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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش بررسی میزان رضايتمندی استفادهکنندگان کتابخانه مرکزی تبريز از طبیعت و
معماری کتابخانه و نقاط قوت و ضعف معماری اين کتابخانهها است .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع
پیمايشی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود .جامعه آماری پژوهش  011نفر از دانشجويان
مراجعهکننده به کتابخانه مرکزی تبريز بودند که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .روايی پرسشنامه
بر اساس شاخصهای  CVRو  CVIبا  01نفر از متخصصان مطرح و تأيید شد .پايايی پرسشنامه با محاسبه
ضريب آلفای کرونباخ از طريق باز آزمايی و ضريب همبستگی باالتر از  1/19محاسبه و تأيید شد .دادههای
بهدستآمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی (میانگین  ±انحراف معیار و فراوانی – درصد) و آزمون
ضرايب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرمافزار آماری  ،SPSS.20موردبررسی و تجزيهوتحلیل آماری
قرار گرفت .يافتههای پژوهش نشان داد ،که میزان رضايت پاسخگويان از معماری داخلی کتابخانه در سطح
خوب ( 01درصد) ،از معماری و نمای بیرونی کتابخانه در سطح بسیار خوب ( 09درصد) ،از طراحی محوطه
کتابخانه در سطح بسیار خوب ( 99درصد) ،میزان رضايت از طراحی فضاهای سبز و چشماندازهای محیط
کتابخانه در سطح خوب ( 00درصد) ،از جذابیت نمای بیرونی ساختمان کتابخانه در سطح خوبی ( 99درصد)،
قرا داشت .همچنین میزان از راحت ،دلپذير و جذاب بودن مکان کتابخانه در سطح خوب ( 96درصد) ،از
ساختمان و تجهیزات کتابخانه در سطح خوب ( 99درصد) و از موقعیت مکانی کتابخانه نیز در سطح بسیار
خوب ( 90درصد) ،از فضای مناسب جهت ترغیب به مطالعه و يادگیری در سطح خوب ( 90درصد) و از
کافی بودن مساحت فیزيکی فضاهای کتابخانه نیز در سطح خوبی ( 06درصد) ،قرار داشت .محاسبه آزمون
 .0دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،قم.
پست الکترونیکbanifatemeh_1246@yahoo.com :
 .0استاديار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،قم.
پست الکترونیکGhaffari130@yahoo.com :
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ضرايب همبستگی پیرسون نیز نشان داد ،که بین تمام متغیرهای ابزار پژوهش و رضايت دانشجويان رابطة
معناداری در سطح  66درصد وجود دارد .بهطورکلی در بسیاری از موارد ازجمله معماری داخل و خارجی،
نمای بیرونی ،مساحت ،تجهیزات و فضای سبز از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و دانشجويان رضايت کامل
از آن دارند.

واژههای کلیدی :رضایتمندی ،شهر تبریز ،طبیعت ،مراجعان کتابخانه ،معماری

مقدمه
انسان همواره با طبیعت در ارتباط بوده و با دستکاری در طبیعت سعی داشته است که
بهگونهای بهینه طبیعت را در خدمت خود درآورد .اين نوع همزيستی بهخوبی در طول
تاريخ بشر ديده میشود .بهعبارتیديگر بشر از زمانی که به ساخت سرپناه ،مسکن،
محیطزيست و  ...پرداخته و آنها را مورد بهرهبرداری قرار داده است ،همواره به عوامل
موجود در طبیعت توجه داشته و طبیعت را بهعنوان يک مؤلفه مهم و اساسی در نقشهها و
طرحهايش مورداستفاده قرار داده است( .کیانی )0901 ،معماری ايرانی با سابقه چند
هزارساله همواره متأثر و در تعامل با طبیعت بوده است .استفاده از آب (مظهر پاکی ،روشنايی
و جريان داشتن زندگی) در حوضها ،نهرهای روان در باغهای ايرانی و آبنماها و استفاده
از گیاهان (مظهر شادابی و سرزندگی) در باغها ،باغچهها و گودال باغچهها همگی
نشاندهنده تفکر معماران سنتی ايران در استفاده مفهومی از طبیعت است .در اين معماری
طبیعت هوشمندانه حالت کاربردی پیدا میکند و معماران آگاهانه سعی میکنند تا به طبیعت
تسلط يافته و آن را به نظم بکشند و با شناخت رفتارهای طبیعت از آن به نفع انسان بهره
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گیرند .زيباشناختی ،هويت بخشی و ارتقای نقش عملکردی ازجمله نتايجی است که معماران
ايرانی در گذشته با استفاده مفهومی از طبیعت به آنها دست يافته بودند .در اين معماری
انسان ،طبیعت و معماری وحدت عمیق و ريشهداری باهم دارند که به بهبود زندگی انسان
منجر شده است .درواقع میتوان معماری سنتی ايرانی را تجلی ارتباط و تعامل حکیمانه انسان
و طبیعت خداوندی دانست (حمزه نژاد.)0909 ،
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همزيستی میان انسان و طبیعت در تمدن اسالمی نیز بهصورت آشکاری وجود داشته
است .ساختههای موجود در جهان اسالم همچون در تمدنهای سنتی ديگر با طبیعت همسو
و هماهنگ بودهاند .بهعنوان نمونه استفاده از بادگیرها در شهرهای مرکزی ايران ازجمله
يزد ،کاشان ،کرمان نشاندهنده دانش آدمی برای بهرهبرداری هر چه بیشتر از عوامل طبیعی
موجود در فرهنگ اسالمی است که در عین زيبايی و کارآمدی نهتنها با محیط طبیعی سر
ناسازگاری و جنگ ندارد بلکه با آن کمال هماهنگی و موازنه را دارد (نصر.)0901 ،
اهمیت اين همزيستی عالوه بر دستاوردهای مادی ،نهتنها سبب آشنايی انسان با طبیعت
میگردد ،بلکه رابطه فرد را با محیط اطرافش تداوم میبخشد و باعث حداکثر استفاده بهینه
از عوامل طبیعی موجود از قبیل انرژی نور و آب و باد و جلوگیری از مصرف صرف
انرژیهای خارجی میشود؛ اما امروزه يکی از مشکالت گريبان گیر تمدن معاصر فراموش
کردن اين بعد از معماری است .درنتیجه در حال حاضر بسیار سخن از آن میرود که
معماری را به صورتی درآورند که چشماندازهای بشری با طبیعت همسو باشد زيرا تجربه
ثابت کرده است اين همسويی در شکلگیری شخصیت ،رفتار و نظام عملکردی انسان
مؤثر است.

«عادت کردن» به حضور در چنین فضاهايی در زندگی امروز ما ،خصوصیتی است که ما
را به سمت بديهی بودن زندگی در چنین مکانهايی میکشاند؛ اما سؤال اينجاست :آيا
فضاهای بیشماری که ما تمام لحظاتمان را در آنها سپری میکنیم ،فضاهايی مناسب برای
رفع تمام نیازهای جسمانی و روحانی ما هستند و آيا کسانی که اين فضاها را میسازند،
میتوانند زندگی را با توجه به هر دورهی زمانی حیات انسانی ،در آن جاری سازند.
پیوندی نزديک با طبیعت که در ساختوسازهای دورههای پیشین ديده میشود ،بسیار فاصله
داريم .گستردگی و پیچیدگی فضاهای امروزی و وجود تعدد تخصصهايی برای ساختن
آنها ،انسانها را به اين باور رسانده است که محیط زندگیشان را نه خود آنها ،بلکه ديگران
بايد برايشان بسازند .اين در حالی است که به تعداد انسانها و فرهنگها ،تفاوت وجود دارد
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معماری در هم آمیختن هنر و دانش (فناوری) در جهت خلق محیطی مناسب برای
نیازهای انسانی است (هلمن )0900 ،با تأکید به اين تعريف و عنايت به اينکه طبیعت
سرچشمه احساسات ،شور ،شعف ،رايحه ،فضا و زيبايی است و با توجه به اينکه انسان نیز
فطرتاً طبیعتگرا و طبیعت خواه است پس میبايست همواره دستساختههای بشری در
هماهنگی و همخوانی با طبیعت باشد .ازآنجايیکه يکی از دستاوردهای بشريت کتابخانه
است که با هدف خدمترسانی به جامعه ايجاد میشود و وجود آن بر روند و توسعه و
بالندگی فرهنگی کشور تأثیرگذار است لذا بايد بهگونهای هماهنگ با محیط اطرافش
ساخته شود که هر بیننده را در اولین نگاه مجذوب خويش سازد و استفاده از آن عالوه بر
رفع نیازهای اطالعاتی کاربر ،شوق برانگیز و شادیآفرين باشد در غیر اين صورت
بیرغبتی و بیانگیزگی کاربران به مراجعه و استفاده از کتابخانه را به همراه خواهد داشت؛
بنابراين هرگاه معماری کتابخانه بر اساس اصول و ضوابط منطقی و همسو با خواستههای
فطری و طبیعی انسانها و هماهنگ با طبیعت باشد عالوه بر اينکه محیطی زيبا و آرامش
بخشی را برای کاربران فراهم میسازد ،صرفهجويی قابلمالحظهای در هزينههای کتابخانه
به دلیل بهرهگیری از عوامل طبیعی موجود (انرژی باد ،آب و خورشید) به دنبال خواهد
داشت؛ بنابراين با مشخص شدن جايگاه طبیعت در معماری کتابخانهها ضروری است انواع
رويکردهای موجود در اين رابطه موردبررسی قرار گیرد تا با آشنايی کافی با هر يک از
رويکردها بتوان بهترين رويکرد را در رابطه با نیازهای انسانی مشخص ساخت( .ناصری،
)0906
از سويی با افزايش مراجعهکنندگان و نیازهای کارکنان و استفادهکنندگان به کتابخانهها
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سبب شده که تغییراتی در اين کتابخانهها صورت بگیرد ،ازجمله نیاز به بررسی ساختمان و
فضاهای داخلی ،وسايل و تجهیزات اين کتابخانه نیز موردتوجه قرار گرفته است .در اين میان
اهمیت کتابخانههای عمومی و لزوم برخورداری آنها از شرايط و امکانات و وضعیت
مطلوب و نیز بهرهبرداری هرچه بیشتر از امکانات موجود ،ايجاب میکند تا نسبت به عملکرد
اين کتابخانهها آگاهی يافته و پايهای برای بهبود وضعیت کتابخانههای موجود و ارزيابی
آنها فراهم شود ،بهطوریکه برنامهريزی جديد بر مبنای صحیح استوار گردد .ازآنجايیکه

46

ارزیابی تأثیر طبیعت و معماری در رضایتمندی دانشجویان ...

هدف هر کتابخانه و مرکز اطالعرسانی ،تالش برای جلب رضايت استفادهکنندگان از
خدمات مختلف است و همه فعالیتها اعم از خدمات ،دستاوردها و مجموعة عملکردها
در جهت رسیدن به اين هدف است .آگاهی از عاليق ،فعالیتها و نیازهای اطالعاتی
استفادهکنندگان ،عامل مهمی در باال بردن کارايی کتابخانهها و رفع نیازها ،کاستیها و
خواستههای استفادهکنندگان ،به شمار میرود (رادباوه و تصويری قمصری.)0909 ،
رضايتمندی ،ارزيابی و پاسخ عاطفی مصرفکننده به تجربه کلی از استفاده از يک محصول
يا خدمت است که اقدام به خريد را تقويت میکند .بهعبارتديگر ،رضايتمندی مشتريان
عبارت است از :احساسات خوشايند يا ناخوشايند شخص که از مقايسة عملکرد ذهنی وی،
در قیاس با انتظارات او ناشی میشود (الیور .)0660 ،بهطورکلی رضايتمندی در کتابخانه را،
واکنش عاطفی فردی ،نسبت به خدمات يا محصوالت آنجا ،تعريف میکنند (اپلگیت،
 .)0669بررسی میزان رضايت استفادهکنندگان از کتابخانهها از سال  0601آغاز شده است،
در آن سال برای اولین بار ،کتابداران به استفادهکنندگان و نیازهای آنها توجه کردند .از
آن زمان به بعد ،بررسی رضايت استفادهکنندگان و نظرات آنها ،يکی از رايجترين
تحقیقها برای ارائه برنامههای بهتر به مراجعان بوده است (مرادی مقدم.)0900 ،
بر اين اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش طبیعت و معماری در رضايتمندی
دانشجويان کتابخانه مرکزی تبريز است .در اين مطالعه به سؤاالتی از قبیل میزان رضايت از
معماری داخل و خارجی و نمای بیرونی کتابخانه ،میزان آرامش و جذابیت کتابخانه برای
جذب شدن به اين مکان ،مساحت فیزيکی ،موقعیت مکانی و فضای سبز و چشماندازهای
طبیعی در کتابخانه پاسخ داده شده است.
ذيل میآيد ،مروری است بر برخی پژوهشهای انجامشده و مرتبط با اين موضوع در خارج
و داخل کشور.
الهوتی و همکاران ( )0960در پژوهش خود به بررسی نقش طبیعت و معماری در
رضايتمندی مراجعان کتابخانههای شهر ايالم بهصورت موردی و به روش پیمايشی-
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توصیفی از طريق پرسشنامه پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد ،که میزان رضايتمندی
مراجعان و مؤلفههای معماری و طبیعت مطرحشده در پژوهش ،در سطح پايین بود.
فهیمی فر و فرزين يزدی ( )0969در مطالعه خود به بررسی رضايت کاربران از مجموعه،
ساختمان و تجهیزات ،کتابداران و خدمات کتابخانههای عمومی يزد ،به روش پیمايشی و از
طريق پرسشنامه محقق ساخته پرداختند .يافتههای اين مطالعه نشان داد ،که کاربران از چهار
معیار منابع ،ساختمان و تجهیزات ،کتابداران و خدمات کتابخانه بیشترين رضايت خود را
اعالم داشتند.
مرادپور و مهوش ( )0961در مطالعه خود به بررسی میزان رضايتمندی کاربران
کتابخانههای عمومی خراسان شمالی از فضا و معماری کتابخانهها به روش پیمايشی-توصیفی
از طريق پرسشنامه پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد که میزان رضايتمندی در معیارهای
عمومی ارزيابی معماری کتابخانه و معماری داخلی فضاهای اصلی کتابخانه پايین بود.
حیدر تامینی و همکاران ( )0961نیز در مطالعه خود به بررسی وضعیت ساختمان و
تجهیزات کتابخانه مرکزی تبريز در مقايسه با استانداردهای کتابخانههای عمومی و بررسی
رضايت مراجعان از فضای کتابخانه پرداختند .اين پژوهش به روش پیمايشی-توصیفی با
حجم نمونه  91نفر انجام شد و يافتههای پژوهش نشان داد ،که وضعیت ساختمان و تجهیزات
کتابخانه مرکزی تبريز تا حد زيادی با استانداردهای ايفال مطابقت داشت.
چاندراسکار و سیواساسان ( )0109در پژوهش خود میزان مراجعه و رضايت کاربران
گروه سنی کودك و نوجوان را به کتابخانه عمومی جافنا در سريالنکا با استفاده از پرسشنامه
ساختاريافته بررسی کردند و به اين نتیجه رسیدند که بیش از نیمی از پاسخگويان از نحوه
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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چیدمان قفسههای کتابخانه در سالن مطالعه ،محیط آن و برنامههای متفرقه و مجموعه کتابخانه
رضايت کامل داشتند.
باعی و چا ( )0109در پژوهش خود به تجزيهوتحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات در
کتابخانههای عمومی کره پرداختند در بین  9111نفر از کاربران پرداختند و به اين نتیجه
رسیدند که ديدگاه بیش از  01درصد از کاربران ،امکانات و تجهیزات کتابخانهها از کیفت

ارزیابی تأثیر طبیعت و معماری در رضایتمندی دانشجویان ...

باال و در مقابل ازنظر آنها برنامههای جنبی و خدمات آنالين کتابخانهها از کیفیت پايینی
برخوردار بود.
پاول ( )0110نیز در مطالعه خود نشان داد ،که طراحی معماری فضاهای کتابخانه،
میتواند روند آموزش و يادگیری را تسهیل کند .وی در پژوهش خود روشها ،اصول و
فضاهايی را برای رسیدن به اين هدف ،پیشنهاد داد.

مکیب و کندی ( )0119در کتاب خود با عنوان برنامهريزی ساختمان کتابخانه عمومی
مدرن مسائل و نکات مهم طراحی معماری کتابخانه ،ازجمله خدمات به کودکان ،نوجوانان
و بزرگساالن ،طراحی محوطه ،نورپردازی و مبلمان و تجهیزات را معرفی کردند.
از جمعبندی مطالعات صورت گرفته در اين حوزه میتوان بیان داشت که توجه به
معماری و نحوه ساخت و تجهیز کتابخانهها ازنظر مراجعهکنندگان و استانداردهای موجود
جهانی از اهمیت بااليی برخوردار است .لذا در اين پژوهش به بررسی نقش طبیعت و معماری
در رضايتمندی دانشجويان کتابخانه مرکزی تبريز پرداخته شده است.
سؤاالت پژوهش حاضر در ادامه بیان شده است:
 .0میزان رضايت دانشجويان مراجعهکننده از معماری داخلی و خارجی کتابخانه مرکزی
تبريز چقدر است؟
 .0میزان رضايت دانشجويان مراجعهکننده از مکان کتابخانه مرکزی تبريز چقدر است؟
 .9میزان رضايت دانشجويان مراجعهکننده از فضای کتابخانه مرکزی تبريز چقدر است؟

روش پژوهش
ساخته بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجويان مراجعهکننده به کتابخانه مرکزی تبريز
تشکیل دادند ،که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در دسترس تعداد  011نفر از
دانشجويان مراجعهکننده به کتابخانه بهعنوان حجم نمونه انتخاب و وارد مطالعه شدند .جهت
گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .جهت بررسی روايی پرسشنامه از

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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شاخص نسبت روايی محتوا )CVR( 0و شاخص روايی محتوا )CVI( 0استفاده شد (الوشه،
0619؛ پولیت  .)0111بدين ترتیب که ابتدا جهت تعیین نسبت روايی محتوا ،سؤاالت
پرسشنامه با  01نفر از متخصصان مطرح شد .از آنها درخواست شد تا هر آيتم را بر اساس
طیف  9قسمتی (ضروری است ،مفید است ولی ضروری نیست و ضرورتی ندارد) بررسی
نمايند .عدد بهدستآمده برای تمام سؤاالت از عدد جدول الوشه ( )1/90بزرگتر بود،
بنابراين حاکی از آن بود که وجود سؤاالت مربوطه با سطح معناداری بااليی طبق فرمول
 ،CVRدر اين ابزار ضروری و مهم است .جهت تعیین شاخص روايی محتوا نیز ،پرسشنامه
جهت محاسبه  CVIبررسی شد و سه معیار مربوط يا مرتبط بودن ،سادگی يا روان بودن،
و وضوح يا شفاف بودن بر اساس طیف لیکرتی  0قسمتی ،محاسبه گرديد .نتايج حاکی
از آن بود که تمام سؤاالت نمره  CVIباالتر از ( 1/16حداقل نمره قابل قبول برای شاخص
روايی محتوا) را کسب کردند ،لذا مناسب تشخیص داده شدند .پايايی پرسشنامه نیز با
استفاده از محاسبه ضريب آلفای کرونباخ از طريق باز آزمايی و ضريب همبستگی
محاسبه شد .بدين ترتیب که پرسشنامه ها در اختیار ده نفر از پاسخ گويان به فاصله دو
هفته قرار گرفت ،که ضريب پايايی بهدست آمده در دو بار اجرا باالتر از  1/19بوده و
نشان دهنده پايايی باالی ابزار پژوهش بود .درنهايت دادههای بهدستآمده از مطالعه با
استفاده از روشهای آماری توصیفی (میانگین  ±انحراف معیار و فراوانی – درصد) و آزمون
ضرايب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرمافزار آماری  ،SPSS.20موردبررسی و
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

تجزيهوتحلیل آماری قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
از تعداد کل پاسخگويان ( 011نفر) 90 ،نفر را زنان ( 90درصد) و  96نفر را مردان (96
درصد) تشکیل میدادند .توزيع فراوانی سطح تحصیالت نیز نشان داد ،که بیشترين فراوانیها

1. content validity ratio
2. content validity index
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متعلق به دودسته مقطع کاردانی و کمترين آنها مقطع دکترا بود .دستهبندی گروههای سنی
نیز نشان داد که بیشترين پاسخگويان در رده سنی  09-01سال قرار داشتند (جدول .)0
جدول  .1توزیع فراوانی گروههای سنی ،جنسیت و سطح تحصیالت در بین پاسخگویان
متغیر سطوح متغیر

سن

بین  01تا  09سال

(90 )90

بین  00تا  09سال

(90 )90

بین  91تا  09سال

(00 )00

بیشتر از  09سال

(0 )0

زن

(90 )90

مرد

(96 )96

دکترا و کارشناسی ارشد

(00 )00

کارشناسی و فوقديپلم

(10 )10

جنسیت
سطح تحصیالت

پاسخگويان

* اعداد بهصورت فراوانی (درصد) نمايش داده شده است.
سؤال اول پژوهش :میزان رضايت دانشجويان مراجعهکننده از معماری داخلی و خارجی
کتابخانه مرکزی تبريز چقدر است؟
جدول  .2میزان رضایت دانشجویان مراجعهکننده از معماری داخلی و خارجی کتابخانه مرکزی تبریز
سؤاالت مرتبط با میزان رضايت دانشجويان از معماری

بسیار

داخلی و خارجی کتابخانه

خوب

تا چه میزان از معماری داخلی کتابخانه راضی هستید؟

(09)09

(01)01

تا چه میزان از طراحی محوطه کتابخانه راضی هستید؟

(99)99

(00)00

(01)01

(00)00

(00)00

(06)06

(00)00

(09)09

(90)90

(00)00

(0)0

(0)0

(01)01

(99)99

(01)01

(1)1

(9)9

تا چه میزان از طراحی فضاهای سبز و چشماندازهای
تا چه میزان از معماری و نمای بیرونی کتابخانه راضی
هستید؟
ازنظر شما جذابیت نمای بیرونی ساختمان کتابخانه تا چه
میزان رضايتبخش است؟

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

خوب

متوسط

بد

(01)01

(0)0

(0)0

(09)09

(9)9
(9)9

بد

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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يافتههای مربوط به بررسی میزان رضايت دانشجويان از معماری داخلی و معماری و نمای
بیرونی کتابخانه مرکزی تبريز نشان داد ،که میزان رضايت پاسخگويان از معماری داخلی
کتابخانه در سطح خوب ( 01درصد) ،و از معماری و نمای بیرونی کتابخانه در سطح بسیار
خوبی ( 09درصد) ،قرار داشت .همچنین میزان رضايت پاسخگويان از طراحی محوطه
کتابخانه نیز در سطح بسیار خوب ( 99درصد) ،میزان رضايت از طراحی فضاهای سبز و
چشماندازهای محیط کتابخانه در سطح خوب ( 00درصد) ،و میزان رضايت از جذابیت نمای
بیرونی ساختمان کتابخانه در سطح خوبی ( 99درصد) ،قرار داشت ،بهطورکلی يافتهها بیانگر
آن بود که دانشجويان مراجعهکننده از معماری داخلی و خارجی کتابخانه رضايت بااليی
داشتند( .جدول .)0
سؤال دوم پژوهش :میزان رضايت دانشجويان مراجعهکننده از مکان کتابخانه مرکزی تبريز
چقدر است؟
جدول  .8میزان رضایت دانشجویان مراجعهکننده از مکان کتابخانه مرکزی تبریز
سؤاالت مرتبط با میزان رضايت دانشجويان از مکان

بسیار

کتابخانه

خوب

ازنظر شما مکان کتابخانه تا چه میزان راحت ،دلپذير و
جذاب است؟
تا چه میزان از ساختمان و تجهیزات مختلف کتابخانه
راضی هستید؟
تا چه میزان از موقعیت مکانی کتابخانه راضی هستید؟

بسیار

خوب

متوسط

بد

(09)09

(96)96

(00)00

(00)00

(0)0

(09)09

(99)99

(90)90

(09)09

(0)0

(90)90

(90)90

(09)09

(9)9

1

بد

* اعداد بهصورت فراوانی (درصد) نمايش داده شده است.
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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يافتههای مربوط به بررسی میزان رضايت دانشجويان از مکان کتابخانه مرکزی تبريز نشان
داد ،که میزان رضايت پاسخگويان نسبت به راحت ،دلپذير و جذاب بودن مکان کتابخانه در
سطح خوب ( 96درصد) ،میزان رضايت از ساختمان و تجهیزات کتابخانه در سطح خوب
( 99درصد) و میزان رضايت از موقعیت مکانی کتابخانه نیز در سطح بسیار خوبی (90

ارزیابی تأثیر طبیعت و معماری در رضایتمندی دانشجویان ...

درصد) ،قرار داشت .با توجه به يافتههای بهدستآمده ،دانشجويان مراجعهکننده از مکان
کتابخانه رضايت بااليی داشتند (جدول .)9
سؤال سوم پژوهش :میزان رضايت دانشجويان مراجعهکننده از فضای کتابخانه مرکزی تبريز
چقدر است؟
جدول  .4میزان رضایت دانشجویان از فضای کتابخانه مرکزی تبریز
سؤاالت مرتبط با میزان رضايت دانشجويان از فضای

بسیار

کتابخانه

خوب

ازنظر شما وضعیت فضای مناسب ترغیبکننده مطالعه
و يادگیری در کتابخانه چگونه است؟
تا چه میزان از مساحت فیزيکی فضاهای کتابخانه راضی
هستید؟

بسیار

خوب

متوسط

بد

(00)00

(90)90

(99)99

(00)00

(0)0

(00)00

(06)06

(09)09

(00)00

(01)01

بد

* اعداد بهصورت فراوانی (درصد) نمايش داده شده است.
يافتههای مربوط به بررسی میزان رضايت دانشجويان از فضای کتابخانه مرکزی تبريز
نشان داد ،که میزان رضايت پاسخگويان نسبت به فضای مناسب جهت ترغیب به مطالعه و
يادگیری در سطح خوب ( 90درصد) و میزان رضايت از کافی بودن مساحت فیزيکی
فضاهای کتابخانه نیز در سطح خوب ( 06درصد) ،قرار داشت (جدول .)0
جدول  .7تحلیل همبستگی متغیرهای پژوهش
میزان رضايت از معماری داخلی کتابخانه

011

1/190

1/110

میزان رضايت از معماری و نمای بیرونی

011

1/191

1/110

وجود مکانی راحت ،دلپذير و جذاب

011

1/161

1/110

وجود فضای مناسب در کتابخانه که ترغیبکننده مطالعه و يادگیری باشد

011

1/000

1/110

کافی بودن مساحت فیزيکی فضاها

011

1/069

1/110

طراحی محوطه و فضاهای سبز ،چشماندازهای طبیعی و ...

011

1/100

1/110

میزان رضايت اعضا از ساختمان و تجهیزات مختلف کتابخانه

011

1/060

1/110

میزان جذابیت نمای بیرونی ساختمان کتابخانه

011

1/019

1/110

طراحی فضاهای سبز و چشماندازهای طبیعی در محیط کتابخانه

011

1/110

1/110

میزان رضايت از موقعیت مکانی کتابخانه

011

1/011

1/110

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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برای سنجش رابطه میان متغیرهای پژوهش از آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده
شد .ضرايب گزارششده در جدول  9نشاندهنده آن است ،که بین تمام متغیرها در ابزار
پژوهش شامل مؤلفههای معماری داخلی ،معماری و نمای بیرونی ،وجود مکانی راحت،
دلپذير و جذاب ،فضاهای ترغیبکننده به مطالعه و يادگیری ،کافی بودن مساحت فیزيکی،
طراحی محوطه ،ساختمان و تجهیزات کتابخانه ،جذابیت نمای بیرونی ،طراحی فضاهای سبز
و چشماندازهای طبیعی و موقعیت مکانی با رضايت دانشجويان رابطة معناداری در سطح
 66درصد وجود دارد (جدول .)9

بحث و نتیجهگیری
ازآنجايیکه کتابخانههای عمومی نقش به سزايی در ترويج مطالعه در میان قشرهای مختلف
جوامع دارند ،بايد با فراهم آوردن فضا و خدماتی مناسب باالترين سطح رضايت را برای
کاربرانشان برآورده سازند .عدم ارائه خدمات مناسب و بهويژه فضاهای دلگیر و کسلکننده
و تجهیزات و ساختمان نامناسب از عوامل مهم و تأثیرگذار در عدم حضور کاربران در
کتابخانهها است .لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش طبیعت و معماری در
رضايتمندی دانشجويان کتابخانه مرکزی تبريز ،بود .يافتههای اين پژوهش نشان داد که
اغلب پاسخگويان در سطح بسیار خوب ،از طراحی محوطه کتابخانه ،معماری و نمای بیرونی
و موقعیت مکانی کتابخانه راضی بودند .در پژوهش فهیمی فر و فرزين يزدی ( )0969هم
بررسی رضايت کاربران از مجموعه ،ساختمان و تجهیزات کتابخانههای عمومی يزد ،نشان
داد ،که کاربران از ساختمان و تجهیزات کتابخانه بیشترين رضايت خود را اعالم داشتند.
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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نتايج بهدستآمده از مطالعه حیدر تامینی و همکاران ( )0961در رابطه مطابقت مناسب
وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه مرکزی تبريز با استانداردهای ايفال نیز با نتايج اين
پژوهش همخوانی داشت .اين مسئله میزان اهمیت رعايت استانداردهای جهانی ايفال در رابطه
با معماری داخلی و خارجی و همچنین توجه به نیازهای کاربران در زمینه ساخت و تجهیز
کتابخانه ،از ديدگاه مسئوالن کتابخانه مرکزی تبريز را نشان میدهد.

ارزیابی تأثیر طبیعت و معماری در رضایتمندی دانشجویان ...

از ديگر عوامل تأثیرگذار در جذب مخاطب به کتابخانهها ،وجود ساختمان و تجهیزات
مناسب نظیر مکان و فضاهايی در متراژ مناسب و جذاب ،وجود صندلی و میزهای مطالعه،
تجهیزات ديداری و شنیداری است ،که درمجموع میزان رضايت دانشجويان از ساختمان و
تجهیزات کتابخانه مرکزی تبريز نشاندهنده سطح باالی رضايت از فضاهای ترغیبکننده به
مطالعه و يادگیری ،مکانهايی راحت ،دلپذير و جذاب و مساحت فیزيکی اين فضاها است.
چاندراسکار و سیواساسان ( )0109بیش از نیمی از پاسخگويان از نحوه چیدمان قفسههای
کتابخانه در سالن مطالعه و محیط آن رضايت کامل داشتند.
کتابخانهها بهعنوان مراکز فرهنگی میبايست فضای کارا و الزم را ازنقطهنظر معماری
داخلی ،طراحی فضاهای سبز و جذابیت نمای بیرونی برای کاربران خود فراهم کنند .بديهی
است که چنین تمهیداتی نیازهای روحی و روانی کاربران ،شوق مطالعه و لذت بردن از آن
را به همراه خواهد داشت .نتايج بهدستآمده در پژوهش حاضر نیز حاکی از آن بود ،که
میزان رضايت دانشجويان از معماری داخلی کتابخانه ،طراحی فضاهای سبز ،چشماندازهای
طبیعی محیط کتابخانه و جذابیت نمای بیرونی ساختمان کتابخانه در سطح خوب قرار داشت.
بر اين اساس میتوان گفت که فضاهای کتابخانه مرکزی تبريز از ديد پاسخگويان بهاندازه
کافی زيبا و شادیبخش است .اين در حالی است که در پژوهشهای الهوتی و همکاران
( )0960و مرادپور و مهوش ( )0961میزان رضايتمندی از مؤلفههای معماری ،طبیعت و
فضاهای مطرحشده در پژوهشها در سطح پايین قرار داشت.
يافتههای بهدستآمده از محاسبه آزمون ضرايب همبستگی پیرسون نیز بیانگر آن بود،
که بین تمام متغیرها در ابزار پژوهش شامل مؤلفههای معماری داخلی ،معماری و نمای
کافی بودن مساحت فیزيکی ،طراحی محوطه ،ساختمان و تجهیزات کتابخانه ،جذابیت نمای
بیرونی ،طراحی فضاهای سبز و چشماندازهای طبیعی و موقعیت مکانی با رضايت دانشجويان
رابطة معناداری در سطح  66درصد وجود داشت .در مطالعه مرادپور و مهوش ( )0961نیز
بین معیارهای عمومی ارزيابی معماری کتابخانه و میزان رضايتمندی کلی فضاهای کتابخانه
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بیرونی ،وجود مکانی راحت ،دلپذير و جذاب ،فضاهای ترغیبکننده به مطالعه و يادگیری،

و ساير رابطه معنادار و مستقیم مشاهده شد .در مطالعه الهوتی و همکاران ( )0960نیز بین
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مؤلفههای معماری و طبیعت مطرحشده در پژوهش و میزان رضايتمندی مراجعان رابطه
معنادار وجود داشت.
بهطورکلی میتوان گفت ،کتابخانه مرکزی تبريز در بسیاری از موارد ازجمله معماری
داخلی و خارجی ،نمای بیرونی ،مساحت ،تجهیزات و فضاهای سبز از وضعیت مطلوبی
برخوردار بوده و دانشجويان رضايت کامل از آن دارند ،که اين مسئله نشاندهنده آن است
که اين کتابخانه معیارهای مرتبط با ساختمان و تجهیزات کتابخانههای عمومی را تا حد زياد
رعايت و اعمال نموده است.
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