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 چکیده

عت و کتابخانه مرکزی تبريز از طبی کنندگاناستفاده مندیيترضامیزان بررسی پژوهش اين هدف از انجام 

 وعن از و توصیفی، پژوهش روش .است هاکتابخانهاين معماری کتابخانه و نقاط قوت و ضعف معماری 

 دانشجوياناز  نفر 011 پژوهش آماری جامعه .قق ساخته بودمح پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار و پیمايشی

 پرسشنامه روايی. انتخاب شدند تصادفی یریگنمونه روشبودند که به  تبريز مرکزی کتابخانه به کنندهمراجعه

 اسبهمح با پرسشنامه پايايی. شد يیدتأو  مطرح متخصصان از نفر 01 با CVI و CVR یهاشاخص بر اساس

 یهاداده. شد يیدتأو  محاسبه 19/1باالتر از  همبستگی ضريب و آزمايی باز طريق از ونباخکر آلفای ضريب

 آزمون و (درصد – فراوانی و معیار انحراف ± میانگین) توصیفی آماری یهاروش از استفاده با آمدهدستبه

 آماری وتحلیليهزتج و یموردبررس، SPSS.20 آماری افزارنرم از استفاده با و پیرسون همبستگی ضرايب

 سطح در کتابخانه داخلی معماری از يانگوپاسخ رضايت میزان که، پژوهش نشان داد هایيافته .گرفت قرار

 محوطه طراحی از، (درصد 09) خوب بسیار سطح در کتابخانه بیرونی نمای و معماری از، (درصد 01) خوب

 محیط یاندازهاچشم و سبز فضاهای راحیط از رضايت میزان، (درصد 99) خوب بسیار سطح در کتابخانه

، (درصد 99) خوبی سطح در کتابخانه ساختمان بیرونی نمای جذابیت از، (درصد 00) خوب سطح در کتابخانه

 از، (درصد 96) خوب سطح در کتابخانه مکان بودن جذاب و دلپذير، راحت از میزان همچنین. داشت قرا

 اربسی سطح در نیز کتابخانه مکانی موقعیت از و( درصد 99) خوب سطح در کتابخانه تجهیزات و ساختمان

 از و( درصد 90) خوب در سطح يادگیری و مطالعه به ترغیب جهت مناسب فضای از، (درصد 90) خوب

 آزمون محاسبه .داشت قرار، (درصد 06) خوبی سطح در نیز کتابخانه فضاهای فیزيکی مساحت بودن کافی

                                                           

0. قم ،پیام نور ، دانشگاهارشد علم اطالعات و دانش شناسی اسیکارشن دانشجوی . 

 banifatemeh_1246@yahoo.comپست الکترونیک: 

 قم.  ر،نو یامدانشگاه پ ،یعلم اطالعات و دانش شناس استاديار گروه. 0

 Ghaffari130@yahoo.com: یکپست الکترون



44 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
01 ،

ار 
به

69
 

 رابطة وياندانشج رضايت و پژوهش ابزار متغیرهای تمام بین که، شان دادنیز ن پیرسون همبستگی ضرايب

، خارجی و داخل معماری ازجمله موارد از بسیاری در یطورکلبه .دارد وجود درصد 66 سطح در معناداری

 کامل ضايتر دانشجويان و بوده برخوردار مطلوبی وضعیت از سبز فضای و تجهیزات، مساحت، بیرونی نمای

 .دارند آن از

 معماریکتابخانه،  تبریز، طبیعت، مراجعان شهر، رضایتمندی: ی کلیدیهاواژه

 مقدمه

 که است داشته سعی طبیعت در کاریدست با وبوده  ارتباط در طبیعت با همواره انسان

 طول در یخوببه همزيستی نوع اين .درآورد خود خدمت در را طبیعت بهینه یاگونهبه

، مسکن، سرپناه ساخت که به زمانی از بشر ديگریعبارتبه .ودشیم ديده بشر تاريخ

 عوامل به همواره، ه استداد قرار یبرداربهره موردرا  هاآن و پرداخته  ...و زيستیطمح

 و هانقشهدر  یو اساس مهم مؤلفه يک عنوانبه را طبیعت و داشته توجه طبیعت در موجود

معماری ايرانی با سابقه چند  (0901، کیانی) است. داده قرار مورداستفاده يشهاطرح

روشنايی  ،و در تعامل با طبیعت بوده است. استفاده از آب )مظهر پاکی متأثرهمواره  هزارساله

و استفاده  نماهاآبايرانی و  هایباغنهرهای روان در ، هاحوضو جريان داشتن زندگی( در 

همگی  هاباغچهو گودال  هااغچهب، هاباغ در( از گیاهان )مظهر شادابی و سرزندگی

تفکر معماران سنتی ايران در استفاده مفهومی از طبیعت است. در اين معماری  دهندهنشان

ا به طبیعت ت کنندمیو معماران آگاهانه سعی  کندمیطبیعت هوشمندانه حالت کاربردی پیدا 

انسان بهره  به نفع نآ ازن را به نظم بکشند و با شناخت رفتارهای طبیعت آتسلط يافته و 

ه معماران نتايجی است ک ازجملههويت بخشی و ارتقای نقش عملکردی ، زيباشناختیگیرند. 

ی دست يافته بودند. در اين معمار هاآنايرانی در گذشته با استفاده مفهومی از طبیعت به 

سان نباهم دارند که به بهبود زندگی ا داریريشهطبیعت و معماری وحدت عمیق و ، انسان

معماری سنتی ايرانی را تجلی ارتباط و تعامل حکیمانه انسان  توانمی درواقعمنجر شده است. 

 .(0909، حمزه نژاد) دانستو طبیعت خداوندی 
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 داشته وجود آشکاری صورتبه نیز اسالمی تمدن در طبیعت انسان و میان همزيستی

 همسو طبیعت با ديگر سنتی یهاتمدن در همچون جهان اسالم در موجود یهاساختهاست. 

 ازجمله ايران مرکزی شهرهای در بادگیرها استفاده از نمونه عنوانبه .اندبوده هماهنگ و

 طبیعی عوامل از بیشتر چه هر یبرداربهره برای آدمی دانش دهندهنشان کرمان، کاشان، يزد

 سر طبیعی یطمح با تنهانهکارآمدی  و زيبايی عین در که است اسالمی فرهنگ در موجود

 .(0901، )نصر دارد را موازنه و هماهنگی کمال آن با بلکه ندارد جنگ و ناسازگاری

 طبیعت با انسان آشنايی سبب تنهانه، مادی دستاوردهای بر عالوه همزيستی اين یتاهم

 بهینه حداکثر استفاده و باعث بخشدیم تداوم اطرافش محیط با را فرد رابطه بلکه، گرددیم

 صرف از مصرف جلوگیری و باد و آب و نور انرژی قبیل از موجود مل طبیعیعوا از

 فراموش معاصر تمدن گیر گريبان مشکالت از يکی امروزه اما ؛شودیم خارجی هاییانرژ

 که رودیم آن از سخن بسیار حاضر در حال یجهدرنت است. معماری از بعد اين کردن

 تجربه زيرا باشد همسو طبیعت با بشری یزهاانداچشم که درآورند صورتی به را معماری

 انسان عملکردی نظام رفتار و، شخصیت یریگشکل در همسويی اين است کرده ثابت

 .است مؤثر

 خصوصیتی است که ما، به حضور در چنین فضاهايی در زندگی امروز ما« عادت کردن»

يا : آينجاستا لسؤااما ؛ کشاندیم يیهامکانرا به سمت بديهی بودن زندگی در چنین 

رای فضاهايی مناسب ب، کنیمیمسپری  هاآنکه ما تمام لحظاتمان را در  شمارییبفضاهای 

، دسازنیمرفع تمام نیازهای جسمانی و روحانی ما هستند و آيا کسانی که اين فضاها را 

 .در آن جاری سازند، زمانی حیات انسانی یدورهزندگی را با توجه به هر  توانندیم

رهايی و ، با سادگی، کنیمیمکه ما در آن زندگی  یادورهدر  شکیب. (0900، کساندرال)

یار فاصله بس، شودیمپیشین ديده  یهادوره یوسازهاساختپیوندی نزديک با طبیعت که در 

اختن برای س يیهاتخصصداريم. گستردگی و پیچیدگی فضاهای امروزی و وجود تعدد 

گران بلکه دي، هاآنرا نه خود  شانیزندگباور رسانده است که محیط  را به اين هاانسان، هاآن

 ود داردتفاوت وج، هافرهنگو  هاانسانبايد برايشان بسازند. اين در حالی است که به تعداد 

 .(0900، الکساندر)
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 برای مناسب محیطی خلق جهت در فناوری(دانش ) و هنر آمیختن هم در معماری

 طبیعت اينکه به عنايت و تعريف اين به یدتأک با (0900، لمناست )ه انسانی نیازهای

 نیز انسان اينکه به توجه با و است زيبايی و فضا، رايحه، شعف، شور، احساسات سرچشمه

 در بشری یهاساختهدست همواره بايستیم پس است طبیعت خواه و گرایعتطب فطرتاً

 بشريت کتابخانه یدستاوردها از کیي کهيیازآنجا .باشد طبیعت با همخوانی و هماهنگی

 و توسعه و روند بر آن وجود و شودیم ايجاد جامعه به یرسانخدمت هدف با که است

 اطرافش محیط با هماهنگ یاگونهبه بايد لذا است یرگذارتأث کشور بالندگی فرهنگی

 بر الوهع آن از استفاده و سازد خويش مجذوب نگاه در اولین را ینندهب هر که شود ساخته

 صورت اين غیر در باشد آفرينیشاد و برانگیز شوق، کاربر اطالعاتی نیازهای رفع

 ؛داشت همراه خواهد به را کتابخانه از استفاده و مراجعه به کاربران انگیزگییب و رغبتییب

 یهاخواسته با همسو و منطقی ضوابط و اصول اساس بر کتابخانه معماری هرگاه بنابراين

 آرامش و زيبا محیطی اينکه بر عالوه باشد طبیعت با و هماهنگ هاانسان یعیطب و فطری

 کتابخانه هایينههز در یامالحظهقابل يیجوصرفه، سازدیم فراهم برای کاربران را بخشی

 خواهد دنبال به خورشید( و آب، باد )انرژی موجود عوامل طبیعی از یریگبهره دلیل به

 انواع است ضروری هاکتابخانه در معماری طبیعت جايگاه دنش مشخص با بنابراين ؛داشت

 از يک هر با آشنايی کافی با تا گیرد قرار یموردبررس رابطه اين در موجود رويکردهای

، ناصری) ساخت مشخص انسانی نیازهای با در رابطه را رويکرد بهترين بتوان رويکردها

0906). 

 هاکتابخانهه ب کنندگاناستفادههای کارکنان و و نیاز کنندگانمراجعهبا افزايش  از سويی

ساختمان و  نیاز به بررسی ازجمله، صورت بگیرد هاکتابخانهسبب شده که تغییراتی در اين 

ر اين میان دقرار گرفته است.  موردتوجهوسايل و تجهیزات اين کتابخانه نیز ، فضاهای داخلی

از شرايط و امکانات و وضعیت  هاآنعمومی و لزوم برخورداری  یهاکتابخانهاهمیت 

ه عملکرد تا نسبت ب کندیمايجاب ، هرچه بیشتر از امکانات موجود یبرداربهرهمطلوب و نیز 

و ارزيابی  موجود یهاکتابخانهبرای بهبود وضعیت  ایيهپاآگاهی يافته و  هاکتابخانهاين 

 کهيیاازآنج استوار گردد. جديد بر مبنای صحیح يزیربرنامه کهیطوربه، فراهم شود هاآن
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 از کنندگاناستفادهرضايت  جلب برای شالت، یرساناطالع مرکز و کتابخانه هر هدف

 مجموعة عملکردها و دستاوردها، خدمات از اعم هایتفعال همه و است مختلف خدمات

اطالعاتی  یازهاین و هایتفعال، عاليق از آگاهی .است هدف اين به رسیدن جهت در

 و هایکاست، نیازها رفع و هاکتابخانه کارايی بردن باال در مهمی عامل، کنندگاناستفاده

 .(0909 ،قمصری تصويری و )رادباوه رودیم شمار به، کنندگاناستفاده یهاخواسته

ول کننده به تجربه کلی از استفاده از يک محصارزيابی و پاسخ عاطفی مصرف، ندیايتمرض

تريان مندی مشرضايت، يگردعبارتبه .کندريد را تقويت میکه اقدام به خ استيا خدمت 

 ،عبارت است از: احساسات خوشايند يا ناخوشايند شخص که از مقايسة عملکرد ذهنی وی

، را کتابخانه در رضايتمندی یطورکلبه (.0660، شود )الیوردر قیاس با انتظارات او ناشی می

، یتاپلگ) کنندیمتعريف ، آنجا التمحصو يا خدمات به نسبت، فردی عاطفی واکنش

، است شده آغاز 0601 سال از هاکتابخانه از کنندگاناستفاده رضايت میزان بررسی .(0669

 از .کردند توجه هاآن نیازهای و کنندگاناستفاده به کتابداران، بار اولین برای سال آن در

 ترينيجرا از يکی، هاآن نظرات و کنندگاناستفاده رضايت بررسی، بعد به زمان آن

 .(0900، مقدم مرادی) است بوده مراجعان به بهتر یهابرنامه ارائه برای هایقتحق

 مندیيترضا در معماری و طبیعت نقش بررسی اساس هدف از پژوهش حاضر ينبر ا

از قبیل میزان رضايت از  سؤاالتیدر اين مطالعه به  .تبريز است مرکزی کتابخانه دانشجويان

میزان آرامش و جذابیت کتابخانه برای ، داخل و خارجی و نمای بیرونی کتابخانه معماری

 دازهایانچشمموقعیت مکانی و فضای سبز و ، مساحت فیزيکی، جذب شدن به اين مکان

 شده است.پاسخ داده طبیعی در کتابخانه 

چه در آن، پژوهشگران به مطالعه اين حوزه است یمندعالقه دهندهنشان هاپژوهشمرور 

و مرتبط با اين موضوع در خارج  شدهانجام یهاپژوهشمروری است بر برخی ، آيدیمذيل 

 و داخل کشور.

به بررسی نقش طبیعت و معماری در در پژوهش خود ( 0960الهوتی و همکاران )

-موردی و به روش پیمايشی صورتبهشهر ايالم  یهاکتابخانهمراجعان  مندیيترضا
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 مندیيتضارکه میزان ، سشنامه پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان دادتوصیفی از طريق پر

 در سطح پايین بود.، در پژوهش شدهمطرحمعماری و طبیعت  یهامؤلفهمراجعان و 

، ( در مطالعه خود به بررسی رضايت کاربران از مجموعه0969فهیمی فر و فرزين يزدی )

و از  به روش پیمايشی، عمومی يزد یهاهکتابخانکتابداران و خدمات ، ساختمان و تجهیزات

ان از چهار که کاربر، اين مطالعه نشان داد هایيافتهطريق پرسشنامه محقق ساخته پرداختند. 

کتابداران و خدمات کتابخانه بیشترين رضايت خود را ، ساختمان و تجهیزات، معیار منابع

 اعالم داشتند.

کاربران  مندیيترضاررسی میزان ( در مطالعه خود به ب0961مرادپور و مهوش )

توصیفی -به روش پیمايشی هاکتابخانهعمومی خراسان شمالی از فضا و معماری  یهاکتابخانه

ر معیارهای د مندیيترضا. نتايج اين مطالعه نشان داد که میزان پرداختنداز طريق پرسشنامه 

 د.ابخانه پايین بوعمومی ارزيابی معماری کتابخانه و معماری داخلی فضاهای اصلی کت

( نیز در مطالعه خود به بررسی وضعیت ساختمان و 0961حیدر تامینی و همکاران )

می و بررسی عمو یهاکتابخانهتجهیزات کتابخانه مرکزی تبريز در مقايسه با استانداردهای 

صیفی با تو-ش پیمايشیورضايت مراجعان از فضای کتابخانه پرداختند. اين پژوهش به ر

که وضعیت ساختمان و تجهیزات ، پژوهش نشان داد هایيافتهنفر انجام شد و  91ه حجم نمون

 کتابخانه مرکزی تبريز تا حد زيادی با استانداردهای ايفال مطابقت داشت.

( در پژوهش خود میزان مراجعه و رضايت کاربران 0109چاندراسکار و سیواساسان )

شنامه جافنا در سريالنکا با استفاده از پرس گروه سنی کودك و نوجوان را به کتابخانه عمومی

از نحوه  يانگوپاسخبررسی کردند و به اين نتیجه رسیدند که بیش از نیمی از  يافتهساختار

ابخانه متفرقه و مجموعه کت یهابرنامهمحیط آن و ، کتابخانه در سالن مطالعه یهاقفسهچیدمان 

 رضايت کامل داشتند.

 در خدمات کیفیت بر مؤثر عوامل وتحلیليهتجزخود به  ( در پژوهش0109باعی و چا )

نفر از کاربران پرداختند و به اين نتیجه  9111پرداختند در بین  کره عمومی یهاکتابخانه

ت از کیف هاکتابخانهامکانات و تجهیزات ، درصد از کاربران 01رسیدند که ديدگاه بیش از 
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ايینی از کیفیت پ هاکتابخانهبی و خدمات آنالين جن یهابرنامه هاآن ازنظرباال و در مقابل 

 برخوردار بود.

، کتابخانه فضاهای معماری طراحی که، داد نشان( نیز در مطالعه خود 0110پاول )

 و اصول، هاروشدر پژوهش خود  یو .کند تسهیل را يادگیری و آموزش روند تواندیم

 .داد پیشنهاد، هدف اين به رسیدن برای را فضاهايی

ساختمان کتابخانه عمومی  يزیربرنامه( در کتاب خود با عنوان 0119کیب و کندی )م

 نوجوانان، خدمات به کودکان ازجمله، مدرن مسائل و نکات مهم طراحی معماری کتابخانه

 نورپردازی و مبلمان و تجهیزات را معرفی کردند.، طراحی محوطه، ساالنبزرگو 

بیان داشت که توجه به  توانیمر اين حوزه مطالعات صورت گرفته د یبندجمعاز 

و استانداردهای موجود  کنندگانمراجعه ازنظر هاکتابخانهو نحوه ساخت و تجهیز  معماری

 معماری و طبیعت نقش بررسیجهانی از اهمیت بااليی برخوردار است. لذا در اين پژوهش به 

 ده است.پرداخته ش تبريز مرکزی کتابخانه دانشجويان مندیيترضا در

 حاضر در ادامه بیان شده است: سؤاالت پژوهش

از معماری داخلی و خارجی کتابخانه مرکزی  کنندهمراجعهمیزان رضايت دانشجويان  .0

 تبريز چقدر است؟

 از مکان کتابخانه مرکزی تبريز چقدر است؟ کنندهمراجعهمیزان رضايت دانشجويان  .0

 کتابخانه مرکزی تبريز چقدر است؟از فضای  کنندهمراجعهمیزان رضايت دانشجويان  .9

 روش پژوهش

 حقم پرسشنامه هاداده گردآوری توصیفی و از نوع پیمايشی است. ابزار، روش پژوهش

تبريز  به کتابخانه مرکزی کنندهمراجعهجامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجويان . بود ساخته

نفر از  011سترس تعداد تصادفی در د یریگنمونهکه با استفاده از روش ، تشکیل دادند

 حجم نمونه انتخاب و وارد مطالعه شدند. جهت عنوانبهبه کتابخانه  کنندهمراجعهدانشجويان 

جهت بررسی روايی پرسشنامه از  .شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از هادادهگردآوری 
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، شه( استفاده شد )الوCVI) 0( و شاخص روايی محتواCVR) 0شاخص نسبت روايی محتوا

الت سؤا، (. بدين ترتیب که ابتدا جهت تعیین نسبت روايی محتوا0111؛ پولیت 0619

 ساسا بر را آيتم هر تا شد درخواست هاآناز  مطرح شد. متخصصاناز  نفر 01 پرسشنامه با

 سیبرر (ندارد ضرورتی نیست و ضروری ولی است مفید، است ضروری) قسمتی 9 طیف

، بود تربزرگ( 90/1) الوشه جدول عدد از سؤاالت تمام یبرا آمدهدستبه عدد نمايند.

 رمولف طبق بااليی معناداری سطح با مربوطه سؤاالت وجود که بود آن از حاکی بنابراين

CVR ،امه پرسشن، جهت تعیین شاخص روايی محتوا نیز .است مهم و ضروری ابزار اين در

، ودنروان ب ياسادگی ، بودن مربوط يا مرتبطسه معیار بررسی شد و  CVIجهت محاسبه 

 حاکی نتايج .گرديدمحاسبه ، قسمتی 0طیف لیکرتی  بر اساسو وضوح يا شفاف بودن 

 شاخص برای قبولقابل نمره حداقل) 16/1 از باالتر CVI نمره سؤاالت تمام که بود آن از

 از بپايايی پرسشنامه نی. شدند داده تشخیص مناسب لذا، کردند کسب را( محتوا روايی

کرونباخ از طريق باز آزمايی و ضريب همبستگی  آلفای ضريب محاسبه از استفاده

ه فاصله دو ب يانگوپاسخدر اختیار ده نفر از  هاپرسشنامهمحاسبه شد. بدين ترتیب که 

بوده و  19/1اجرا باالتر از  دو باردر  آمدهدستبهکه ضريب پايايی ، هفته قرار گرفت

 اب مطالعه از آمدهدستبه یهاداده درنهايتابزار پژوهش بود.  پايايی باالی دهندهنشان

 آزمون و( درصد – فراوانی و معیار انحراف ± میانگین) توصیفی آماری یهاروش از استفاده

 و یموردبررس، SPSS.20 آماری افزارنرم از استفاده با و ضرايب همبستگی پیرسون

 .گرفت قرار آماری وتحلیليهتجز

 پژوهش هاییافته

 96) مردان را نفر 96 و( درصد 90)زنان  را نفر 90، (نفر 011) يانگوپاسخ کل تعداد از

 هایفراوان ترينبیش که، داد نشان نیز تحصیالت سطح فراوانی توزيع. دادندیم تشکیل( درصد

                                                           

1. content validity ratio 

2. content validity index 
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 سنی یهاروهگ یبنددسته. بود دکترامقطع  هاآن کمترين و کاردانی مقطع دودسته به متعلق

 (.0قرار داشتند )جدول  سال 09-01 سنی رده در پاسخگويان بیشترين که داد نشان زنی

 یانگوپاسخجنسیت و سطح تحصیالت در بین ، سنی یهاگروه. توزیع فراوانی 1جدول 

 انيگوپاسخ سطوح متغیر متغیر

 سن

 90( 90) سال 09تا  01بین 

 90( 90) سال 09 تا 00 بین

 00 (00) سال 09 تا 91 بین

 0( 0) سال 09بیشتر از 

 جنسیت
 زن

 مرد

(90 )90 

(96 )96 

 سطح تحصیالت
 دکترا و کارشناسی ارشد

 لميپدفوقکارشناسی و 

(00 )00 

(10 )10 

 فراوانی )درصد( نمايش داده شده است. صورتبه* اعداد 

 از معماری داخلی و خارجی کنندهمراجعهسؤال اول پژوهش: میزان رضايت دانشجويان 

 کتابخانه مرکزی تبريز چقدر است؟

 تبریز مرکزی از معماری داخلی و خارجی کتابخانه کنندهمراجعه میزان رضایت دانشجویان. 2جدول 
 یمعمار از دانشجويان رضايت میزان با مرتبط سؤاالت

 کتابخانه خارجی و داخلی

بسیار 

 خوب
 بد متوسط خوب

بسیار 

 بد

 0(0) 0(0) 01(01) 01(01) 09(09) راضی هستید؟ خانهکتاب داخلی معماری از تا چه میزان

 9(9) 09(09) 01(01) 00(00) 99(99) راضی هستید؟ کتابخانه محوطه طراحی از تا چه میزان

 یاندازهاچشم و سبز فضاهای طراحی از تا چه میزان

 راضی هستید؟ کتابخانه محیط طبیعی
(00)00 (00)00 (06)06 (00)00 (9)9 

ی راض کتابخانه بیرونی نمای و معماری از تا چه میزان

 هستید؟
(09)09 (90)90 (00)00 (0)0 (0)0 

 چه تا هکتابخان ساختمان بیرونی نمای شما جذابیت ازنظر

 است؟ بخشيترضا میزان
(01)01 (99)99 (01)01 (1)1 (9)9 

 فراوانی )درصد( نمايش داده شده است. صورتبه* اعداد 
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میزان رضايت دانشجويان از معماری داخلی و معماری و نمای  یبررس به مربوط هایيافته

 اری داخلیاز معم يانگوپاسخکه میزان رضايت ، بیرونی کتابخانه مرکزی تبريز نشان داد

و از معماری و نمای بیرونی کتابخانه در سطح بسیار ، درصد( 01در سطح خوب ) کتابخانه

از طراحی محوطه  يانگوپاسخضايت قرار داشت. همچنین میزان ر، درصد( 09خوبی )

میزان رضايت از طراحی فضاهای سبز و ، درصد( 99کتابخانه نیز در سطح بسیار خوب )

و میزان رضايت از جذابیت نمای ، درصد( 00محیط کتابخانه در سطح خوب ) یاندازهاچشم

ر بیانگ هاهيافت یطورکلبه، قرار داشت، درصد( 99کتابخانه در سطح خوبی ) ساختمانبیرونی 

از معماری داخلی و خارجی کتابخانه رضايت بااليی  کنندهمراجعهدانشجويان  کهآن بود 

 (.0داشتند. )جدول 

ز از مکان کتابخانه مرکزی تبري کنندهمراجعهمیزان رضايت دانشجويان پژوهش:  دومسؤال 

 چقدر است؟

 تبریز مرکزی نهکتابخا مکان از کنندهمراجعه دانشجویان رضایت میزان. 8جدول 
 انمک از دانشجويان رضايت میزان با مرتبط سؤاالت

 کتابخانه

بسیار 

 خوب
 بد متوسط خوب

بسیار 

 بد

 و يردلپذ، راحت میزان چه تا کتابخانه شما مکان ازنظر

 است؟ جذاب
(09)09 (96)96 (00)00 (00)00 (0)0 

 انهکتابخ مختلف تجهیزات و ساختمان از تا چه میزان

 ؟راضی هستید
(09)09 (99)99 (90)90 (09)09 (0)0 

 1 9(9) 09(09) 90(90) 90(90) تید؟راضی هس کتابخانه مکانی موقعیت از تا چه میزان

 فراوانی )درصد( نمايش داده شده است. صورتبه* اعداد 

ان میزان رضايت دانشجويان از مکان کتابخانه مرکزی تبريز نش بررسی به مربوط هایيافته

ه در دلپذير و جذاب بودن مکان کتابخان، نسبت به راحت يانگوپاسخزان رضايت که می، داد

میزان رضايت از ساختمان و تجهیزات کتابخانه در سطح خوب ، درصد( 96سطح خوب )

 90درصد( و میزان رضايت از موقعیت مکانی کتابخانه نیز در سطح بسیار خوبی ) 99)
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 کاناز م کنندهمراجعه دانشجويان، آمدهدستبه هایيافتهبه  با توجهقرار داشت. ، درصد(

 .(9رضايت بااليی داشتند )جدول  کتابخانه

 تبريز زیمرک کتابخانه فضای از کنندهمراجعه دانشجويان رضايت میزانپژوهش:  سومسؤال 

 است؟ چقدر

 تبریز مرکزی فضای کتابخانه از دانشجویان رضایت میزان. 4جدول 
 ایفض از دانشجويان ضايتر میزان با مرتبط سؤاالت

 کتابخانه

بسیار 

 خوب
 بد متوسط خوب

بسیار 

 بد

 طالعهم کنندهیبترغ مناسب وضعیت فضای شما ازنظر

 است؟ چگونه کتابخانه در يادگیری و
(00)00 (90)90 (99)99 (00)00 (0)0 

راضی  هکتابخان فضاهای فیزيکی مساحت تا چه میزان از

 هستید؟
(00)00 (06)06 (09)09 (00)00 (01)01 

 فراوانی )درصد( نمايش داده شده است. صورتبه* اعداد 

میزان رضايت دانشجويان از فضای کتابخانه مرکزی تبريز  بررسی به مربوط هایيافته

نسبت به فضای مناسب جهت ترغیب به مطالعه و  يانگوپاسخمیزان رضايت  که، نشان داد

ضايت از کافی بودن مساحت فیزيکی درصد( و میزان ر 90خوب ) در سطحيادگیری 

 (.0قرار داشت )جدول ، درصد( 06فضاهای کتابخانه نیز در سطح خوب )

 . تحلیل همبستگی متغیرهای پژوهش7جدول 

 متغیر تعداد ضريب پیرسون معناداری

 میزان رضايت از معماری داخلی کتابخانه 011 190/1 110/1

 و نمای بیرونیمیزان رضايت از معماری  011 191/1 110/1

 دلپذير و جذاب، وجود مکانی راحت 011 161/1 110/1

 ی باشدمطالعه و يادگیر کنندهیبترغوجود فضای مناسب در کتابخانه که  011 000/1 110/1

 کافی بودن مساحت فیزيکی فضاها 011 069/1 110/1

 .طبیعی و .. اندازهای، چشمطراحی محوطه و فضاهای سبز 011 100/1 110/1

 میزان رضايت اعضا از ساختمان و تجهیزات مختلف کتابخانه 011 060/1 110/1

 میزان جذابیت نمای بیرونی ساختمان کتابخانه 011 019/1 110/1

 طبیعی در محیط کتابخانه اندازهایچشمطراحی فضاهای سبز و  011 110/1 110/1

 میزان رضايت از موقعیت مکانی کتابخانه 011 011/1 110/1
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برای سنجش رابطه میان متغیرهای پژوهش از آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده 

که بین تمام متغیرها در ابزار ، آن است دهندهنشان 9در جدول  شدهگزارششد. ضرايب 

، وجود مکانی راحت، معماری و نمای بیرونی، معماری داخلی یهامؤلفهشامل  پژوهش

، زيکیکافی بودن مساحت فی، به مطالعه و يادگیری نندهکیبترغفضاهای ، دلپذير و جذاب

ی سبز طراحی فضاها، جذابیت نمای بیرونی، ساختمان و تجهیزات کتابخانه، طراحی محوطه

 سطح در معناداری رضايت دانشجويان رابطة طبیعی و موقعیت مکانی با یاندازهاچشمو 

 (.9جدول ) دارد وجود درصد 66

 گیرییجهنتبحث و 

عمومی نقش به سزايی در ترويج مطالعه در میان قشرهای مختلف  یهاکتابخانه کهيیازآنجا

مناسب باالترين سطح رضايت را برای  بايد با فراهم آوردن فضا و خدماتی، جوامع دارند

 کنندهلکسفضاهای دلگیر و  يژهوبهبرآورده سازند. عدم ارائه خدمات مناسب و  کاربرانشان

در عدم حضور کاربران در  یرگذارتأثنامناسب از عوامل مهم و  و تجهیزات و ساختمان

 در معماری و طبیعت نقش بررسیهدف اصلی پژوهش حاضر  است. لذا هاکتابخانه

اد که اين پژوهش نشان د هایيافتهبود. ، تبريز مرکزی کتابخانه دانشجويان مندیيترضا

 یرونیب نمای و معماری، تابخانهک محوطه طراحی از، در سطح بسیار خوب يانگوپاسخ اغلب

( هم 0969فهیمی فر و فرزين يزدی )در پژوهش  راضی بودند.کتابخانه  مکانی و موقعیت

نشان  ،عمومی يزد یهاکتابخانهساختمان و تجهیزات ، بررسی رضايت کاربران از مجموعه

داشتند.  مکه کاربران از ساختمان و تجهیزات کتابخانه بیشترين رضايت خود را اعال، داد

( در رابطه مطابقت مناسب 0961از مطالعه حیدر تامینی و همکاران ) آمدهدستبهنتايج 

وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه مرکزی تبريز با استانداردهای ايفال نیز با نتايج اين 

داشت. اين مسئله میزان اهمیت رعايت استانداردهای جهانی ايفال در رابطه  یخوانهمپژوهش 

با معماری داخلی و خارجی و همچنین توجه به نیازهای کاربران در زمینه ساخت و تجهیز 

 .دهدیماز ديدگاه مسئوالن کتابخانه مرکزی تبريز را نشان ، کتابخانه
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وجود ساختمان و تجهیزات ، هاکتابخانهدر جذب مخاطب به  یرگذارتأثاز ديگر عوامل 

 ،وجود صندلی و میزهای مطالعه، ناسب و جذابمناسب نظیر مکان و فضاهايی در متراژ م

میزان رضايت دانشجويان از ساختمان و  درمجموعکه ، است تجهیزات ديداری و شنیداری

به  کنندهیبغترسطح باالی رضايت از فضاهای  دهندهنشانتجهیزات کتابخانه مرکزی تبريز 

. زيکی اين فضاها استدلپذير و جذاب و مساحت فی، راحت يیهامکان، مطالعه و يادگیری

 یهاقفسه چیدمان نحوه از يانگوپاسخ از نیمی از بیش( 0109) سیواساسان و چاندراسکار

 .داشتند کامل رضايت آن محیط و مطالعه سالن در کتابخانه

معماری  رنظازنقطه را الزم و کارا فضای بايستیم فرهنگی مراکز عنوانبه هاکتابخانه

هی کاربران خود فراهم کنند. بدي برایز و جذابیت نمای بیرونی طراحی فضاهای سب، داخلی

آن  بردن از لذتو  مطالعه شوق، کاربران روانی و روحی است که چنین تمهیداتی نیازهای

 که، در پژوهش حاضر نیز حاکی از آن بود آمدهدستبهبه همراه خواهد داشت. نتايج  را

 یازهااندچشم، سبز فضاهای طراحی، ابخانهکت داخلی معماریمیزان رضايت دانشجويان از 

قرار داشت.  در سطح خوب کتابخانه ساختمان بیرونی نمای یتو جذاب کتابخانه محیط طبیعی

 اندازهبه يانوگپاسخگفت که فضاهای کتابخانه مرکزی تبريز از ديد  توانیماساس  ينبر ا

الهوتی و همکاران  یهاپژوهشکه در است در حالی است. اين  بخشیشادکافی زيبا و 

و  یعتطب، معماری یهامؤلفهاز  مندیيترضا( میزان 0961( و مرادپور و مهوش )0960)

 در سطح پايین قرار داشت. هاپژوهشدر  شدهمطرحفضاهای 

، ر آن بودنیز بیانگ پیرسون همبستگی ضرايب آزمون از محاسبه آمدهدستبه هایيافته

 نمای و معماری، داخلی معماری یهامؤلفه شامل پژوهش ابزار در متغیرها تمام بینکه 

، ادگیریي و مطالعه به کنندهیبترغ فضاهای، جذاب و دلپذير، راحت مکانی وجود، بیرونی

 نمای ذابیتج، کتابخانه تجهیزات و ساختمان، محوطه طراحی، فیزيکی مساحت بودن کافی

 انشجوياند رضايت با مکانی وقعیتم و طبیعی یاندازهاچشم و سبز فضاهای طراحی، بیرونی

( نیز 0961در مطالعه مرادپور و مهوش ) .اشتد وجود درصد 66 سطح در معناداری رابطة

تابخانه کلی فضاهای ک مندیيترضابین معیارهای عمومی ارزيابی معماری کتابخانه و میزان 

( نیز بین 0960ن )و ساير رابطه معنادار و مستقیم مشاهده شد. در مطالعه الهوتی و همکارا
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مراجعان رابطه  مندیيترضادر پژوهش و میزان  شدهمطرحمعماری و طبیعت  یهامؤلفه

 معنادار وجود داشت.

 معماری هازجمل موارد از بسیاری درکتابخانه مرکزی تبريز ، گفت توانیم یطورکلبه

 یلوبمط وضعیت از سبز یهافضا و تجهیزات، مساحت، بیرونی نمای، خارجی و یداخل

ت آن اس دهندهنشانکه اين مسئله ، دارند آن از کامل رضايت دانشجويان و بوده برخوردار

ا حد زياد عمومی را ت یهاکتابخانهکه اين کتابخانه معیارهای مرتبط با ساختمان و تجهیزات 

 رعايت و اعمال نموده است.

 منابع 

(. رويکرد طراحی جمعی در 0900) .اسالمی، سیدغالمرضا؛ حناچی، پیروز و کامل نیا، حامد

معماری: تحلیل و بررسی تطبیقی معماری جمعی با معماری اجتماعی و معماری 

 .91-01، 96، معماری و شهرسازی-فصلنامه هنرهای زيبامشارکتی. 

. مشهد: دانشگاه معماری و مجموعه مقاالت انسان، طبیعت(. 0909) .حمزه نژاد، مهدی

 .فردوسی

منابع  یان... از م يتمندیرضا یزانبا عنوان م ی( پژوهش0909) .یصرقم يریرادباوه و تصو

 .000-69(، 09)00، یرسانفصلنامه کتابداری و اطالع .موجود در کتابخانه یاطالعات

بررسی رضايت کاربران از مجموعه،  (.0969. )فرزين يزدی، محبوبه و فهیمی فر، سپیده

فصلنامه ی عمومی يزد. هاخانهکتابساختمان و تجهیزات، کتابداران و خدمات 
 .009-009 ،(0)01 ،ی عمومیهاکتابخانهی و رساناطالعتحقیقات 

 یترجمه .ساختن زمانیمعماری و راز جاودانگی: راه ب (.0900) .کريستوفرالکساندر، 

 .مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی :تهران .مهرداد قیومی بید هندی

(. بررسی نقش طبیعت و معماری 0960) عبدالحمید و مرادی، ابراهیم. قنبريان، ؛الهوتی، زهرا

 ،نشريه فرهنگ ايالم .(در رضايتمندی مراجعان کتابخانه )نمونه موردی: شهر ايالم

 .000-60(، 01و  09)09
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ی هاکتابخانه کنندگاناستفاده(. میزان رضايتمندی 0961محمد )مرادپور، رضا و مهوش، 

ی و انرساطالعتحقیقات . هاکتابخانهشمالی از فضا و معماری عمومی استان خراسان 
 .010-900(، 9)01، ی عمومیهاکتابخانه

 فضاهای معماری در طبیعت با پیوند روانی تأثیرات (.0960) ديگران و مؤمنی شهرکی، سین

 .شهری توسعة و پايدار معماری همايش ملی، هاکتابخانه مطالعاتی

، شمسه الکترونیکی يهنشر .هاکتابخانه معماری در طبیعت با وند(. پی0906) .ناصری، زهرا

 .01-0(، 0و1)0

 .ترجمه: دکتر عبدالکريم .(بحران انسان متجدد)انسان و طبیعت (. 0901) .نصر، سیدحسین

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
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