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نشان داد بين رضايتمندي كتابخانه با عوام  حس تعلق و  هاافتهگرفت. ي

رابطه مستقيم وجود دارد كه  ،يافزارنرمزيرساخت  عملكرد فضاهاي داخلي و
(. همچنين نتايج نشان داد كه بين P<21/2) باشديم داريمعناز لحاظ آماري 

( رابطه مستقيم و r=194/2شناسي )رضايتمندي با آسايش محيطي و زيبايي
نتيجه گرفت كه  توانيم هاافته(. بر اساس يP<27/2ي وجود دارد )داريمعن

رسنجي آنها باايران و اعتدر  ديجيتال يهاطراحي كتابخانهمعيارهاي بي ارزيا
بر اساس  توانديي و پژوهشي كشور مشعنوان نهادهاي مهم آموزبه

. با تبدي  اين معيارهاي كيفي به جام گيردناي المللنيباستانداردهاي 
تا حد زيادي معضالت موجود  توانيمي طراحي توسط معماران هاشنهاديپ

 را كاهش داد. هاكتابخانهر د

هاي ديجيتال، رضايتمندي پژوهشگران، زيرساخت كتابخانه کليدي: هايواژه

 افزاري، فضاي كالبدي.نرم

 

 مقدمه
)از روزگاران كهن تاكنون(  هاانساني هاكوششترين نوشتن، كتاب و كتابخانه از مهم

كنندگان گان منابع علمي و تسهي كنندفراهم نيترها همواره بزرگكتابخانه. شوديمتلقي 

و پويايي خود را با حركت از الواح گلي به سمت  ين منابع بوده و هستندا دسترسي به

ترين و سپس به سمت ديجيتال نمودن حفظ نموده و مهم يسينوفهرست يهاكارت

عالوه بر اين . اندعنوان يك كاالي اجتماعي، بازي كردهنقش را در تهيه اطالعات به

منظور ارتباط با كاربران هاي جديد بهامروزه كتابداران از پذيرندگان فناوري قش سنتي،ن

ديجيتالي از  يهاكتابخانه(. 1494د )بيات، اسفندياري مقدم و عليپوري حافظي، هستن

هاي ايجاد چنين محيطي در هستند. هرچند اولين جرقه ميالدي 1992دهه  يهادهيپد

صورت جديد به همان ها بهد شــد، اما ايجاد اين كتابخانهيجاا 1سبا ايده ممك 1937

                                                      
1. Memex 



 

 

 

 

 199  كنندگان از ...  هاي مؤثر بر رضايتمندي استفادهمؤلفه

 

 

 سنتي يهاكتابخانه مشابه محتوايي جهت از . كتابخانه ديجيتاليگرددياواي  دهه نود برم

 نوع اين سبب به همين است، ديجيتالي و رقومي آن محتواي كه تفاوت اين با باشديم

 بسيار ماندگاري راستاي در قدم اين و دبااليي برخوردارن بسيار اهميت ازها كتابخانه

 (.Gonçalves et al., 2007) باشديم آن نوع سنتي بيشتر

و  خدماتشانها را براي جذابيت يفناورها برآنند كه آخرين امروزه كتابخانه

بكار ببرند و ديگر مفهوم كتابخانه از يك مكان فيزيكي كه  هاكتابخانهكاربرپسند بودن 

شد به يك فضاي يمطور حضوري به كتابخانه مراجعه عات بايد بهبراي دريافت اطال

هاي اجتماعي نقش (. شبكه1494مجازي اجتماعي تغيير كرده است )بيات و همكاران، 

 Dicksonكنند )يمعنوان قطب بزرگ اجتماعي بازي مهمي را در نشان دادن كتابخانه به

, 2014& Holley, 2010; Palmer, 2014; Xie & Stevenson يكپارچگي، تعاملي .)

 شونديمي نوين محسوب هارسانهي بنيادي هايژگيوبودن و ديجيتالي بودن از 

 جانبههمهي اخير با پيشرفت سريع و هادهه(. در 1494)باستاني و همكاران، 

ترين از مهم توانيمي ديجيتالي را هاكتابخانهجديد ازجمله رايانه،  هايفناوري

متخصصان اطالعات  هاكتابخانهفت مبتني بر فناوري دانست. در اين نوع ي پيشرهانشانه

. به فرآيند توزيع و حفاظت پردازنديمبه انتخاب، سازماندهي و اشاعه منابع اطالعاتي 

شود تا بتوان منابع اطالعاتي ديجيتال را با اي مياز يكپارچگي اطالعات توجه ويژه

 ديت در دسترس جامعه كاربران قرار داد. باال و هزينه مناسب بدون محدوسرعت

از  ديهمواره با يتاليجيد يهاه كتابخانهعود خدمات و توسببه يبرا گرياز طرف د

هاي از فناوري نهياستفاده به يبرا، البته بهره گرفتجديد  يهاي اطالعاتفناوري

اردهاي استاند بر اساس يتاليجيد يهاكتابخانه يطراح ،ندهيويژه در آبه ياطالعات

 تبعبه و اطالعاتي جامعه سويبه . حركتاست ريناپذرورت اجتنابض كي يالمللنيب

 و مدرن هايفناوري بهها كتابخانه تجهيز و ارتباطي گسترده يهاشبكه سيتأس آن

 سمت نيز به را دانشگاهي يهاكتابخانهالزم،  يهاشرطشيپ تحقق با همراه روزآمد،
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 از امور بسياري كردن ديجيتالي نيز گيريجهت اين علت .دهديمسوق  شدن ديجيتالي

 امور غالب گسترش، رو به يادهيپد همچون كه بوده بشر يهاتيفعال مجموعه در

 است آن از حاكي شده،انجام يهايبررساست.  قرار دادهالشعاع تحت را انسان با مرتبط

 است صرفهبهمقرونمختل   جهات از كردن ديجيتالي سمت به عمومي اين گرايش كه

(Mainka et al., 2013و ) يهاصرفه و رعايت امور انجام در تسريع براي را زمينه 

 .كنديم فراهم اقتصادي

 

 مباني نظري
 براي« متخصص ـ شام  كاركنان منابعي» با هستند ييهاسازمان ديجيتال يهاكتابخانه

 كه انسجام حفظ تفسير و فكري، منابع به امكان دسترسي ايجاد ساختاربندي، گزينش،

 براي اين منابع كه ايگونهبه ،آورنديم فراهم را ديجيتالي آرار تداوم گردآوري

« باشد داشته قرار دسترس در به سهولت جوامع از يامجموعه يا مشخص اجتماعات

(Saracevic & Dalbello, 2001 .)از ياافتهيسازمان مجموعه ي ديجيتاليهاكتابخانه 

 وب دارند. اين طريق از را يكديگر به پيوند قابليت كه باشنديم و منابعها نظام

 را دانش از خاصي حوزه به موضوعات مرتبط به مربوط ديجيتال مواردها كتابخانه

بيشترين  زمان، كمترين در بتواند كاربر اينكه تا دهنديم و ارائه سازماندهي گردآوري،

 (. Mehraban & Larijani, 2009ببرد ) موجود اطالعات از را استفاده

با فراهم كردن محيط مناسب و جذاب براي دسترسي قشرهاي مختل   هاكتابخانه

مردم به منابع، نقش مؤرري در جذب عموم مردم به مطالعه، پر كردن اوقات فراغت 

ي روابط ريگشك بخصوص نوجوانان و جوانان و فراهم كردن بستر مناسب براي 

ازآنجاكه هر فردي پس از قدم نهادن در فضاي كتابخانه، نخست با  اجتماعي را دارند.

عنوان آن را به توانيم، رديگيمآن قرار  تحت تأريرو  شوديممعماري آن روبرو 

دانست. معماري زيبا و طراحي  كنندگاناستفادهمندي نخستين عام  مؤرر در رضايت
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باعث  توانديمعان باشد، خدمات و پاسخي به نياز مراج كننده يتسهمطلوب كه 

را  كنندگاناستفادهجذابيت فضاي كتابخانه و گرايش افراد به آن شود و رضايتمندي 

 مثابه نهادهايبه هاكتابخانه (. نقش1493فراهم كند )الهوتي، قنبريان و مرادي، 

 انتقال بر آن اساس كه است حائز اهميت جهتازآن روابط انساني توسعه در اجتماعي

(. در عصر حاضر، تبادل 1497هست )فيضي و همكاران،  علمي مفاهيم ات واطالع

( و 1494اطالعات و ارتباطات ديجيتالي رونق بسزايي گرفته است )موسوي و جوادي، 

 شده است.در شهرها و جوامع مختل  بشري نهادينه 

 متعددي تعاري  تاكنون ديجيتال، كتابخانه جايگاه و نقش اهميت، به توجه با

 توافق تاكنون اما هستند، متفاوتي مفاهيم شام  يك هر كه است شدهارائه آن بارهدر

 را ديجيتال كتابخانه كامپيوتر، علوم متخصصان. است نداشته وجود تعاري  روي نظري

 ديجيتال كتابخانه آنها نظر از. كننديم تلقي اطالعات بازيابي نظام و اطالعاتي يهاگاهيپا

 اطالعات گسترده مجموعه به يكپارچه دستيابي امكان كه است سيستمي

 ي،رساناطالع و كتابداري علوم . متخصصاندهديم كاربر به را شدهيسازمانده

 داننديم اطالعات بازيابي نظام و اطالعاتي پايگاه يك از فراتر را ديجيتال يهاكتابخانه

 و معنوي لكيتما نهايي، كاربران جامعه اطالعاتي، نياز نظير عناصري آن در كه

 به قادر بايد ديجيتال كتابخانه حقيقت در. دارد بيشتري اهميت اطالعات يريپذدسترس

 يكپارچه و منطقي سازماني، ساختار مبناي بر باشد و مشخص كاربران به اطالعات ارائه

 سازند، فراهم را اطالعاتي منابع به دسترسي نيز و يادگيري امكان باشند، شده نهاده بنيان

 امكان كنند، استفاده خدمات ارائه براي هايفناور و( كتابداران) انساني نيروي از

( خود كاربران براي) رايگان دسترسي امكان اطالعاتي، منابع به مؤرر و سريع دسترسي

 حافظي، عليپور)باشند  داشته را خود منابع كنترل و مالكيت امكان و سازند فراهم را

1492.) 

 از: اندعبارتي داراي تعاري  مختلفي است كه ي ديجيتالهاكتابخانه
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ـ از ديدگاه بازيابي اطالعات، كتابخانه ديجيتالي پايگاهي اطالعاتي در طي  

 گسترده است؛

كنند، كتابخانه ديجيتالي ـ از ديدگاه افرادي كه روي فناوري ابرمتن كار مي

 هاي ابرمتني است؛كاربردي اختصاصي از روش

كنند، رساني در طي  گسترده كار ميكه در زمينه اطالعـ از ديدگاه افرادي 

 است؛« وب»اي از كاربرد كتابخانه ديجيتالي جنبه

از ديدگاه علم كتابداري، كتابخانه ديجيتالي گامي ديگر در ادامه راه  -

 هاست.خودكارسازي كتابخانه

 به كاربر سيدستر منظوربه كه است استوار ياانهيرا نظام يك بر ديجيتالي كتابخانه

 كتابخانه .پردازديم ديجيتالي مواد توزيع و جستجو سازماندهي، سازي،ذخيره گردآوري،

 به بتواند كه شوديم طراحي ايگونهبه بلكه ،شودينم طراحي شبكه صورتبه ديجيتالي

 بلكه نيست، الكترونيكي منابع از يامجموعه فقط ديجيتالي كتابخانه .شود متص  شبكه

 ديجيتالي كتابخانه .است مجازي ياجامعه و فضااحتماالً  و واسطه مرورگر يك شام 

 دسترس در ارتباطي يهاشبكه طريق از سرعت باها داده و دارد نياز كمي فضاي به

 با و نيست مجرد وجود يك ديجيتالي كتابخانه .گيردمي قرار دنيا هركجاي در هركسي

منابع تمام متن، كاربران ويژه، دسترسي  ت.اس ارتباط در زيادي يهامجموعه و منابع

ي، نيروي انساني سازمجموعه، جستجو و بازيابي، 1مطمئن و پايدار به منابع، قالب منابع

همكاري با ديگر و تجهيزات، سازماندهي، قابليت  هارساختيزمتخصص، توسعه 

ار منابع منابع چاپي در كن، خدمات مرجع، هامجموعهي ريپذانكنشيمو  هاكتابخانه

ترين عناصري از مهم 4مالكيت معنويو رعايت  استاندارد و استانداردسازي ،ديجيتالي

)نادي راوندي و حاجي هاي ديجيتالي تأريرگذارند هستند كه در طراحي كتابخانه

 .(1488العابديني، زين

                                                      
1. Format 

2. Copyright 
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ها در برآوردن نيازهاي اطالعاتي بر اين اساس و با توجه به رسالت اصلي كتابخانه

شود. بنابراين نويد ها در نظر گرفته ميهاي جديدي براي طراحي كتابخانهكاربران، مدل

ها كنندگان دستيابي به اطالعات بيشتر، كاهش هزينههاي ديجيتالي براي استفادهكتابخانه

(. نگاه جديد به 1482و قابليت استفاده چندمنظوره است )نوروزي و عليپور حافظي، 

ازپيش موردتوجه سازي بيشدر ساختمان 1سترش نظام مدوالرطرح كتابخانه با گ

هاي مستطي قرارگرفته است. در ساختار مدوالر، فضاي اصلي ك  ساختمان به مربع

ها كه بار اصلي ساختمان بر روي آنها هاي اصلي در گوشهشده و با ستونمساوي تقسيم

توان با ديوارهاي يهاي فرعي اين فضاها را مگردد. قسمتقرار دارد مشخص مي

چيز توان گفت كه هيچغيرحمال، مخازن كتاب و اراريه غيررابت به وجود آورد؛ مي

ها، آسانسورها، پلهها )و البته راهدرون ساختمان، رابت و غير متحرك نيست مگر ستون

توان كه استفاده از فضا را ميطوريها(، بهكشيها و لولهتأسيسات حرارتي، كانال

 (.1444خواه بست يا تغيير داد )مختاري معمار، دلبه

سازي، روند رشد مواد ويژه در مجموعهدرگذشته دغدغه اصلي كتابداران به

مكتوب و باال رفتن كمي سطح انتشارات اعم از فارسي و التين و جذب منابع در سطح 

و  ها بود و بر اساس چگونگي وضعيت فضا با توجه به رشد مجموعه خدماتكتابخانه

داد، اما با رشد عنوان عاملي اساسي در معرض داوري قرار ميتوسعه خدمات را به

نوعي بازنگري هاي ديجيتال اين مشك  تغيير رويكرد داده است و بهفناوري و كتابخانه

طلبد. امروزه كتاب با توسعه فناوري هاي مختل  ميمجدد طراحي فضا را در كتابخانه

ها را هاي كتاب. صنعت فناوري ظرفيت آن را دارد كه قفسهموردتهاجم قرارگرفته است

تهي سازد و خواننده را در دام شبكه نامحدود خود گرفتار كند، كتابخانه در عصر 

 گيرد. حاضر با ورود رايانه واقعيت جديدي به خود مي

                                                      
1. Modular System 
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دسترسي و هاي ديگر را قاب هاي كتابخانهتنها فهرستپديده مطلوب اينترنت نه

هاي چاپي توان از طريق صفحه رايانه يا نسخهسازد بلكه خود منابع را ميمي جستجو

آن مالحظه و مطالعه كرد. اين تفكر بين مديران غيرمتخصص رواج دارد كه فناوري 

دهد اما متخصصان بر اين باورند هاي فضاي كتابخانه را كاهش مياطالعات نيازمندي

اي باقي ترين منابع كتابخانهعنوان اولين و اساسيهاي دوري بهكه منابع چاپي تا آينده

زيستي برقرار گونه مواد و منابع اطالعات الكترونيكي بايد همخواهد ماند و بين اين

دهد بلكه فضاهاي جديد با فقط نياز به فضا را كاهش نميشود. فناوري اطالعات نه

ندساله اخير براي كند. برپايي بناهاي جديد در چامكانات جديدتري را طلب مي

و كتابخانه ملي  4، كتابخانه بريتانيا1هاي معتبري از قبي  كتابخانه اسكندريهكتابخانه

 شاهدي بر اين نياز است. 4فرانسه

ي مربوط به علم هاشرفتيپگونه تداعي شود كه گرچه در نگاه اوليه شايد اين

ارتباط و دسترسي فناوري اطالعات و ديجيتالي شدن كتاب و كتابخانه بر چگونگي 

بسياري خواهد گذاشت، ولي اين نكته را نبايد  ريتأر هاكتابخانهبه  كنندگاناستفاده

فراموش كرد كه كتابخانه و محيط آن در حكم فضايي فرهنگي و محيطي اجتماعي براي 

كه در آن ارتباط چهره به چهره افراد و تحكيم روابط انساني  شوديمشهروندان تلقي 

و اين ارتباط سالم بر غناي فرهنگ شهروندمداري تأرير بسزايي دارد.  دريگيمشك  

ي دانشگاهي از هاطيمحي فضاي كتابخانه در شهرها و حتي ابيمكانرو بحث ازاين

ي مختل  )عمومي يا تخصصي( هاكتابخانهيابي اهميت خاصي برخوردار است. مكان

هاي فرهنگي، اجتماعي و ويژگيي مركزي، هاهستهبه عواملي از قبي  ساختار شهر و 

ي مستعد با همسايگان سازگار با آن، امكانات مالي، )نوع( مقياس هامكانقومي، وجود 

( عقيده 1997) 3ي و محلي( بستگي دارد. لوئي كاناهيناحي، امنطقه)ملي،  هاكتابخانه

                                                      
1. Library of Alexandria 

2. British Library 

3. French National Library 

4. Louis Kahn 
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د؛ فضاها و انعطاف با نيازهاي زمان باشدارد ساختمان كتابخانه بايد داراي فضايي قاب 

اي از مفهوم عنوان يك ساختمان بايد تعبير و تفسير گستردهشك  حاصله از آنها به

اي براي يك سري از عمليات را پياده كند. استفاده باشد نه اينكه فقط بخواهد برنامه

اي كه بر اساس اعتبار اوليه ابزارهاي استاندارد ذخيره و مطالعه كتاب كتابخانه

اند به طرحي داراي دو ويژگي فضايي مشخص منتهي شود؛ اولي توشده ميطراحي

طور رابت و ها و خوانندگان بهها و منابع؛ چون كتاببراي مردم و دومي براي كتاب

 كنند.خاصيت با يكديگر ارتباط برقرار نميتحرك و بر اساس عناصر بيبي

 

 پيشينه پژوهش
ي عملكردي آن، هاارزشرتباط با پرداختن به رضايتمندي كاربران در يك بنا، در ا

مثابه كاربر فضا، در محيط حركت طراحان بوده است. انسان به موردتوجههمواره 

و زماني كه به هر نحوي استفاده نامطلوب از آن را حس  كنديمو آن را ادراك  كنديم

 طراحي معماري فضاهاي كتابخانه (.1491)الوسون،  كنديفضا توجه مكند به اين زبان 

(. مرادپور و همكاران Powell, 2002روند آموزش و يادگيري را تسهي  كند ) توانديم

(، ميزان خوانايي ورودي ساختمان، امكان استفاده معلوالن از ساختمان، نحوه 1492)

 كنندگاناستفادهي و ميزان جذابيت نماي ساختمان را، در ميزان رضايت سازمحوطه

ي كلي از فضاهاي كتابخانه و مندتيرضاهمچنين بين ميزان  .انددانستهمؤرر  هاكتابخانه

ميزان تمركز افراد در هنگام مطالعه، سرمايش و گرمايش مطلوب فضاها، كافي بودن 

مساحت فيزيكي فضاي كتابخانه و استفاده مطلوب از فضاهاي باز )محوطه( كتابخانه، 

دكان، نوجوانان و رابطه معناداري وجود دارد. در تحقيقي ديگر، خدمات به كو

بزرگساالن، طراحي محوطه، نورپردازي و مبلمان و تجهيزات از نكات مهم در طراحي 

 (.McCabe & Kennedy, 2003شده است )معماري كتابخانه عنوان
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پذيري، قابليت گسترش، تنوع، پذيري، فشردگي، دسترسهمچنين اصول انعطاف

جويي مني و امنيت، اقتصاد و صرفهسهولت دستيابي، آسايش، محيط و مكان رابت، اي

(. بعدها اين اصول با Faulkner-Brown, 1979شده است )ها مطرحدر طراحي كتابخانه

هايي مث  كاربردي بودن توجه به شرايط و فناوري روز اطالعات تصحيح شد و از واژه

ه كارگيري فناوري اطالعات، جاذبفضا، تأريرگذاري حداكثري، مناسب بودن براي به

شده است. اين ها استفادهداشتن، ارتباطات و تعامالت اجتماعي در طراحي كتابخانه

عنوان خطوط راهنماي طراحي بيانگر اين است كه مهندسان و طراحان اصول به

هاي جديد باشند كه فضاهاي هايي در كتابخانهها بايد به دنبال تحقق چه ويژگيكتابخانه

هاي قديم متمايز كند. البته ممكن است نتوان كليه اين انهاي را از كتابخجديد كتابخانه

اصول و خطوط راهنما را در يك كتابخانه به اجرا درآورد، بلكه بايد متناسب با جامعه 

كننده، بعضي از آنها را انتخاب و در طراحي مدنظر قرار داد. مشاركت افراد در استفاده

شود تا افراد يمييرات جديد، باعث يري فضا براي ايجاد تغپذانعطافخلق مكان و 

احساس رضايت بيشتري نسبت به آن مكان داشته باشند و در نتيجه آن، دلبستگي به 

 & Corrall, 2018; Sun, Phillipsشود )يممكان و احساس آرامش در فضا ايجاد 

Wong, 2018 .) 

پژوهش ديگري نيز نشان داد كه آسايش، دسترسي به خدمات و امكانات از 

 & Andersson, Larssonباشد )يمدر ايجاد رضايتمندي از مكان  مؤرروام  ع

Wernberg, 2018 هاي (. در پژوهشي ديگر، قرارگرفتن در مركز شهر، وجود سق

ها و هاي سراميكي، رطوبت مناسب بخشها، وجود كفپوشدوجداره، ارتفاع سق 

اً مناسب، فضاي كافي سنج مركزي، نور و دماي نسبتكنترل آن با دستگاه رطوبت

ها، زيبايي و جذابيت كتابخانه، همچنين منابع مناسب شده به بخشتخصيص داده

شده است. همچنين ظرفيت كم ها بيانهاي مهم در طراحي كتابخانهموجود از ويژگي

هاي تهويه از ديگر موارد نارضايتي مراجعان هاي مطالعه و سروصداي سيستمسالن

تقرار بخش مرجع كتابخانه در مح  مناسب و دسترسي آسان به آن دانسته شده است. اس



 

 

 

 

 501  كنندگان از ...  هاي مؤثر بر رضايتمندي استفادهمؤلفه

 

 

تواند موجب رضايت مراجعان شود؛ همچنين قرار گرفتن از نكات مثبتي است كه مي

اي مثبت ذكرشده است عنوان نكتهها در نزديكي ميز امانت و سالن مطالعه، بهرايانه

زمان با پيشرفت روزافزون (. هم1492عبداللهي،  و پور حافظي )حيدر تأميني، علي

علوم و فنون مختل  و توسعه جوامع بشري در عصر كنوني، ضرورت توجه به 

ازپيش آشكارشده است. هاي علمي ـ فرهنگي هر جامعه بيشعنوان كانونها بهكتابخانه

صورت محيطي در نظر كتابخانه كه زماني مترادف با سكوت و آرامش بود، ديگر به

برانگيز و حال و  اي ميان فضاي ساكت و تفكردر آن بايد موازنهشود كه گرفته مي

كه ي پژوهش در( 4211) 4يو ازان 1بينويوآنهواي فعال و پويا و اجتماعي به وجود آيد. 

در دانشگاه  تاليجتوسعة كتابخانة دي ياندازهاو چشم هاچالش يررسببا هدف 

ي، تاليجدي هايه كتابخانهيكرد دانشگاهي بكنند كه رويم انبيشده است، انجام

كتابخانة  ياصل يهايژگياست و ودي و اقتصا ياسيس ايمسئله، يطيمح ديركعمل

 طوربه دبايو پرسن   اوريفن ت،يفي، كيمشخط ،درك، عملانربشام  محتوا، كار تاليجدي

پرسن  و  ،هازيرساخت، يتيريمد ر مسائ اصلي د هايچالش، چرا كه دكام  حاص  شو

د دارد. با توجه به موارد يادشده، اين پژوهش به دنبال وجو بمناس يتوامح نيتأم

 زير است: سؤاالتپاسخگويي به 

  يي است؟هامؤلفهي ديجيتال برآيند چه هاكتابخانهكيفيت كالبدي 

  از ديد كاربران داراي اهميت بيشتري  هاكتابخانهكدام معيارهاي كيفيت كالبدي

 هستند؟
 

 روش پژوهش

صورت  1494صورت مقطعي در پاييز سال ز نوع همبستگي بوده كه بهروش پژوهش ا

ي كيفيت كالبدي هامؤلفهگرفته است. پس از بررسي پيشينه موضوع و استخراج 

                                                      
1. Anunobi 

2. Ezeani 
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ي كيفيت پيشنهاد هامؤلفهي بندطبقهكتابخانه از مطالعات اسنادي و تحلي  محتوا، مدل 

، هفت كتابخانه مركزي كنندگانمراجعهشد. در راستاي شناخت نيازها و يافتن نظرات 

ي آموزش عالي سطح يك كشور واقع در شهر تهران كه هامؤسسهو  هادانشگاه

هاي تهران، شهيد بهشتي، علم و صنعت ايران، صنعتي شري ، صنعتي اميركبير، دانشگاه

 انتخابي مطالعاتي هانمونهعنوان به شوديمتربيت مدرس و عالمه طباطبائي را شام  

در قالب پرسشنامه بسته به كار گرفته  كنندگانمراجعهروش پيمايش و پرسش از  و شده

 و مورد تحلي  قرار گرفت. شدهيآورجمع هاشاخصهشد و نظر آنها پيرامون هر يك از 

( تعداد مناسب نمونه، 4217آوري اطالعات، بر اساس نظر كالين )منظور جمعبه

مه است. بر اين اساس و با در نظر گرفتن احتمال ي پرسشناهاهيگوبرابر تعداد  7تا  7/4

و مقاطع  هارشتهي در اخوشهگيري نفر از كاربران به روش نمونه 437ريزش نمونه، 

شده بتواند معرف تمام كاربران اند تا جامعه آماري انتخابشدهتحصيلي مختل  انتخاب

صورت ناقص يي كه بههاپرسشنامهو حذف  هادادهي آورجمعها باشد. بعد از كتابخانه

ي استاندارد اپرسشنامهپرسشنامه تحلي  شد. به دلي  نبود  412شده بودند تعداد تكمي  

ي كيفيت كالبدي كتابخانه از ديدگاه كاربران، از هامؤلفهبراي سنجش ميزان تحقق 

پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. براي طراحي و تدوين پرسشنامه، ابتدا سؤاالت از 

شده دربارۀ كيفيت كالبدي و نابع علمي و با توجه به نظر متخصصان و مطالعات انجامم

ها يهگوي پاسخگو، هاگروهرضايتمندي استخراج گرديد. با توجه به شرايط متفاوت 

 شفاف و با بياني روان و هدفي غيرمستقيم طراحي شد. 

ته، سؤاالت همچنين براي بررسي روايي صوري و محتوايي پرسشنامه محقق ساخ

در حوزه طراحي معماري قرار  نظرصاحبنفر از اعضاي هيأت علمي  17در اختيار 

خرده  4اي داراي يهگو 17گرفت تا نظر اصالحي خود را اعمال نمايند. اين ابزار 

-مقياس رواني ، خرده7تا  1هاي يهگوفيزيكي با -مقياس است. خرده مقياس كالبدي

تا  11هاي يهگوها و امكانات با يرساختزمقياس  و خرده 12تا  7هاي يهگومعنايي با 

شود و يمارزيابي  7تا كامالً موافقم =  1در طي  ليكرت از كامالً مخالفم =  17
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گيرد. پايايي پرسشنامه با استفاده طور جداگانه موردمحاسبه قرار ميي هر عام  بههانمره

ع شد )طاهريان و همكاران، موردسنجش واق« سؤاالتهماهنگي دروني  ضريب»از 

-هاي كالبديياسمق(. در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ براي خرده 1494

به دست  47/2و  48/2، 47/2ي به ترتيب افزارنرممعنايي و زيرساخت -فيزيكي، رواني

عام  تأييد و مشخص شد كه همه  4آمد. همچنين با استفاده از تحلي  عاملي، وجود 

( و نيز ضريب آلفاي كرونباخ P=  221/2بودند ) 37/2بار عاملي باالتر از ها داراي يهگو

 به دست آمد. 87/2آن 

 

 سنجش روايي پرسشنامه -1جدول 

 براي اعتبار حجم نمونه KMOمقدار  واريانس تجمعي %

741/44 834/2 

 

 است، 4/2دهد كه چون بيشتر از يمرا نشان  KMOمقدار ضريب  1جدول 

است  1عاملي تحلي  براي آنها هاييهمبستگ بودن و مناسب هادادهايت كفدهندۀ نشان

(Meyers, Gamst & Guarino, 2016براي بررسي .) همبستگي ماتريس بودن معنادار 

 برابر آزمون اين ازآمده دستبه بارتلت استفاده شد. ضريب آزمون از ي پژوهشهاداده

بود. همچنين درصد  ( معنادارP=221/2بود كه به لحاظ آماري در سطح ) 47/944با 

باشد. يمشوندگان باالي پرسش نظراتفاقاست كه بيانگر  74/44واريانس تجمعي برابر 

هاي كاربران صورت گرفت. در نهايت وضع يتاولوها بر اساس يهگوي جديد بنددسته

كاربران هاي كيفيت از ديدگاه ين شاخصهمؤررترشده، يابيارز هاكتابخانهموجود كيفيت 

ارائه شد. براي اجراي  هاشاخصهمشخص و راهكارهاي پيشنهادي جهت ارتقاي اين 

ي مركزي به عم  آمد؛ هاكتابخانهو  هادانشگاهپژوهش، ابتدا هماهنگي الزم با مسئوالن 

                                                      
1. Factor analysis 
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سپس براي كاربران اهداف پژوهش، موازين اخالقي از قبي  محرمانه بودن اطالعات و 

 در آنها مشاركت كه شد توضيح داده شد. همچنين يادآوري اهپرسشنامهنحوه تكمي  

ي كاربران كسب و شناختتيجمعطور انفرادي اطالعات است. سپس به داوطلبانه طرح

 يهاروش از استفاده با شدهگردآوري يهادادهتوسط آنها تكمي  گرديد.  هاپرسشنامه

 تحلي  مورد پيرسون تگيهمبس ضريب و اصلي يهابه شيوه مؤلفه عاملي آماري تحلي 

 گرفتند. قرار

 

 هاي پژوهشيافته

سال  48و باالي  48-44سال،  44ي سني زير هاردهدر پژوهش حاضر، پاسخگويان به 

دهندگان سال و حداق  سن پاسخ 47/43بندي شدند. ميانگين سني پاسخگويان تقسيم

نفر  44دهد كه يمان ي سني نشهادادهباشد. فراواني يمسال  38سال و حداكثر سن  18

 7/14نفر ) 44سال و  44-48درصد(  4/37نفر ) 97سال،  44درصد( زير  4/47)

درصد( از كاربران در مقطع كارشناسي،  4/47نفر ) 77سال داشتند.  48درصد( باالي 

درصد( در مقطع  9/41نفر ) 37و  كارشناسي ارشددرصد( در مقطع  3/71نفر ) 128

منظور پردازش اطالعات و شناسايي عوام ، . بهاندودهبدكتري مشغول به تحصي  

با استفاده از تحلي  عاملي صورت گرفت. تحلي  عاملي يكي از  هادادهي بنددسته

از  هادادههاي پيشرفته آماري چندمتغيري است كه با هدف كاهش و ساماندهي يكتكن

ي كرد بندگروهن آنها توان متغيرها را بر اساس همبستگي بييمشود و يمآن استفاده 

(Lecours et al., 2017.) 
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 هاي سني پاسخگويا فراواني داده –1شكل 

 

ي گرديدند. بندرتبهها بر اساس ميزان اهميت در سه دسته يهگو، 4در جدول 

شده را گويه مطرح 17درصد از واريانس تجمعي  74/44دسته  4مجموع اين 

، از روش چرخش شدهاستخراجي هادستهد. براي مشخص شدن ماهيت پوشاننيم

 هر براي گويه هر انتخاب مالك كه ذكر است )واريمكس( استفاده شد. قاب  هاعام 

 است. بوده 42/2از  بيش عاملي بار ابعاد، يا عوام  از يك

 

 درصد سهم هر دسته بر کيفيت کالبدي کتابخانه -1جدول 

 دسته سوم ومدسته د دسته اول عامل

 درصد از واريانس تجمعي
72/49 38/19 39/13 

 %74/44مجموع: 

 

 %72/49( كه 431/7شود عام  اول )با ارزش ويژه طور كه مالحظه ميهمان

حس تعلق و هاي مرتبط با ماده بود، عمدتاً شام  گويه 7واريانس را تبيين كرد و داراي 

واريانس  %38/19(، كه 444/4رزش ويژه است. عام  دوم)با اعملكرد فضاهاي داخلي 

را در  شناسيآسايش محيطي و زيباييهاي ماده بود،گويه 7را تبيين كرد و شام  
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واريانس را تبيين كرد و  %39/13(، كه 347/1گيرد و عام  سوم )با ارزش ويژه برمي

 مرتبط است. افزاريزيرساخت نرمهاي ماده بود، با گويه 3شام  

 
 يافته اجزاچرخش ها و بارگراري بر اساس ماتريس يهگوي بنددسته -3جدول 

 

شمار

ه 

 گويه

 گويه
ميانگي

(  M) 

انحراف 

معيار 

(SD) 

بار 

 عاملي

(F.L.) 

دسته اول
 

 829/2 418/1 74/4 كافي بودن ابعاد و تناسبات كالبدي فضاهاي داخلي 1

 447/2 784/1 24/4 انگيزي و داشتن حس تعلق به مكان كتابخانهخاطره 9

 743/2 717/1 74/4 پذيري مبلمان در فضاهاي داخليانعطاف 3

 777/2 374/1 24/4 ازدحام و تراكم جمعيت سالن مطالعه 4

 749/2 419/1 79/4 يابي در فضاهاي اصلي داخليخوانايي و جهت 4

 377/2 194/1 44/4 سازگاري كاركردي فضاهاي كتابخانه با يكديگر 7

دسته دوم
 

 442/2 347/1 41/4 پذيري رنگ فضاهاي اصليدل 12

قابليت توسعه فضاها براي فناوري اطالعات و  11

 خدمات ديجيتال

77/4 417/1 743/2 

 779/2 471/1 34/4 ديد و منظر به محيط باز و طبيعت پيرامون 4

 747/2 383/1 41/4 تهويه و نورگيري طبيعي فضاهاي داخلي 7

 344/2 437/1 81/4 طالعهآرامش و آسايش سالن م 8

دسته سوم
 

 484/2 444/1 14/4 هاي اطالعاتي موجودپايگاه 14

 473/2 471/1 47/4 هاي اجتماعي موجودارتباط با شبكه 13

 478/2 489/1 23/4 موتورهاي كاوش موجود 17

 717/2 474/1 29/4 افزارهاي ديجيتالي موجود در كتابخانهكارايي نرم 14
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حس تعلق و  بار عاملي سؤاالت مرتبط با دهدمينشان  4 كه جدول گونههمان

آسايش  بار عاملي سؤاالت مرتبط با، 377/2تا  829/2 بينعملكرد فضاهاي داخلي 

زيرساخت عاملي سؤاالت مرتبط با و بار  344/2تا  44/2 بينشناسي محيطي و زيبايي

 .متغير است 717/2تا  484/2بين افزاري نرم
 

 ضريب همبستگي عوامل با يكديگر و با رضايتمندي کل -1جدول 

 عام 
حس تعلق و عملكرد 

 فضاهاي داخلي

آسايش محيطي و 

 شناسيزيبايي

زيرساخت 

 افزارينرم
 رضايتمندي ك 

حس تعلق و عملكرد 

 فضاهاي داخلي
1 179/2 479/2 774/2 

آسايش محيطي و 

 شناسيزيبايي
 1 184/2 194/2 

 789/2 1   فزاريازيرساخت نرم

 1    رضايتمندي ك 
10/0> P    01/0> P 

 

 بين همبستگي نيز و رضايتمندي ك  با مقياس ابعاد بين همبستگي 3جدول  در

است. بين رضايتمندي كتابخانه با عوام  حس  يكديگر آمده با گانه مقياسسه ابعاد

داري ه مستقيم و معنيافزاري رابطتعلق و عملكرد فضاهاي داخلي و زيرساخت نرم

(. همچنين نتايج اين جدول نشان داد كه بين رضايتمندي با P<21/2وجود دارد )

( رابطه مستقيم وجود دارد كه اين رابطه نيز r=194/2شناسي )آسايش محيطي و زيبايي

 (.P<27/2باشد )دار مياز لحاظ آماري معني
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 گيريبحث و نتيجه

عنوان نخستين عاملي كه فرد پس از ورود به كتابخانه، به-معماري فضاهاي كتابخانه 

تواند نقشي حساس و كليدي در افزايش يا كاهش مي -گيردتحت تأرير آن قرار مي

مندي كاربران از كتابخانه داشته باشد. طراحي يك كار گروهي است كه سطح رضايت

ذيرد. پنفعان صورت ميبا كمك متخصصان مختل  و با مشاركت كاربران و ذي

هاي كتابخانه در عصر ديجيتال بايد زير نظر ريزي فيزيكي براي ساختمانبرنامه

اكنون كتابداران متخصص و گروهي از كارشناسان معماري و مديران انجام شود. هم

شود و جايگاه آن عنوان يك مكان در فضاي سايبرنتيكي ذوب و ح  ميكتابخانه به

ها نيز بر اساس تغييرات فناوري ي كتابخانهغيرمادي است و ضروري است كه طراح

 روزآمد شود.

هايي براي ارتقاي كيفيت فضاي كالبدي پژوهش حاضر با هدف يافتن مؤلفه

ها نشان داد؛ آرامش و آسايش سالن مطالعه، هاي ديجيتال صورت گرفت. يافتهكتابخانه

بي در فضاهاي ياسازگاري كاركردي فضاهاي كتابخانه با يكديگر و خوانايي و جهت

ها كنندگان داراي بيشترين اهميت در كيفيت كالبدي كتابخانهداخلي از ديد استفاده

هستند و معيارهايي مانند ابعاد و تناسبات كالبدي فضاهاي داخلي، قابليت توسعه فضاها 

براي فناوري اطالعات و خدمات ديجيتال و ديد و منظر به محيط باز و طبيعت پيرامون 

هاي بصري در ايجاد گيرند. عوام  طبيعي و كيفيتبعدي اهميت قرار ميدر درجات 

( 4217) 1ير بسزايي دارند كه با ديدگاه اتكينسن، فولر و پينترتأردلبستگي به فضا 

 مطابقت دارد.

نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه رضايتمندي كاربران كتابخانه داراي سه 

شناسي و يباييزخلي، آسايش محيطي و عام  حس تعلق و عملكرد فضاهاي دا

ي خوبي برخوردار است. بر سنجروانباشد كه از كفايت يمي افزارنرمزيرساخت 

                                                      
1. Atkinson, Fuller and Painter 
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مندي در بر ميزان رضايت توان نتيجه گرفت كه ارزيابي معيارهاي مؤرريمها اساس يافته

شد. با تواند در تصميم طراحان براي ارتقاي كيفي فضاهاي آن راهگشا بايمكتابخانه 

توان تا حد زيادي يمهاي طراحي توسط معماران يشنهادپتبدي  اين معيارهاي كيفي به 

را كاهش داد. طراحان معماري با تركيب فضاهاي زيبا،  هاكتابخانهمعضالت موجود در 

هاي بصري در درون كتابخانه و تلفيق فضاي بيرون و اندرون، جذاب، داراي گشايش

كنند. توجه بيشتر به نور و تهويه طبيعي، برگزاري يكاركردهاي متنوع خلق م

ها و ارائه آرار هنري و فرهنگي، مديريت آلودگي صوتي، ايجاد محيطي امن و نمايشگاه

ريزان، طراحان و مديران اجرايي سرزنده و ارائه خدمات الكترونيكي مدنظر برنامه

اي كه كند. فضاي كتابخانهتواند كاربران زيادي را به كتابخانه جذب ها ميكتابخانه

اي اندك بود، به فضاي شهري و محيطي اجتماعي و درگذشته بسته و محدود به عده

 شود.فرهنگي تبدي  مي

 

 پيشنهادها

در  ديجيتال هايكتابخانهدر زمينه ارزيابي طراحي  هاييشود پژوهشپيشنهاد مي

بر اساس پژوهشي كشور ي و شعنوان نهادهاي مهم آموزرسنجي آنها بهباايران و اعت

. جام گيردنا 1ايفال()كتابداري  مؤسسات و هاانجمن الملليبين استانداردهاي فدراسيون

توانند به ارائه خدمات متنوع به هاي چندمنظوره ميدر عصر ديجيتال، كتابخانه

پژوهشگران، دانشجويان و حتي شهروندان بپردازد. ديجيتالي شدن كتاب و كتابخانه 

شود، بلكه با تلفيق ها نميسبب حذف و يا كاهش حضور مردم در كتابخانهتنها نه

خدمات جديد و پيوند خدمات سنتي و الكترونيكي، ارتقاي سطح كتابخانه و حضور 

شود. ها فراهم ميبيشتر كاربران و در نتيجه بالندگي و سرزندگي محيط كتابخانه

خورشيدي تأمين شود تا آلودگي  هايتواند از طريق پن همچنين انرژي ساختمان مي

                                                      
1. The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
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ريزي فضايي و ساماندهي عملكردي و محيطي كمتري داشته باشد. برنامهزيست

هاي ديجيتال تواند صورت پذيرد. كتابخانههاي گوناگون در كنار هم ميفعاليت

و برخوردار از آخرين  «ساختمان هوشمند»هاي واقعي از يك توانند نمونهمي

هاي اتوماسيون هاي مهندسي به شمار روند. سامانهي و سيستمهاي اطالعاتفناوري

دهند كه شماري را در اختيار كاربران قرار مياي آن امكانات بيكتابخانه و شبكه رايانه

نامه، جستجوي هوشمند اسناد، فرآيند خودكار دريافت سفارش و تحوي  كتاب و پايان

، سالن مطالعه مجازي و سامانه خودكار تمام منابع الكترونيكي موجوددسترسي آزاد به

هاي شود به زيرساخترو پيشنهاد مياند. ازاينتحوي  كتاب از خزانه، از آن جمله

ها توجه بيشتري شود تا از تجهيزاتي كه براي ارائه بهتر خدمات فناوري در كتابخانه

 وجود دارند، استفاده شود.
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فصولنامه انجمون ايرانوي مطالعوات     «. ي جريان اصـلي هارسانهنوين بر مصرف  هايفناوري
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 يهاکتابخانه و يرساناطالع فصلنامه تحقيقات .«كتابخانه فضاي از مراجعان رضايت ميزان
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هاي عمومي )مطالعه موردي: كتابخانه مركزي معماري در كتابخانه فضاي فيتبر ارتقاء كي مؤرر
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  بررسي نقش استفاده از اينترنـت در  (. »1494جوادي، سمانه سادات. ) و ينالدكمالموسوي، سيد
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