتایی س ــوزۀ روس م

ــت و  ــرار داش ــی ق ــطح مطلوب ــز در س ــت نی ــاری مثب ــالت رفت تمای

ــاخص های  ــه ش ــر، ب ــه کمت ــتر ب ــِب بیش ــت به ترتی ــت مطلوبی اولوی

ــش  ــه افزای ــتن ب ــدد و حساسیت نداش ــد مج ــفاهی، بازدی ــۀ ش توصی

ــوط اســت. ــه مرب ورودی

جدول 4: تحلیل توصیفی گویه ها و متغیرهای تحقیق

آلفای کرونباخانحراف معیارمیانگینگویهآلفای کرونباخانحراف معیارمیانگینمتغیر

STR4/26970/604320/876

STR14/42980/882170/915
STR24/05261/020520/918
STR34/41230/818060/916
STR44/18420/723390/914

FUN4/09120/659390/866

FUN13/54391/137770/914
FUN24/56140/912400/914
FUN34/29820/994940/917
FUN44/20180/951760/914
FUN53/85090/904580/914

IDE3/86320/784500/854

IDE14/11400/909720/917
IDE24/43860/941050/915
IDE33/20181/220620/912
IDE43/97371/147990/914
IDE53/58771/322450/910

MEA3/72510/933630/851
MEA13/30701/376970/911

MEA24/60530/711700/915
MEA33/26321/343960/910

AES3/56800/928460/860

AES13/52631/256560/912
AES23/72811/041490/914
AES33/21931/126970/913
AES43/79821/161170/914
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آلفای کرونباخانحراف معیارمیانگینگویهآلفای کرونباخانحراف معیارمیانگینمتغیر

LAN3/91810/855960/847

LAN14/04390/962940/913

LAN23/91231/043830/911

LAN33/79821/065800/911

POT3/71270/800460/854

POT13/45611/213060/912

POT23/54391/297650/914

POT33/68421/177340/913

POT44/16671/029790/916

UNI3/64621/009580/873

UNI13/59651/110840/913

UNI23/94741/111820/914

UNI33/39471/259430/911

IB4/16373/84930/874

IB14/61400/631180/914

IB24/76320/584500/914

IB33/11401/202940/919

به منظــور بررســی میــزان تأثیــر »عناصــر معمــاری خانه هــای 

ــراث  ــدگان مــوزۀ می ــاری« بازدیدکنن ــالت رفت روســتایی« در »تمای

روســتایی گیــالن، از تحلیــل رگرســیون اســتفاده شــد. گفتنی اســت 

کــه تحلیــل رگرســیون بــرای دوبــار انجــام شــد. بــار اول، پــس از 

انجــام آزمــون، بــه علــت باالتربــودن ســطح معنــی داری متغیرهــای 

 ،)IDE( هویت منــدی ،)STR( عناصــر معمــاری »ســاختارمندی

ــتاندارد  ــدار اس ــودن )UNI(« از مق ــدی )POT( و خاص ب نیرومن

)0/05(، ایــن متغیرهــا از تحلیــل خــارج شــده، و تحلیل رگرســیون 

بــرای بــار دوم، بــدون حضــور آن هــا انجــام شــد )جــدول 5(.

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

متغیرهای 
ورودی و 
aخروجی

مدلمتغیرهای ورودیمتغیرهای خروجیروش

(Enter) 0همزمان
 FUN, MEA, AES

& LAN1

a متغیر وابسته: تمایالت رفتاری بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن
b تمام متغیرهای ورودی به روش enter وارد شده اند.

برازش مدل
ضریب همبستگی 

ضریب تعیین ضریب تعیینچندگانه
خطای استاندارد برآوردتعدیل یافته

0/6870/4720/4530/41132

تحلیل 
واریانس 

رگرسیونی 
دو متغیره

میانگین Dfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
معناداریF کمّیت مجذورات

16/5024اثر رگرسیونی
4/126
0/16924/3850/000  b 18/441109باقی مانده

34/943113مجموع

مدل 
رگرسیونی

نام متغیر
ضریب استانداردشدهضریب استانداردنشده

TSign.
B Std.

ErrorΒ

3/0740/25312/1700/000مقدار ثابت
FUN0/1890/0740/2242/5660/012
MEA0/1810/0600/3042/9970/003
AES0/1820/0560/3043/2750/001
LAN0/4690/0660/7227/1620/000

معادلۀ 
رگرسیونی

تمایالت رفتاری بازدیدکنندگان موزۀ میراث روستایی گیالن = )چشم انداز × 0/469( + 
)عملکردی × 0/189( + )زیبایی شناسی × 0/182( + )معناگرایی × 0/181( + )3/074(
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نتایــج  می شــود،  مشــاهده   5 جــدول  در  کــه  همان طــور 

ــش اول،  ــت: بخ ــش اس ــار بخ ــامل چه ــیون دوم، ش ــل رگرس تحلی

 ،)FUN( ــردی ــاری عملک ــر معم ــتقل )عناص ــای مس ورود متغیره

چشــم انداز  و   )AES( زیبایی شناســی   ،)MEA( معناگرایــی 

 Enter ( و روش تعییــن رگرســیون )کــه در اینجــا روش)LAN(

ــدل  ــرازش م ــه ب ــوط ب ــش دوم مرب ــد. بخ ــان می ده ــت( را نش اس

اســت کــه عبــارت اســت از: ضریــب هم بســتگي چندگانــه برابــر بــا 

ــق ایــن چهــار عنصــر معمــاری خانه هــای  ــی از طری )0/687( یعن

تاریخــی، می تــوان بــه میــزان 68/7% تمایــالت بازدیدکننــدگان 

ــن  ــی کــرد؛ ضریــب تعیی ــراث روســتایی گیــالن را پیش بین مــوزۀ می

مــدل رگرســیوني برابــر بــا )0/472( اســت، یعنــی 47% درصــد از 

پراکندگــی مشاهده شــده در تمایــالت بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث 

روســتایی گیــالن ازطریــق ایــن چهــار عنصــر معمــاری خانه هــای 

تعییــن  مقــدار ضریــب  توجیــه می شــود. همچنیــن  تاریخــی 

تعدیل یافتــه برابــر بــا 0/453 اســت. در بخــش ســوم، کــه بــه 

ــت آمده  ــج به دس ــت، نتای ــوط اس ــیون مرب ــس رگرس ــل واریان تحلی

ــرض  ــه ف ــت ک ــن اس ــر ای ــاداری )0/000( بیانگ ــطح معن ــرای س ب

خطی بــودن رابطــۀ بیــن دو متغیــر تأییــد شــده و در ســطح اطمینــان 

95 درصــد مــورد قبــول اســت. بخــش چهــارم مربــوط بــه معادلــۀ 

ــاوی  ــون تس ــی داری آزم ــطح معن ــه س ــت و ازآنجاک ــیونی اس رگرس

ضریــب رگرســیون و عــرض از مبــدأ، کمتــر از 0/05 اســت، فــرض 

ــا را از  ــد آن ه ــود و نبای ــر رد می ش ــا صف ــب ب ــن دو ضری ــاوی ای تس

معادلــۀ رگرســیون خــارج کــرد. از طرفــی ســطح معنــی داری ضریب 

ــر از 0/05 اســت؛ بنابرایــن رابطــۀ  ــا )0/000( و کمت ــر ب ــۀ براب زوای

ــیوني  ــت رگرس ــدار ثاب ــود. مق ــه می ش ــا پذیرفت ــن متغیره ــی بی خط

برابــر بــا 3/074 و ضریــب رگرســیوني بــه متغیــر عنصــر چشــم انداز 

)0/469(، عنصــر عملکــردی )0/189(، عنصــر زیبایی شناســی 

)0/182( و عنصــر معناگرایــی )0/181( مربــوط اســت. درنهایــت، 

تأثیــر چهــار عنصــر معمــاری  بــه  مــدل رگرســیوني مربــوط 

خانه هــای تاریخــی در تمایــالت بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث 

روســتایی گیــالن تعریــف شــد. همچنیــن بــا توجــه بــه مقــدار بتــای 

استانداردشــده می تــوان این گونــه ادعــا کــرد کــه بــه ازای یــک 

ــر در عنصــر چشــم انداز معمــاری خانه هــای تاریخــی،  واحــد تغیی

0/47 واحــد تغییــر در تمایــالت بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث 

روســتایی گیــالن؛ بــه ازای یــک واحــد تغییــر در عنصــر عملکــردی 

ــالت  ــر در تمای ــد تغیی ــی، 0/19 واح ــای تاریخ ــاری خانه ه معم

بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن؛ بــه ازای یــک واحــد 

تغییــر در عنصــر زیبایی شناســی معمــاری خانه هــای تاریخــی، 

0/18 واحــد تغییــر در تمایــالت بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث 

روســتایی گیــالن و بــه ازای یــک واحــد تغییــر در عنصــر معناگرایــی 

ــالت  ــر در تمای ــد تغیی ــی، 0/18 واح ــای تاریخ ــاری خانه ه معم

بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن ایجــاد می شــود کــه 

ــت ــایر متغیرهاس ــودن س ــرض ثابت ب ــا ف ــئله ب ــن مس ای

بحث	و	نتیجه	گیری
هــدف از پژوهــش حاضــر، بررســی نقــش معمــاری و عناصر 

معمــاری خانه هــای روســتایی در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان 

مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن اســت. بــا بررســی ادبیــات و 

معمــاری  عناصــر  حــوزه،  ایــن  در  انجام شــده  پژوهش هــای 

ــی  ــۀ روان شناس ــتر دو نظری ــرده و در بس ــایی ک ــذار را شناس تأثیرگ

ــار  ــتایی( و رفت ــای روس ــاری خانه ه ــش معم ــرای نق ــی )ب محیط

ــا  ــط فرضیه ه ــه بس ــاری(، ب ــالت رفت ــرای تمای ــده )ب برنامه ریزی ش

ــا  ــون فرضیه ه ــد. آزم ــه ش ــی پرداخت ــی تبیین ــدل مفهوم ــک م و ی

ــم  ــم و شش ــارم، پنج ــی دوم، چه ــای فرع ــه فرضیه ه ــان داد ک نش

ــدند. ــد ش تأیی

ــای  ــاری خانه ه ــه »معم ــد ک ــان ش H( بی
1
ــی ) ــۀ اصل در فرضی

تاریخــی در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی 

ــد.  ــد ش ــه تأیی ــون، فرضی ــس از آزم ــت« و پ ــذار اس ــالن تأثیرگ گی

 Blasco López et( ــی ــای خارج ــۀ پژوهش ه ــا نتیج ــه ب ــن یافت ای

 al., 2020; Shayegan, 2019; Rattanaprichavej, 2019;

 Kaur & Kaur, 2019; Palau-Saumell et al., 2016;

و  )زال  داخلــی  و   )Pramanik et al., 2016; Specht, 2014

همــکاران، 1397؛ میرحســینی و جهانبخــش، 1395؛ افشــاری آزاد 

ــوده  ــان، 1391( همســو ب و همــکاران، 1393؛ فرجــی راد و افتخاری

اســت. معمــاری خانه هــای روســتایی بــا داشــتن ویژگی هــای 

ــدگان  ــر بازدیدکنن ــت از نظ ــِت وضعی ــِب اولوی ــه به ترتی ــوع، ک متن

هویت منــدی،  چشــم انداز،  عملکــردی،  )ســاختارمندی، 

ــته و  ــی(، توانس ــودن، زیبایی شناس ــدی، خاص ب ــی، نیرومن معناگرای

ــتان  ــنایان و دوس ــه آش ــدگان ب ــفاهی بازدیدکنن ــۀ ش ــد توصی می توان

ــی  ــوزه منجــر شــود و حت ــد مجــدد از م ــه بازدی ــش دهــد، ب را افزای

ــد.  ــش ده ــه را کاه ــت ورودی ــا باب ــش پرداخت ه ــیت افزای حساس

در واقــع، معمــاری خانه هــای تاریخــی در مــوزۀ میــراث روســتایی 

گیــالن ایــن ارزش هــا را بــرای بازدیدکننــدگان ایجــاد کــرده اســت و 

ــد.  ــته باش ــه داش ــد ادام می توان

H( بیــان شــد کــه »عنصــر عملکردی 
1-2

در فرضیــۀ فرعــی دوم )

معمــاری خانه هــای تاریخــی در تمایــالت رفتــاری بازدیدکننــدگان 

ــن  ــون، ای ــس از آزم ــت« و پ ــذار اس ــالن تأثیرگ ــتایی گی ــوزۀ روس م

ــران  ــای ای ــای پژوهش ه ــا یافته ه ــه ب ــن نتیج ــد. ای ــد ش ــه تأیی فرضی

آذیــن، 1395؛ ســرایی و  )راســتادبروجنی و همــکاران، 1396؛ 

همــکاران، 1394؛ حســین زاده  دلیــر و یوســفی  شــهیر، 1393؛ 

ــای  ــا، 1374( و یافته ه ــاری، 1384؛ پیرنی ــرادی، 1386؛ دین میرم

 Vukadinovic, 2011;( ایــران  از  خــارج  پژوهش هــای 

Rapoport, 1990( هم راســتا بــوده اســت. از نظــر بازدیدکننــدگان، 

به ترتیــب اولویــت، بافــت تاریخــی، قدمــت بنــا، کاربــری بنــا، پیوند 

ــردی  ــر عملک ــۀ عناص ــانی به منزل ــاس انس ــا و مقی ــا بن ــاری ب معم

ــر  ــا دربراب ــاری آن ه ــالت رفت ــی در تمای ــای تاریخ ــاری خانه ه معم

ــوده اســت. ــالن تأثیرگــذار ب مــوزۀ روســتایی گی
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ــر  ــه »عنص ــد ک ــان ش H( بی
1-4

ــارم ) ــی چه ــۀ فرع در فرضی

ــاری  ــالت رفت ــی در تمای ــای تاریخ ــاری خانه ه ــی معم معناگرای

ــس  ــت« و پ ــذار اس ــالن تأثیرگ ــتایی گی ــوزۀ روس ــدگان م بازدیدکنن

ــای  ــا یافته ه ــه ب ــن فرضی ــد ای ــد. تأیی ــد ش ــه تأیی ــون، فرضی از آزم

 ،)1394( امیــدی   ،)1396( زال   ،)1397( خالقــی  و  توکلیــان 

رحمتــی )1376(، ایــزدی نجف آبــادی و همــکاران )2019(، 

 )1966( کالــن  و   )1996( بویــر   ،)2011( ویکدنویــچ 

ویژگی هایــی  معمــاری،  معناگرایــی  در عنصــر  هم راستاســت. 

همچــون اصالــت، رمزگرایــی و پیچیدگــی و نمادهــای معنــوی وجــود 

دارد. جذابیــت معمــاری خانه هــای تاریخــی مــوزۀ میــراث روســتایی 

ــت. از  ــاری اس ــت معم ــون اصال ــدگان، مدی ــرای بازدیدکنن ــالن ب گی

نظــر بازدیدکننــدگان مــوزه، اصالــت عامــل بســیار مهمــی اســت کــه 

در فضــای مــوزه، ســبب تحریــک حــس بصــری و جــذب بازدیدکننده 

ــد. ــت می کن ــراد را تقوی ــت اف ــات و ادراک مثب ــود و احساس می ش

H( بیــان شــد کــه »عنصــر 
1-5

در فرضیــۀ فرعــی پنجــم )

تمایــالت  در  تاریخــی  خانه هــای  معمــاری  زیبایی شناســی 

رفتــاری بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــالن تأثیرگــذار اســت« 

ــی  ــای داخل ــد. در پژوهش ه ــد ش ــه تأیی ــون، فرضی ــس از آزم و پ

1393؛  مهدیزاده ســراج،  و  حجــازی  1394؛  زال،  و  )تبریــزی 

 Izadi Najafabadi et al., 2019;( و خارجــی )الری، 1386

 Taheri & Emamgholi, 2017; Pramanik et al., 2016;

ایــن   ،)Shaw, 2015; Rapoport, 1990; Grutter, 1987

ــات  ــامل تزئین ــی ش ــر زیبایی شناس ــود. عنص ــده ب ــد ش ــه تأیی نتیج

ــات و  ــت. تزئین ــکاس اس ــور و انع ــگ و ن ــری، رن ــی ظاه و زیبای

ــت؛  ــی اس ــای ایران ــاری بناه ــای معم ــی از ویژگی ه ــی یک زیبای

مــوزۀ  در  تاریخــی  معمــاری خانه هــای  زیبایی شناســی  البتــه 

ــی  ــادگی و ادراک حس ــر س ــتمل ب ــالن، مش ــتایی گی ــراث روس می

ــت. ــاد اس ــم و تض ــا نظ ــط ب مرتب

H( بیــان شــد کــه »عنصــر 
1-6

در فرضیــۀ فرعــی ششــم )

ــاری  ــالت رفت ــی در تمای ــای تاریخ ــاری خانه ه ــم انداز معم چش

بازدیدکننــدگان مــوزۀ روســتایی گیــالن تأثیرگــذار اســت« و پــس از 

ــه، در پژوهش هــای داخلــی  ــه تأییــد شــد. ایــن یافت آزمــون، فرضی

 Palau-Saumell et al.,( ــود ــده ب ــت آم ــز به دس ــی نی و خارج

 2016; Scerri et al., 2016; Meiss, 2013; Vukadinovic,

ــودی، 1388؛ الری،  ــکاران، 1395؛ بهب ــان و هم 2011؛ معماری

1386(. ترکیب بنــدی )ترکیــب عناصــری مثــل بافــت، رنــگ، نــور، 

ســایه، شــکل و خــط(، تماشــایی بودن و ارتبــاط دیــداری و فضامنــدی 

از مشــخصه های زیبایی شناســی اســت کــه از طریــق درگیــری 

ــه  ــوزه ب ــی در م ــای تاریخ ــا خانه ه ــرد ب ــی در ف ــی و عاطف احساس

شــکل گیری انــگارۀ قــوی از بناهــا منجــر می شــود و آن هــا را در ذهــن 

ثبــت می کنــد. ایــن تصویــر مثبــت مانــدگار در ذهــن بازدیدکننــدگان 

نیــز بــا تمایــالت رفتــاری مثبــت آن هــا انعــکاس می یابــد.

ــت  ــه اولوی ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــی می ت ــور کل به ط

تأثیــر، به ترتیــب بــه عناصــر چشــم انداز معمــاری، عملکــرد 

معمــاری، زیبایی شناســی معمــاری و معناگرایــی معمــاری مربــوط 

اســت. همچنیــن اصلی تریــن نتیجــه هم بســتگی میــان »معمــاری 

ــراث  ــوزۀ می ــدگان م ــالت بازدیدکنن ــتایی« و »تمای ــای روس خانه ه

روســتایی گیــالن« قوی تــر و شــدیدتر از هم بســتگی تک تــک 

ــدگان«  ــالت بازدیدکنن ــا »تمای ــاری، ب ــکیل دهندۀ معم ــر تش عناص

ــده  ــری هم افزاین ــاری اث ــر معم ــه عناص ــت ک ــت و بدین معناس اس

ــیاری  ــر بس ــم تأثی ــا ه ــب ب ــم و در ترکی ــار ه ــی در کن ــد؛ یعن دارن

در بازدیدکننــدگان مــوزۀ میــراث روســتایی خواهنــد داشــت. 

ــالن،  ــتایی گی ــراث روس ــوزۀ می ــدگان م ــار بازدیدکنن ــع رفت در واق

ــار  ــرار دارد. چه ــاری ق ــر معم ــدی از کل عناص ــر برآین ــت تأثی تح

ویژگــی معمــاری بناهــا، کــه بیشــتر از همــه بــرای بازدیدکننــدگان 

مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن اهمیــت داشــت، به ترتیــب شــامل 

بافــت تاریخــی،  چشــم انداز )تماشــایی بودن و منظرداشــتن(، 

زیبایــی )کلــی و جزئــی( و اصالــت بــود. بازدیدکننــدگان در بازدیــد 

ــاده و در دل  ــاق افت ــته اتف ــه در گذش ــه را ک ــاری، آنچ ــار معم از آث

میــراث بــه یــادگار مانــده جســت وجو می کننــد. ازایــن رو، در ایــن 

ــه،  ــوده )ریش ــورت ب ــه ص ــه چ ــته ب ــه گذش ــد، این ک ــه از بازدی  گون

ــای  ــده برج ــر را در بازدیدکنن ــترین تأثی ــت(، بیش ــت و اصال قدم

ــک از  ــر هری ــش مهم ت ــر و نق ــدت قوی ت ــاس ش ــذارد. براس می گ

ــردی  ــنهادهای کارب ــتایی، پیش ــای روس ــاری خانه ه ــر معم عناص

زیــر )مبتنــی بــر نتایــج جــدول 4 و 5( بــرای تقویــت و مثبت شــدن 

ــود: ــه می ش ــدگان ارائ ــاری بازدیدکنن ــالت رفت تمای

بازسـازی  و  واچینـی  در  بنـا  فرمـی  ویژگی هـای  رعایـت   )1

تاریخـی؛ خانه هـای 

2( الهام گرفتـن از روش سـنتی در بازسـازی خانه های تاریخی 

و ترکیب آن بـا روش مدرن؛

3( نمایـش فرایندهـای چیدمان و بازسـازی خانه هـای تاریخی 

در قالـب گشـت های آموزشـی و تفریحی؛

4( ترویـج و آمـوزش تأمیـن جنبـۀ زیباشناسـانۀ معمـاری بناها و 

خانه هـا؛

و  اطـراف  محیـط  بـا  بناهـا  ظاهـر  هماهنگـی  بـه  توجـه   )5

جغرافیایـی(؛ رویکـرد  از  )به غیـر  تضـاد  از  جلوگیـری 

6( نمایش سبک زندگی روزانۀ مرتبط با هر خانه در موزه؛

7( برجسته سـازی و نمایـش عنصـر نمادیـن معمـاری برای هر 

خانـۀ تاریخی؛

امـکان  فراهم کـردن  و  هویـت  احـراز  بـرای  زمینه سـازی   )8

حفـظ و نگـه داری بافت هـا و آثـار ارزشـمند معمـاری مبتنـی بـر 

به سـازی؛ طرح هـای 

9( گونه شناسـی و کدگـذاری سـبک های معمـاری و کاربسـت 

آن در گشـت های مبتنـی بـر آمـوزش و بازدید از معمـاری )البته 

گونه شناسـی اکنـون مـوزه مبتنی بـر موقعیت جغرافیایـی خانه ها 

در گیالن اسـت(.
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انجــام  محدودیــت  خــالء  در  تحقیقــی  هیــچ  ازآنجاکــه 

ــت؛  ــی اس ــامل محدودیت های ــز ش ــر نی ــق حاض ــود، تحقی نمی ش

اول این کــه فقــط تأثیــر معمــاری و عناصــر آن در تمایــالت رفتــاری 

ــای  ــژه متغیره ــا، به وی ــایر متغیره ــش س ــت و نق ــده اس ــی ش بررس

ــتر  ــه بس ــت؛ دوم این ک ــده اس ــه نش ــر گرفت ــناختی در نظ جمعیت ش

مطالعه شــده، مــوزۀ میــراث روســتایی گیــالن اســت، می تــوان 

ــرد؛  ــی ک ــز بررس ــن را نی ــنتی و نوی ــاری س ــای معم ــایر جاذبه ه س

محدودیــت ســوم و مهم تریــن آن، توزیــع الکترونیکــی پرســش نامه 

و نیــاز بــه یــک شــبکۀ ارتباطــی گســترده اســت کــه تعــداد مدنظــر 

ــد. ــع آوری ش ــخت جم ــیار س ــش نامه بس پرس
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