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Role of libraries of the Institute for the Intellectual Development 

of Children and Young Adults in the transmission of Intangible 

Cultural Heritage 

Abstract 

The aim of this research is to determine the amount of intangible cultural 

heritage (ICH) transmission by means of the libraries of the Institute for the 

Intellectual Development of Children and Young Adultsin the five studied 

provinces. Herein, intangible cultural heritagefields involve all the Iran's 

registered elementsby UNESCO as well as the Cultural Heritage, 

Handicrafts and Tourism Organization of Iran as intangible cultural heritage 

list of the country.Those fields include 5 main issues and 78 side issues. Our 

research population consists of all the libraries of the Institute for the 

Intellectual Development of Children and Young Adultsduring 2006-2015 in 

the following provinces: Tehran, Razavi Khorasan, Isfahan,East Azerbaijan 

and Hamadan. Data collection are performed through Researcher's checklist 

filled by the employees of the Vice- Chancellor in Research Affairs of 

Institute and Descriptive-survey research method is used for analyzing the 

data.Research indicators show that the largest share of library lending 

resources in the field of ICH (25/3 %) referred to 2006 while the smallest 

share (1/12 %) was in 2014. From the elements of ICH points of view, Oral 

literature with 52/4%, Mosaic on wood andEtching with 14/5% andNature 

and entertainment with 8/8% were the major subjects of library loan tables 

compared to other subjects. Among the 44 public services in the libraries of 

the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults 

in the five provincesunder studied, introducing the landwith 8/4%, 

storytellingwith 7/6% and painting with 7/5% were the most attractive 

subjects for users. 

Keywords: Library, Institute for the Intellectual Development of Children 

and Young Adults, Intangible Cultural Heritage, Iran 
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هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در انتقال ميران نقش کتابخانه

 فرهنگی ناملموس
همدان( خراسان رضوي  ربربايجان شرقی  هاي تهران  اصفهان )مطالعه موردي: استان

1الحوائجیفهيمه باب

 2هدي عابدي

 3ربابه منصورکيايی

چكيده

های کاانون رارشر    میزان انتقال میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه شناسایی هدف از تحقیق حاضر

در این تحقیق کلیاه ثااار ا اد شاد  از      باشد.مورد مطالعه میهای  فکری کودکان ش نوجوانان در استان

ایران در حوز  میراث فرهنگی ناملموس، یونسکو ش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی شگردشاگری  

موضوع  87حوز  اصلی ش  5ها شامل  به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ایران تعریف شد. این موضوع

 شوند.     فرعی می

هاای  هاای کاانون رارشر  فکاری کودکاان ش نوجواناان اساتان       هش حاضر را کلیه کتابخانهجامعه رژش

دهند. ثذربایجان شرقی، خراسان رضوی، تهران، اصفهان ش همدان تشکیل می

کاانون رارشر     کارمندان معاشند رژشهشای محقق ساخته که  از سیاهه شارسیها ثشری داد  برای جمع

هاا از رش   ش بارای تجزیاه ش تحلیال داد    استفاد  شد  اسد گردید ش نوجوانان تکمیل فکری کودکان 

 .تحلیلی استفاد  شد  اسد -تحقیق ریمایشی توصیفی

دهد که بیشترین سهم اماند منابع در حوز  میراث فرهنگی ناملموس باا  های رژشهش نشان میشاخص

 05/0باا   5002ساال   بود  اسد ش کمترین درصد از سهم اماند مربوط باه  5002درصد در سال  3/55

 5/02زنای باا    کاری رشی چاو  ش قلام   درصد، معرق 23/55باشد. موضوع ادبیات شفاهی با درصد می

هاای  ترین موضوعات به اماند رفته از کل موضاوع  درصد از مهم 75/7درصد ش ط یعد ش سرگرمی با 

 ؛تحقیقات تهران عضو هیات علمی دانشگا  ثزاد اسالمی شاحد علوم .0

؛دانشجوی دکتری علم اطالعات ش دانش شناسی دانشگا  ثزاد اسالمی شاحد علوم تحقیقات تهران .5

abedi@ama-co.com

؛دانشجوی دکتری علم اطالعات ش دانش شناسی دانشگا  ثزاد اسالمی شاحد علوم تحقیقات تهران. 3
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اساتان   5ش نوجواناان   های کانون ررشر  فکری کودکانمرت ط با میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه

اجارا شاد  در    "خادمات عماومی  "فعالیاد   22میالدی(. از میاان  5005 -5002اند )مورد مطالعه بود 

 23/7استان مورد مطالعه، معرفی سارزمین باا    5های کانون ررشر  فکری کودکان ش نوجوانان کتابخانه

 ر را در جذ  کاربران داشتند.ایأدرصد بیشترین ت 24/8درصد ش نقاشی با  58/8درصد، قصه گویی با 

اث فرهنگی، میراث فرهنگای  میر های کانون ررشر  فکری کودکان ش نوجوانان، کتابخانه: کليدواژگان

 .ناملموس

 مقدمه

ها اسد که هیچکدام بدشن ای از دستاشردهای مادی ش ناملموس انسانتمدن بشری مجموعه

ملموس یا میراث ناملموس، ثن بخشی از شود. میراث فرهنگی نا نمی دیگری، تولید ش ایجاد

های میراث فرهنگی ناملموس به جن ه .بخشدها هوید میها اسد که به ثن دستاشردهای تمدن

شود ش اغلب ثدا  ش رسوم جامعه در یک دشر  زمانی را در غیرفیزیکی یک فرهنگ اطالق می

می عمومی برای کارکرد در قوانین رس   ش رش  رفتار در جامعه که معموالًگیرد، یا رابر می

یک فضای فرهنگی خاص هستند. به ع ارت دیگر میراث ناملموس شامل بخشی از فرهنگ 

های  اسد که به شکل شفاهی ش سینه به سینه به ارث رسید  اسد. این موارد شامل ارز 

، شناسانه ش ناملموس، بیان هنریها، باشرهای زی ایی ها، ثدا  ش رسوم ش رش  اجتماعی، سند

های کارکردهای انسانی اسد. به طور کلی حفظ میراث ناملموس دشوارتر از زبان ش دیگر جن ه

-حفظ میراث فرهنگی مادی اسد. میراث فرهنگی ناملموس به موضوعات ش مسائلی گفته می

ها را مقایسه ش ارزیابی نتوان ثکمی نیسد ش به ثسانی نمی گیری با موازین شود که قابل انداز 

نند معتقدات، ضوابط خویشاشندی، زبان، هنر، ادبیات، رسوم ش ... . این موارد در شاقع کرد. ما

دهد ش بالط ع از دسد دادن یا به عارید گرفتن اصول هوید فرهنگی یک جامعه را تشکیل می

 تواند هوید یک گرش  اجتماعی را تغییر دهد.ای اسد که میتشکیل دهند  ثن ضایعه

 کانون بیش از هر تأسیس شد. تأسیس 0322دکان ش نوجوانان در سال ررشر  فکری کو کانون

نون، افزایش تعداد چیز زاد  تحوالت اجتماعی بود. فقر شدید در حوز  تولیدات فرهنگی کا

ت ع ثن تشدید نیاز به محصوالت فرهنگی عواملی بودند که هم انگیز  تأسیس باسوادان ش به
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کانون ررشر  فکری کودکان ش نوجوانان از طریق  .دشدن المللی کانون در سطح ملی ش بین

ی ش رستی در سراسر ایران ش با ینگی اابد، سیار شهری، سیار رشستامرکز فره 750بیش از 

های فرهنگی، هنری با مخاط ین کودك ش نوجوان خود ارت اطی چهر  به چهر  ش  ارایه فعالید

هایی با رش  باز در ثن قرار  که کتابخانهر این مراکز مربیان کانون د .کند نزدیک برقرار می

. رردازدعنوان فعالید فرهنگی هنری می 20ه ئعالش  بر اماند دادن کتا  به اراگرفته اسد 

کتابخوانی، نقاشی، دیواری، گویی، شعر خوانی، نمایش عرشسکی، رخش فیلم، تهیه رشزنامهقصه

سویی دیگر ثاار  . ازمله اسدگوهای ثزاد ش ... از ثن جشگفد سفالگری، تکه چس انی،

ای را در سراسر کشور تحد  فرهنگی، ادبی ش هنری تولید شد  در این نهاد مخاط ین گسترد 

در سال، میلیون  3بیش از عنوان کتا  با شمارگانی  020تشار اندهد. روشش خود قرار می

ها عنوان نوار  لید د های کوتا ، بلند، زند ، مستند ش رویانمایی، توتولید هزاران دقیقه فیلم

های ثموزشی افزار بازی ش نرم های سازند  ش اس ا  موسیقی، نمایش عرشسکی، سرگرمی

 رشند.ای از ثن جمله به شمار می رایانه

های کانون ررشر  فکری کودکان شنوجوانان تنها به داخل ایران محدشد در عین حال فعالید

ثاار اعضا ش المللی ش حضور گسترد   دهای بینهای شسیع کانون با نها شود بلکه همکارینمی

المللی کانون به شمار  های بین های هنری جهان از فعالیدتولیدات فرهنگی ش هنری در رقابد

 .(0344)شیکی ردیا، 0رشد می

سازمان علمی ش فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، در سی ش دشمین نشسد خود در سال 

المللی موجود در زمینه حقوق بشر، ریمان  دلیل اسناد متعدد بینمیالدی در راریس، به   5003

المللی حقوق اقتصادی اجتماعی ش فرهنگی، حقوق مدنی ش سیاسی ش اهمید میراث  بین

فرهنگی ناملموس به عنوان انگیز  اصلی تنوع فرهنگی ش ضامن توسعه رایدار، حفظ تنوع 

هنگی ناملموس ش میراث فرهنگی ش ط یعی دار میان میراث فر فرهنگی، شابستگی متقابل ریشه

ملموس ش با در نظر گرفتن جریان جهانی شدن ش تغییر شکل اجتماعی، که موجب زشال ش 

شود ش با توجه به فقدان منابع الزم برای حراسد  رنگ شدن ش تخریب میراث ناملموس می کم

به عنوان یکی از  از این میراث بشری ش با توجه به نقش ارزند  میراث فرهنگی ناملموس

، با هدف ثنهاها به یکدیگر ش تضمین ت ادل ش درك متقابل در میان  عوامل نزدیکتر نمودن انسان

1. www.kanoonparvaresh.com

http://www.kanoonparvaresh.com/
http://www.kanoonparvaresh.com/
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تضمین دشام میراث ناملموس ش نیز احیای جن ه های مختلف اقدام به ثغاز ا د میراث 

ناملموس بشرید نمود.

سازی ش توسعه طه، جهانیبا م احث استعمار ش سل از طرفی، در دشران صنعتی ش رساصنعتی

های جهان سوم در  های بومی ش سنتی ثسیب جدی شارد شد  اسد. ملد گردشگری، به فرهنگ

اند ش این تهاجم فرهنگی به عنوان بخشی عرصه فرهنگ با تهاجمی سازمان یافته مواجه بود 

گرفته مکمل در جهد تعمیق هر چه بیشتر نفوذ کشورهای غربی ش نظام سرمایه داری به کار 

 شد  ش جهان را به سوی تک فرهنگی هداید کرد  اسد.

ها به  های اجتماعی ش فرهنگی جوامع ش گرش  ظهور میراث فرهنگی ناملموس در درشن سند

عنوان رکن اصلی هوید فرهنگی اسد که از نسلی به نسل دیگر منتقل شد  ش این رشند انتقال 

رذیری هستند:دلیل مستعد ثسیبراای به سه چنین می شود. ماهیتاًباعث ثسیب دیدگی ثن می

زمان کمتر مورد توجه قرار گرفته ش  رالف( همیشه قابل مشاهد  نیستند ش به همین دلیل به مرش

؛احتمال دارد فرامو  شود

 ؛ز یک نسل به نسل دیگر شابسته اسد ( شجود این میراث به موفقید ش نوع انتقال ا

 گیرد. مورد تهدید قرار می انجام شود، معموالً ج( شرایطی که این انتقال باید

با توجه به رشندهایی دهند ها ش سنن اجتماعی که هوید مردم را تشکیل می بعضی از فرهنگ

-های رشستاییهای نظامی، مهاجرت ها، درگیری سازی، استاندارد کردن فرهنگمانند جهانی

محیط فرهنگی ش فقدان منابع شهری، گردشگری ان و  مهارنشد ، مهاجرت، ثسیب دیدگی 

 گیرند.مورد تهدید قرار می حفاظد، معموالً

اار  00اار در فهرسد میراث فرهنگی ناملموس جهان، ا د شد  اسد،  358در حال حاضر 

ا د شد  ایران شامل نورشز که به صورت مشترك با کشورهای ثذربایجان، هند، قرقیزستان، 

های رسید ، ردیف موسیقی ایران، موسیقی سنتی بخشی راکستان، ترکیه ش ازبکستان به ا د

های سنتی فر  ای، تعزیه، هنر نمایش مذه ی، مهارتخانهرشزهای رهلوانی ش خراسان، ثیین

نمایشی  -، نقالی، هنر داستان گوییهای سنتی فر  بافی کاشانبافی استان فارس، مهارت

 اردهال مشهد شویانقالیمراسمفارس، خلیجنتی لنج سازی ش لنج رانی در های سایرانی، مهارت

 .(0344میراث جهانی، )باشدمی

ی کانون ررشر  فکری هادر این راستا، رژشهش حاضر تال  دارد تا میزان موفقید کتابخانه 

ایران ارزیابی نماید.  کودکان ش نوجوانان را در انتقال میراث فرهنگی ناملموس
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 تعاریف عملياتی

املموس: در این تحقیق کلیه ثاار ا د شد  از ایران در حوز  میراث فرهنگی میراث فرهنگی ن

ناملموس، در یونسکو ش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی شگردشگری به عنوان میراث 

موضوع فرعی  87حوز  اصلی ش  5ها شامل  فرهنگی ناملموس ایران تعریف شد. این موضوع

شوند.     می

 سواالت پژوهش 

های مورد سال های مورد بررسی شزان اماند منابع مرت ط با میراث فرهنگی در کتابخانه.می0

نظر چقدر اسد ؟ 

های مختلف موضوعی در زمینه میراث فرهنگی .میزان منابع به اماند رفته با توجه به حوز 5

 ناملموس چگونه بود  اسد؟ 

ه میراث فرهنگی ناملموس با توجه در زمین ثنهاترین .میزان منابع به اماند رفته ش شاخص3

 ها چگونه بود  اسد ؟ به استان

های مورد های موضوعی در زمینه میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه ترین حوز .شاخص2

 بررسی چه میزان اسد ؟

های  فعالیدهای مورد بررسی در زمینه میراث فرهنگی ناملموس از . تا چه میزان کتابخانه5

 ؟ برندبهر  می «خدمات عمومی»

های کانون با توجه به فراشانی استفاد در کتابخانه "خدمات عمومی"ترین فعالید . شاخص2

 های مورد مطالعه چگونه بود  اسد؟ کاربران در استان

 های پژوهش فرضيه

های مورد بررسی در میزان اماند منابع مرت ط با میراث فرهنگی فرضیه اشل: بین استان

 تفاشت معناداری شجود دارد. ناملموس 

های مورد بررسی در میزان استفاد  کاربران از خدمات عمومی مرت ط فرضیه دشم: بین استان

 با میراث فرهنگی ناملموس تفاشت معناداری شجود دارد. 
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 شناسی پژوهشروش

. جامعه ثماری این رژشهش حاضر به رش  استنادی ش ریمایشی تحلیلی  انجام شد  اسد 

های کانون ررشر  فکری کودکان ش نوجوانان در رنج استان ثذربایجان حقیق را کلیه کتابخانهت

گیری استفاد   دهند ش از نمونهشرقی، خراسان رضوی، تهران، اصفهان ش همدان تشکیل می

ش رژشهشگران استفاد  شد  محقق ساخته  سیاهه شارسیها از ثشری داد برای جمع. نشد  اسد

استعالم از معاشند رژشهشی کانون ررشر  فکری کودکان ش نوجوانان تکمیل  سیاهه را با

.استفاد  شد  اسد ها از ثمار استن اطیبرای تجزیه ش تحلیل داد  ش نهایتاً نمود 

 پيشينه پژوهش 

رشیکرد اجتماعی حفاظد از میراث فرهنگی "ای تحد عنوان ( در مقاله5008گانگالنگ )

به حفاظد میراث فرهنگی ناملموس به عنوان یکی از شظایف عمد   "ا هناملموس در کتابخانه

ها به تنهایی یک سهم در کید دارد که کتابخانهأها ررداخته اسد؛ همچنین تتوسط کتابخانه

ها با همکاری همه اقشار گیرد که کتابخانهحفظ میراث فرهنگی ناملموس دارند ش نتیجه می

خوبی انجام دهند. هتوانند این کار را بجامعه می

ها در حفاظد از میراث فرهنگی نقش کتابخانه»( در رژشهشی تحد عنوان 5007مو)

کند ش نقش به اهمید معرفی حفاظد از میراث فرهنگی ناملموس اشار  می« ناملموس

کند که گیری میش نتیجه انتقال میراث فرهنگی ناملموس بحثها را در حفاظد ش کتابخانه

برداری ش تنظیم میراث فرهنگی ناملموس باید فرهنگ زندگی را عینید ا بهر ها بکتابخانه

بخشند ش به تولید ش حفاظد از سیستم فرهنگ ناملموس بپردازند ش در این زمینه توسعه ش 

 مد انجام دهند. ثت لیغات را به طور کار

ی میراث نقد ش بررسی متون در حفاظد ش سودمند»ای با عنوان ( در مقاله5007مینفنگ)

به نقد ش بررسی متون چینی میراث فرهنگی ناملموس ررداخته که از « فرهنگی ناملموس

باشد. از طریق تجزیه ش تحلیل مستندات چینی این مقاله موضوعات داغ در حوز  رژشهش می

ری میراث فرهنگی ناملموس را در ای از تحقیقات چین راجع به حفاظد ش نگهداخالصه

به رشد در این زمینه  های موجود ش رش کند، همچنین به کاستیل بیان میجن ه بطور مستدشش 
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کند.ررداخته ش در نهاید ریشنهاداتی ثموزند  در این زمینه ارایه می

حفاظد از میراث ناملموس در مناطق اقلیتی ش عملکرد »ای با عنوان ( در مقاله5004چنگ )

ث فرهنگی ملی فراشان ایالد غربی هونان به طور خاص به میرا..« های دانشگاهی. کتابخانه

-رردازد. اش با اشار  به توسعه سریع اقتصادی ش شتا  شهرنشینی، به بحران فرهنگ ملی میمی

اند نام های محلی برای حفاظد فرهنگ انجام داد  های زیادی که دشلد رردازد ش از فعالید

هی ش حماید از تولید کتا ، ثگبرد مانند تقوید قانون، شناساندن میراث فرهنگی ملی، می

های اقلیتی دارند، مانند ای نیز نقش مث تی در حوز های دانشگاهی منطقهکتابخانه میراث...

رسانی در زمینه میراث منابع ش مستندات، خدمد به ثگاهی تشدید ت لیغات ش ثموز ، تولید

 فرهنگی ناملموس، رژشهش ش ... .

ر حفاظد ها دمسئولید ش شظایف کتابخانه"ای تحد عنوان ( همچنین در مقاله5000مینفنگ )

موقعید کلی حفاظد از میراث فرهنگی ناملموس در کشورهای  "از میراث فرهنگی ناملموس

کند ش به ارائه جهان ش شضعید موجود میراث فرهنگی ناملموس در چین را توصیف می

-فرهنگی ناملموس چین میها در حفاظد از میراث هایی در چگونگی نقش کتابخانه شاخص

رردازد. 

استراتژیک علم کتابداری ش  نگهداری میراث فرهنگی: نقش»ای با عنوان ( در مقاله5000اکولم)

ها بعد از بیان اهمید میراث فرهنگی ش نقش کتابخانه« رسانی در جنو  شرقی نیجریهاطالع

ها، بودجه  زیرساخد هایی چون ثموز  کتابداران، فراهم ثشری در نگهداری ثن به شاخص

های محلی در یکپارچگی  کافی، شرایط نگهداری منابع کتابخانه، رهنای اینترند، نقش جمعید

 کند. میراث فرهنگی ناملموس جامعه، اشار  می

های میراث های رایگا  داد  زیرساخد شاخص مطالعه»ای با عنوان ( در مقاله5003میهای )

های کند که کتابخانهگیری می نتیجه« ایشگاهی منطقههای دانفرهنگی ناملموس: کتابخانه

سازی رایگا   دانشگاهی محلی جایگاهی مهم در انتقال میراث فرهنگ محلی از طریق غنی

های میراث فرهنگی  . ساختار ش شیژگیدارند های میراث فرهنگی ها توسط شاخصداد 

تقوید سازد ش میراث فرهنگی  های محلی راتواند کتابخانهها میناملموس در رایگا  داد 

بندی شود. این ط قات از رشیکرد تواند در کتابخانه منطقه تازش، در د  ط قه رد ناملموس می

شوند. ثشری میاجتماعی با استفاد  از ابزارهای متنوع جمع



11

با « عملکرد کتابخانه در حفاظد میراث فرهنگی ناملموس»ای با عنوان ( در مقاله5003نا )

ناملموس کشور چین مانند اررای شهر رکن، طب سوزنی، بازی  های فرهنگی   میراثشمار

ها را در نگهداری ش حفظ این ثاار در عصر ارت اطات فرهنگی ها ش... مسئولید کتابخانهسایه

ها در های ثن، ازعملکرد کتابخانهکند ش با تشریح میراث فرهنگی ناملموس ش شیژگیبیان می

 شود.بحث می حفاظد این میراث

 های پژوهشیافته

های مورد مطالعه  های کانون ررشر  فکری کودکان ش نوجوانان در استانمنابع کتابخانه

ها از این کتابخانه تواناند ش از ثن جهد که میبندی شد بندی دهدهی دیویی ط قه براساس رد 

راث فرهنگی ناملموس بندی دیویی گزار  گرفد موضوعات عمد  مرت ط با می بر اساس رد 

 .شدافزار کانون ررشر  فکری کودکان ش نوجوانان استخراج بندی دیویی از نرم بر اساس رد 

های مورد میزان اماند منابع مرت ط با میراث فرهنگی در کتابخانه"در راسخ به ررسش اشل:

"های مورد نظر چقدر اسد ؟ بررسی شسال

سال کیبا تفک یمورد بررس یهاناملموس در استان یفرهنگ راثیا ماماند منابع مرت ط ب زانیم -0جدشل 

اصفهانتهرانهای مورد مطالعهاستان
آذربایجان 

شرقی
همدان

خراسان 

رضوی

50028882208300450342358884کل منابع به اماند رفته در سال 

منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

5002ناملموس سال 
22232523355225

درصد منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5002ناملموس سال 
75527558352055305530

50083402435378248355244752035320کل منابع به اماند رفته در سال 

منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

5008ناملموس سال 
520075520205205522

درصد منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5008سال ناملموس 
25220502055505250520

500755827337830083572052853088874کل منابع به اماند رفته در سال 
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اصفهانتهرانهای مورد مطالعهاستان
آذربایجان 

شرقی
همدان

خراسان 

رضوی

منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5007ناملموس سال 
7055405742002520

درصد منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5007ناملموس سال 
05225532050305040503

50045742443754588520773045054455به اماند رفته در سال  کل منابع

منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5004ناملموس سال 
5452238452203323

درصد منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

5004ناملموس سال 
05500525053305050553

50005253033320024355077207035704کل منابع به اماند رفته در سال 

منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5000ناملموس سال 
30375507235402403

درصد منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

5000ناملموس سال 
05570555052205050522

500052043534202887852033228035704کل منابع به اماند رفته در سال 

گی منابع مرت ط با میراث فرهن

 5000ناملموس سال 
70508485072504502

درصد منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5000ناملموس سال 
0525 5500 .5205020502

500520543523555240422022870502828کل منابع به اماند رفته در سال 

منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5005ناملموس سال 
55503555000082275

درصد منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

5005ناملموس سال 
05380582050505050533

5003255022253254008854025585552344کل منابع به اماند رفته در سال 



15

اصفهانتهرانهای مورد مطالعهاستان
آذربایجان 

شرقی
همدان

خراسان 

رضوی

منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5003ناملموس سال 
382305420832282

درصد منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5003ل ناملموس سا
05200554050505050550

50023253723083782250048555022572کل منابع به اماند رفته در سال 

منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

 5002ناملموس سال 
0550078282058

درصد منابع مرت ط با میراث فرهنگی 

5002ناملموس سال 
05220554050005020505

شود میزان اماند منابع مرت ط با میراث فرهنگی مشاهد  می0شمار   در جدشلگونه که  همان

های مورد نظر ثمد  اسد که بیانگر ثن اسد بیشترین ناملموس به تفکیک سال در کتابخانه

 مربوط به استان تهران در سال ناملموس فرهنگی میراث با مرت ط رفته اماند به منابع درصد

باشد ش کمترین درصد اماند منابع مربوط به میراث درصد می 52/7میالدی به میزان  5002

باشد. یک سیر /. درصد می00با  5002فرهنگی ناملموس به استان ثذربایجان شرقی در سال 

های مورد مطالعه در میزان درصد منابع منابع به اماند رفته مرت ط  نزشلی در تمامی استان تقری اً

گردد. در کل مشاهد  می 5002تا  5002های  صله بین سالبا میراث فرهنگی ناملموس در فا

درصد اماند منابع میراث فرهنگی ناملموس از کل منابع بیشترین سهم را  03/55با  5002سال 

درصد  05/0با  5002در انتقال میراث فرهنگی ناملموس داشتند ش کمترین سهم مربوط به سال 

های مورد  قال میراث فرهنگی ناملموس در کل سالها در انت باشد. از نظر درصد سهم استانمی

های اصفهان دهد ش استاندرصد رت ه اشل را به خود اختصاص می 57/50مطالعه استان تهران با 

درصد ش استان  52/5درصد، استان همدان با  32/5درصد، استان ثذربایجان شرقی با 55/07با 

 ر دارند.های بعدی قرادرصد در رت ه 25/2خراسان رضوی با 

های مختلف موضوعی میزان منابع به اماند رفته با توجه به حوز "در راسخ به ررسش دشم: 

"در زمینه میراث فرهنگی ناملموس چگونه بود  اسد؟
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میزان منابع به اماند رفته در حوز  های مختلف موضوعی )میراث فرهنگی ناملموس( -5جدشل 

استان کیتفکبه  

شانی میزان منابع به اماند رفته در شود بیشترین فرامشاهد  می 5گونه که در جدشل  همان

ط به استان های موضوعی مختلف مربوط به میراث فرهنگی ناملموس به ترتیب مربوحوز 

حوزه های موضوعی 

مربوط به ميراث 

ی ناملموسفرهنگ

فراوانی 

استان 

تهران

درصد 

فراوانی 

استان 

تهران

فراوانی 

استان 

اصفهان

درصد 

فراوانی 

استان 

اصفهان

فراوانی 

استان 

آذربایجان 

شرقی

درصد 

فراوانی 

استان 

آذربایجان 

شرقی

فراوانی 

استان 

همدان

درصد 

فراوانی 

استان 

همدان

فراوانی 

استان 

خراسان

درصد 

فراوانی 

استان 

خراسان

6928276.256266678.89000000ادبيات شفاهی

قالی شویان مشهد 

... اردهال و
68269.8866608.26000000

80.0600.00000000موسيقی آوازی

هنرهای نمایشی در 

ایران
00.0000.00000000

6080.586620.6880.750000خيمه شب بازی

850.65860.0960.0200620.92ی در ایراننقال

70888.0288565.5086566.870068662.2طبيعت و سرگرمی

6200.68720.68660.500508.55های سنتیورزش

نوروز و آداب و 

رسوم
65828.685696.56666.78776.2960860.8

ادبيات شفاهی 

کودکان
86097.2088865.5765866.8666660.6888870.8

66206.655626.5660.680060.076تقویم سنتی

تقویم هجری شمسی 

و ستاره شناسی
6260.80560.62660.52670.58786.92

آب درمانی و گياه 

درمانی
66766.0900.00000000

00.0000.00000000نازک کاری

ری روی معرق کا

زنیچوب و قلم
982666.99669760.6788978.88676056.6600

قالی بافی و فرش 

بافی و...
6820.58690066666.78656.68976.79

7778660068576600679660060766006977600جمع
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 باشد. ، خراسان ش ثذربایجان شرقی میتهران، اصفهان، همدان

در زمینه میراث فرهنگی  ثنهاترین راسخ ررسش سوم : میزان منابع به اماند رفته ش شاخص

 ا توجه به استان ها چگونه بود  اسد؟ناملموس ب

شود بیشترین درصد فراشانی میزان منابع اماند رفته در مشاهد  می 5گونه که در جدشل  همان

درصد،  28/50دبیات شفاهی با زمینه میراث فرهنگی ناملموس در استان تهران موضوع ا

های سنتی  ش شرز ها  درصد ش ط یعد ش سرگرمی 77/02کاری رشی چو  ش قلمزنی با معرق

درصد،   47/54های ادبیات شفاهی با  باشد. استان اصفهان نیز موضوعدرصد می 02/4با 

 25/4درصد ش قالی شویان مشهد اردهال ش... با  55/00زنی با  کاری رشی چو  ش قلم معرق

قی اند. در استان ثذربایجان شرهای اشل تا سوم را به خود اختصاص داد درصد به ترتیب رت ه

های مرت ط با میراث فرهنگی ناملموس به اماند رفته با اندکی تغییر به ترتیب  نیز موضوع

های سنتی ها ش شرز  درصد، ط یعد ش سرگرمی 33/54زنی با  کاری رشی چو  ش قلم معرق

ترین منابع میراث درصد از رررنگ 35/00درصد ش ادبیات شفاهی کودکان با  45/50با 

کاری رشی چو  ش ودند. در استان همدان موضوع معرقاماند رفته بفرهنگی ناملموس به 

درصد ش نورشز ش ثدا  ش رسوم با  04/50ادبیات شفاهی کودکان با درصد،  00/82زنی با قلم

های مرت ط با میراث فرهنگی ناملموس را به خود درصد بیشترین درصد موضوع 27/5

 03/50رفته در استان خراسان رضوی با های به اماند ترین موضوعاختصاص دادند. مهم

های ها ش شرز  درصد در موضوع ط یعد ش سرگرمی 2/52درصد در ادبیات شفاهی کودکان، 

درصد در نورشز ش ثدا  ش رسوم بود  اسد.4/00سنتی ش 

های موضوعی در زمینه میراث فرهنگی  ترین حوز در راسخ به ررسش چهارم : شاخص 

 ی مورد بررسی چه میزان اسد ؟ هاناملموس در کتابخانه

های مورد بررسی موضوع ادبیات شفاهی با های موضوعی در کتابخانهترین حوز شاخص 

درصد ش ط یعد ش سرگرمی  5/02زنی با  کاری رشی چو  ش قلم زنی، معرق درصد، قلم 23/55

 باشند.درصد می 75/7های سنتی با  ش شرز 

های مورد بررسی در زمینه میراث فرهنگی ناملموس بخانهتا چه میزان کتا 5در راسخ به ررسش 

فعالید برگزار شد  کانون ررشر   22از میان ؟ برندبهر  می «خدمات عمومی»های  فعالیداز 

درصد ش نقاشی  25/8درصد، رشخوانی کتا  با  78/08فکری کودکان ش نوجوانان، سفالگری با 

درصد،  25/05ان تهران بودند، اردش ش سفر با ترین خدمات برگزار شد  در است مهم 03/00با 
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های اجرا شد  در استان  ترین فعالید درصد از مهم 04/8درصد ش کاردستی با  44/7نقاشی با 

 40/7مسابقات با درصد، 03/00درصد، سفالگری با  24/05اصفهان هستند. رشخوانی کتا  با 

ید در استان ثذربایجان شرقی هستند. فعال 22های برگزار شد  از میان  ترین فعالید درصد مهم

درصد از  70/8درصد ش بازی ش سرگرمی با  03/7گویی با  درصد ش قصه 00/7نقاشی با 

درصد، بازی ش  35/4های خدمات عمومی در استان همدان اسد. نقاشی با  ترین فعالید رررنگ

عمومی اجرا ترین خدمات  درصد از مهم 52/8درصد ش رشخوانی کتا  با  02/4سرگرمی با 

 شد  در استان خراسان رضوی اسد. 

های مورد مطالعه از خدمات عمومی در زمینه میراث فرهنگی های استانمندی کتابخانهمیزان بهر  -3جدشل 

(5005-5002ناملموس )

ت عمومی
خدما

های مورد مطالعهمیزان استفاد  کاربران از خدمات عمومی در استان

درصد فراشاستان تهران
ت 
ک از خدما

انی هری

عمومی در استان تهران

استان اصفهان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان
 

صفهان
ا

استان ثذربایجان شرقی

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان ثذربایجان شرقی

استان همدان

ک
درصدفراشانی هری

ت 
از خدما

عمومی استان همدان

استان خراسان

درصدفراشانی هر
ک
ی

ت 
از خدما

عمومی استان خراسان

صه گویی
ق

41789 6.23 34951 5.89 9221 1.89 21939 8.03 20173 6.85 

شعرخوانی
 

43192 6.44 21143 3.56 5369 1.10 13406 4.91 12746 4.33 

 
رشخوانی کتا

 

51162 7.62 26763 4.51 75462 15.49 15370 5.62 21309 7.24 
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ت عمومی
خدما

های مورد مطالعهمیزان استفاد  کاربران از خدمات عمومی در استان

درصد فراشاستان تهران
ت 
ک از خدما

انی هری

عمومی در استان تهران

استان اصفهان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان
 

صفهان
ا

استان ثذربایجان شرقی

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان ثذربایجان شرقی

استان همدان

ک
درصدفراشانی هری

ت 
از خدما

عمومی استان همدان

استان خراسان

درصدفراشانی هر
ک
ی

ت 
از خدما

عمومی استان خراسان

 
معرفی کتا

30128 4.49 19784 3.33 44169 9.06 12383 4.53 8963 3.04 

 
ث کتا

بح
 

14102 2.10 8696 1.46 1693 0.35 7673 2.81 4743 1.61 

ث ثزاد
بح

 

15946 2.38 10871 1.83 2401 0.49 7934 2.90 4947 1.68 

د
صی
معرفی شخ

 

23452 3.49 15317 2.58 3602 0.74 9238 3.38 3595 1.22 

معرفی سرزمین
 

12802 1.91 6128 1.03 9218 1.89 4417 1.62 1166 0.40 

معرفی شقاایع ش  

ایام

23341 3.48 11954 2.01 3172 0.65 9570 3.50 3780 1.28 

ی
نشریه نگار

 

14166 2.11 12211 2.06 16043 3.29 3431 1.26 3976 1.35 
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ت عمومی
خدما

های مورد مطالعهمیزان استفاد  کاربران از خدمات عمومی در استان

درصد فراشاستان تهران
ت 
ک از خدما

انی هری

عمومی در استان تهران

استان اصفهان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان
 

صفهان
ا

استان ثذربایجان شرقی

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان ثذربایجان شرقی

استان همدان

ک
درصدفراشانی هری

ت 
از خدما

عمومی استان همدان

استان خراسان

درصدفراشانی هر
ک
ی

ت 
از خدما

عمومی استان خراسان

تحقیق

16062 2.39 10285 1.73 1137 0.23 1956 0.72 3226 1.10 

ت
مسابقا

 

23532 3.51 13733 2.31 43415 8.91 9159 3.35 7522 2.55 

کاردستی
 

42279 6.30 42694 7.19 8395 1.72 10038 3.67 18239 6.19 

ی ش سرگرمی
باز

 

47472 7.07 35985 6.06 9030 1.85 21305 7.80 26668 9.06 

ش 
ی نمااای

اجاارا

عرشسکی

3946 0.59 4514 0.76 6571 1.35 1135 0.42 1718 0.58 

ش ش نقااد  
فینمااای
لم

18688 2.78 18200 3.07 5733 1.18 7367 2.70 9184 3.12 

ش خالق
نمای

 

23911 3.56 19175 3.23 30058 6.17 7320 2.68 9509 3.23 
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ت عمومی
خدما

های مورد مطالعهمیزان استفاد  کاربران از خدمات عمومی در استان

درصد فراشاستان تهران
ت 
ک از خدما

انی هری

عمومی در استان تهران

استان اصفهان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان
 

صفهان
ا

استان ثذربایجان شرقی

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان ثذربایجان شرقی

استان همدان

ک
درصدفراشانی هری

ت 
از خدما

عمومی استان همدان

استان خراسان

درصدفراشانی هر
ک
ی

ت 
از خدما

عمومی استان خراسان

اردش ش سفر

2137 0.32 74949 12.62 4513 0.93 442 0.16 517 0.18 

بازدیدها
 

1824 0.27 1767 0.30 2003 0.41 633 0.23 1603 0.54 

رجشنوار ،سااوگوا
  شگردهمایی

8680 1.29 6678 1.12 9180 1.88 2896 1.06 2954 1.00 

د در 
شااااااارک

مراسم

2336 0.35 2591 0.44 18331 3.76 1710 0.63 582 0.20 

بازدید از مرکز
 

13069 1.95 2802 0.47 9925 2.04 1789 0.65 5897 2.00 

معرفی مشاغل
 

4638 0.69 1389 0.23 3484 0.72 2141 0.78 1039 0.35 

د
سایر فعالی

ی 
ها

فرهنگی

21282 3.17 18928 3.19 10271 2.11 9962 3.65 13130 4.46 
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ت عمومی
خدما

های مورد مطالعهمیزان استفاد  کاربران از خدمات عمومی در استان

درصد فراشاستان تهران
ت 
ک از خدما

انی هری

عمومی در استان تهران

استان اصفهان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان
 

صفهان
ا

استان ثذربایجان شرقی

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان ثذربایجان شرقی

استان همدان

ک
درصدفراشانی هری

ت 
از خدما

عمومی استان همدان

استان خراسان

درصدفراشانی هر
ک
ی

ت 
از خدما

عمومی استان خراسان

نقاشی

68006 10.13 53341 8.99 1642 0.34 22176 8.11 27523 9.35 

خوشنویسی
 

39282 5.85 5802 0.98 2513 0.52 12404 4.54 8679 2.95 

ی
سفالگر

 

119901 17.87 21261 3.58 49349 10.13 12555 4.59 17340 5.89 

سرشد
 14864 2.21 10903 1.84 20266 4.16 2241 0.82 1478 0.50 

ش عرشسکی
نمای

 

16929 2.52 3169 0.53 4886 1.00 1917 0.70 2149 0.73 

عکاسی
 

1019 0.15 778 0.13 2271 0.47 322 0.12 1407 0.48 

ی دستی ش 
هنرها

بومی

1858 0.28 456 0.08 2115 0.43 2118 0.78 3274 1.11 
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ت عمومی
خدما

های مورد مطالعهمیزان استفاد  کاربران از خدمات عمومی در استان

درصد فراشاستان تهران
ت 
ک از خدما

انی هری

عمومی در استان تهران

استان اصفهان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان
 

صفهان
ا

استان ثذربایجان شرقی

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان ثذربایجان شرقی

استان همدان

ک
درصدفراشانی هری

ت 
از خدما

عمومی استان همدان

استان خراسان

درصدفراشانی هر
ک
ی

ت 
از خدما

عمومی استان خراسان

فااایلم
ی ش 

رویانماییسااااز

2499 0.37 623 0.10 4879 1.00 95 0.03 308 0.10 

د
سایر فعالی

ی 
ها

ی
هنر

4893 0.73 3512 0.59 2315 0.48 1074 0.39 1547 0.53 

طرح
ی ادبی

ها
 

24994 3.72 20505 3.45 4592 0.94 8695 3.18 14151 4.81 

کارگا  شعر
 

36929 5.50 1992 0.34 2330 0.48 763 0.28 1736 0.59 

کارگا  داستان
 

7134 1.06 4311 0.73 7760 1.59 1392 0.51 5183 1.76 

د
سایر فعالی

ی 
ها

ادبی

12752 1.90 7106 1.20 3413 0.70 2762 1.01 8651 2.94 

نجوم
 13764 2.05 6863 1.16 8366 1.72 1029 0.38 420 0.14 
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ت عمومی
خدما

های مورد مطالعهمیزان استفاد  کاربران از خدمات عمومی در استان

درصد فراشاستان تهران
ت 
ک از خدما

انی هری

عمومی در استان تهران

استان اصفهان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان
 

صفهان
ا

استان ثذربایجان شرقی

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی استان ثذربایجان شرقی

استان همدان

ک
درصدفراشانی هری

ت 
از خدما

عمومی استان همدان

استان خراسان

درصدفراشانی هر
ک
ی

ت 
از خدما

عمومی استان خراسان

د
سایر فعالی

ی 
ها

علمی

19151 2.85 10206 1.72 24533 5.03 3556 1.30 2480 0.84 

د شناسی
زیس

 

275 0.04 2267 0.38 2768 0.57 361 0.13 688 0.23 

ثشنایی با قرثن
 

11517 1.72 8258 1.39 5020 1.03 5292 1.94 3258 1.11 

ث
ثشنایی با حدی

 

8173 1.22 4823 0.81 1139 0.23 3993 1.46 2782 0.94 

ثشنایی با احکام
 

2833 0.42 2037 0.34 1460 0.30 2937 1.07 1549 0.53 

د
سایر فعالی

ی 
ها

اسالمی

3174 0.47 3938 0.66 3251 0.67 4392 1.61 2659 0.90 

تعداد کل برناماه  

ی اجرا شد 
ها

671134 100.00 593659 100.00 487264 100.00 273288 100.00 294448 100.00 
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درصد،  50/4رد مطالعه، سفالگری با استان مو 5های خدمات عمومی در  از مجموع فعالید

 5های اجرا شد  در این  درصد بیشترین فعالید 22/8درصد ش نقاشی با  04/7رشخوانی کتا  با 

.های مورد مطالعه بودنداستان در سال

های کانون در کتابخانه "خدمات عمومی"ترین فعالید  شاخصبرای راسخ به ررسش  2جدشل 

های مورد مطالعه چگونه بود  اسد؟ ترسیم شد    کاربران در استانبا توجه به فراشانی استفاد

اسد.

های مورد مطالعه از خدمات عمومی در زمینه میراث های استانمندی کاربران کتابخانهمیزان بهر  -2جدشل 

فرهنگی ناملموس

ت عمومی 
خدما

استان تهران

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی در استان تهران

استا
ن اصفهان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی در استان اصفهان

استان ثذربایجان شرقی

ت 
ک از خما

درصد فراشانی هر ی

عمومی در استان ثذربایجان

استان همدان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی در استان همدان

استان خراسان

ت 
ک از خدما

درصد فراشانی هری

عمومی در استان خراسان

ص
ق

 8.28 283933 8.18 254516 5.20 7694 7.59 569657 7.25 910612ه گویی

شعرخوانی
 

734912 5.85 294469 3.93 5166 3.49 153985 4.95 153395 4.47 

 
رشخوانی کتا

 

740709 5.89 335596 4.47 8062 5.44 162133 5.21 215136 6.28 

 
معرفی کتا

 

458661 3.65 242683 3.24 4480 3.03 132349 4.25 97771 2.85 

 
ث کتا

بح
 

217298 1.73 104301 1.39 1899 1.28 80579 2.59 47981 1.40 
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ث ثزاد
بح

218911 1.74 140976 1.88 2366 1.60 86504 2.78 50825 1.48 

د
صی
معرفی شخ

 

393802 3.13 205441 2.74 3073 2.08 110483 3.55 57343 1.67 

معرفی سرزمین
 

2128911 16.94 58928 0.79 796 0.54 52983 1.70 14719 0.43 

معرفی شقایع ش ایام
 

411426 3.27 188249 2.51 2805 1.89 116745 3.75 53537 1.56 

ی
نشریه نگار

 

169387 1.35 96897 1.29 2298 1.55 26913 0.86 25712 0.75 

تحقیق
 

175033 1.39 92067 1.23 1291 0.87 16626 0.53 21021 0.61 

ت
مسابقا

 

476398 3.79 203802 2.72 3514 2.37 117947 3.79 93802 2.74 

کاردستی
 

715361 5.69 553864 7.38 9276 6.26 112412 3.61 200102 5.84 

ی ش سرگرمی
باز

 

862957 6.87 488709 6.51 9297 6.28 243121 7.81 305938 8.92 
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ش عرشسکی
ی نمای

اجرا

89463 0.71 142401 1.90 730 0.49 12420 0.40 33929 0.99 

ش ش نقد فیلم
نمای

 

382383 3.04 358129 4.77 4447 3.00 96081 3.09 142429 4.15 

ش خالق
نمای

 

404795 3.22 270844 3.61 2973 2.01 85465 2.75 126987 3.70 

اردش ش سفر
 

41625 0.33 15582 0.21 313 0.21 7065 0.23 8038 0.23 

بازدیدها
 

40874 0.33 51449 0.69 751 0.51 15730 0.51 41767 1.22 

جشنوار ،سوگوار  شگردهمایی
 

279014 2.22 266017 3.55 3482 2.35 95531 3.07 102684 3.00 

د در مراسم
شرک

 

63055 0.50 90403 1.21 834 0.56 47556 1.53 22008 0.64 

بازدید از مرکز
 

486492 3.87 275714 3.68 3181 2.15 55164 1.77 188858 5.51 
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معرفی م
شاغل

90032 0.72 19200 0.26 348 0.24 24217 0.78 13362 0.39 

ی فرهنگی
سایر فعالیتها

 

566883 4.51 256287 3.42 8101 5.47 122238 3.93 165069 4.82 

نقاشی
 

834426 6.64 663606 8.85 
1894

8 
12.80 247280 7.95 238878 6.97 

خوشنویسی
 

336366 2.68 57315 0.76 3186 2.15 85943 2.76 59204 1.73 

ی
سفالگر

 

534951 4.26 264398 3.52 5356 3.62 130246 4.19 157329 4.59 

سرشد
 

163443 1.30 150701 2.01 1815 1.23 24877 0.80 18095 0.53 

ش عرشسکی
نمای

 

30302 0.24 38442 0.51 552 0.37 17300 0.56 26050 0.76 

عکاسی
 

21320 0.17 7539 0.10 278 0.19 1428 0.05 7750 0.23 
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ی دستی ش بومی
هنرها

23422 0.19 6420 0.09 539 0.36 9214 0.30 17935 0.52 

فیلم
ی ش رویانمایی

ساز
 

19205 0.15 5824 0.08 665 0.45 1097 0.04 3019 0.09 

د
سایر فعالی

ی
ی هنر

ها
 

37521 0.30 31414 0.42 2225 1.50 8683 0.28 13147 0.38 

طرح
ی ادبی

ها
 

431267 3.43 308574 4.11 4931 3.33 74172 2.38 128779 3.76 

کارگا  شعر
 

29028 0.23 18374 0.24 369 0.25 6336 0.20 13094 0.38 

کارگا  داستان
 

55720 0.44 44105 0.59 1158 0.78 10793 0.35 40498 1.18 

سایرر
د
فعالی

ی ادبی
ها

 

92683 0.74 88845 1.18 7760 5.24 27495 0.88 69908 2.04 

نجوم
 

97708 0.78 86341 1.15 664 0.45 10695 0.34 5169 0.15 

د
سایر فعالی

ی علمی
ها

 

89198 0.71 119449 1.59 2348 1.59 41090 1.32 30283 0.88 
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د شناسی
زیس

4933 0.04 32364 0.43 294 0.20 3911 0.13 7702 0.22 

ثشنایی با قرثن
 

202581 1.61 111370 1.48 4860 3.28 55134 1.77 37983 1.11 

ث
ثشنایی با حدی

 

128996 1.03 65946 0.88 1035 0.70 43061 1.38 34930 1.02 

ثشنایی با احکام
 

45452 0.36 27282 0.36 1296 0.88 33573 1.08 20815 0.61 

د
سایر فعالی

ی اسالمی
ها

 

64464 0.51 51558 0.69 2627 1.77 50747 1.63 31181 0.91 

د کنند
تعداد کل شرک

گان
 

12565408 100.00 
750153

2 
100.00 

1480
83 

100.00 
311183

8 
100.00 

342809
5 

100.00 
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هاناصف تهران  خراسان همدان

n=16 n=16 n=16 n=16 n=16 

 آذربایجان

 42/02های خدمات عمومی، معرفی سرزمین با  از نظر میزان استفاد  کاربران از فعالید

ترین درصد از رر مراجعه 78/2درصد ش بازی ش سرگرمی با  55/8گویی با  درصد، قصه

 75/7های مورد بررسی بودند. نقاشی با  استان تهران در سالخدمات عمومی اجرا شد  در 

های خدمات  ترین فعالید درصد از مهم 37/8درصد ش کاردستی با 54/8گویی با درصد، قصه

 70/05عمومی در استان اصفهان بودند که بیشترین فراشانی را از نظر کاربران داشتند. نقاشی با 

ترین خدمات عمومی درصد مهم 52/2کاردستی با  درصد ش 57/2درصد، بازی ش سرگرمی با 

درصد، نقاشی با  07/7گویی با استان ثذربایجان شرقی بودند. قصهاز نظر استفاد  کاربران در 

درصد بیشترین میزان فراشانی را از نظر کاربران در  70/8درصد ش بازی ش سرگرمی با  45/8

خراسان رضوی نیز بازی ش سرگرمی با استان همدان به خود اختصاص داد  اسد. در استان 

درصد بیشترین کاربران را از نظر  48/2درصد ش نقاشی با  57/7گویی با درصد، قصه 45/7

استفاد  از خدمات عمومی داشته اسد.
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های در مجموع از نظر انتقال میراث فرهنگی از جن ه خدمات عمومی برگزار شد  در کتابخانه

های مورد  استان مورد بررسی ش در سال 5نوجوانان، در کانون ررشر  فکری کودکان ش 

درصد 24/8د ش نقاشی با درص 58/8گویی با  درصد، قصه 23/7بررسی، معرفی سرزمین با 

 .ایر را در جذ  کاربران داشتندبیشترین تأ

 های پژوهش پاسخ به فرضيه

ت ط با میراث فرهنگی های مورد بررسی در میزان اماند منابع مر راسخ فرضیه اشل: بین استان

 ناملموس تفاشت معناداری شجود دارد. 

توان نتیجه گرفد که میزان اماند منابع مرت ط  درصد نمی 45با اطمینان  باالبا توجه به نمودار 

توان  درصد می 42استان یکسان اسد. شلی با اطمینان تقری ا  5با میراث فرهنگی ناملموس در 

استان با هم یکسان  5نابع مرتیط با میراث فرهنگی ناملموس اظهار داشد که میزان اماند م

 اسد.

های جفتی در ادامه راسخ به این فرضیه از ثزمون دانکن جهد ثشکارسازی اختالف میانگین

های خراسان دهد بین استاناستان نشان می 5شود. همانطور که میانگین اماند  استفاد  می

 دهد.اماند تفاشت چندانی نشان نمی رضوی، همدان ش ثذربایجان شرقی میزان

های مورد بررسی در میزان استفاد  کاربران از خدمات عمومی  راسخ فرضیه دشم: بین استان

 مرت ط با میراث فرهنگی ناملموس تفاشت معناداری شجود دارد. 

درصدی میانگین سرشیس خدمات را  45استان به همرا  فواصل اطمینان  5شکل زیرمیانگین 

 یابد.  دهد مشاهد  می شود از تهران به سمد خراسان میانگین خدمات کاهش می مینشان 
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گیرد باید میانه خدمات سرشیس را نیز ایر مشاهدات ررت قرار میثنجایی که میانگین تحد تأاز

دهد از شکل مشخص استان را نشان می 5ای مربوط به بررسی نماییم شکل زیر نمودار جع ه

خالف میانگین خدمات سرشیس، میانه خدمات سرشیس از تهران به خراسان در اسد که بر

درصد خدمات در تهران کمتر از  50حال کاهش اسد. یعنی از شکل مشخص اسد که 

اسد این  00000درصد خدمات کمتر از حدشد  50اسد در حالی که در خراسان  50000

 یعنی کاهش.

استان با انجام  5های خدمات عمومی ودی به بررسی مقایسه میانگینجای بررسی شههاکنون ب

 رردازیم. درصد می 45طرح ثنالیز شاریانس یک طرفه ش با سطح اطمینان 

که کمتر از  از نتایج حاصل از جدشل زیر با توجه به ری مقدار 

استان  5ات عمومی این فرض اینکه میانگین خدم 0545اسد بنابراین در سطح معناداری  0505

 5توان گفد میانگین خدمات این درصد می 45شود. به ع ارتی با اطمینان  یکسان اسد رد می

 باشد. می استان با هم متفاشت اسد. توجه شود عدد 
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اگر میانگین کل تعداد خدمات عمومی را بعنوان یک شاخص در نظر بگیریم میزان اار هر شهر 

، همدان -552، ثذربایجان 0723، اصفهان 4024شود: تهران اد به این شکل نتیجه میدر این تعد

.2437-، خراسان -5204

اند )کمتر دریافد شد  به ع ارتی سه استان ثخر اار منفی در تعداد خدمات عمومی داشته

 اسد(.

ها با استان رردازیم که کدام ها یکسان نیسد به این تحلیل میاکنون که میانگین خدمات استان

توان گفد که درصد می 45اند با توجه به نتایج ثزمون دانکن با اطمینان هم اختالف داشته

که سه شهر ثخر با هم مساشی ش شهر درصد با بقیه متفاشت اسد در حالی 45تهران با اطمینان 

همدان ش اصفهان نیز تفاشت چندانی ندارند.

 گيرینتيجه

ای کانون ررشر  فکری کودکان ش نوجوانان در انتقال میراث هدر بررسی نقش کتابخانه

های مورد مطالعه )تهران، ثذربایجان شرقی، اصفهان، همدان ش فرهنگی ناملموس در استان

درصد اماند منابع مرت ط با  03/55میالدی با  5002خراسان رضوی( مشاهد  گردید که سال 

رشر  فکری کودکان ش نوجوانان بیشترین سهم های کانون رمیراث فرهنگی ناملموس، کتابخانه

درصد 05/0میالدی با  5002اند ش کمترین سهم مربوط به سال را در انتقال این موضوع داشته

درصد رت ه اشل را در  57/50های مورد مطالعه، استان تهران با باشد. همچنین در کل سالمی

با این موضوع( به خود اختصاص  های مرت طانتقال میراث فرهنگی ناملموس )اماند کتا 

درصد، استان  32/5درصد، استان ثذربایجان شرقی با 55/07های اصفهان با داد  اسد ش استان

های بعدی قرار دارند. ادبیات درصد در رت ه 25/2درصد ش استان خراسان با  52/5همدان با 

-نگی ناملموس در استانترین موضوع از منابع به اماند رفته در حوز  میراث فره شفاهی مهم

ترین موضوع در  زنی از مهم کاری رشی چو  ش قلم های تهران ش اصفهان اسد. موضوع معرق

های همدان ش ثذربایجان شرقی به اماند حوز  میراث فرهنگی ناملموس اسد که در استان

 ترین موضوع در استان خراسان رضوی اسد. دررفته اسد ادبیات شفاهی کودکان رراستفاد 

های مورد بررسی، موضوع ترین حوز  موضوعی به اماند رفته در کل کتابخانهکل شاخص

درصد ش ط یعد ش  5/02زنی با  کاری رشی چو  ش قلم درصد، معرق 23/55ادبیات شفاهی با 

 باشد. درصد می 75/7سرگرمی با 
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ن ش نوجوانان، های کانون ررشر  فکری کودکافعالید برگزار شد  توسط کتابخانه 22از میان 

درصد در استان اصفهان، 25/05درصد در استان تهران، اردش ش سفر با  78/08سفالگری با 

درصد در استان  00/7درصد در استان ثذربایجان شرقی، نقاشی با  24/05رشخوانی کتا  با 

های خدمات  ترین فعالید درصد در استان خراسان رضوی رر فراشانی 35/4همدان ش نقاشی با 

های اجرا شد  در حوز  استان اسد. در مجموع از کل فعالید 5ومی اجرا شد  در این عم

درصد، رشخوانی  50/4های مورد مطالعه سفالگری با های استانخدمات عمومی در کتابخانه

اند. از نظر فراشانی درصد بیشترین فراشانی را داشته 22/8درصد ش نقاشی با  04/7کتا  با 

های مورد مطالعه، معرفی سرزمین با های خدمات عمومی در استاناز فعالیداستفاد  کاربران 

درصد  70/05درصد در استان اصفهان، نقاشی با  75/7درصد در استان تهران، نقاشی با  42/02

درصد در استان همدان ش بازی ش سرگرمی با  07/7در استان ثذربایجان شرقی، قصه گویی با 

فعالید خدمات عمومی به  22ن رضوی نخستین رت ه را از میان درصد در استان خراسا 45/7

گویی درصد، قصه 23/7استان، معرفی سرزمین با  5خود اختصاص داد  بودند ش در مجموع 

های ایر را در جذ  کاربران در طول سالدرصد بیشترین تأ 24/8ش نقاشی با  درصد 58/8با 

ون در کشور ایران چنین رژشهشی صورت نپذیرفته مورد مطالعه داشتند. با توجه به اینکه تا کن

ایی در زمینه کیفید خدمات عمومی ش میزان مشارکد مردم تواند مقدمهاسد این رژشهش می

 در نحو  ارائه این خدمات باشد. 
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