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Abstract 

Introduction: User satisfaction is a main factor in the stability and acceptance as well as 

continuation of public library and its services in the age of many alternatives at hand for 

accessing needed data and information. Many factors are at work in the creation and 

promotion of user satisfaction in public libraries. The architecture and space of public 

libraries are effective in user satisfaction. They act as main motivators in attracting users and 

encouraging them to use the provided services as many related studies in the field show. The 

possible effect of the space and architecture of public libraries in Iranian context have not 

been investigated yet. In this survey, the role of architecture and space of public libraries in 

user satisfaction was studied and explained in the context of Iran. 

Methodology: In this descriptive-analytical survey, out of 1500 active users in 23 

Kermamshah Public Libraries, a sample of 375 users was selected in 2018 by using stratified 

random sampling with Cochran formula. Study instrument was a paper-and pencil 

questionnaire. It included 4 factors or components (consisting of inner and outside library 

architecture, physical space and facilities, supportive space and facilities, and removing 

acoustic disturbance as an obstacle to reading), 6 subcomponents and 39 questions or items 

in a 5-pointed Likert-type scale that its reliability and formal validity were achieved by 

Chronbach's alpha and confirmatory factor analysis, respectively. 346 complete 

questionnaires were analyzed by SPSS 23 and data underwent descriptive and inferential 

statistical procedures for testing study hypotheses and generalization of results. . 

Findings: Out of subjects, 224 and 122 users were male and female, respectively. The 

descriptive indicators on the study variables had the scale higher than the moderate level (=3), 

with removing the acoustic disturbance as the highest scored variable and designing the 

supportive space and facilities as the least sored one. Data analysis and study findings 

indicated that there is a significant relationship between the architecture of public libraries 
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and their users' satisfaction (t(n=346,df=345) = 17.945, p<.01) There is a significant relationship 

between physical factors and users' satisfaction (z(n=346) = -2.363, p<.05). However, there is 

not a significant relationship between removing acoustic disturbance and user satisfaction 

(z(n=346) = -.292, p>.01). The relationship between designing supportive spaces and users' 

satisfaction was significant, too (t(n=346,df=345)= 14.434, p<.01). In overall, the results showed 

that public library users consider library space and its architecture (including all studied 

subcomponent) as main and influential factors in fulfilling their needs and achieving their 

satisfaction.  

Conclusion: It can be said that libraries are not success without having a satisfactory space 

and architecture. As the building of a library, including public libraries is not an 

administrative and formal space, but a public service and potentially attractive one, its 

appropriate space and attractive architecture can be beneficial to its service promotion and 

development for users with many other alternatives at hand that may select one or more 

among them. For attracting and satisfying public library's users, it is needed that library 

managers and administrators take public library internal and external architecture and space 

into account for providing better services and more satisfaction. These two factors are 

effective in library socialization as heavily affect the sense of users when coming into and 

using library services. In addition, the obstacles to user satisfaction in designing Iranian 

public libraries need to be investigated in further research projects. User satisfaction remains 

a main element in absorbing users for the public libraries and using their widely-ranged 

services as possible.   

Keywords: Public Libraries – Library Architecture – Library Space - User Satisfaction  
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 چکیده
های عمومی عواملی اثرگذار در رضایت کاربران و جذب و نگهداری آنان هستند. در این  معماری و فضای کتابخانه  مقدمه:

 های عمومی در میزان رضایتمندی کاربران آنها بررسی شده است. معماری و فضای کتابخانههای مرتبط با مطالعه نقش مؤلفه

کتابخانه عمومی   23نفر از کاربران فعال    15000: در این پژوهش پیمایشی از نوع توصیفیـ  همبستگی، از میان  شناسیروش

نمونه کرمانشاه  از  شهر  متشکل  به  375ای  کاربران  از  طبقنفر  تصادفی  ابزار  ه روش  شد.  انتخاب  کوکران  فرمول  پایه  بر  ای 

گویه در مقیاس پنج طیفی لیکرت با چهار مؤلفه مربوط به معماری و فضای کتابخانه بود   39ای با  ها پرسشنامهگردآوری داده

شده با نرم  یلپرسشنامه تکم  346های  که پایایی آن با آلفای کرونباخ و روایی آن با تحلیل عاملی تأییدی به دست آمد. داده

 وتحلیل شد. اس تجزیهاس پیافزار اس

های عمومی و رضایتمندی کاربران از آنها رابطه معناداری های این پژوهش نشان داد بین معماری کتابخانه: یافتههایافته

دارد؛ اما بین    های عمومی هم رابطه معنادار وجود وجود دارد. همچنین بین عوامل فیزیکی و رضایتمندی کاربران کتابخانه

کتابخانه کاربران  رضایتمندی  و  )آکوستیک(  مزاحم  بین  حذف صداهای  نهایت  در  ندارد.  وجود  معنادار  رابطه  عمومی  های 

 طراحی فضاهای پشتیبانی و رضایتمندی کاربران هم رابطه معناداری وجود دارد.

معماری و فضا بسیار الزم و اثرگذار است. این دو های عمومی، توجه به عوامل  : برای جلب رضایت کاربران کتابخانهنتیجه

 کند.سازی خدمات کتابخانه و تقویت اثر فرهنگی ـ بومی آن کمک میعامل به اجتماعی

 ای، رضایت کاربران های عمومی، معماری کتابخانه، فضای کتابخانهکتابخانه :های کلیدیواژه
 

  

 

 ی و اطالع رسان ینامه کتابدارپژوهش

 دسترسی آزاد  https://infosci.um.ac.ir مقاله پژوهشی
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 مقدمه 

بخش، شاد و جذاب باشند؛  دنبال ایجاد محیطی مناسب، روحبهها باید  پژوهشگران معتقدند کتابخانه

کننده دست دهد  ها و اماکن تفریحی به مراجعهمحلی که در آن همان احساس شادی و نشاط در پارک 

ها تنها عامل  توان گفت، وجود کتاب و منابع اطالعاتی در کتابخانه(. پس می 1395نیا،  )محمدی و مطهری

مراجعان   داخلی،  اصلی گرایش  و فضا، طراحی فضای  قبیل مکان، ساختمان  از  عواملی  نیست.  آنها  به 

تواند در گرایش، جذب و حفظ کاربران بسیار تجهیزات و امکانات، نوع برخورد و دانش کتابداران و ... می

 تأثیرگذار باشد. 

به کتابخانه  ارزش  توسعهعنوان یک مکان میبررسی  بر  مؤثر  عوامل  به شناسایی  کتابداری   تواند 

(؛ به همین دلیل، توجه به معماری و فضای کتابخانه از اهمیت Wugang & Jinghan, 2022کمک کند ) 

محدود به مکانی برای نگهداری کتاب   تنها های امروزی فضای خود را  زیادی برخوردار است. کتابخانه

بر رفتارهای نه میطراحی فضاهای کتابخا(. معماری و  Das, et al., 2020-Hassingerکنند )نمی تواند 

ریزی ضعیف فضای برنامه  (.Pierce & Schilling, 2019)  ناخودآگاه کاربران تأثیر مثبت یا منفی بگذارد

(. »هر فردی پس  Ismail & Chi, 2018شود )زده میکتابخانه منجر به ایجاد فضاهای غیردوستانه و دل

گیرد.  شود و تحت تأثیر آن قرار میرو میخلی آن روبهاز قدم نهادن در فضای کتابخانه نخست با معماری دا

(.  93:  1394این مواجهه نخستین عامل مؤثر در رضایتمندی مراجعان است« )الهوتی، قنبریان و مرادی،  

رضایتمندی افراد از فضا، ایمنی و امکانات ساختمان در هنگام مطالعه و یا گذراندن اوقات فراغت، جذب 

تواند در ترویج فرهنگ مطالعه، حفظ و افزایش  ی افراد به آن را در پی دارد و می به کتابخانه و وفادار

 تعداد کاربران مفید باشد. 

فضای کتابخانه در جذب و دفع کاربران کتابخانه اثرگذار است. از دالیل کاهش میزان ورود کاربران 

ری کتابخانه جز فضای مطالعه به محیط کتابخانه فضای تکراری و به دور از نوآوری در آن است. در معما

باید فضاهای مناسب دیگری برای مقاصدی غیر از مطالعه و کتابخوانی عرضه شود که در چنین فضاهایی  

(. فضاهای موردنیاز از جمله شامل فضای اصلی  Begg, 2009شود )تشویق به مطالعه تلویحاً مشاهده می

کاربرا و  برای خوانندگان  فضا  و کتابخوانی،  برنامهمطالعه  و  برای جلسات  کاربردی، فضای ن، فضا  های 

 (.Lim & Ko, 2014وکار برای کارکنان کتابخانه و دیگر کارکردهاست )کسب

معماری و بنای کتابخانه هم اهمیت فراوان دارد. برای نمونه، معماری زیبا و طراحی مناسب که  

اعث جذابیت فضای کتابخانه و گرایش  تواند بکننده خدمات و پاسخی به نیاز مراجعان باشد، میتسهیل 

عالوه،  به   (.McCabe & Kennedy, 2003)  افراد به آن شود و موجبات رضایتمندی آنان را فراهم آورد

یکی از اهداف کتابخانه به معرض نمایش قرار دادن ارزش اجتماعی آن است که چنین هدفی نیازمند  

پژوهشگران معتقدند تلفیق دیدگاه    (.Barclay, 2017)  ساختاری زیبا و جذاب با معماری متناسب است

مکان  یک  به  کاربران  دلبستگی  احساس  زیرا  است؛  اهمیت  حائز  بسیار  ساختمان  طراحی  در  کاربران 
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  (.Kim, 2016) داشته باشد تواند نقش بسزایی در نگرش آنها نسبت به فضاهامی

داخلی و خارجی باید مطابق با اهداف و رسالت های عمومی از نظر نمای  امکانات و تجهیزات کتابخانه 

های عمومی های مختلف کتابخانه مراکز فرهنگی و هنری باشند؛ زیرا نگهداری مجموعه منابع و فعالیت بخش 

ای پاسخگوی نیازهای مراجعان و در مرحله  در گرو وجود ساختمانی است که در وهله اول از نظر حرفه 

ها بر کتابخانه باشد. همچنین دگرگونی و تغییرپذیری ساختمان کتابخانه   بعدی، جوابگوی نیازهای عملیاتی

  (.Lim & Kim, 2009)   کنندگان ضروری است طبق اهداف و نیازهای متنوع آنها برای جذب مراجعه 

ها بدون وجود معماری و فضای مناسب خیلی کم است؛ زیرا امروزه امکان موفقیت کتابخانه 

هاست. حس راحتی و امنیت کتابخانه  ناپذیری کتابخانهش کارایی و انعطافتوجهی به آن باعث کاهبی

جا از  یکی  مهملبعمومی  و  کاربریترین  در ترین  امنیت  و  راحتی  احساس  زیرا  است؛  معماری  های 

کاربران   هها که وابسته به طراحی استاندارد فضاهای کتابخانه است، تأثیر مثبتی بر روند مراجعکتابخانه

های عمومی به رشد و تعالی جامعه کمک ها دارد. بنابراین، توجه به معماری و فضای کتابخانهبخانهبه کتا

ها و مراودات کاربران ناپذیر جوامع متمدن محل تعامل عنوان جزء جداییها را بهکند و این کتابخانهمی

های عمومی  ه معماری کتابخانهپرداختن ب  رو،(. از این1395تجلی،  سازد )مرجانی، زبردست و باغستانیمی

منظور حمایت از یادگیری، آموزش تواند در ارتقای کارکرد آنها بهفضایی آن می  از حیث کیفیت کالبدی ـ 

اند از: معماری ساختمان، عوامل فیزیکی  و روح پژوهش مؤثر باشد. این عوامل ارتقادهنده کارکرد عبارت

)خدماتی ـ رفاهی( و جز آن )الهوتی، قنبریان و مرادی،   ساختمان، صداهای مزاحم و فضاهای پشتیبانی 

ها برای جذب کاربران الزم است بینی دگرگونی و تغییرپذیری ساختمان کتابخانه(. همچنین پیش1394

 (. 1390)حیدرتأمینی، علیپورحافظی و عبداللهی، 

پژوهش کتابخانهانجام  فضای  و  معماری  با  رابطه  در  یک هایی  از  عمومی  و  طرهای  کمبودها  ف 

های عمومی در ها را مشخص کرده و از طرف دیگر، با مطالعه نقش معماری و فضای کتابخانهنارسایی 

رضایت آنان را تشخیص و برای افزایش میزان توان میزان رضایت یا عدممیزان رضایتمندی کاربران می

به خدمات کتابخانه تالش   کارایی، بهبود وضعیت موجود و ایجاد فضایی برای دسترسی آسان کاربران

های عمومی )مانند طراحی  های دخیل در معماری و فضای کتابخانهرو، نیاز به بررسی مؤلفهکرد. از این

...( در رضایتمندی مراجعان به ارائه راهکارهای طراحی  فضای درونی، بیرونی، عوامل فیزیکی و  منظور 

تواند  هایی میضروری است. نتایج چنین پژوهشی  های کارآمد و پویا مناسب در زمینه ساخت کتابخانه 

  های آیندههای عمومی در طراحی و ساخت کتابخانهریزان کتابخانهراهگشای طراحان، معماران و برنامه

کتابخانه ساختمان  اصولی  ساخت  به  نگاه  تا  برنامهباشد  تفکرات  در  ملی  ضرورت  حکم  در  ریزان، ها 

شود. لذا در این پژوهش مسئله اصلی پاسخ به این سؤال است، آیا    کارگزاران و مسئوالن مربوط لحاظ

های دارد؟ در این راستا، فرضیههای عمومی در میزان رضایتمندی کاربران نقش  معماری و فضای کتابخانه

 شوند: زیر مطرح می
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اری  فرضیه اول: بین عوامل فیزیکی )نور، دما، تهویه و غیره( و رضایتمندی کاربران رابطه معناد

 وجود دارد.

 فرضیه دوم: بین حذف صداهای مزاحم )آکوستیک( و رضایتمندی کاربران رابطه معناداری وجود دارد. 

رابطه  کاربران  رضایتمندی  و  رفاهی(  ـ  )خدماتی  پشتیبانی  فضاهای  طراحی  بین  سوم:  فرضیه 

 .معناداری وجود دارد

 

 مبانی نظری و پیشینه پِژوهش 

های  نیازمعماری درهم آمیختن هنر و دانش )فناوری( در جهت خلق محیطی مناسب برای رفع  

انسانی است. با تأکید بر این تعریف و عنایت به اینکه طبیعت سرچشمه احساسات، شور، شعف، رایحه، 

همواره    خواه است،گرا و طبیعتصورت فطری طبیعتفضا و زیبایی است و با توجه به اینکه انسان نیز به 

دست بشریت ساختهباید  دستاوردهای  از  یکی  باشد.  طبیعت  با  همخوانی  و  هماهنگی  در  بشری  های 

شود و وجود آن بر روند توسعه و بالندگی  رسانی به جامعه ایجاد میکتابخانه است که با هدف خدمت 

ود ساخته شود که هر ای هماهنگ با محیط اطراف خگونهفرهنگی کشور تأثیرگذار است. کتابخانه باید به

های اطالعاتی کاربر، ای را در اولین نگاه مجذوب خویش سازد و استفاده از آن، عالوه بر رفع نیازبیننده

بنابراین، هرگاه معماری کتابخانه بر اساس اصول و ضوابط منطقی و  برانگیز و شادیشوق  آفرین باشد. 

نگ با طبیعت باشد، عالوه بر اینکه محیطی زیبا و  ها و هماههای فطری و طبیعی انسانهمسو با خواسته 

فراهم میآرامش کاربران  برای  بهجویی در هزینهسازد، صرفهبخش  را  کتابخانه  بهرههای  از دلیل  گیری 

 (. 1389دنبال خواهد داشت )ناصری، عوامل طبیعی موجود )انرژی باد، آب، خورشید( به

ارتباط با ارزشدر    1شناختیهای زیباییپرداختن به ارزش بنا در  های کارکردی آن، همواره یک 

عنوان مشخصات کالبدی جامعه مدنظر طراحان و معماران بوده است. از سویی دیگر، کیفیت مکان به

ریزی، طراحی، توسعه و نگهداری از آن، کیفیت زندگی شهروندان و  شود که برنامهای تعریف میگونهبه

مثابه کاربر فضا و در ارتباط با دیگران در فضا  دهد. بنابراین، انسان بهرار  بازدیدکنندگان را تحت تأثیر ق

کند و زمانی که به هر نحوی استفاده نامطلوب از آن را حس نماید، به این زبان حرکت و آن را ادراک می

 (. 1396کند )فیضی، حسینی، مجیدی و احمدی، توجه می

به به  هعنوان فضای نگهداری گنجینهکتابخانه  و نشانۀ توجه مردم جامعه  ای دانش همواره نماد 

رو، هویت شهری و ملی بسیاری از کشورهای پیشرفته هویت علمی و فرهنگی خویش بوده است. از این

شود. معماری کتابخانه برای پذیرا بودن جامعه و استقبال ها به مردم دیگر شناسانده میبا بناهای کتابخانه

پذیر جایی است که مردم تمایل دارند  شوند. فضای جامعهی مختلف تجهیز میهااز حضور مردم از طیف

 
1. aesthetic 
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عمومی   کتابخانه  اساس،  این  بر  بمانند.  آنجا  در  بیشتری  زمان  مدت  و  آمده  آنجا  واجد  جامعهبه  پذیر 

های گوناگون را فراهم کرده و آنان را به گذراندن های فضایی است که زمینه حضور مردم از طیفویژگی

 (. 1395پور، خواند )مردمی و سلیمانبیشتر در آن فرا زمان

ای الزم است تا مردم پاسخ  برای آنکه فضای کتابخانه پذیرای جامعه باشد، مالحظات معمارانۀ ویژه

نیازهای فیزیکی و روانی خود را در آن فضا بیابند و دالیل فراوانی برای آمدن و ماندن در آن داشته باشند.  

های عمومی که مرتبط با معماری ساختمان برای کتابخانه  1ظر استاندارد عمومی ایفال معیارهای مورد ن

و  شود، عواملی مانند مرکزیت، موقعیت مکانی کتابخانه در شهر )سایت(، گسترشکتابخانه می پذیری 

گروهانعطاف به  فضا  اختصاص  گیرایی،  و  جذابیت  فضای  پذیری،  معلوالن،  و  کودکان  مانند  های خاص 

تئاتر، تاالر نشریات ادواری، گالری، تاالرهای مطالعه و توجه به نور های جانبی مانند آمفیپایی فعالیتبر

 (. 1376در تمام فضاهای کتابخانه و غیره است )نقل در: عازم، 

مک اعتقاد  ویژگی2006)  2دونالد به  ایده(  بودن،  های  شامل:کاربردی  مطلوب  کتابخانه  فضای  آل 

بخشی، داشتن محیطی مناسب، داشتن امنیت و  پذیری، تنوع، تأثیرگذاری، تعالیترسپذیری، دستطبیق

 ایمنی، کارآمدی، تناسب با فناوری اطالعات، و جذابیت و زیبایی است.

ها تحقیقات مختلفی در ایران و جهان انجام شده  در رابطه با ساختمان و معماری انواع کتابخانه

 شود. رتبط اشاره میاست که در اینجا به چند مورد م

ها با استانداردها مدنظر بوده  های داخلی مطابقت ساختمان و فضای انواع کتابخانهدر برخی بررسی

( طبسی  و  حکیمی  مثال،  برای  موجود  1382است.  وضعیت  »مقایسه  عنوان  با  توصیفی  پژوهشی   )

های پژوهش  ن« انجام دادند. یافتههای دانشگاهی ایراهای دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانهکتابخانه

از نظر کمی فاصله زیادی با  ها نشان داد، فضا و امکانات کتابخانهآن  از نظر کیفی نامطلوب است و  ها 

( نیز پژوهشی با عنوان »مقایسه وضعیت 1389استانداردهای داخلی دارد. ابراهیمی، حبیبی و تسبیحی )

-های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهای کتابخانه انهنیروی انسانی، مجموعه، فضا و بودجه کتابخ

آن پژوهش  نتایج  دادند.  انجام  ایران«  دانشگاهی  کتابخانههای  این  وضعیت  بود که  آن  بیانگر  در ها  ها 

( »وضعیت 1388حسینی )مقایسه با استانداردها از نظر فضا وضعیت نسبتاً خوبی دارد. محمودی و میر

تجهیز و  کتابخانهساختمان  اساس ات  بر  تهران  شهرداری  هنری  ـ  فرهنگی  سازمان  عمومی  های 

های موردپژوهش از نظر ها نشان داد، کتابخانهاستانداردهای موجود« را بررسی کردند. نتایج پژوهش آن

ساختمان، فضا، امکانات دیداری ـ شنیداری و وسایل و تجهیزات با استانداردهای موجود فاصله دارند.  

( هم پژوهشی با عنوان »وضعیت ساختمان و تجهیزات 1390پورحافظی و عبداللهی )أمینی، علی حیدرت

های عمومی و بررسی میزان رضایت مراجعان کتابخانه مرکزی تبریز در مقایسه با استانداردهای کتابخانه

 
1. IFLA 

2. McDonald 
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پژوهش آناز فضای کتابخانه« انجام دادند. یافته جهیزات این ها نشان داد، وضعیت ساختمان و تهای 

 های عمومی مطابقت دارد. کتابخانه تا حد زیادی با استانداردهای ایفال در مورد کتابخانه

فرج و  است. معصومی  بررسی شده  داخلی  پژوهش  عنوان  کتابخانه هم در دو  زاده توزیع فضایی 

تهران با استفاده از  12های عمومی منطقه تحلیل فضایی کتابخانه( پیمایشی توصیفی با عنوان »1385)

کتابخانهآیجی داد،  نشان  آنان  پژوهش  نتایج  دادند.  انجام  مناسبی  اس«  فضایی  توزیع  از  موجود  های 

کتابخانه این  در  و تسهیالت موجود  امکانات  و  نبوده  بهبرخوردار  پاسخگوی جمعیت شعاع هیچها  وجه 

کتابخانه این  به  نیست. همچنین دسترسی  پوشش  ندارد.  هزارمتری تحت  قرار  مناسبی  ها در وضعیت 

با  ( نیز پژوهشی با عنوان »توزیع فضایی کتابخانه1396زاده و نوری )محمود ارومیه  های عمومی شهر 

د. طبق نتایج آنان، با تأکید بر عدالت اجتماعی« را انجام دادن اسآیجی های فازی واستفاده از الگوریتم

های عمومی موجود در شهر ارومیه جوابگوی تقاضای فعلی نیست و سطح تعداد و توزیع فضایی کتابخانه

 ها برای همه افراد به لحاظ پراکنش نامتناسب در گستره شهری نامناسب است.دسترسی به این کتابخانه

فرزینفهیمی و  )فر  »1393یزدی  عنوان  با  پژوهشی  نیز  مجموعه، (  از  کاربران  رضایت  ارزیابی 

های پژوهش  « انجام دادند. طبق یافتههای عمومی یزدساختمان، تجهیزات، کتابداران و خدمات کتابخانه

علیزاده بود.  کتابخانه در حد متوسط  تجهیزات  و  از ساختمان  کاربران  رضایت  میزان  و    آنان،  جدیدی 

های عمومی مرکزی استان مازندران از ارائه خدمات ( »میزان رضایت مراجعان کتابخانه1390زاده )قاضی

کنندگان« را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد، پاسخگویان از وضعیت نور، به مراجعه

زیاد و خیلی زیاد رضایت دارند. رضایت   ترتیب به مقدارروشنایی و همچنین وضعیت دما و تهویه مطبوع به 

در  بود.  متوسط  در حد  بهداشت  و همچنین  و سکوت  آرامش  و صندلی،  میز  تعداد  مطالعه،  فضای  از 

( مهوش  و  مرادپور  دیگر،  استفاده1390پژوهشی  رضایتمندی  »میزان  کتابخانه(  عمومی  کنندگان  های 

را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان ها« استان خراسان شمالی از فضا و معماری کتابخانه

تر از حد متوسط بود. معماری داخلی  شده، کمداد، میزان رضایتمندی در پنج معیار از نُه معیار معرفی

ها دارای شرایط نامطلوبی بوده و دارای مشکالت زیادی بود. همچنین بین میزان فضاهای اصلی کتابخانه

دار ای کتابخانه و سایر معیارهای عمومی ارزیابی معماری کتابخانه رابطه معنیرضایتمندی کلی از فضاه 

بررسی طراحی  ( پژوهشی با عنوان »1391گنادیشی )و مستقیمی مشاهده شد. در همین ارتباط، ملکی

های پژوهش او نشان داد، میزان رضایت « انجام داد. یافتهتهرانهای عمومی شهر  فضای داخلی کتابخانه

های ها الزامی هستند، پایین است. در مجموع، طراحی کتابخانهکاربران از مواردی که در طراحی کتابخانه

های عمومی کشور در جایگاه مقبولی نبود و علیرغم نقش  عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه

نقش جدی و مهمی برای   توانند داشته باشند،ها میکه کتابداران در امر طراحی کتابخانهتأثیرگذاری  

آمیزی ( »رضایت کاربران از معماری و رنگ1395نیا )آنان در نظر گرفته نشده است. محمدی و مطهری

ی مختلف هاهای عمومی شهرستان یزد« را ارزیابی کردند. کاربران از بین بخشفضاهای داخلی کتابخانه

http://mri.modares.ac.ir/article-21-6136-fa.pdf
http://mri.modares.ac.ir/article-21-6136-fa.pdf
http://publij.ir/article-1-1207-fa.pdf
http://publij.ir/article-1-1207-fa.pdf
http://publij.ir/article-1-1207-fa.pdf
http://publij.ir/article-1-1207-fa.pdf
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/579307
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/579307
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های فضای ورودی، سالن امانت، سالن مطالعه و بخش مرجع، بیشترین میزان رضایت خود را از »بخش

مرجع« و »امانت« ابراز داشتند. فضاهای ورودی و سالن مطالعه کمترین میزان رضایت را به خود اختصاص 

لن مطالعه دانشگاه اصفهان و  ( »تأثیر نور طبیعی بر رضایت کاربران در سا1395داد. نیکدار و طباییان )

های پژوهش آنان نشان داد،  دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(« را مورد بررسی قرار دادند. یافته

گذارد؛ ولی وجود نور میزان نور طبیعی در سالن مطالعه کتابخانه بر انتخاب محل نشستن افراد تأثیر می

ن حضور آنان در کتابخانه ندارد. همچنین نور طبیعی و دید  ها تأثیری بر مدت زماطبیعی در کتابخانه

فاطمه و غفاری گذار است. بنیبصری مناسب در کتابخانه بر میزان رضایتمندی مراجعان از کتابخانه تأثیر

تأثیر طبیعت و معماری در رضایتمندی دانشجویان کتابخانه ( مطالعه1396) ای تحت عنوان »بررسی 

دادند. طبق نتایج پژوهش آنان، کتابخانه مرکزی تبریز در بسیاری از موارد، از جمله مرکزی تبریز« انجام  

معماری داخلی و خارجی، نمای بیرونی، مساحت، تجهیزات و فضای سبز وضعیت مطلوبی دارد و میزان 

ش  ای با عنوان »بررسی نق( مطالعه1394الهوتی، قنبریان و مرادی )  .رضایت دانشجویان بسیار زیاد بود

های شهر ایالم« انجام دادند. بین میزان رضایتمندی مندی مراجعان کتابخانهطبیعت و معماری در رضایت

گیری از این عامل  ای معنادار وجود داشت و این بدان معناست که بهرهمراجعان و متغیر طبیعت، رابطه

 بر میزان رضایتمندی مراجعان اثرگذار است.

این م اسفندیاریچند مطالعه دیگر هم در  با  1393مقدم و صابری )وارد قابل ذکرند.  پژوهشی   )

های عمومی  انداز نهاد کتابخانههای عمومی استان همدان با سند چشمعنوان »مقایسه وضعیت کتابخانه

ها در پنج شاخص دهد این کتابخانهها پژوهش آنان نشان می« انجام دادند. یافته1404کشور در افق ایران  

(  1393ا، عضو، امانت و کارکنان با این سند فاصله بسیار دارند. رهامی، حیدری و اسکندری )منابع، فض

پذیری و اهمیت آن در طراحی فضاهای عمومی )نمونه موردی: کتابخانه پژوهشی تحت عنوان »اجتماع

د عوامل مرکزی یاسوج(« انجام دادند. طبق نتایج پژوهش آنان، اغلب فضاهای کتابخانه مرکزی یاسوج فاق

ای تحت عنوان »شناسایی عوامل مؤثر بر ( مطالعه1394پذیری معماری است. زهرایی و پناهی )اجتماع

های عمومی: نمونه موردی محله آخوندـ  شهر قزوین« انجام  ارتقای تعامالت اجتماعی در طراحی کتابخانه

ترسی و کیفیت فضای داخلی در پذیری، دسدادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد ایمنی و امنیت، انعطاف 

( »معماری 1395پور )گذار است. مردمی و سلیمانهای عمومی تأثیرارتقای تعامالت اجتماعی در کتابخانه

رسانی شهرداری اصفهان« را موردنقد قرار دادند. نتایج این پژوهش  بنای کتابخانۀ مرکزی و مرکز اطالع

یابی شده و در زمینه شکل بیرونی واجد  بی از شهر مکانموردی نشان داد این کتابخانه در نقطه مناس

پذیری پذیر و شاد که سبب جامعهروشن، انعطافهویت مشخصی است؛ اما در زمینه ایجاد فضایی شفاف،  

 و پشتیبانی از تعامالت اجتماعی در محیط کتابخانه باشد ضعیف است.



 222  کاربران تی رضا  زانیدر م یعموم های کتابخانه ی و فضا ی نقش معمار                   1401، سال  2، شماره 12دوره 

 

 و استادان میزان رضایت داد، انجام لویزیانا دانشگاهدو شعبه از   در که پژوهشی ( در1987)  1باد 

 کتابخانه، از محیط  کنندگاندانشگاه، مراجعه دو هر  کرد. در بررسی از کتابخانه آن دانشگاه را دانشجویان

عنوان ( »رضایت کاربر به2006)  2بودند. در پژوهشی مشابه، سینویرانته ناراضی آن شلوغی و سروصدا

د مجموعه و خدمات کتابخانه« را بررسی کرد و دریافت میـزان رضـایت کاربران از راهنمایی جهت بهبو

هم   (2018)  3فضای بیرون و تهویه، فضای مطالعه و محیط داخلی کم بود. نتایج پژوهش اسماعیل و چی 

های پنهان و بالاستفاده  سو و مکاندر این ارتباط نشان داد که رسمی بودن فضای داخلی کتابخانه از یک

ساختمان کتابخانه در شهر از سوی دیگر جزو عواملی هستند که منجر به کاهش رضایت یا عدم استفاده  

 شود. های عمومی میبرخی از کاربران از کتابخانه

آور تابای با عنوان »ارزیابی عملکرد یک مرکز اجتماعی  مطالعه  (2017)  4گوپتا، کاپسالی و گرگ 

های ساختمان کتابخانه های آنان نشان داد که نقشهو یک ساختمان کتابخانه عمومی« انجام دادند. یافته

-اند. ساختمان کتابخانه در انتقال و راهنمایی ضعیف است و در ادغام و حفظ فن ضعیف طراحی شده

 توده و حرارتی خورشیدی( مشکالتی دارد. های بخار زیستهای حرارتی، دیگای جدید )پمپهآوری

نشان دادند که انجام تغییرات جدید در چیدمان مبلمان و تجهیزات    ( 2019)  5پیِرس و شیلینگ

تأثیر مستقیمی بر رفتار کاربران در میزان استفاده از خدمات کتابخانه دارد. فضا و رفتارهای انسانی ذاتاً  

یند  ریزی نماصورتی برنامهبه هم مرتبط هستند و مدیران کتابخانه باید درباره معماری و فضای کتابخانه به

 سمت استفاده بیشتر از کتابخانه ترغیب کنند. که رفتارهای کاربران را به

ها با استانداردها و نیز میزان رضایت تطابق ساختمان و فضای کتابخانه بیشترهای انجام شده بررسی 

کتابخانه  فضای  و  معماری  داده از  قرار  مدنظر  دیگر  عوامل  کنار  در  را  و  ها  وارس   بیشتر اند  سیاهه  و از  ی 

اند. بررسی متون در داخل کشور حکایت از آن دارد که پژوهشگران  ها بهره برده پرسشنامه برای گردآوری داده 

اند؛ یک عامل را با عامل فضا و معماری ترکیب کرده و به بررسی تأثیر آن بر کاربران و یا کتابداران پرداخته 

معما  تأثیر  رضایتمندی،  بر  طبیعت  و  معماری  تأثیر  میزان  مانند  یا  و  آموزش  و  یادگیری  میزان  بر  ری 

ها. همچنین مطالعات خارج از کشور  رضایتمندی کاربران و کارکنان از فضا و معماری موجود در کتابخانه 

ها با یکدیگر بسیار مهم است. پژوهش حاضر به معماری  دهد فضا از نظر کمی و ارتباط بخشنیز نشان می

 و با هدف کاربردی آن برای ساختمان کتابخانه عمومی پرداخته ست.کتابخانه از دیدگاه صرف معماری  
 

 

 
1. Bud 

2. Senevirante 
3. Ismail & Chi 

4. Gupta, Kapsali & Gregg 

5. Pierce & Schilling 
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 روش پژوهش 

روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این  پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده و به

نفر از کاربران فعال    15000های عمومی استان کرمانشاه، پژوهش بر اساس واحد آمار اداره کل کتابخانه

از    1397خانه عمومی شهر کرمانشاه در سال  کتاب  23 از کاربران   375بودند. حجم نمونه متشکل  نفر 

ای از طریق فرمول کوکران به دست آمد.  روش تصادفی طبقههای عمومی کرمانشاه بود که بهکتابخانه

شدند:  طبقه تقسیم    4های شهر کرمانشاه برحسب محل آنها در نواحی چهارگانه شهر به  ابتدا کتابخانه

و    3های ناحیه  ، طبقه سوم کتابخانه2های ناحیه  ، طبقه دوم کتابخانه1های ناحیه  طبقه اول کتابخانه

ها  تعدادی کاربر از کتابخانه. پس از آن، از هر طبقه از این چهار طبقه  4های ناحیه  طبقه چهارم کتابخانه

 روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به

داده گردآوری  پرسابزار  طراحیها  پیش  از  پرسشنامه  بود.  مرادی شنامه  و  قنبریان  الهوتی،  شده 

ها ویرایش شدند. این پرسشنامه و مطالعه بیشتر، پرسش  بررسی( پایه اصلی قرار گرفت و سپس با  1394)

پرسشنامه از پاسخگویان دریافت شد.    346به تعداد اعضای نمونه در بین افراد جامعه توزیع و سرانجام  

 ها حذف شدند. دلیل عدم پاسخگویی کامل و نقص در بازگشت از بین نمونهه بهپرسشنام 29

ای طراحی شده  سؤال در طیف لیکرت پنج گزینه  39زیرمؤلفه و    6عامل،    4این پرسشنامه دارای  

بود. این چهار عامل عبارت بودند از معماری داخل و خارج ساختمان کتابخانه )مانند امکانات برای معلوالن 

سازی، هماهنگی با معماری بومی و ...(،  لمندان، جذابیت نما، جذابیت محیط، مساحت فضا، محوطهو سا

فضای فیزیکی )نور، سرما و گرما، تهویه، تجهیزات ایمنی و ...(، فضاهای پشتیبانی )امکانات رفاهی، از 

کافی  وجود  بخش قبیل  وجود  مانند  پشتیبانی،  خدمات  و   ،... و  سبز  فضای  کافه،  برای  نت،  مجزا  های 

برگرفته   بیشترهای آموزشی، امور پژوهشی، برگزاری همایش و ...(، و صداهای مزاحم. این پرسشنامه  دوره

بود. پایایی پرسشنامه پژوهش    88/0( با پایایی  1394از ابزار مورد استفاده الهوتی، قنبریان و مرادی )

 به دست آمد.   96/0حاضر 

نتایج تحلیل عاملی    همگرا با تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای بررسی روایی آن از روایی  

عالوه،  تر شده است. بهبزرگ  5/0ها از  دهد که بار عاملی تمامی گویهتأییدی برای هر چهار عامل نشان می

-تر است و بنابراین پیشبزرگ  5/0ها( از  تمامی متغیرهای مکنون )سازه  1شدهمیانگین واریانس استخراج

 ای روایی همگرا رعایت شده و این روایی وجود دارد. هرط ش

شده برای هر سازه شود، میزان میانگین واریانس استخراج ( مالحظه می 1طور که در جدول ) همان 

 هاست. بنابراین، روایی تشّخصی هم وجود دارد. تر از توان دوم ضریب همبستگی هر سازه با سایر سازه بزرگ 
 

 
1. average variance extracted (AVE) 
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 ها دوم( ارتباط )ضریب همبستگی( هر سازه با سایر سازه. مربع )توان  1جدول  

 
معماری داخل  

 ساختمان 

معماری خارج  

 ساختمان 

عوامل 

 فیزیکی

صداهای  

 مزاحم 

امکانات  

 خدماتی 

امکانات  

 رفاهی 

 

AVE 

معماری داخل  

 ساختمان 
 363/0 393/0 281/0 228/0 220/0 546/0 

معماری خارج  

 ساختمان 
343/0  317/0 286/0 224/0 271/0 522/0 

 570/0 348/0 298/0 412/0  443/0 393/0 عوامل فیزیکی 

 612/0 459/0 376/0  412/0 286/0 281/0 صداهای مزاحم 

 531/0 367/0  376/0 298/0 224/0 228/0 خدماتی 

 553/0  367/0 459/0 348/0 271/0 220/0 رفاهی 

 

اس، اسپیافزار آماری اساده از نرماستنباطی با استفها در دو سطح توصیفی و  وتحلیل دادهتجزیه 

تجزیه  23نسخه   شد.  دادهانجام  به وتحلیل  مربوط  فراوانی  توزیع  جداول  )شامل  توصیفی  آمار  از  ها 

ای نمونهشناختی و معیارهای میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون تی تکمتغیرهای جمعیت

 استفاده شد.  متغیرها بین پیداکردن روابط و هافرضیه آزمون  برای 1ا( و آزمون رانز یا دوره

 

 هایافته 

)  224تعداد   از    7/64نفر  و    دهندگان پاسخ درصد(  )  122مرد  می  3/35نفر  زن  باشند.  درصد( 

تا    20درصد( دارای سن بین    35نفر )  121سال،    20درصد( دارای سن زیر    5/46نفر )  161همچنین،  

 40درصد( دارای سن بین  1/6نفر )  21سال،  40تا  30درصد( دارای سن بین  4/10نفر ) 36سال،  30

درصد( دارای   2/42نفر )  146سال هستند. در ادامه،    50درصد( دارای سن باالی   2نفر )  7سال و    50تا  

پلم،  دیدرصد( دارای مدرک فوق   7/8نفر )   30درصد( دارای مدرک دیپلم،    9/13نفر )  48مدرک زیردیپلم،  

 8درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد و    7/8نفر )  30درصد( دارای مدرک کارشناسی،    3/24نفر )  84

دهندگان درصد( از پاسخ  39نفر )  135باشند. در نهایت،  درصد( دارای مدرک دکتری یا باالتر می  3/2نفر )

درصد( دارای شغل   11نفر )  38درصد( کارمند،    4/10نفر )  36درصد( دانشجو،    3/17نفر )  60آموز،  دانش

 باشند.درصد( بیکار می  6/17نفر )  61دار و درصد( خانه 6/4نفر ) 16آزاد، 

درصد( چندبار در    7/47نفر )  165صورت روزانه،  دهندگان بهدرصد( از پاسخ  3/17نفر )  60تعداد  

درصد(    3/0نفر )  1درصد( چندبار در سال و    3/2نفر )  8درصد( چندبار در ماه،    4/32نفر )  112هفته،  

 
1. Runs test 
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دهندگان کمتر از یک درصد( از پاسخ  4نفر )  14کنند.  های شهر مراجعه میندرت به یکی از کتابخانهبه

 121درصد( بین دو الی سه ساعت،    7/25نفر )  89درصد( بین یک الی دو ساعت،    1/10نفر )  35ساعت،  

شتر از چهار ساعت بعد از هر بار درصد( بی  1/25نفر )  87درصد( بین سه الی چهار ساعت و    35نفر )

 مانند. در آنجا می مراجعه به کتابخانه

های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل تعداد، میانگین و انحراف معیار متغیرها در جدول  شاخص

پاسخ2) میانگین  است.  شده  گزارش  )یعنی  (  متوسط  حد  از  بیشتر  متغیرها  تمامی  در  و  3ها  است   )

ترین هم به متغیر طراحی فضاهای پشتیبانی  متغیر حذف صداهای مزاحم و کم  ترین میانگین بهبزرگ

 تعلق دارد.
 ( n= 366پژوهش ) متغیرهای معیار انحراف و میانگین . تعداد،2جدول  

 انحراف معیار  میانگین  متغیر

674/3 معماری کتابخانه   699/0  

933/3 عوامل فیزیکی   744/0  

969/3 حذف صداهای مزاحم   747/0  

625/3 طراحی فضاهای پشتیبانی   805/0  

 

 در آن نتایج که شد استفاده کولموگروف اسمیرنوف  از آزمون متغیرها،  بودن نرمال آزمون برای

ارائه3) جدول است. سطح معناداری مربوط به آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای متغیرهای  شده ( 

تر شده است. بنابراین، این دو متغیر از توزیع بزرگ  05/0پشتیبانی از  معماری کتابخانه و طراحی فضاهای  

کنند؛ اما سطح معناداری مربوط به آزمون کلموگروفـ  اسمیرنوف برای متغیرهای عوامل  نرمال پیروی می 

 تر شده است و توزیع این متغیرها نرمال نیست. کوچک 05/0فیزیکی و حذف صداهای مزاحم از 

 
 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش .  3جدول  

 سطح معناداری  Zآماره  متغیر

 160/0 124/1 معماری کتابخانه 

 004/0 752/1 عوامل فیزیکی 

 000/0 523/2 حذف صداهای مزاحم 

 073/0 243/1 طراحی فضاهای پشتیبانی 

 

شد و میزان رضایت با نقطه میانی  ای استفاده  نمونهبرای آزمون فرضیه اول پژوهش از آزمون تی تک

دهد بین نتایج نشان می ( ارائه شده است.4در جدول ) آزمون ( مقایسه شد که نتایج این 3طیف لیکرت=

t(n=346,df=345) =های عمومی و رضایتمندی کاربران از آنها رابطه معناداری وجود دارد )معماری کتابخانه
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17.945, p<.01  .) می نشان  ابعاد  میانگین  و  نتایج  کتابخانهبررسی  کاربران  که  مورد دهد  عمومی  های 

 بررسی هم از معماری داخلی و هم از معماری خارجی رضایت دارند.  

 
( 3ای برای مقایسه معماری کتابخانه با مقدار متوسط ). آزمون تی یک نمونه4جدول    

 درصد  95فاصله اطمینان  معناداری سطح  درجه آزادی  تی آماره میانگین  متغیر

 858/0 688/0 000/0 345 897/17 774/3 معماری داخل ساختمان 

 659/0 491/0 000/0 345 488/13 575/3 معماری خارج از ساختمان 

 748/0 601/0 000/0 345 945/17 674/3 معماری کتابخانه 

 

( ارائه 5شد که نتایج این آزمون در جدول )برای آزمون فرضیه دوم پژوهش از آزمون رانز استفاده 

رضایتمندی   و  فیزیکی  عوامل  بین  است.  دارد کتابخانه  کاربران شده  وجود  معنادار  رابطه  عمومی  های 

(2.363, p<.05-= (n=346)zدر نتیجه، فرضیه دوم هم تأیید می .)ی نور، ایمنی و  هاشود. البته عامل

عامل  بین  اما  دارند؛  معناداری  رابطه  کاربران  رضایتمندی  با  با  تجهیزات  تهویه  و  گرما،  و  سرما  های 

 رضایتمندی کاربران رابطه معناداری نیست.

 
 . آزمون رانز برای مقایسه عوامل فیزیکی با مقدار میانه 5جدول  

 معناداری سطح  zی آماره مقدار آزمون )میانه(  متغیر

 021/0 - 126/2 3 نور 

 590/0 539/0 5 سرما و گرما 

 590/0 538/0 5 تهویه 

 006/0 - 733/2 4 ایمنی 

 015/0 - 429/2 67/3 تجهیزات 

 027/0 - 363/2 07/4 عوامل فیزیکی 

(  6شد که نتایج این آزمون در جدول )استفاده    رانز برای آزمون فرضیه سوم پژوهش نیز از آزمون  

می  نشان  نتایج  است.  شده  کاربران ارائه  رضایتمندی  و  )آکوستیک(  مزاحم  صداهای  حذف  بین  دهد 

 (. n=346z)( =-p>.01 ,1.292های عمومی رابطه معنادار وجود ندارد )کتابخانه
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 . نتایج آزمون رانز برای مقایسه حذف صداهای مزاحم )آکوستیک( با مقدار میانه 6جدول  

 سطح معناداری  zی آماره انه( مقدار آزمون )می متغیر

 197/0 - 292/1 22/4 صداهای مزاحم 

 

شد که نتایج این آزمون در  ای استفاده  نمونهبرای آزمون فرضیه چهارم پژوهش از آزمون تی تک

طور معناداری دهد که میانگین طراحی فضاهای پشتیبانی به( ارائه شده است. نتایج نشان می7جدول )

از مقدار متوسط است و بین طراحی   پشتیبانی و رضایتمندی کاربران رابطه معناداری   فضاهایبیشتر 

شود. میانگین ابعاد  (. در نتیجه، فرضیه چهارم تأیید میp<.01(n=346,df=345)t ,14.434 =وجود دارد )

 دو زیرمؤلفه خدماتی و رفاهی با رضایتمندی کاربران رابطه معنادار است. دهد که بین هر نشان می

 
 ( 3ای برای مقایسه طراحی فضاهای پشتیبانی با مقدار متوسط )نمونه. آزمون تی یک  7جدول  

 درصد  95فاصله اطمینان  سطح معناداری  درجه آزادی  ی تیآماره میانگین  متغیر

 632/0 452/0 000/0 345 857/11 542/3 خدماتی 

 806/0 606/0 000/0 345 911/13 706/3 رفاهی 

 709/0 539/0 000/0 345 434/14 624/3 طراحی فضاهای پشتیبانی 

 

 گیرینتیجه بحث و  

به کتابخانه  ارزش »مکانی«  فناوری،  تحقیقاتی حیاتی در  در عصر  فیزیکی موضوع  عنوان فضایی 

در این پژوهش، نقش معماری و  (.  Wugang & Jinghan, 2022)  کتابخانه استارتباط با توسعه آینده  

وتحلیل کاربران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه  رضایتمندی های عمومی در میزان  فضای کتابخانه

کتابخانهداده کاربران  رضایتمندی  و  کتابخانه  معماری  بین  که  بود  آن  از  حاکی  رابطه ها  عمومی  های 

ی وجود دارد. چون انسان زیبایی را دوست دارد، معماری زیبا و مناسب کتابخانه ـ چه معماری معنادار

تأثیرگذار است. در زمینه   بر رضایتمندی کاربران  از ساختمان ـ  داخل ساختمان و چه معماری خارج 

م نتایج  با  حاضر  مطالعه  نتایج  کاربران  رضایتمندی  و  کتابخانه  ساختمان  معماری  بین  طالعات ارتباط 

( میرحسینی  و  )1388محمودی  مهوش  و  مرادپور   ،)1390( اسکندری  و  حیدری  رهامی،   ،)1393  ،)

مرادی )1393یزدی )فر و فرزینفهیمی و  (،  1395نیا )(، محمدی و مطهری1394(، الهوتی، قنبریان 

،  (1396(، فیضی، حسینی، مجیدی و احمدی )1396(، غفاری و محسنی )1396فاطمه و غفاری )بنی
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کو  و  بارکلی   (2014)  1لیم  رعایت   (2017)  2و  دادند،  نشان  همچنین  پژوهشگران  این  است.  همسو 

استانداردهایی نظیر پوشش کف ضدلغزش، وجود محلی برای نشستن در بیرون ساختمان، باز و بسته 

های ورودی در های خودکار، عالئم و نشانهها، دربشدن آسان در، دسترسی افراد معلول به تمام ورودی

 فزایش میزان رضایتمندی کاربران دارای اهمیت است. بخش فضای ورودی کتابخانه در ا

معماری ساختمان در پژوهش حاضر شامل معماری داخل و خارج از ساختمان است. در معماری  

داخلی عواملی همچون وجود امکانات ساختمان برای ورود و خروج و استفاده، تأثیر بسزایی برای جلب 

افتد  جانبه در صورتی اتفاق می(. رضایت کامل و همه1395نیا،  رضایت کاربران دارد )محمدی و مطهری

نه ساختمان  مناسب،  که  معیارهای  رعایت  با  بتواند  نیز  ساختمان  از  خارج  در  بلکه  داخل،  در  تنها 

به  را  مرمت  رضایتمندی  کنار  در  که  است  معماران  برای  مهم  چالشی  مسأله  این  باشد.  داشته  دنبال 

ها و مراجعان جدید سازگار کنند. در این میان نباید  ها را با دورهها، آن انههای قدیمی کتابخساختمان 

 های فناوری را نیز نادیده گرفت. اضافه کردن زیرساخت

های عمومی  طبق نتایج این پژوهش، بین عوامل فیزیکی ساختمان و رضایتمندی کاربران کتابخانه

زمینه رابطه بین عوامل فیزیکی ساختمان کتابخانه  رابطه معناداری وجود داشت. نتایج مطالعه حاضر در  

(، محمودی 1385زاده )(، معصومی و فرج1382و رضایتمندی کاربران با نتایج مطالعه حکیمی و طبسی )

(،  1390زاده )زاده جدیدی و قاضی(، علی1390پور و عبداللهی )(، حیدرتأمینی، علی 1388و میرحسینی )

( و 2006(، سینویرانته )2003) 3کاب و کندی(، مک1395ار و طباییان )(، نیکد1394زهرایی و پناهی )

 ( همخوانی دارد.2017) 4گوپتا، کاپسالی و گرگ 

منظور رفاه کاربران در مطالعات پیشین ها بهاز جمله عوامل فیزیکی که در فضای ساختمان کتابخانه

ای و  ایمنی  است، سیستم  گرفته  قرار  توجه  کتابخانهو مطالعه حاضر مورد  مبلمان، منی در  و  لوازم  ها، 

در  عوامل  این  آمده  دست  به  نتایج  طبق  است.  دور  راه  و  اینترنتی  امکانات  و  الکترونیکی  تجهیزات 

های مطالعات حکیمی  های عمومی تأثیرگذارند. یافتهرضایتمندی کاربران از ساختمان و فضای کتابخانه

( نبود رضایت کاربران 1388و محمودی و میرحسینی )  (،1385زاده )(، معصومی و فرج 1382و طبسی )

تواند دور بودن چنین های مورد مطالعه را نشان داد. یکی از این دالیل می از ساختمان و فضای کتابخانه

ای و خالقیت نداشتن کتابداران در چیدمان هایی از استانداردهای ساختمان و تجهیزات کتابخانهکتابخانه

های جدید الکترونیکی و دیجیتالی لزوم های فناورانه و پدیدهچنین با ظهور و پیشرفتکتابخانه باشد. هم

شود. بر این اساس،  شدت احساس میها بهتغییر و تحول در شکل امروزی ساختمان و فضای کتابخانه

یرات رشد  کننده نیاز کاربران در زمان حال و آینده باشد و همگام با تغیطرح و نقشه کتابخانه باید تأمین
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کند تا بتواند کاربران را وفادار به خود نگه دارد. روشنایی مناسب، کنترل دمای هوا، موانع حضور حشرات 

بینی شود تا کتابخانه ها پیشو غیره هم از جمله تسهیالتی است که باید در طراحی ساختمان کتابخانه

 ا باشد. حداکثر مطلوبیت برای کاربر و قابلیت حفاظت از مجموعه را دار 

های مطالعه حاضر نشان داد که بین حذف صداهای مزاحم )آکوستیک( و رضایتمندی کاربران  یافته

هایی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، حذف  رابطه معناداری وجود ندارد. از آنجا که در بیشتر پژوهش

ر تا حدودی دور از صداهای مزاحم باعث رضایتمندی کاربران شده است، حصول نتیجه پژوهش حاض

ای تا حدود زیادی غیرقابل انتظار است، اما دالیل چندی تصور است. با این وجود، گرچه بروز چنین نتیجه

های مورد بررسی  تواند نبود چنین عوامل مخلّی در کتابخانهتوان برای آن متصور شد؛ اولین دلیل می می

های فرهنگی مناسب، کاربران ی مطالعه و مکانفضاها  دلیل تعداد محدود باشد. همچنین ممکن است به 

این حداقل نیز می به  احتمالی دیگر  باشند. عامل  قابل ها راضی  پایین بودن سن بخش  از تواند  توجهی 

درصد از پاسخگویان سن   46ها گفته شد، بالغ بر  طور که در ابتدای بخش یافتهپاسخگویان باشد )همان

(،  1390زاده )ه این پژوهش با نتیجه پژوهش علیزاده جدیدی و قاضیاند(. نتیجسال داشته   20کمتر از  

(، محمدزاده  1395پور )(، مردمی و سلیمان1393مقدم و صابری )(، اسفندیاری1391ملکی گنادیشی )

های خود  ( همخوانی ندارد. این پژوهشگران در پژوهش2006(، سینویرانته )1987(، باد )1396و نوری )

ی معناداری وجود دارد. با توجه به بود سروصدا و شلوغی و رضایتمندی کاربران رابطه نشان دادند بین ن

های انجام شده حذف صداهای مزاحم باعث افزایش رضایتمندی کاربران شده  اینکه در بیشتر پژوهش

بزرگ جوامع  از معضالت  آلودگی صوتی  زیرا  بگیرد؛  قرار  اولویت  در  باید  مزاحم  است، حذف صداهای 

امروز و از عوامل تهدیدکننده سالمت روان انسان است. صداهای مزاحم در کتابخانه باعث تمرکز شهری  

هایی  شود. وجود ساختمان کتابخانه در نزدیکی خیاباننداشتن کاربران، ایجاد ناآرامی و تنش بین افراد می

ن تمرکز و احساس آرامش،  تواند با برهم زدبا ترافیک زیاد، مراکز تجاری، درمانی، صنعتی و کارخانه می

مزاحم می دیگر، صداهای  از طرف  کند.  فراهم  را  کاربران  نارضایتی  خود موجبات  داخلی  تولید  توانند 

ای کتابخانه، انتخاب محل نامناسب های رایانهها باشند. سروصدای تجهیزات الکترونیکی و پایانهکتابخانه

های مختلف در داخل سالن اصلی و جدا نبودن بخشبرای میز کتابدار و مرجع، قرار گرفتن بخش کودک  

 از یکدیگر در ایجاد نارضایتی کاربران نقش دارند. 

طبق نتایج این پژوهش، بین طراحی فضاهای پشتیبانی )خدماتی ـ رفاهی( و رضایتمندی کاربران 

پور (، صراف1389رابطه معناداری وجود داشت. این نتیجه با نتایج مطالعات ابراهیمی، حبیبی و تسبیحی )

(،  1396(، غفاری و محسنی )1396فاطمه و غفاری )(، بنی1390(، مرادپور و مهوش )1390و حریری )

همخوانی دارد. این   (2017)  و بارکلی  (2014)  (، لیم و کو1396فیضی، حسینی، مجیدی و احمدی )

پژوهش  یبانی )خدماتی ـ  های خود به این نتیجه رسیدند که طراحی فضاهای پشتپژوهشگران نیز در 

ویژه کتابخانه( یکی از عوامل مؤثر بر رضایتمندی کاربران است. هر چه امکانات و  رفاهی( ساختمان )به
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 کنند. کاربران احساس راحتی بیشتری می خدمات رفاهی در کتابخانه بیشتر باشد، 

ه عالوه  چون ساختمان کتابخانه ساختمان اداری صرف نیست، وجود فضاهای خدماتی در کتابخان

افزایش می  نیز  را  کتابخانه  کیفیت فضای  کتابخانه،  بر مساحت  افزودن  برای دهد. وجود مکانبر  هایی 

برنامه برگزاری برگزاری  بصری،  ـ  از وسایل سمعی  استفاده  برای  قبیل فضایی  از  های جانبی کتابخانه 

های پژوهشی  مکانی برای بخش  ها و نیزفیلم   ها، جلسات نقد و بررسی کتاب، مکانی برای برگزاری همایش

هایی  و کودک در ارائه خدمات کتابخانه به کاربران بسیار مفید است. در کنار چنین فضاهایی، وجود بخش

نت و نیز نمازخانه در رضایتمندی شاپ، کافیهای بهداشتی، کافیاز قبیل فضای سبز، پارکینگ، سرویس

ها به کتابخانه موفق باشد. از آنجایی  بازگشت مجدد آن  تواند درگیری دارد و نیز میکاربران نقش چشم

های فرهنگی جامعه هستند،  دار بخشی از فعالیتهای معمول خود، عهدهها عالوه بر فعالیتکه کتابخانه

های موسیقی و فیلم نیز فضاهایی مناسب و مجزا  ها و پخشها، همایش الزم است برای برگزاری نمایشگاه 

 رسانی کند. عنوان پایگاه فرهنگی قوی خدمتتابخانه بتواند بهبینی شود تا کپیش

از جالب  کاربریترین و مهمطراحی کتابخانه عمومی  (.  Garmer, 2014)  های معماری استترین 

عنوان ساختمانی مجزا و مستقل در دسترس عموم قرار گیرد و یا با هدف خاصی  تواند بهکتابخانه می

آم یا  تحقیقاتی  مرکزی  بهبرای  طراحی  وزشی  استانداردهای  و  ضوابط  شود.  ساخته  اختصاصی  صورت 

کتابخانه رابطه مستقیمی با اصول طراحی کتابخانه عمومی یا خصوصی دارد که شامل برنامه فیزیکی  

و فضای کتابخانهگسترده بین معماری  معناداری  ارتباط  است. در کل،  رضایتمندی ای  با  عمومی  های 

شکل ظاهری کتابخانه باید دارای ارتباط منطقی با کل مجموعه باشد و با توجه  کاربران وجود دارد. پس 

به هدف و جامعه مخاطب، فرهنگ، شرایط اجتماعی، موقعیت جغرافیایی و عواملی از این دست طراحی 

اندازها و مناظر برای جذب مراجعان و ایجاد مطلوبیت شود و تا جایی که امکان دارد، از بیشترین چشم 

پذیری، چه از نظر مناظر اطراف و چه آنان استفاده شود. انتخاب محل مناسب چه از نظر دسترس   برای

ها و  ها، چمن، مجسمهاز نظر وسعت مهم است. همچنین باید با استفاده از عواملی چون درختان، گل

 غیره به مسیری که برای رسیدن به کتابخانه توسط افراد طی خواهد شد، توجه ویژه کرد. 

پیشرفت علم و فناوری و برطرف شدن نیازهای اولیه انسان، سطح رفاه و خدمات جوامع ارتقاء یافته   با

گرفته امروزی امکانات و تسهیالت رفاهی و خدماتی هم از نظر  است. در نتیجه، با توجه به نیازهای شکل

های منزوی  خانهها تنها قرائت ها ارائه شود؛ زیرا دیگر کتابخانه عینی و هم از نظر ذهنی باید در کتابخانه

جواری با سکوت و آرامش، محلی پویا و بانشاط برای برقراری ارتباط و تبادل افکار  نیستند؛ بلکه در کمال هم 

توان به ازپیش کاربر در کتابخانه می هستند. از مهمترین پیامدهای رضایت کاربران از کتابخانه و جذب بیش 

منظور  ها از همه جهات باید به ایجاد جذابیت به رد. بنابراین، کتابخانه های اجتماعی اشاره ک کاهش آسیب

 جذب و نگاهداشت کاربران بکوشند تا بتوانند رسالت خویش در جامعه را انجام دهند.

کتابخانهپیشنهاد می موانع طراحی  پژوهششود  قالب  در  ایران  عمومی  بررسی  های  های دیگری 
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کتاب سازندگان  و  مدیران  به  می خانهشود.  پیشنهاد  عمومی  کتابخانههای  معماری  طراحی  با  شود  ها 

مکانمالحظه در  گیرد.  کاربران صورت  نیازهای  دقیق  احداث(  های  )زمین محل  سایت  انتخاب  و  یابی 

کتابخانه از وجود فضای کافی برای ایجاد محوطه و فضای سبز مناسب برای مجموعه کتابخانه اطمینان 

انداردهای استفاده معلوالن از بناهای عمومی در طرح معماری کتابخانه در نظر حاصل شود. ضوابط و است

فعالیت انجام  امکان  کتابخانهگرفته شود.  و مطالعه گروهی در  پژوهشی  بههای  و  فراهم شود  منظور ها 

ـ خدماتی همچون   افزایش جذابیت کتابخانه و رضایتمندی کاربران، در طرح کتابخانه فضاهای رفاهی

 بینی شود.نت و غیره را پیش شاپ، کافی کینگ، انتشارات )تکثیر(، کافی پار
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یاسوج(،  مرکزی  کتابخانه  موردی:  )نمونه  بین عمومی  پایاکنفرانس  شهر  نیارش  موسسه  المللی  تهران:   ،

 فرهنگی مبین. سفیران  

( علی  پناهی،  و  محمد  سبحان  طراحی 1394زهرایی،  در  اجتماعی  تعامالت  ارتقاء  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی   .)

المللی دستاوردهای نوین در  کنفرانس بینشهر قزوین.    -های عمومی نمونه موردی: محله آخوند  کتابخانه
 پرداز پایتخت ویرا. ؤسسه مدیران ایده ، تهران: مزیست و مدیریت شهریمهندسی عمران، معماری، محیط 
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 های عمومی کشور. تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه  ساختمان و تجهیزات کتابخانه.(.  1376عازم، پرویز )

های عمومی مرکزی  (. بررسی میزان رضایت مراجعان کتابخانه1390زاده، یوسف )علیزاده جدیدی، مرضیه و قاضی  

ماهنامه الکترونیکی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات  کنندگان.  ئه خدمات به مراجعهاستان مازندران از ارا
علمی  ایران، ارتباط  الکترونیکی  در  1)19،  مجله  شده  بازیابی  از:    98فروردین    20(. 

https://irandoc.ac.ir/phonebook/1453 
( ایتمندی دانشجویان کتابخانه  (. بررسی نقش طبیعت و معماری در رض1396غفاری، سعید و محسنی، مهناز 

انسانی در جامعه،اولین کنفرانس بین مرکزی تبریز.   انجمن توسعه و    المللی توسعه و ترویج علوم  تهران: 

 ترویج علوم و فنون بنیادین.

فرزینفهیمی و  سپیده  )فر،  محبوبه  تجهیزات،  1393یزدی،  و  ساختمان  مجموعه،  از  کاربران  رضایت  بررسی   .)

- 126(،  1)20،  های عمومی رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعهای عمومی یزد.خدمات کتابخانهکتابداران و  

  https://publij.ir/article-1-1207-fa.html از:  99اسفند    11. بازیابی شده در  113

ارتقاء کیفیت  های مؤثر بر  (. ارزیابی مؤلفه1396فیضی، محسن؛ حسینی، باقر؛ مجیدی، وحید؛ احمدی، جواد. )

(،  31)11،  هویت شهر)مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی همدان(.   های عمومیفضای معماری در کتابخانه 

در  54-43 شده  بازیابی  از:    1401شهریور    29. 
https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_11387_8ac2be06ae398407cbf9163e2d1

7d561.pdf 
مندی  (. بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایت 1394حمید و مرادی، ابراهیم )الهوتی، زهرا؛ قنبریان، عبدال

. بازیابی شده در 91-114(،  47-46)16،  نشریه فرهنگ ایالممراجعان کتابخانه نمونه موردی: شهر ایالم.  

از:    1401شهریور    19
http://www.farhangeilam.ir/article_11652_a0bda84e6b09a61bb719c8be9f2a5

02d.pdf 
آمیزی فضاهای داخلی (. ارزیابی رضایت کاربران از معماری و رنگ1395نیا، ایمان )محمدی، مهدی و مطهری

. 379-398(،  3)  22،  های عمومیرسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعهای عمومی شهرستان یزد.  کتابخانه

در   شده  از:  1401شهریور    31بازیابی 
https://publij.ir/browse.php?a_id=1288&sid=1&slc_lang=fa 

)محمود الهه  نوری،  و  توزیع فضایی کتابخانه1396زاده، حسن  بررسی  از  (.  استفاده  با  ارومیه  های عمومی شهر 

(،  4)23  های عمومی،رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع   با تأکید بر عدالت اجتماعی.    GISهای فازیالگوریتم

 https://publij.ir/article-1-1648-fa.htmlاز:    1401شهریور    31. بازیابی شده در  465-441

های عمومی سازمان  (. بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه1388محمودی، علیرضا و میرحسینی، زهره )

. بازیابی  97-116(،  2)78،  فصلنامۀ کتابتهران براساس استانداردهای موجود.    فرهنگی ـ هنری شهرداری

در   از:    1401شهریور    28شده 
http://nastinfo.nlai.ir/article_267_a88a2b4fd70392b631758c8b18a0df6f.pdf 

های عمومی استان خراسان  کنندگان کتابخانه(. میزان رضایتمندی استفاده 1390)  مهوش، محمدو    مرادپور، رضا

کتابخانه  شمالی معماری  و  فضا  اطالع ها.  از  کتابخانه تحقیقات  و  عمومیرسانی  .  381-401(،  3)17.  های 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1053&Number=91&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1053&Number=91&Appendix=0&lanf=Fa
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/243999/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/244000/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b4
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 https://publij.ir/article-1-120-fa.pdfاز:    1401مهر    1بازیابی شده در  

( باغستانی تجلی، عطیه  و  زبردست، مریم  عباس؛  موانع جذب مخاطب  1395مرجانی، سید  و  عوامل  (. واکاوی 

. بازیابی 131-156(،  1)19،  رسانیکتابداری و اطالعدر کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی(.    )پژوهشی

در       از:   1401مهر    1شده 
http://lis.aqrlibjournal.ir/article_45323_7386e34a3660b16a174558066c30390

b.pdf 
رسانی شهرداری  و مرکز اطالع  (. نقد معماری بنای کتابخانۀ مرکزی1395پور، احسان )مردمی، کریم و سلیمان

از:    1401مهر    1.  بازیابی شده در  355-377(،  3)22،  رسانی و کتابخانه عمومیتحقیقات اطالعاصفهان.  
http://publij.ir/article-1-1176-fa.html 

تهران با استفاده از   12های عمومی منطقه تحلیل فضایی کتابخانه(. 1385زاده، منوچهر )معصومی، مرضیه و فرج

GIS  .انسانی علوم  مدرس  تاریخ  191-212(،  1)10،  فصلنامۀ  در  شده  بازیابی  از:    1401مهر    2. 
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-6136-fa.pdf 

.  های عمومی شهر تهران: ارائه راهکارهای عملی بررسی طراحی فضای داخلی کتابخانه (.  1391گنادیشی، مهدیه ) ملکی 
 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.رسانی، دانشکده روان کارشناسی ارشد رشتۀ کتابداری و اطالع   نامه پایان 

ها و ها، موزهنشریه الکترونیکی سازمان کتابخانهها.  (. پیوند با طبیعت در معماری کتابخانه1389ناصری، زهرا )
رضوی  قدس  آستان  اسناد  در  10-1(،  8و    7)2،  مرکز  شده  بازیابی      از:   1398دی    13. 

http://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_50065.html 
سی تأثیر نور طبیعی بر رضایت کاربران در سالن مطالعه دانشگاه  (. برر1395نیکدار، افروز و طباییان، مرضیه )

، اصفهان،  کنفرانس دوساالنه جامعه و معماری معاصر اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان(.
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