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   50-31 :(1) 12مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1399، بهار 1شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

 ی دانشگاه  یها کتابخانه  یکاربرمحور در طراح  کردیرو

جامع در شهر تهران و اهواز(   ی هادانشگاه  یمرکز  یها : کتابخانه ی)موردپژوه 
 

3 یقنبر احمد  ، 2یملک انینوروز دی سع،  *1نظرپور یمحمدتق 
 

  رانی تهران، ا ،یبهشت د یدانشگاه شه  یو شهرساز یدانشکده معمار ار یاستاد .1

  رانی تهران، ا ،یبهشت د یدانشگاه شه  یو شهرساز یدانشکده معمار ار یاستاد .2

 ران ی چمران اهواز، ا د یدانشگاه شه یشناسعلم اطالعات و دانش   یدکتر ی دانشجو .3

 اطالعات مقاله

 02/02/99 تاریخ پذیرش:  27/12/98 تاریخ دریافت:
 چکیده

جامع وابسته به   یها دانشگاه یمرکز یها کنندگان کتابخانهاستفاده  ی مندتیرضا ی مؤثر در ارتقا یارهایمع سهیدر پژوهش حاضر به مقا: هدف
تحق فناور  قاتیوزارت علوم،  پرداخته شده و راهکارها  یدر شهرها  ی و  اهواز  دانشجو   یطراح  یتهران و  فعال  منظور حضور  در    انیبه 

 . شودیم شنهادیپ یدانشگاه ی هاکتابخانه
پژوهش، همة استفاده  یقرار دارد. جامعة آمار  یکاربرد  یها و از نظر هدف در دسته پژوهش   یبیپژوهش حاضر ترک  کردیرو  شناسی:روش
نفر به    255  ، یاخوشه  ی ریگاهواز بودند که با روش نمونه  دچمران یو شه   ی دبهشتیتهران، شه   یها دانشگاه   یمرکز  ی هاکتابخانه   نندگان ک

، به دست آمد.0/ 86کرونباخ  یآلفا بیقرار گرفت و ضر یابیابزار پژوهش موردارز ییایو پا ییروا. شد اب انتخ عنوان نمونه
  شتریب  یدانشگاه  یها ابخانهاز کت  دهندیم  حیآنها ترج  ان،یدانشجو  حاتی اطالعات نشان داد که در صورت برآورده شدن ترج  لیتحل   ها:یافته 

همچن کنند.  ا  نیاستفاده  م  نیدر  مع  نیانگیپژوهش،  انحراف  تهران    یمندتیرضا   یکل  ازیامت  اریو  دانشگاه  کتابخانه  کاربران  گروه  در 
اهواز    دچمرانی شه  دانشگاه   کتابخانه  کاربران  گروه  در و  15/3±18/1  ی دبهشتی دانشگاه شه  کتابخانه  کنندگان فاده است  گروه  در   ،3/ 03/1±93
  یمعنادار یتفاوت آمار  در سه گروه کاربران کتابخانه  یمندتیرضا یکل ازیامت  نیانگیم نیب یآمار آزمون از استفاده  با  و بود 3/ 88/0±85

 (. <001/0مشاهده شد )
در آن    انیباشد که دانشجو   یط یبهبود مح  ی برا  یابزار  تواندیکاربران، م  تیمحور  با  ها کتابخانه  یمطالعه، طراح  جیبا توجه به نتا  گیری:نتیجه 
  ی نمود تا دسترس ینیب شیو مانند آن را پ  یاجتماع  یفضاها ،یارسانه  یفضاها  ،یآموزش  یفضاها توانیکتابخانه م  ی. در طراحرندیگیم  ادی

  ی تمندیکتابخانه، احساس رضا  تیجذاب   شیکتاب، سبب افزا  یها و باشگاه   ،یمالقات گروه   ،یاجتماع  یدادهایرو  ،یآموزش  یبه عملکردها
 کاربران شود.  یاجتماع تیو امن

 ی داخل یمعمار  یهامؤلفه ، یدانشگاه یهابر شواهد، کتابخانه یمبتن  کردیکاربرمحور، رو ها:کلیدواژه 

  :نویسنده مسئول*

 استناد به این مقاله:  
:  ی)موردپژوه  ی دانشگاه  یهاکتابخانه  یکاربرمحور در طراح  کردیرو  .(1399)  روزیان ملکی، سعید، احمدی، قنبرنظرپور، محمدتقی، نو

 50-31(: 1)12 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات.جامع در شهر تهران و اهواز( یها دانشگاه یمرکز  یها کتابخانه
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 و بیان مسئله  مقدمه

  ی هااز دوره   کی مختلف در هر    یجوامع کشورها   یاز اوضاع اجتماع  ی اندازچشم  یفیو ک   یها به لحاظ کمکتابخانه

  نیز و  در بابل    ور پین  عبددر م  ی گل  ی هالوحه  ی هااتاق  به  مربوط   را   کتابخانه   ی فضا  یطراح  ن یبتوان نخست  د یهستند. شا  یخیتار

  کتابخانه بعد   ی در طرح و نقشه بنا  یو تحول اساس  رییتغ  ت.دانس است،  کشف شده  وم یهرکوالن  ی که در حفار  “ ویاتاق آرش ”

در  همچنین  .()  آمد دی پد یراتییها تغکتابخانه  یمعمار یدر طراح جیبتدر  و دوم صورت گرفت یاز جنگ جهان

های  کتابخانه ،  نیشابور، مرو، هرات، اصفهان، ری، شیراز، کرمان، همدان، گرگان  شرق و غرب جهان اسالم نظیراغلب شهرهای  

ها و  کتاب  ی نگهدار  ی برا  تجهیزاتیو    مخزن  ی ها داراکتابخانه در گذشته،    .()  عظیم و معتبر بنیاد گردید

به امانت    ادنددیم  حیها ترجکننده مراجعه  لیدلن یهمبه و    دان بوده   یامکانات رفاه  نیکمتر  بامطالعه    ی سالن برا  کی کتاب را 

ها  کتابخانه   ییو محتوا  ی شکل ظاهر  ،اطالعات  هیو ارا  دی تول  نهیدر زم  یفناور  شرفتبا پی .  مطالعه کنند  یگریگرفته و در محل د

ها را بیشتر از گذشته کرده است. با افزایش استفاده  همچنین سیر تحول فناوری اطالعات اهمیت کتابخانه  است.  رییحال تغدر  

اند و به عنوان  عامل مهمی برای دسترسی به اطالعات تبدیل شده   ها، این ابزارها به ها در بیشتر کارکردهای کتابخانهاز فناوری 

یافته ریزی کتابخانه برنامهعنصری مهم در امر   به زندگی،  اند. همچنین  ها حضور  امید  افزایش  بیشتری  مردم  با  اوقات فراغت 

  .() اختصاص دهند مطالعه توانند وقت بیشتری را برای دارند و می

ارتباطات    یبرقرار  یبرا  یها به محلبخانه کتادر واقع،  مختلف ارتباط برقرار کنند.    یبا قشرهاتوانند  میمردم  ها  ر کتابخانهد

  ییخودشکوفا  به  ازین   های جدید نسبت به گذشته بازنگری شود.ند، بنابراین نیاز است در طراحی کتابخانه اشده   لیتبد  یاجتماع

خود به    یشکوفا کردن استعدادها  یه افراد جامعه در پاست ک   ییهاانسان است و کتابخانه از جمله مکان  ازیمرتبه ن  نیباالتر

  ای فزاینده  بطور  کتابخانه  معماری با  رابطه  در و آسایش کاربران رفاه  که  دهد می نشاننیز  قبلی تحقیقاتد. کننیآنجا مراجعه م

باشد که کاربران از رفت و آمد در آن احساس    یا به گونه  دیکتابخانه با  یمعمار  .()  گیردمی  قرار  موردتوجه

به کاربر    ازین  نیارضا شدن اتوان در  می  یدر معمار  تی شاخص کردن هو  قیاز طر  جهیو قدر و منزلت کنند، در نت  تیشخص

  شرفت ی پ  قیطر  از   یدکند بلکه با  جادیدر فرد ا  ا تنها احساس لذت و آرامش رکتابخانه نه   طیفضا و مح  رودیانتظار م.  کمک کرد

سازد   ا یبهتر کاربر مه  ی ریادگیمل و تفکر کردن و  أت  یرا برا  یمطلوب  ی بخش فضاآرامش  یها مکان  جادیو ا  یدر معمار  تیهو

  برسد   هور کتابخانه به مرحله ظ   ط یاش در محیدرون  یشود و استعدادها   خته یمطالعه برانگ  ن یو ابتکار فرد ح  ت یتا حس خالق
( .) 

  آنها   کنند،  برآورده  را  کاربران  نیازهای  و  ترجیحات  های دانشگاهیکتابخانه   که اگر انجام شداین پژوهش با این فرض  

  ی فردتطبیق   مانند  تسهیالت، خاص  هایویژگی  اساس بر را  بازدید   آنها از  بسیاری  . دارند هاکتابخانه  از  بازدید  بیشتری به  تمایل

  به  مایل  است  دانشجویان ممکن  این،   بر  عالوه   .گیرندمی  نظر  در   داخلی  دکوراسیون   و  داخلی  محیط   راحتی  سطح  ،یگروه  و

   . باشند  تریا سخنرانی و کافه های سالن سمینار، هایاتاق مانند دیگر، امکانات از استفاده 

 
.

.
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تعریف کتابخانه امروزی و قلمرو فعالیتشدت تغییرات،  با هالههای  از  های آنها را  ابهام مواجه ساخته و ضرورت  ای 

  نظر  در  یادگیری  ارتقاء  ها برایکتابخانه   داخلی  محیط  و   منابع   بازنگری در طراحی فضای کتابخانه را دوچندان کرده است.

  مواد   تهیه  و  اطالعات  انتشار  برای   را  خدماتی  و  شودمی  شناخته  اطالعاتی  منبع  عنوان   به  کتابخانهامکانات  .  است  شده   گرفته

  به   حالت فیزیکی  از  منابع  بازیابی  و  ذخیره   دیجیتال،  عصر  ظهور  با(.دهد )می   ارائه  خود  کاربران  برای  مرجع

است    داده   کاهش   اطالعات  بازیابی   برای   را   امکانات   این  از   بازدید   به  نیاز   شخصی  صورت  به   و   یافته   گسترش  دیجیتالی   قلمرو

 کرده   تغییر  دیجیتال  ذخیره   فناوری   شروع   دلیل  به   کتابخانه   برای  فضا  تخصیص   ترتیب،  همین  به   .()

  طراحی   .(است )  توجهقابل  شود،می  یادگیری  و  مطالعه  به   منجر  که  آن،   محیط  دلیل  به   فیزیکی  است. کتابخانه 

 مطلوب  فضایی  ایجاد  و همچنین برای  کنند،می  استفاده   آنها   از  که  افرادی  راحتی  برای   کتابخانه  هایساختمان  داخلی  فضاهای

  عوامل   باید (. بنابراین)  "تأثیرگذار باشد  افراد رفتار  و تفکر  بر تواندمی  محیط"  زیرا  است،   مهم  مطالعه  برای

 . گیرد قرار موردسنجش فیزیکی فضای

هستند؟  دانشجویان مؤثر مطالعه برای  ها کتابخانه طراحی فضاهای داخلیچه عواملی در   -

 شود؟ میکاربران  مندی ارتقای رضایت  باعث  های دانشگاهیکتابخانه در هاییویژگی چه -

  پژوهش   این  خالصه،  طور  به.  است  آنها  دانشجویان   و  دانشگاهی  های کتابخانه  بین   رابطه  بیشتر  بررسی  مستلزم  سؤاالت   این

 داخلی  فضاهای  طراحی  توان می  چگونه   اینکه   و   پردازد،می  آنها  داخلی  های محیط  و   ها کتابخانه  در  فعلی  طراحی  هایشیوه   به 

   :دنبال شده است زیر فرضیه اساس بر  تحقیق این . داد بهبود یادگیری های فعالیت  بهتر  ارتقاء منظور به  را

  ها کتابخانه  از  استفاده   برای   دانشجویان   جذب مندی و  رضایت   در   مستقیمی  تأثیر  ها، کتابخانه  داخلی  معماری  هایویژگی

 دارد.

پیشین    تجارب  و  موردی  مطالعات  ازحاصل    هاییافته  که مبتنی بر  شده   گردآوری  فرضیه  این  به  پاسخ  الزم برای  اطالعات

 .گرفت خواهد قرار تأکید  مورد پژوهش این  در زیر خاص اهداف  شده، مطرح سؤاالت  به  پاسخ  برای است.

  تأثیر  کتابخانه،   از   استفاده   برای  دانشجویان   عالیق  بر   تواند می  که  ساختمان  داخلی  فضای   متداول   های شناسایی قسمت -

 بگذارد. 

  از  استفاده   به   عالقه   و   دانشجویان حضور    بر  که  کتابخانه   در داخل  محیطی اصلی  عوامل  شناسایی  برای   توسعه مدلی  -

 . گذاردمی تأثیر  کتابخانه

 پژوهشپیشینه 

دوم  شده است.    ساخته  و  ، طراحیاطالعات  منابعسایر    و  فیزیکی  هایکتاب  به  دسترسی  و  ذخیره   به منظور  هاکتابخانه

  سمت   به  فیزیکی،  فضای  در   موجود  امکانات  بر  عالوه   ها . کتابخانهکرد  استفاده   منابع   این  از  توانمی  که  هستند  فضاهایی  اینکه

  فضای  رایانه،  طریق  از  ای کتابخانه خدمات به  گسترده  دسترسی وجود  با  . اما، هستند  گذر  حال در نیز  الکترونیکی  خدمات  ارائه

افراد    یریادگی  یبرا  یدائم   گاه یپا  کیها  کتابخانه  (.است )  مهم  همچنان  کاربران  توسط  مورداستفاده   فیزیکی

 یاجتماع  یبه نهاد  شتری ها بکتابخانه  تال یجیامروزه در عصر د  .دارد  یآنان نقش اساسالعمر  در آموزش مادام  باشد و یجامعه م

ذهن    یو بارور  داداستع  ییشکوفا  شه، یدانش مدون بشر، امکان رشد اند  یو نگهدار  یسازمانده  ،یاند که با گردآورشده   لیتبد

  .کنندیم ب یو ترغ  قی د، مطالعه در جوامع را تشوخو ژه ی خدمات و قید و از طرنسازیو جستجوگر را فراهم م ا یخالق انسان پو
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داشته    یدسترسها  مختلف به کتابخانه  یو ذهن  یجسم  ط یدر شراو    نیدر همه سنبتوانند  کند که همه افراد  یم  جابیعدالت ا

 . باشند

محیطی  کتابخانه و  گروهی  مطالعه  برای  مکانی  مطالعه،  برای  ساکت  فضایی  ایجاد  بر  عالوه  برای ها  اجتماعی 

طور که  ها با افزایش امید به زندگی در آینده حائز اهمیت خواهد بود. همان کنند که این ویژگیکنندگان فراهم میمراجعه

کند، آنها نیازمند فضای یادگیری اجتماعی هستند که بتوانند با دیگران تعامل برقرار دسترسی از راه دور، کاربران را منزوی می

را تضمین میکنند. فضای مش از آن  استفاده  به عقاید و فرصت  اطالعاتی، دسترسی آزاد  با  ترک  این فضای مشترک  کند. 

ارتباطی، منابع و فعالیتها، زیرساختها و قوانین، سازمانارزش فیزیکی و  های اجتماعی سر و کار دارند و همکاری،  های 

در   مشارکت  و  تفکر  یادگیری،  مشوق  اطالعات  آزادی  و  اطالعاتی  گفتمانارتباط  مشترک  فضای  هستند.  اجتماعی  های 

ای دموکراتیک ضروری است )کند و برای ایجاد جامعهچارچوبی برای ایجاد شهروندی آگاه و فعال فراهم می 

 .) 

  یادگیری   و  مطالعه  تمرکز،  برای   فرد  هایتوانایی  کتابخانه بر  داخلی  های انجام شده نشان داده است که محیطپژوهش 

  شده   تبدیل  مهم   موضوع  یک  دانشجویان به   سالمت  و  شده   ساخته   محیط   طراحی  بین   گذارد. ارتباطمی  ( تأثیر)

 از  استفاده   میزان  دلیل  به  آنها  عمر  طول  گسترش  هستند و راهکارهایی برای  آموزشی  اساسی  یکی از امکانات  هااست. کتابخانه

دارای    کنند،می   استفاده   کاربران  که  داخلی  هایمحیط  علّت تقویت ها به  کتابخانه   گیرد. همچنینمی  قرار  موردتأکید ویژه   آنها،

  همچنین   و  اجتماعی  های فعالیت   برای   کاربران   استفاده   عواملی نظیر   ها در طراحی کتابخانه  باشند. امروزه،معماری خاصی می

)  هایفعالیت دسترسیفردی  آلودگی  کل  در  حرکت  و  پذیری(،  )  ساختمان،  صوتی 

فن )  مبلمان  و  آوری(،  مبلمان  استاندارد(،  مدرن  تجه  فضا،    کتابخانه  زاتیو 

  (، سازماندهیتر )جذاب   ظاهری  برای   داخلی   دکوراسیون   کردن  روز  (، به )

)کابین  و   مطالعه   میزهای از ها  استفاده  )  و   طبیعی  نور   (،  و  (،  مصنوعی  طبیعی  عوامل 

سمینار و کافه تریا ) هایگروهی، اتاق مطالعه هایاتاق تنوع فضایی مانند  (،های بصری )کیفیت

(، موردتوجه قرار انرژی )  جویی در مصرفصرفه  برای  روشنایی  تجهیزات  (، و 

 گیرند. می

  بیفتد   اتفاقی  خاص  اضطراری  شرایط  در   اینکه  مگر  گیردنمی  قرار  موردتوجه  فیزیکی  اغلب فضای   اهمیتی،  چنین  وجود   با

)  فراهم  کاربران  نفع   به   فیزیکی  کتابخانه  مطالعه  فضای  طراحی  برای   فرصتی  تا  .(گردد 

-آلرژن  مانند  هوا   در  موجود  های آلودگی  یا  ساختمان  تهویه  سیستم   به  مربوط   مشکالت  شامل  اضطراری  موارد  از  هایینمونه 

  موردتوجه  سیل  یا   سوزیآتش  مانند  جدی   اضطراری   موارداز    کمتر  ممکن  سناریوهای   این  به  توجه   با   ها کتابخانه طراحی    .هاست

  دانشجویان از   زیرا  است،  نداده   دست  اهمیت خود را از   یادگیری  فضای  یک  عنوان   به   کتابخانه  فیزیکی  فضای  .گیردمی  قرار

برای    کاربرمحور  طراحی بنابراین،   .() کنندمی  استفاده  طوالنی  مدت زمان   برای در دسترس   مطالعه   فضاهای

 . شود  گرفته نظر حول محور کاربران اصلی آن که دانشجویان دانشگاه هستند در  باید  دانشگاهی، کتابخانه داخلی فضاهای
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 رویکرد مبتنی بر شواهدپژوهش با 

اطالعات   بنابراین   و  است انجام گرفته    شواهد   بر  مبتنیبا رویکرد    پژوهش   این بر    تحقیقات   از  شده   آوری جمع  متکی 

  از   تعدادی   در   پژوهش   این   آوریزیر، جمع   دالیل   به   و  مسئله   ماهیت  به   توجه   با   . است  مشاهدات  و   موردی،   مطالعات  پیشین، 

 . است ضروری  هازمینه

.دهدمی پاسخ پژوهش  فرضیه  به  مستقیماً که دارد وجود  محدودی دانش -

. دارد وجود  کتابخانه  ساختمان بستر  در دانشجویان  رفاه  و  وریبهره  مورد در کمی اطالعات -

  سیزدهم   قرن  به (  )  رویکرد مبتنی بر شواهد   پزشکی، تکامل  حوزه   در

)  باشد  تجربه  و  مشاهدات  از  ناشی  منطق  بر اساس  باید  بیمار  درمان  برای  گیریتصمیم  ایده   که  هنگامی  گردد،برمی

  دیگر   هایزمینه   از   اری(، در بسی)  پزشکی  پس از معرفی در حوزه   شواهد   بر   مبتنی  رویکرد  .(

 . است شده  گرفته کار به   اطالعات علوم و  کتابخانه ،آموزش روانشناسی، جمله از

  چنین   اتخاذ  چگونگی  کردن  مشخص  هدف  با   که  است   این  شواهد  بر  مبتنی  رویکرد  اساسی  ماهیت   گیری،تصمیم  در

را    آن  علمی  صحت  به  توجه  با  شواهد  آن  ارزیابی  وگیرد  می  صورت  خاص  شرایط  یک  برای  شواهد  شناسایی  با  تصمیماتی

  نتایج   کهاست    کسانی  برای   پرخطر  یا  اساسبی  هایجایگزینحذف    روش،  این  کاربرد  از  هدف  در نهایت،   سازد.ممکن می

از ترغیب می  گیرندگانشواهد، تصمیم  بر  مبتنی  رویکرد   در .  دارند  تریمطلوب   استفاده   موجود   اطالعات  ترین مناسب  شوند 

  اطالعات   از  زیادی   تعداد  که   است  زمانی  ، شود  همراه   موفقیت  با  تواند می  شواهد  بر  مبتنی  رویکرد  که   اصلی  موارد   از   یکی  .کنند

. باشد دسترس در

  روان،   سالمت  به   مربوط   مطالعات  با   آنها   ساخت  و   کتابخانه   طراحی  مورد  در   موردی  مطالعات   از  زیادی  تعداد   پیوند 

  دانشگاهی   برای دانشجویان  جذابیت  و  کارایی  دلیل  به  دانشگاهی  کتابخانه  در  موجود   هایپیشرفت  ترینمهم  شناسایی  بهتواند  می

  در  گیریتصمیم از حمایت برای که است شده  تعریف پژوهش  بر  مبتنی شواهد عنوان به شواهد بر مبتنی رویکرد .کند کمک

  عنوان   به   موجود  شواهد   بهترین   از  توانندطراحان و معماران نیز می  .()  شود می  استفاده   ایهای حرفهفعالیت

 مورداستفاده   طراحان  های ارزیابی  و   تجربیات  با  همکاری  و  ترکیب  در  موجود  کنند. شواهد   استفاده   هاگیریتصمیم   برای  مبنایی

 . گیردقرار می

  شواهد   کند عبارتند از: بهترینمی  ایجاد  گیریرا برای تصمیم  مبتنی بر شواهد   رویکرد  اساس  و   پایه  که   اصلی  عنصر  سه

  نظر   در   “آلایده ”زمانی    شواهد .  شرایط  پیرامون  بستر  و  کارفرما  های ارزش  رویکرد؛  این  از   کاربر  ایحرفه  موجود، تخصص

  باالترین   دارای   شواهد   بر  مبتنی  تصمیم  همچنین  و  ،داشته  شود  اتخاذ  باید  که  تصمیمی  بارا    ارتباط  بیشترین  که  شودمی  گرفته

  پژوهش   هایمحدودیت   ازیکی    .دارد  بستگی  در دسترس  تحقیقات  میزان  و  شناختیروش  کیفیت  به  اطمینان  .باشد  اطمینان  میزان

  تواند می شده  آوریجمع های داده  سازماندهی زمینههمچنین   .نباشد در دسترس شواهد است که بهترینزمانی  شواهد بر مبتنی

  شده   آوری جمع  هایداده .  یابد  تغییر  سازمان  زمینه   است  ممکن  زمان،  گذشت   که با  است   این  لیل. د باشد  بالقوه   محدودیت   یک

  از  به غیر از استفاده   دیگری  انتخاب  و  گیرد  قرار  مورداستفاده   فعلی  سازمانی  زمینه  در  تواندنمی  قبلی  سازمانی  زمینه  یک  تحت

  دهد.مین پژوهشگر قرار  اختیار در موجود  شواهد

  از  یکی  (.گردد )  ارزیابی  تصمیم  هر  نتیجه   به صورت سیستماتیک،  است   الزم   راستا،  این   در

  بکارگیری   و   تحلیل  دستیابی،  یتقابل  ،لزوم  صورت  در  علمی  اطالعات   که   است  این  گیریتصمیم  برای  شواهد  از  استفاده   مزایای

دست    توانندمی  دانشگاهی  و  علمی  منابع  از  اطالعات  از  ایمجموعه  دیگر،  عبارت  به  .دن باشداشته   به   آیند به    منظور  و 

 . () شوند   مکانی اعمال بصورت  شواهد،  پشتیبانی با  و زمینه  یک درگیری تصمیم
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  است   شواهد   بکارگیری  و  ارزیابی  آوردن،  بدست  ،پرسش  برای  ایچرخه  فرایند  یک  شامل  شواهد  بر  مبتنی  رویکرد

  دستخوش  خود  رویکرد  در   مدل  این شوند،می  حفظ   و آوری جمع  بیشتری  اطالعاتی  منابع   که   آنجا  از  .()

  با   .کند  شناسایی  دانشگاهی  های کتابخانه  کاربران  روانی  سالمت   با  رابطه  در  را  معماری  هایویژگی  ترینمهم  تا  شودمی  تغییر

  مجدداً موردتأکید   اند شده   شناسایی  قبالً   که   مواردی  و   شوند می  شناسایی  داخلی  محیطی  اطالعاتی، بیشتر عوامل  منابع   آوریجمع

  به   یابد.می  تکامل  عوامل  این   به   مربوط   معماری  هایویژگی  فهرست   ، جدید  داخلی  محیطی  عوامل  شناسایی  با .  گیرندمی  قرار

  که  است  منابعی  تحلیل  همچنین   و  سیستماتیک  انتخاب  ،علمی  ادبیات  کامل  جستجوی  رویکرد،  این  اساس  و  پایه  ترتیب،   همین

.دنگیرمی قرار موردبررسی

 

 گیریتصمیم  در 1مکاشفه پژوهش با رویکرد 

کشف«   یا  یافتن  برای  »اقداماتی  معنای  به  این واژه   یونانی،  ریشه   طبق  .کندمی  ایفا  مهمی را  نقش  گیری، تصمیم  در  مکاشفه

  ، ترپیچیده   های روش  از  تر و دقیق  تراقتصادی   تر،سریع  گیریتصمیم  هدف   با   که   راهبرد  پذیری به عنوان یکاکتشاف  .است

  کلیه   به توجهعدم  دلیل  به  اما  (.است )  شده   گیرد، تعریفمی  نادیده   را  اطالعات  از  بخشی

  که   است  این   امر  این   دلیل   .شودمی  دانسته   کمبود  دارای   جهات   برخی  از   پذیریاکتشاف  ، مسأله  به   مربوط   اطالعات 

گرفته    نادیده   آن   از  بخشی   بلکه  شود، نمی  استفاده   موجود  اطالعات   تمام   از   دیگر،  عبارت  به .  است  مقتصد   پذیریاکتشاف

شود،  تلقی می  خوب  که  را  موردنظر  حلراه   بلکه   کندنمی  حلراه   بهترین  یا  بهینه   حلراه   یافتن  در  سعی  پذیریاکتشاف.  شودمی

 . کندمی پیدا

  عملکرد به  رسیدن برای  گزینه اولین انتخاب. است بهینه حلراه  کردن پیدا شامل حداکثری، عملکرد برای یک محاسبه

 مزیت  که  است  ذکر  به   الزم  (.)  گیردبرمی  را در  بخشرضایت  حلراه   یافتن  معین،  سطح  یک  از  باالتر

  آن   حل  که  کنند  تبدیل  مدیریتقابل  و  شده   تعریف  مواردی  به  را   پیچیده   مشکالت   توانندمی  که   است  این   مکاشفه  از  استفاده 

  این   با .  باشد  تردقیق  پیچیده   های استراتژی  از   تواندمی  کمتری  اطالعات  پردازش  وجود  با  حتی   پذیریاکتشاف  .باشد  ترآسان

  سطح از  چهار  گیری،تصمیم   برای  .است  شده   استفاده   مکاشفه  مدل  از  آن  در  که  داردبستگی    محیطی  ساختار  به  دقت  این  حال،

م سو  سطح  اما  گیرد،می  نادیده   را  دالیل  همه  دومسطح    کند،می  برداریبهره   شناخت  حافظه از  اول  سطح.  دارد  وجود  مکاشفه

برابر  به   را   ها گزینه  همه بادله«،  م»   است  متکی  اجتماعی  اطالعات  آوری گرد  به   چهارمسطح    و  کندمی  دهیوزن  صورت 

کند و  می  آشنایی پیروی  یا  شناخت،   اصل   از شناختی است که  اکتشاف   مرحلة نخست  .()

تنوعات   .شودمی  ظاهر   ،گیریتصمیم   هنگامبه    یادآوری   از   زودتر  آگاهی  در از    پذیری اکتشاف  شناختی،  مکاشفه   یکی 

  شناخته   بیشتری  سرعت  با   یکی  اما   باشند،   شده   شناخته   گزینه  دو   هر  اگر  :شودمی  اعمال  خاص  زمینه   یک  در   که   است   روانشناسی

 ارزش   گیری،تصمیم  با توجه به  شده   شناخته  رسمیت  به  بار  اولین  برای  که  ایگزینه  که  شودمی  استنباط  صورت  این  در  شود،

 . دارد باالتری

اینکه،  برای  اجتماعی  هوش  .است  شده   استفاده   و  طراحی  اجتماعی  اطالعات  برای  تقریباً  اجتماعی  مکاشفه  دوم 

  به   نسبت   بیشتری  اجتماعی، برتری  بسیار  هایگونه  عقالنی  نظر  از  اجتماعی،  شعور  فرضیه  بر اساس  .دارد  کاربرد  پذیریاکتشاف

 
.  
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  برانگیز چالش  فکری  نظر  از  وپذیر  بینیپیش  کمتر  تر،پیچیده   اجتماعی  محیط  زیرا  هستند،  اجتماعی  کمتر  که  دارند   هاییگونه 

 اجتماعی  پذیریاکتشاف  از  فقط  کرد،  استفاده   غیراجتماعی  گیریتصمیم  برای  تواندسته، می  چهار  از هر  که  حالی  در  .است

  دقت،   اهداف   از  اجتماعی  هوش  اهداف   که   است   این  بودن   فرد  به   منحصر   دلیل  .کرد  استفاده   اجتماعی  همتای   در   توانمی

 . باشد  همساالن  از گروهی به وفاداری و  پاسخگویی شفافیت، شامل تا  رودمی فراتر جوییصرفه و سرعت

 

 شناسی پژوهشروش

پژوهش  دسته  در  هدف  نظر  از  و  ترکیبی  حاضر  پژوهش  دارد.  رویکرد  قرار  کاربردی   یا  1شمارشگریه  مکاشفهای 

  بر   مبتنی  محاسبات  اساس  بر  شده،  ارائه الگوی  .است  شده  انتخاب  پژوهش  این  در  اجرا  روش  ترینبه عنوان مناسب  ،2ایمبادله 

  محیط  روابط  به که است  دلیل این  اجتماعی، به  مکاشفه سازگاری عدم . است صورت گرفته  آن کاربران و  کتابخانه بین تعامل

 . کنندمی  استفاده   محیط  آن  از  که  است  کاربرانی  بین  روی تعامل  بر  تمرکز  زیرا  شود؛می  کمتری  توجه  کنندگاناستفاده   و  داخلی

  پژوهش،   فرضیه   به   پاسخ  منظور   به   بنابراین،   . نیست  یکسان  کاربران  بین   روابط   با   آنها   محیط  و   کاربران   بین   رابطه   این،   بر   عالوه 

در    . توجه استقابل  آنها  محیط  و  کاربران  بین   رابطه   از  ترکم  هستند،  مشترک  محیط   در یک  که   کنندگانیاستفاده   بین   تعامل

تحلیل محتوای منابع،    (. باصورت گرفت )  3گیری بر اساس منابع موجود ها، شیوة نمونهگردآوری داده 

ی  ها دانشگاههای مرکزی  کنندگان کتابخانه جامعة آماری شامل همة استفاده همچنین  فهرستی از عوامل محیطی داخلی تهیه شد.  

شهیدبهشتی و شهیدچمران تهران،  های  اهواز بود. دانشگاه تهران و    هایدر شهرجامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  

 های مطالعاتی انتخاب شدند.  اهواز به عنوان نمونه 

روش پیمایش و پرسش از کاربران در قالب پرسشنامه بسته استفاده شد و دیدگاه آنها پیرامون هر یک از عوامل گردآوری  

ارشد و  تحصیلی )کارشناسی، کارشناسیو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این افراد شامل دانشجویان در مقاطع مختلف  

آوری اطالعات،  ها بودند. به منظور جمعهای موضوعی گوناگون و اعضای هیأت علمی دانشگاه دکتری( و پژوهشگران حوزه 

با در نظر  برابر تعداد گویه   5تا    5/2( تعداد مناسب نمونه،  )  4بر اساس نظر کالین  های پرسشنامه است. بر این اساس و 

های تهران، شهیدبهشتی و شهیدچمران اهواز به روش  های دانشگاه نفر از کاربران کتابخانه  370فتن احتمال ریزش نمونه،  گر

بتواند معرف تمامی ای در رشته گیری خوشه نمونه  انتخاب شده  انتخاب شدند تا جامعه آماری  ها و مقاطع تحصیلی مختلف 

پرسشنامه    90هایی که به صورت ناقص تکمیل شده بودند،  ها و حذف پرسشنامهاده آوری دکاربران کتابخانه باشد. بعد از جمع

تهران،   اسناد دانشگاه  اسناد دانشگاه    95از کاربران کتابخانة مرکزی و مرکز  از کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز  پرسشنامه 

و   اهو  70شهیدبهشتی  شهیدچمران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  کاربران  از  پرسشنامهپرسشنامه  نبود  دلیل  به  شد.  تحلیل  ای  از 

های  های کیفیت کالبدی کتابخانه خرده مقیاس برای سنجش مؤلفه  3ای با  گویه  15هنجارشده، از پرسشنامه پژوهشگر ساخته  

نفر    15کنندگان، استفاده شد. برای بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، سؤاالت در اختیار  دانشگاهی از دیدگاه استفاده 

های شهید بهشتی و علم و صنعت ایران قرار گرفت و  نظر در حوزه طراحی معماری دانشگاه از اعضای هیأت علمی صاحب 

- ، روانی5تا    1های  فیزیکی با گویه-های کالبدیخرده مقیاس(.  )   نظرات اصالحی آنها اعمال شد 

  5=    زیادخیلیتا    1=    اصالً در طیف لیکرت از    15تا    11های  افزاری با گویه ی نرم ها، و زیرساخت10تا    6های  عنایی با گویه م

 
.

.

.  

.
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هماهنگی درونی سؤاالت« سنجش و ضریب آلفای    شود. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از »ضریبارزیابی می

 ، به دست آمد. 86/0کرونباخ 
 کاربران پاسخ  از یامت .1  جدول 

 
کاربرمندی هر میزان رضایت امتیاز

 

 
اصالً 

 
تاحدی 

 
زیاد 

 
زیادخیلی

 
 

رتبه  و  منظور سنجش  نمونهبه  تحلیل  بندی  ناپارامتریک آزمون  والیس که معادل  از آزمون کروسکال  های مطالعاتی، 

استفاده میواریانس یک  است،  هماهنگی    برایشود.  طرفه  ابتدا  پژوهش،  دانشگاه البا مسئو  الزم اجرای  کتابخانه ن  و  های  ها 

به عم قبی  قیالاهداف پژوهش، موازین اخسپس برای کاربران    آمد؛   لمرکزی  بودن اطل  از  ل  تکمی  نحوه   عات و ال محرمانه 

  عات الاط  انفرادی طورسپس به  است.  داوطلبانه طرح در  آنها مشارکت که شد  یادآوری همچنین شد. داده  توضیح هاپرسشنامه

پرسشنامهکنندگان  استفاده شناختی  جمعیت و    از   استفاده   با  شده   گردآوری  هایداده   گردید.ل  تکمی  آنها  توسط  هاکسب 

 گردید.ل  حلیناستنباطی های آماری روش

های مطالعاتیمعرفی نمونه 

 
 ناد دانشگاه تهرانکتابخانة مرکزی و مرکز اس: 1تصویر 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650928/figure/figure3/
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ای غنی و گسترده از  کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بزرگترین کتابخانة دانشگاهی ایران است و مجموعه 

زمینه  در  گوناگون  در  منابع  را  ادب  و  فنون  و  علوم  مختلف  کتابخانه د.  گیربرمیهای  کنار  در  کتابخانه  تخصصی  این  های 

اند، بیشتر به امر پژوهش اختصاص دارد و  ها که هر یک برحسب نیازهای علمی و آموزشی ویژة خود به وجود آمده دانشکده 

نة مرکزی دانشگاه  هستة اصلی کتابخاد.  پردازشناسی میشناسی و شرقشناسی، ایرانبه گردآوری آثار مربوط به مطالعات اسالم 

سال   در  سازمان  ،1328تهران  و  نگهداری  و  گردآوری  منظور  انبه  سازماندهی  از  که  غیرکتابی  وزراتخانه تشارات  ،  هاها، 

»مرکز اسناد«    شد،های فرهنگی و مؤسسات و مراکز داخل و خارج از کشور به کتابخانة مرکزی اهدا میها و انجمن دانشگاه 

مترمربع دارای نه    22000ساختمان کتابخانه با مساحت بیش از  د.  نام آن به کتابخانة مرکزی افزوده شکتابخانه دایر گشت و  

مجموعه کتابخانه    ت.طبقه مخزن کتاب و مطبوعات و اسناد اس   5طبقه است که شامل دو طبقه زیرزمین، همکف، طبقه اول و  

های  نشریات ادواری، نسخه   ،یرک، شامل کتابهای چاپمرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران حاوی بیش از یک میلیون مد

اسناد و    های تحصیلی،نامه های چاپ سنگی، پایانهای تاریخی، کتابهای عکسی، اسناد و عکس ها، نسخهخطی، میکروفیلم

 ت.های درسی و مراجع و منابع الکترونیکی اسها و کتاب نقشه  مدارک علمی،

مجموعه کتابخانه مرکزی  فعالیت خود را آغاز نمود.  1339در سال دانشگاه شهیدبهشتی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

های علمی و آموزشی،  فیلمهای اطالعاتی،  بانک  ،هاگزارشو    هانامهعربی و انگلیسی(، پایان   ها و نشریات )فارسی،کتاب  از

های  سالن و  هزار مترمربع است    5  مساحتطبقه و    3کتابخانه دارای    تشکیل یافته است.  های فشرده میکروفیلم، میکروفیش و لوح 

که این تعداد    بوده هزار جلد کتاب    170  فعلی کتابخانهگنجایش    مترمربع مساحت دارند.پانصد  حدود    ،اولمطالعه واقع در طبقه  

توسعه  180تا   جلد  است.  هزار  آماده فهرستپذیر  و  مینویسی  انجام  مرکزی  کتابخانه  در  منابع  از  سازی  یک  هر  و  شود 

 د.پردازنبه صورت تخصصی به ارائه خدمات می ی اقماریهاکتابخانه 
 

 

شهیدبهشتی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه : 2تصویر 

 

اهواز در سال   دانشگاه شهید چمران  نیازهای ج  1354کتابخانه مرکزی  تأمین  باهدف  دانشگاه و  این  اطالعاتی  و    امعه 

اسناد  ع،  های مرجابکت  کاملد. مجموعه  های اقماری دانشگاه تأسیس شهای کتابخانه ریزی و کنترل فعالیت دهی، برنامهسازمان

است  شود و این امر موجب شده  این کتابخانه نگهداری می  در  های کشورنفیس و همچنین آرشیو مجالت و روزنامه   و نسخ 

طبقه و زیربنای   5این کتابخانه دارای د. که منبعی غنی برای دانشجویان و پژوهشگران استان و دانشگاه شهید چمران اهواز باش 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650928/figure/figure3/
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های مطالعه  سالن ت.  اسسعه  قابل توهزار جلد    500هزار جلد کتاب است که این تعداد تا    300هزار مترمربع با گنجایش اولیه    15

های  این کتابخانه عالوه بر بخش در  مترمربع مساحت دارند.  چهارصد حدود یک هزار و  واقع در طبقه دوم ساختمان کتابخانه،

سفارش فهرستامانت،  نشریات،  اطالعها،  و  مدارک  و  اسناد  نیز  نویسی،  خوزستان  اطالعات  بانک  مدرک،  تأمین  رسانی، 

 .تشده اسبینی پیش

 

شهیدچمران اهواز کتابخانة مرکزی دانشگاه : 3تصویر 

 ی پژوهشهایافته

در    کاربرانمندی  معیارهایی برای سنجش و مقایسه میزان رضایت های انجام شده پیشین در این زمینه،  با استناد بر یافته 

گیرند. این معیارها  موردبررسی تطبیقی قرار می کاربراناز  پیشنهادی انتخاب گردیده است و با کمک نظرسنجی هایکتابخانه 

 باشد: و متغیرها شامل موارد زیر می

 
 

 

  
 

 

  یدانشگاه هایکتابخانهاز  کاربرانمندی رضایتسنجش مدل تجربی: 4تصویر 

بررسی هر به  ابعاد و متغیرها در    حال  از این    شود. پرداخته می  هاو سپس مقایسه و تحلیل آن   مطالعاتینمونه    سه یک 

،  09/25±03/5  به ترتیباهواز    شهیدچمرانشهیدبهشتی و  تهران،  های  در دانشگاه   کاربران کتابخانهمیانگین و انحراف معیار سن  

درصد( در مقطع   34/ 1نفر ) 87درصد( از دانشجویان در مقطع کارشناسی،  5/45نفر ) 116بود.   73/23±01/5و  17/4±02/24

های  )با استفاده از آزمون  کاربرانگروه    سه درصد( در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند.    4/20نفر )  52ارشد و  کارشناسی

گاههای دانشکاربران از کتابخانه ميزان رضایت
شهيدچمران اهوازشهيدبهشتی و تهران، 

زیرساخت های نرم افزاری معنایی-روانی فيزیکی-کالبدی

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650928/figure/figure3/
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(  =426/0) استفاده از کتابخانه ( و مدت =343/0(، مقطع تحصیلی )=147/0تست و کای اسکوئر( از نظر سن )-آماری تی

-دانشگاه های  کاربران کتابخانه مندی  دهد که بین رضایتنشان میفیزیکی  -های کالبدیمؤلفهتحلیل اطالعات  همگن بودند.  

، دید و منظر فضاهای  یابی در فضاهای داخلیخوانایی و جهت های  در شاخصاهواز  شهیدچمران  شهیدبهشتی و  تهران،  های  

در  پذیری مبلمان در فضاهای داخلی  انعطافو  ،  ابعاد و تناسبات کالبدی فضاهای داخلیپیرامون،  محیط باز و طبیعت    داخلی به

  سه مندی  بین رضایتتهویه و نورگیری طبیعی فضاهای داخلی    تفاوت معناداری وجود دارد و در شاخص  <001/0سطح  

 (.  2تفاوت معناداری مشاهده نشد )جدول  <05/0در سطح  کاربرانگروه 

 فیزیکی - های کالبدینسبت به مؤلفه کتابخانه  کاربرانمندی برای مقایسه رضایت کروسکال والیسنتایج آزمون . 2جدول  
 

مولفه 

 

شاخص 

 

میانگین رتبه 

 
سطح 

معناداری

 

کاربران کتابخانه  

 دانشگاه تهران 

  :تعداد نمونه 

90 

کاربران کتابخانه  

 دانشگاه شهیدبهشتی 

 95:تعداد نمونه 

کاربران کتابخانه  

دانشگاه  

 شهیدچمران 

 70:تعداد نمونه 

ی
بد

کال
-

ی 
یک

یز
ف

 

یابی در  خوانایی و جهت

 فضاهای داخلی
     

منظر فضاهای داخلی به  دید و 

 محیط باز و طبیعت پیرامون 
     

پذیری مبلمان در  انعطاف

 فضاهای داخلی
     

تهویه و نورگیری طبیعی  

فضاهای داخلی
     

ابعاد و تناسبات کالبدی  

 فضاهای داخلی
     

 

ازدحام  انگیزی و داشتن حس تعلق به مکان کتابخانه،  خاطره شاخص   دودر  مندی  میانگین رتبه رضایتدر این مطالعه،  

دانشگاه    هایکنندگان کتابخانه استفاده دانشگاه شهیدبهشتی کمتر از  کاربران کتابخانه  ، در گروه  سالن مطالعهو تراکم جمعیت  

گروه، تفاوت آماری    سهمندی در این دو شاخص در  بود و آزمون آماری بین میانگین رتبه رضایتشهیدچمران اهواز  تهران و  

از  کنندگان کتابخانه استفاده گروه  سه در مندی ها نشان داد که بین میزان رضایت (. همچنین یافته<01/0معناداری نشان داد )

با یکدیگرهای  شاخص و  (  =459/0)  آرامش و آسایش سالن مطالعه  ،(=0/ 241)  سازگاری کارکردی فضاهای کتابخانه 

داری وجود ندارد. این تفاوت با بررسی سطح معناداری که بیشتر از  تفاوت معنا  (،=992/0)دلپذیری رنگ فضاهای داخلی  

  گردد.دست آمده است؛ آشکار میبه  05/0مقدار 
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 معنایی -های روانینسبت به مؤلفه  کتابخانه مندی کاربرانبرای مقایسه رضایتکروسکال والیس نتایج آزمون  .3جدول  
 

مولفه 

 

شاخص 

 

میانگین رتبه 

سطح  

معناداری

 
کاربران کتابخانه  

 دانشگاه تهران 

 90تعداد نمونه = 

کاربران کتابخانه  

 دانشگاه شهیدبهشتی 

 95تعداد نمونه = 

کاربران کتابخانه  

 دانشگاه شهیدچمران 

 70تعداد نمونه = 

ی
وان

ر
-

ی 
نای

مع
 

سازگاری کارکردی فضاهای  

 کتابخانه با یکدیگر 
     

انگیزی و داشتن حس تعلق  خاطره

 به مکان کتابخانه 
     

      آرامش و آسایش سالن مطالعه 

ازدحام و تراکم جمعیت سالن  

 مطالعه 
     

      دلپذیری رنگ فضاهای داخلی 

 

که   گردید  مشخص  شاخصهمچنین  رتبه  رضایتمیانگین  پایگاه های  از  موتورهای  مندی  و  موجود،  اطالعاتی  های 

( به طور معناداری  76/111و    76/107)به ترتیب  چمران اهواز  کنندگان کتابخانه دانشگاه شهیدکاوش موجود در گروه استفاده 

 (. ≤001/0باشد )( می28/122و    78/133)شهیدبهشتی  ( و 39/157و    04/148تهران )دانشگاه    هایکاربران کتابخانه کمتر از  

  شهیدبهشتی و شهیدچمران به ترتیب   های تهران، در کاربران دانشگاه های اجتماعی موجود  ارتباط با شبکه میانگین رتبه شاخص  

  بین میانگین رتبه(.  <01/0معنادار بود ) کروسکال والیس بود و این تفاوت با استفاده از آزمون  79/111و  65/126 ،73/151

)شاخص و خدمات دیجیتال  اطالعات  فناوری  برای  فضاها  توسعه  قابلیت  و  =855/0های  نرم (  دیجیتالی  کارایی  افزارهای 

  (، تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد. =123/0)موجود در کتابخانه  

،  93/3±03/1تهران  دانشگاه    ربران کتابخانه مندی در گروه کادر این مطالعه، میانگین و انحراف معیار امتیاز کلی رضایت

دانشگاه شهیدچمران اهواز   کنندگان کتابخانه و در گروه استفاده  3/ 15±18/1شهیدبهشتی در گروه کاربران کتابخانه دانشگاه 

مندی  دهد با استفاده از آزمون آماری بین میانگین امتیاز کلی رضایتنشان می  4گونه که جدول شماره  بود و همان  88/0±85/3

کتابخانه   سه در   کاربران  )  گروه  شد  مشاهده  معناداری  آماری  اندرون (.  <001/0تفاوت  و  بیرون  فضای  تلفیق  ایجاد  با    و 

پذیری انعطافیه طبیعی،  توجه بیشتر به نور و تهود.  شوهای بصری در درون کتابخانه، کارکردهای متنوع خلق می گشایش

و    انگیزخاطره ، ایجاد محیطی امن و  و ایجاد آرامش در فضاهای داخلی کتابخانه  ، مدیریت آلودگی صوتیفضاها و مبلمان

برنامه  مدنظر  الکترونیکی  خدمات  کتابخانه ارائه  مدیران  و  طراحان  میریزان،  جذب  تواند  ها  به  باعث  زیادی  کاربران 

 شود.   دانشگاهیهای کتابخانه 
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 افزاری های زیرساخت نرممندی کاربران کتابخانه نسبت به مؤلفه . نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه رضایت4جدول  
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قابلیت توسعه فضاها برای فناوری  

 اطالعات و خدمات دیجیتال 
     

موجود افزارهای دیجیتالی کارایی نرم 

 در کتابخانه 
     

      های اطالعاتی موجود پایگاه 

      های اجتماعی موجود ارتباط با شبکه 

      موتورهای کاوش موجود 

      مندی کل رضایت 

 

 گیریبحث و نتیجه

و    اند تی فراهم شده در گذشته توسعه یافتهفراتر از خدمات سنّهای دانشگاهی،  و به خصوص کتابخانه ها کتابخانه امروزه  

بیشتر یک مرکز اطالعاتی  های جدید . کتابخانهدنگیرمیفناوری شکل های و پیشرفت )کاربرمحور(  در قالب تقاضاهای کاربر  

یادگیرنده خواه  تا صرفاًنو  بود  قفسهمجموعه  د  از  و  بایست  می  هاکتابخانه   .های کتاب و فضاهای مطالعهای  محیطی راحت 

های مختلف فراهم کرده و فضای یادگیری مشارکتی حمایتی را همراه با دسترسی سریع و آزاد به منابع اطالعاتی را در قالب

بنابراین معماران در طراحی کتابخانهنمایدتشویق  برای دانشجویان  را   نیازهای متنوع کاربران فضای مشترک  .  به  با توجه  ها 

ان،  شناس، روانانشناسجامعه،  انعالوه بر معمار  دیبا  هاکتابخانه  یدر طراح  کنند.میرا برای تعامل بیشتر کاربران فراهم    اطالعاتی

  دا یتعلق خاطر پ  فضانسبت به آن  کاربران  باشد که    ی اکتابخانه به گونه  یمعمارتا  حضور داشته باشند    یفن  ان و مهندسکتابداران  

 د.ننک 

 فضا  کیدر    تجهیزات  ریو سا  مبلمان  ها،به جلوه درآوردن رنگ  یبرا  یطراح  یسازهماهنگ  ها،ی کتابخانهداخل  یحطرا

فرم، نور، رنگ، بافت،    لیها از قب از عناصر و مؤلفه  یگوناگون   فیط  یداخل  یطراحساختمان به صورت هنرمندانه است.  ای

  ی کار طراح هستند که همگ  یعناصر ابزارها  نی. اردیگیرا در برم  مبلمانو    ینییو تز  یعناصر کارکرد  وار،یکف، سقف، د

نیز تائید شده      این یافته در پژوهش   .رندیهمگون قرار گ  طرح مرتبط و  کیطور هماهنگ و متناسب در ه ب   دیبا

 د. بو

  دانشگاهی   هایکتابخانه   از  دهندمی  آنها ترجیح  دانشجویان،  ترجیحات  شدن  برآورده   صورت   در  داد که  نشان  این پژوهش

  محیطی  بهبود  برای  ابزاری  تواندمی  کاربران،  محوریت  با ها،کتابخانه  طراحی  که  شودمی  استدالل  بنابراین  .کنند  استفاده   بیشتر

  ای، فضاهای اجتماعیفضاهای آموزشی، فضاهای رسانه توان  می  در طراحی کتابخانه   .گیرندمی  یاد   آن  دانشجویان در  که   باشد

  های کتاب باشگاه و  رویدادهای اجتماعی، مالقات گروهی،    آموزشی،  های کالس  به  دسترسی  بینی نمود تاو مانند آن را پیش

به منظور  ها موثر است.  . در واقع، توجه به طراحی فضاهای چند منظوره بر میزان رضایتمندی مراجعان کتابخانه را به وجود آورد
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خدماتی -ن فضاهای رفاهیتواافزایش جذابیت کتابخانه و احساس رضایتمندی و امنیت اجتماعی کاربران، در طرح کتابخانه می

 .دکربینی نت و ... را پیش، کافیتریاهمچون انتشارات، کافی

شود تا افراد احساس رضایت  پذیری فضا برای ایجاد تغییرات جدید، باعث میمشارکت افراد در خلق مکان و انعطاف

به آن مکان داشته باشند از    ت یحس رضا  جادیا  با (.  )  بیشتری نسبت    ی نوع  کتابخانه، فرد 

در  و    رودمی  ارفضا به شم  نیبه اه  مراجعبرای  افراد    بیمؤثر در ترغ  یکه به عنوان گام  شودیم  جادیدر فرد ا  یمکان  یدلبستگ

  یو فرهنگ  یسطح فکر  ی در جامعه و ارتقا جرایم  آمار    کاهش شاهد    توان میها  پر رنگ شدن حضور افراد در کتابخانه  جه ینت

با  یداخل  یفضا  یتراح  د.افراد جامعه بو با درک فضا  باشد  ی اگونهبه   دی کتابخانه   یو رسم  یاجتماع  یکه مراجعان همزمان 

راحت باشد  زین  یاحساس آرامش و  ز  یداخل  ی فضا  یطراح.داشته  بر  تعادل   ییبایکتابخانه عالوه  باشد که    ی اگونهبه   د یبا  و 

،  اسیتناسب و مق،  تکرار عناصر،  هااستفاده از رنگمبلمان و تجهیزات،    دمانی چ  قیاز طر  تعادل  .کند  لیو تسه   جیرا ترو  یدسترس

 (.د )ریگیانجام م یرسمریو غ یقرار دادن دو بخش مطالعه رسم

ر  یناپذییجدا  ی مبلمان بخشو زاتیتجه  .گذاردیم   ریکتابخانه تاث داخلی    یبر فضا  مبلمانهای پژوهش نشان داد که  یافته

به صورت    تواندمی،  پذیرمبلمان انعظاف از    یریگمطالعه و کار با بهره   ژه یو  ی فضاها.  کتابخانه هستند  کی  معماری داخلیاز  

شود  پیشنهاد میرفت.  و صدا کمک گ  دیبه عنوان حائل د  تجهیزات کتابخانه از    توانیم  فضاها  نیدر ا.  استفاده باشدطرح باز قابل

برآوردن   یبرا  دیها باکتابخانه  ساختمان وجود داشته باشد.ها ادغام آن توسعه و شود که امکان  طراحی ی مطالعه طور یفضاها

به    د یباکتابخانه    یداخل  ی فضا  .باشد  ریپذامکانینده  در آ  فضاها  پذیریدر صورت لزوم توسعه و  شوند    طراحی  نده یآ  ی ازهاین

  ی از اصول مهم در طراح  ،پذیریرسیباشد، چرا که اصل سهولت دست  یمتعدد  یرهایمس  یشده و دارا   لیتبد  الیس  یفضا  کی

  داشته باشد.  یخاص  ی باشد که مراجعه کنندگان احساس آرامش و راحت  ی ابه گونه آن    یداخل  یطراحهمچنین    . هاستکتابخانه

در نظر گرفته شود تا امکان مطالعه    ی سبز  یهافضا   نیهمچن  بقت دارد. مطا    ها با نتایج پژوهشاین یافته 

برا  ییدر فضا تفک  یداخل  ی فضاهاشود  پیشنهاد می  . کاربران فراهم شود  ی باز و شاداب   ییشده و تداخل فضا  ک یکتابخانه 

که    ن یعالوه بر ا  هاجداکننده   ن یمتحرک است. ا  هایجداکننده استفاده از  این فرایند    به   دنیرس  ی راه برا  نینداشته باشند. بهتر

 د.سازنی ممکن م نده یاندازه و گسترش فضاها را در آ  رییبرخوردارند، تغ  یو ظرافت خاص ییبایاز ز

دانشگاه   ی اکتابخانه  زاتی انتخاب تجه  یهامالک  نیترمهم مناسب، کاراها،  در  و دوام  سهولت    ،ییبایز  ،ییاستحکام 

نگهدار  ییجابجا برا. باشدیم  ی و  رنگ  انتخاب  بخش  کیهر  یهنگام  با  ی هااز  و   یهایژگیوبه    دی کتابخانه  رنگ    هر 

  ازین  شتریکه به تمرکز ب  هاکتابخانه  یداخل  یفضا  یزیرنگ آم  یبرا  یخنث  یهاآن توجه کرد و استفاده از رنگ  یکاربردها

کتابخانه    یفضا  یمختلف برا  یهرچند نورهاد.  را به حداقل رسان  اه یس  رنگ  دیاالمکان بایحت  و   انتخاب است  نیبهتر  دارند

  ی استفاده از نور مصنوع  با توان  را میآن    ی است و کمبودها  دی خورش  میرمستقیغ  استفاده از نور  ،نور  نیبهتر  یشده ول  شنهادیپ

 کرد. و زرد است جبران   دیاز نور سف یقیکه تلف

  . باشد  ریپذامکان  کاربران  یبرا  میمستق  یباشد که امکان دسترس  یابه گونه   دیبا  دانشگاهیهای  کتابخانه   یطراحهمچنین  

  ار یمع  کی  حرکتی،-افراد دارای محدودیت جسمی  یبرا   ژه یبه کتابخانه و حرکت آزادانه در آن به و  آسان  یریپذیدسترس

  و   ریپذانعطاف  کپارچه،یامکان    کتابخانه تا حد  تمانالزم است ساخ. در این راستا،  ستهاکتابخانه  یدر معمار  تیفیک   یاساس
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  های پژوهش این نتایج در راستای تأیید یافته .  برندبآن بهره    به راحتی ازکنندگان بتوانند  که استفاده   یا باشد به گونه  الوصولسهل
 نیز بود. 

وجود موانع    ه علتکه ب   ییرهایشود. مس  یطراح  خواناکتابخانه به صورت    مسیرهای دسترسیاست    بهتردر این راستا،  

  ده یچ یپ  یرهایمس  کند.یبسته را فراهم م  ی فضا  یالقا  ای  خواناییعدم شود اغلب  یم  دیناپد  دید کاربرانجهت از    رییتغ  ایبلند  

حمل و    یهاباشد که مسافت  یکتابخانه طور  یطرح داخلشود  د و پیشنهاد میشویم  هااز کتابخانه  نهیمانع استفاده به  یکیتراف

کتابخانه  منابع  کاهش    یانقل  ممکن  حداقل  بسزایمنیز  راهنما    یتابلوها.  ابدیبه  سهم  افزا  ییتوانند   ی دسترس   شیدر 

 . جذاب و کارآمد باشند، ساده  د یراهنما با. تابلوهای داشته باشند یریپذواستفاده 

از  از دیدگا پیرامون یکی دیگر  باز و طبیعت  اصول مهم در طراحی  ه کاربران، دید و منظر فضاهای داخلی به محیط 

اهاکتابخانه  دانشگاهی  این رو،  ستی  از  پنجره .  است  کتابخانهبهتر  از شها در  و  باشند  بلند  دو جداره و رفلکس    ی هاشهیها 

براق باشد تا نور را    دیبان   وارها یپوشش کف ساختمان و رنگ د.  شودیگرما م  جادیچون باعث بازتاب نور و ا  ؛ استفاده نشود

 .  سطوح مناسب اتخاذ شود ،خاص یکارکردها ی برا و  مناسب داشته باشد  یریصداگ تیظرف د یسطوح کف با .انعکاس بدهد

اعضا به کاوش    ق یتشو  جلب توجه و   ، یهدف از نقاط کانون  . باشند  ینقاط کانون  یدارا  دن توانمیی دانشگاهی  هاکتابخانه

  یطیمح  جادیو با ارانگیزد  را ب  حس کنجکاوی کاربران  دیبا  یاکتابخانه  یداخل  یفضا  یطراح. بنابراین،  است  شتریکشف ب  و

د  نباش  ناتیتزئساختار فیزیکی و از  یریناپذییبخش جدا  دی با ینقاط کانوند. نک دعوت  یریادگیآنها را به خواندن و   ،خالقانه

از نظر مق پ  ا یرنگ    سبک،   ،اسیکه  نوآوری توها زمانی میکتابخانه.  هستند  وستهیطرح به هم  برای    انند یک فضای سازنده 

 د. ها و یا دانش و آگاهی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارنها بتوانند منابع، شبکه، پروژه آن  کهایجاد نمایند کاربران 

با تحوالت  های دانشگاهی  کتابخانه سازگار شدن  های آتی به منظور  در پژوهش ، ضرورت دارد  ساس نتایج پژوهشبر ا

بازنگری  نیاز به  های روز  برای همگام شدن با فناوری   کتابخانهفضای فیزیکی  شود.  شناسایی  آنها  نقاط قوت و ضعف  ،  جدید

ها و ابزارهای کاربردی برای استفاده موثر از  به مهارت   کاربران بایست  می   اطالعاتیبرای برآوردن نیازهای  همچنین  و    داشته 

شود  ، پیشنهاد میاندها به محلی برای گفتگو و تعامل افراد با یکدیگر تبدیل شده کتابخانه از آنجا که  د.  شون منابع کتابخانه تجهیز  

و با توجه به محدودیت مکانی،   رندیرا در نظر بگافزاری  های نرم برای زیرساختروز  فناوری    ،هاکتابخانه  یمعماران در طراح

ی  هافضای مشترک اطالعاتی به وجود آورند. فضای مشترک اطالعاتی مفهومی برای سازگاری با شرایط متغیر امروز کتابخانه 

به حجم  خاص،    در یک مکانوانند  تکاربران میشود که از طریق آن همه  ست و به عنوان درگاهی توصیف میدانشگاهی ا

از فضای کتابخانه به صورت بهینه استفاده کنند. به عبارت دیگر با توجه به    و جهان دسترسی داشته    وسیعی از منابع اطالعاتی

فضا و    ،محدودیت  اطالعات  مدیریت  دسترسی،  بر  اطالعات،  مالکیت  به جای  و  شده  نگهداری  کتابخانه  در  کمتری  منابع 

 شود و در چنین فضاهایی یادگیری مشارکتی نقش محوری دارد. خدمات تاکید میهوشمندسازی 
 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  هیچ
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