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چکیده
 ايــن پژوهــش، در راســتای بررســی نقــش معمــاری و طبیعــت در رضايتمنــدی مراجعــان از كتابخانه های شــهر ايالم 
در ســال 1392 انجــام گرفتــه  اســت. روش پژوهــش، توصیفــی و از نــوع پیمايشــی اســت. جامعة آمــاری پژوهــش 
ــا اســتفاده از روش نمونه گیــری تصادفــی در  را كلیــه مراجعــان بــه كتابخانه هــای شــهر ايــالم، تشــکیل داده انــد. ب
دســترس، تعــداد 120 نفــر از مراجعــان بــه كتابخانه هــای شــهر ايــالم در طــول يــک هفتــه بــه  عنــوان نمونــه، انتخــاب 
ــد.  ــتفاده ش ــاخته، اس ــش نامة محقق س ــا از پرس ــع آوری داده ه ــت جم ــد. جه ــرار گرفتن ــه ق ــورد  مطالع ــدند و م ش
روايــی آن از طريــق نظــر خبــرگان و پايايــی آن بــا اســتفاده از روش آلفــای كرونبــاخ، مــورد  بررســی قــرار گرفــت. 
فرضیه هــای پژوهــش بــا اســتفاده از روش هــای آمــاری ضرايــب همبســتگی پیرســون و اســپیرمن تجزيــه و تحلیــل 
شــدند. يافته هــا نشــان داد كــه میــزان رضايتمنــدی بیشــتر پاســخگويان از گويه هــای مطــرح شــده در فرضیه هــای 
معمــاری و طبیعــت، در ســطح متوســط اســت؛ همچنین، نتايــج حاصــل از آزمــون ks حاكــي از نرمال  بــودن داده ها 
بــود و آزمــون T فرضیه هــا نشــان داد كــه بیــن میــزان رضايتمنــدی مراجعــان و مؤلفه هــای معمــاری و طبیعت مطرح 
شــده در ايــن پژوهــش، رابطــه ای معنــادار در ســطح 99درصــد وجــود دارد و ايــن بــدان معناســت كــه توجــه بــه ايــن 

عوامــل بــر میــزان رضايتمنــدی مراجعــان كتابخانــه مؤثر اســت. 
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مقدمه
زندگــي در عصــر حاضــر، كســب اطالعــات جديــد و بــه روز را بــراي هــر فــرد، امري بســیار  ضروري ســاخته و 
كتابخانــه بــه عنــوان نهــادی شــناخته شــده  اســت كــه به خوبــي مي تواند پاســخگوی ايــن نیــاز باشــد. كتابخانه ها 
بــا فراهــم  كــردن محیــط  مناســب براي دسترســي آســان اقشــار مختلف جامعــه به منابــع مکتوب، نقــش مؤثری 
در گرايــش عمــوم  مــردم بــه مطالعــه، پر كــردن اوقات فراغــت نوجوانــان و جوانان، فراهم كردن بســتر مناســب 
ــرای  ــد؛ ازايــن رو رضايتمنــدی مراجعــان به عنــوان تضمینــی ب ــرای شــکل گیری روابــط اجتماعــی و ... دارن ب
حفــظ جايــگاه و حیــات كتابخانه هــا در جوامــع مطــرح می شــود. از آنجــا كــه هــر فــردی پــس از قــدم  نهــادن 
ــوان  ــرد؛ می ت ــرار می گی ــر آن ق ــه رو می شــود و تحت تأثی ــا معمــاري آن روب ــه؛ نخســت ب در فضــاي كتابخان
ــه  عنــوان نخســتین عامــل مؤثــر در رضايتمنــدی مراجعــان، مــورد  بررســی قــرار داد. معمــاري زيبــا و  آن را ب
طراحــي   مناســب كــه تســهیل كنندة خدمــات و پاســخي بــه نیــاز مراجعــان باشــد، مي توانــد باعــث جذابیــت 
فضــای كتابخانــه و گرايــش افــراد بــه آن شــود و موجبــات رضايتمنــدي آنهــا را فراهــم  آورد. ايــن پژوهــش 
می كوشــد تــا بــا مطالعــات كتابخانــه ای و میدانــی بــه بررســی رابطــة میــان معمــاری و رضايتمنــدی مراجعــان 

كتابخانــه بپــردازد و از ايــن طريــق، زمینــة رشــد كتابخانه هــا را در جامعــة ايــران، فراهــم آورد.
بیان مسئله 

بــا مــروري بــر تاريــخ چنــد  هــزار ســالة تمــدن   بشــري، در  مي يابیــم كــه كتابخانــه، يکــي از مهمتريــن مراكــز 
تدويــن و تکامــل تمدن  هــا بــوده و موجــب حفاظــت و حراســت از عقايــد  دينــي، آداب و ســنن اجتماعــي، 
میــراث و فرهنــگ  ملــل و همچنیــن علــوم و فنــون مختلــف در ادوار تاريــخ بــوده  اســت. كتابخانه هــا به عنــوان 
هســته های فرهنگــی هــر جامعــه بــا برقــراری روابــط و تعامــالت  اجتماعــی و علمــی میــان گروه هــای مختلــف؛ 
به ويــژه پژوهشــگران در رشــد و شــکوفايی اســتعدادهای هر جامعه، نقــش بســزايی دارند. در دهه های گذشــته، 
ــه وجــود آمــده و عکس العمل هــای  متفاوتــی  تغییراتــی اساســی در فرهنــگ مطالعــة كشــورهای مختلــف ب
نیــز به دنبــال داشــته   اســت. يکــی از عمده تريــن داليــل تغییــر ماهیــت  كتابخانه هــا؛ همچنیــن كاهــش تعــداد 
مخاطبیــن، پیشــرفت های ســريع در انتقــال اطالعــات از طريــق اينترنــت بــوده  اســت. كتابخانه هــای ديجیتــال در 
تمامــی ســاعات شــبانه روز و در هــر مکانــی پاســخگوی نیازهــای مخاطبیــن می باشــند؛ بديــن  ترتیــب عــالوه بر 
پتانســیل های بســیار چنیــن دســتاوردهايی، بايــد اذعــان نمــود كــه رقابت میــان كتابخانه هــای مجــازی و حقیقی 
بــه چالشــی بــرای نمونه هــای حقیقــی آن تبديــل  شــده  اســت. در ايــن بیــن، رضايتمنــدی مراجعــان از مهمتريــن 
عواملی ســت كــه موجــب تــداوم حضــور افــراد در كتابخانــه و محکم شــدن جايــگاه آن در جامعــه می گــردد. 
      در فرهنــگ لغــت، رضايتمنــدي را »بــرآورده كــردن يــا مايــة خشــنودي و ارضــا  شــدن« معنــا كرده انــد 
)ســتاري و جواهــري، 1384(؛ همچنیــن »رضايــت محیطــي را، ناظــر بــر ارزيابــي ذهــن فــرد از كیفیــت رابطه اي 
كــه میــان دو يــا چنــد عامــل در محیــط مــادي و ارزشــي او برقــرار مي شــود، تعريــف می كننــد؛ بــه بیــان ديگــر، 
رضايــت محیطــی؛ يعنــي احســاس خوشــحالي و خوشــنودي از فضــا، فعالیت هــا و ارزش هايــي كــه فــرد را 
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احاطــه كرده اســت« )خدايــي و رفیعیــان، 1391: 54(. 
»رضايتمنــدی در كتابخانــه را، واكنــش عاطفــي فــردي، نســبت بــه خدمــات يــا محصــوالت  آنجــا، تعريف  
مي كننــد« )اپلگیــت1 ، 1993: 531(. »هــدف هــر كتابخانــه و مركــز اطالع رســاني، تــالش بــراي جلــب رضايــت 
ــة  ــتاوردها و مجموع ــات، دس ــم از خدم ــا اع ــه فعالیت ه ــت و هم ــف اس ــات مختل ــتفاده كنندگان از خدم اس
ــي  ــا و نیازهــاي  اطالعات ــق، فعالیت ه ــن هــدف اســت. آگاهــي از عالي ــه اي ــا در جهــت رســیدن ب عملکرده
اســتفاده كنندگان، عامــل مهمــي در بــاال بــردن كارايــي  كتابخانه هــا و رفــع نیازهــا، كاســتي ها و خواســته هاي 

ــاوه و تصويــري قمصــري، 1383: 130(. اســتفاده كنندگان، بــه شــمار مــي رود« )رادب
»اســتفاده كنندگان بــه  منزلــة هســتة  مركــزي كلیــه فعالیت هــاي كتابخانــه، محســوب مي شــوند. بــه همیــن  
دلیــل، اهمیــت  دادن بــه ديــدگاه آنــان، ركــن مهــم هــر نظــام اطالعاتــي موفــق، به شــمار مــي رود« )آقاخانــي و 

ديگــران، 1388: 1(.
»پژوهش هايــي كــه بــه بررســي رضايتمنــدي اســتفاده كنندگان، پرداخته انــد، بــر ســه اصــل اساســي، 

ــد داشــته اند: تأكی
1. رضايتمندي، تابعي است از انتظارات فرد، عملکرد ادراك شده، و تأيید يا عدم تأيید عملکرد؛

2. گرايش به استفادة مجدد، تابعي است از رضايت استفاده كننده؛
3. انتخــاب و گزينــش يــک مؤسســه از طــرف اســتفاده كننده، تابعــي اســت از انتظــارات او و تصمیــم او بــه 

اســتفادة مجــدد« )مک كوايتلــی و وايلــی2 ، 2000: 1(.
»بــه طــور كلــي مي تــوان گفــت، مراجعــان كتابخانه ها ســه نــوع هســتند كــه عبارتنــد از: 1( مراجعه كنندگان 
ناراضــي كــه كمتــر از حــد  توقعشــان از سیســتم، اطالعــات دريافــت كرده انــد؛ 2( مراجعــان  راضــي كــه دقیقــاً 
همــان چیــزي را كــه توقــع  داشــته اند، دريافــت  كرده انــد و 3( مراجعــان مجــذوب كــه بیشــتر از حــد توقعشــان 

از سیســتم، خدمــات دريافــت كرده انــد« )تويــد3 ، 1984: 270- 274(.
در حــال حاضــر، كتابخانه هــاي اســتان ايــالم، ســاختمان هايي قديمــي و فرســوده بــا معمــاري غیراســتاندارد 
هســتند كــه هــر ســاله، مــورد  تعمیــر و بازســازي قــرار مي گیرنــد؛ همچنیــن بــا مشــکل كمبــود فضــا روبــه رو 
هســتند. مجموعــة ايــن عوامــل، موجــب پايیــن  آمــدن ســطح كیفیــت و خدمات رســاني و نارضايتــي مراجعــان 
آنهــا شــده اســت؛ از ايــن رو نیــاز بــه شناســايی مؤلفه هــای معمــاری مؤثــر در رضايتمنــدی مراجعــان؛ بــه منظــور 
ارائــة راهکارهــای طراحــی مناســب در زمینــة ســاخت كتابخانه هــای كارآمــد و پويــا، بســیار ضــروری بــه نظــر 
می رســد. ايــن پژوهــش می توانــد راهگشــای طراحــان، معمــاران و برنامه ريــزان كتابخانه هــای عمومــی، در امــر 

طراحــی و ســاخت كتابخانه هــای آينــدة شــهر ايــالم باشــد.

1. Applegate
2. Macquitly & Wiley
3. Tweed

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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اهداف  پژوهش
ــر  ــه و تأثی ــراد جامع ــا در شــکوفايی علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی اف ــع كتابخانه ه ــگاه رفی ــه جاي ــا توجــه ب ب
رضايتمنــدی مراجعــان بــر تــداوم مراجعه بــه كتابخانه ها، شــناخت مؤلفه هــای ســاختاری مؤثر بــر رضايتمندی، 
بســیار اهمیــت دارد و ايــن پژوهــش در راســتای بررســی رابطــة بیــن ايــن مؤلفه هــا و رضايتمنــدی مراجعــان، 

صــورت گرفتــه و بــرای خــود اهدافــی متصــور اســت كــه بــه قــرار زيــر اســت:
- بررسی رابطة میان معماری كتابخانه و رضايتمندی مراجعان؛ 

- بررسي رابطة میان عوامل  فیزيکي )نور، دما، تهويه و ...( و رضايتمندي مراجعان؛
- بررسي رابطة میان حذف صداهای مزاحم )آكوستیک( و رضايتمندي مراجعان؛

- بررسي رابطة میان طراحی فضاهاي پشتیباني )خدماتي -  رفاهي( و رضايتمندي مراجعان؛
ــدي  ــا موجــب رضايتمن ــه آنه ــه كــه پاســخگويي ب ــان از معمــاري كتابخان - شناســايی انتظــارات مراجع

مراجعــان مي شــود؛
- بررسی رابطة میان استفاده از طبیعت در كتابخانه و رضايتمندی مراجعان؛ 

- رسیدن به راهکارهاي عملي در طراحي با بهره گیری از طبیعت؛
- رسیدن به راهکارهاي عملي در طراحي كه موجب افزايش رضايتمندي مراجعان از فضاي كتابخانه شود.

ــد  ــت هاي كارآم ــذ سیاس ــا در اخ ــئوالن كتابخانه ه ــران و مس ــه مدي ــد ب ــش، مي توان ــن پژوه ــج اي      نتاي
ــه در برنامه ريــزي و طراحــي  كمــک كنــد؛ همچنیــن راهگشــای برنامه ريــزان، مشــاوران و معمــاران كتابخان

كتابخانــه كــه بــا رضايتمنــدی مراجعــان همــراه اســت، باشــد.
 پیشینة تحقیق

»بررســي میــزان رضايــت اســتفاده كنندگان از كتابخانه هــا از ســال 1940 آغــاز شــده اســت، در آن ســال بــراي 
اولیــن بــار، كتابــداران بــه اســتفاده كنندگان و نیازهــاي آنهــا توجــه  كردنــد. از آن زمــان به بعد، بررســي رضايت 
اســتفاده كنندگان و نظــرات آنهــا، يکــي از رايج تريــن تحقیق هــا بــراي ارائــة برنامه هــاي بهتــر بــه مراجعــان بوده  

اســت« )مرادي مقــدم، 1384: 145و 146(.
پیشینة تحقیق در خارج از ايران

»جــان بــاد«1  )1978( در پژوهشــي كــه در دانشــگاه لويزيانــا در شــمال  شــرقي و جنــوب  شــرقي، انجــام داد؛ در 
اولــي میــزان  رضايــت اســاتید و در ديگــري میــزان رضايــت دانشــجويان را بررســي  كــرد. در هــر دو دانشــگاه، 
مراجعه كننــدگان كتابخانــه، از مجموعــه و خدمــات مرجــع موجــود در كتابخانــة خــود رضايــت داشــتند؛ اما از 

محیــط كتابخانــه، ســر و صدا و شــلوغي آن ناراضــي بودنــد.
ــد  ــد و مي باي ــه، مي توان ــاي كتابخان ــاري فضاه ــي معم ــه طراح ــت ك ــان داده اس ــاول«2  )2002( نش       »پ

1. Bud   John
2. Powell

بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی ....
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رونــد آمــوزش و يادگیــري را تســهیل  كنــد. وي روش هــا، اصــول و فضاهايــي را بــراي رســیدن بــه ايــن هدف، 
پیشــنهاد داده  اســت.

ــا        »مک كیــب و كنــدي«1  )2003( در مــورد اصــول طراحــي معمــاري كتابخانه هــا، در كتــاب خــود ب
عنــوان »برنامه ريــزي ســاختمان كتابخانــه عمومــي مــدرن« مســائل و نکات مهــم طراحي معمــاري كتابخانــه؛ از 
جملــه: خدمــات بــه كــودكان، نوجوانــان و بزرگســاالن، طراحي محوطــه، نورپــردازي و مبلمان و تجهیــزات را 

ــد. معرفــي كرده ان
پیشینة تحقیق در ايران 

ــدگاِن  ــت مراجعه كنن ــزان رضاي ــنجش می ــدی و س ــوع رضايتمن ــه موض ــر، ب ــای اخی ــگران در دهه ه پژوهش
كتابخانه هــا، توجــه ويــژه ای داشــته و از زوايــای مختلــف آن را مــورد واكاوی قــرار داده انــد. ده هــا مقالــة منتشــر 
شــده در ايــن زمینــه، گــواه ايــن مدعاســت؛ اگرچــه اغلــب ايــن مقاله هــا بــه ســنجش میــزان رضايــت از ارئــه 
خدمــات كتابخانــه، اقــدام نموده انــد؛ ولــی از اهمیت معماری و ســاختمان كتابخانــه، غافل نبوده و در بخشــی از 

پژوهــش خــود، آن را مــورد  پرســش قــرار داده انــد كــه در ادامــه بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره می شــود.
     ابــاذری )1385(، در مقالــه ای، بــه بررســي میــزان رضايتمنــدي دانشــجويان از خدمــات كتابخانــه و مركــز 
ــاري آن را 8666 دانشــجو در مقاطــع  ــة  آم ــم پرداخــت. جامع اطالع رســاني دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد ق
تحصیلــي كاردانــي، كارشناســي، كارشناســي ارشــد، دكتــرا و مراجعــان كتابخانــه و مركــز اطالع رســاني در 
طــول يــک هفتــه، تشــکیل  داد و حجــم  نمونــه نیــز 400 نفــر بــرآورد شــد. ايــن پژوهــش پیمايشــي و از نــوع 

كاربــردي- توصیفــي بــوده كــه نتايــج زيــر حاصــل آن اســت: 
      میــزان رضايتمنــدي مراجعیــن از دمــاي محیــط كتابخانــه و تجهیــزات موجــود در ســالن  مطالعــه، در حد 
متوســط و تنهــا رضايــت آنهــا از نــور و روشــنايي و نظافــت كتابخانــه، در حــد زيــاد بــوده  اســت. در رضايــت 
مراجعــان از تجهیــزات نیــز، كمتريــن میــزان رضايــت، از ســکوت و آرامــش كتابخانــه بــوده  اســت. از بررســي 
در مــورد تجهیــزات كتابخانــه، چنیــن برمي آيــد، در يک جــا بــودِن ســالن  مطالعــه و میــز  امانــت، موجــب ايجاد 
ســروصدا شــده و كمتريــن رضايــت مراجعیــن )در حــد خیلــي  كــم( را در پــی داشــته  اســت و اين امــر، توجه به 
كنتــرل و مهــار ســر و صداهــاي ناشــي از تــردد افــراد را طلــب مي كنــد؛ به طــور كلي، میــزان رضايــت مراجعین 
از منابــع، خدمــات و امکانــات فیزيکــي محیــط كتابخانه، كمتر از ســطح متوســط و تنهــا رضايت كتابــداران در 

ايــن زمینــه، بیــش از ســطح متوســط مي باشــد.
ــه مركــزی  ــات كتابخان ــن از خدم ــت مراجعی ــزان رضاي ــه بررســی می ــز ب ــری )1386( نی ــد و امی      مرادمن
شهرســتان تبريــز پرداختنــد. جامعــه  آمــاری پژوهــش آنهــا را اعضــاي فعــال كتابخانــة مركــزي شهرســتان تبريز 
كــه در كل 14700 نفــر بودنــد، تشــکیل دادنــد كــه حجــم  نمونــة آن 225 نفــر، انتخــاب شــد. روش تحقیــق نیــز 
به صــورت پیمايشــي- توصیفــي بــوده  اســت. نتايــج بــه دســت  آمــده نشــان داد كــه در كل، میــزان رضايــت از 

1. McCabe & Kennedy

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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محیــط فیزيکــي كتابخانــه )ســالن  مطالعــه، نــور، تهويــه، میــز و صندلــي و ...( و احســاس آرامــش در فضــاي 
داخلــي آن، كمــي بیشــتر از حــد متوســط، اعــالم شــد. اكثريــت مراجعیــن از محــل قــرار گرفتــن كتابخانــه و 
در دســترس  بــودن آن رضايــت داشــتند. فضــای ســبز و نمــاي ظاهــري كتابخانــه هــم از ديــدگاه آنهــا وضعیــت 
مطلوبــي داشــت؛ به طــور كلــي، مراجعیــن از خدمــات كتابخانــه راضــي بودنــد؛ امــا بیشــتر آنــان از كوچــک  

بــودن ســالن مطالعــه بــا توجــه بــه جمعیــت مراجعیــن، گله منــد بودنــد. 
در پژوهشــی ديگــر، آقاخانــی و همــکاران )1388(، بــه بررســي میــزان رضايتمنــدي مراجعــان بــه كتابخانــة 
ــش را   ــن پژوه ــاری اي ــة آم ــد. جامع ــه پرداختن ــکي ارومی ــگاه علوم پزش ــي دانش ــتاري و ماماي ــکدة پرس دانش
ــي بهداشــت و فوريت هــاي پزشــکي دانشــکدة  ــي، كاردان دانشــجويان مقاطــع كارشناســي پرســتاري، ماماي
پرســتاري و مامايــي ارومیــه كــه در زمــان پژوهــش بــه كتابخانــه مراجعــه نموده انــد، تشــکیل دادنــد و 120 از 
نفــر مراجعــان بــه كتابخانــه در مهــر و آبــان 1385 به عنــوان حجــم  نمونــه بــرآورد شــد. روش تحقیــق از نــوع 
توصیفــي- تحلیلــي بــوده و ايــن نتايــج به دســت آمــد: به طــور كلــي مراجعه كننــدگان، خدمــات كتابخانــه را 
نســبتاً مناســب ارزيابــي كردنــد و بیشــترين میــزان رضايــت مربــوط به نظافت ســالن مطالعه، سیســتم تهويــة هوا، 
برخــورد كاركنــان و كمتريــن میــزان رضايــت مربــوط بــه متنــوع  نبــودن منابــع، كمبــود جــا و ناكافــي  بــودن 
ســاعات كار كتابخانــه؛ به ويــژه در زمــان امتحانــات بوده اســت. همچنیــن يافته هــاي ايــن تحقیــق نشــان مي دهــد 
كــه سیســتم و فضــاي نامناســب كتابخانــه، بــر آرامــش و ســکوت كتابخانــه تأثیرگــذار بوده اســت؛ بــه طــوري 
كــه يکــي  بــودن ســالن  مطالعــه و مخــزن كتابخانــه، باعــث شــلوغي محیــط كتابخانــه شــده و محیــط ســالن را 
بــراي مطالعــه، نامناســب كرده اســت؛ عــالوه بــر ايــن، كمبــود فضــاي ســالن  مطالعــه نیــز در میــزان نارضايتــي، 

ــر نبــوده  اســت.  بي تأثی
همچنیــن مرادپــور و همــکاران)1390(، در مقالــه ای كــه بــا عنــوان »میــزان رضايتمنــدي اســتفاده كنندگان 
كتابخانه هــاي عمومــي اســتان خراســان شــمالي از فضــا و معمــاري كتابخانه هــا« منتشــر شــد، بــه تعییــن میــزان 
ــا و بررســي  ــي خراســان شــمالي از معمــاري كتابخانه ه ــاي عموم ــدي اســتفاده كنندگان كتابخانه ه رضايتمن
ــین  ــراد شهرنش ــة اف ــش را كلی ــن پژوه ــاري اي ــة  آم ــد. جامع ــا پرداختن ــاري آنه ــف معم ــوت و ضع ــاط ق نق
اســتان خراســان شــمالي كــه امــکان اســتفاده از كتابخانه هــاي عمومــي را دارنــد و نیــز كتابــداران و مديــران 
كتابخانه هــاي عمومــي، تشــکیل داده انــد و حجــم  نمونــه آمــاري 140 نفــر بــرآورد شــد. بــراي نمونه گیــري 
نیــز از روش تصادفــي طبقه بنــدي شــده، اســتفاده گرديــد و روش تحقیــق به صــورت پیمايشــي- توصیفــي بــود. 
نتايــج حاصــل از پژوهــش، بیانگــر آن بــود كــه بــا توجــه بــه اهــداف اصلــي تحقیــق، میــزان خوانايــي ورودي 
ســاختمان، ســرمايش و گرمايــش ســاختمان و میــزان رضايتمندي كلــي از فضاهــاي كتابخانه، بیشــترين میزان؛ 
و امــکان اســتفادة معلولیــن از ســاختمان، نحــوة محوطه ســازي و اســتفاده از فضــاي بــاز و میــزان جذابیــت نماي 
ــب كــرده اســت. در مجمــوع، از نظــر پرسش شــوندگان،  ــراد را جل ــت اف ــزان رضاي ــن می ســاختمان، كمتري
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فضاهــاي جنبــي رفاهــي- خدماتــي داراي اهمیــت زيــاد، اعــالم شــده اند؛1 همچنیــن بیــن میــزان رضايتمنــدي 
كلــي از فضاهــاي كتابخانــه و میــزان تمركــز افــراد در هنــگام مطالعــه، ســرمايش و گرمايــش مطلــوب فضاهــا، 
كافــي  بــودن مســاحت فیزيکي فضــاي كتابخانه و اســتفاده مطلــوب از فضاهــاي بــاز )محوطه( كتابخانــه، رابطه 

معنــاداري وجــود دارد.
ــة مركــزي  ــزات كتابخان ــت ســاختمان و تجهی ــة »وضعی ــز در مقال ــی و همــکاران )1390(، نی حیدرتأمین
ــا اســتانداردهاي كتابخانه هــاي عمومــي و بررســي میــزان رضايــت مراجعــان از فضــاي  تبريــز در مقايســه ب
كتابخانــه« بــه ســنجش میــزان رضايــت مراجعــان پرداختنــد. جامعــة  آمــاري ايــن پژوهــش، شــامل كتابخانــة 
ــي انتخــاب شــدند. حجــم   ــري تصادف ــي اســت كــه به صــورت نمونه گی ــز و مراجعه كنندگان مركــزي تبري
ــج به دســت آمده نشــان داد  ــق به صــورت پیمايشــي- توصیفــي اســت. نتاي ــر و روش تحقی ــه آن 67 نف نمون
كــه: وضعیــت ســاختمان و تجهیــزات كتابخانــه مركــزي تبريــز تــا حــد زيــادي بــا اســتانداردهاي »ايفــال«  در 
مــورد كتابخانه هــاي عمومــي مطابقــت دارد. قــرار گرفتــن در مركــز شــهر، وجــود ســقف هاي دوجــداره، 
ــا  ــرل آن ب ــا و كنت ــب بخش ه ــت مناس ــرامیکي، رطوب ــاي س ــود كفپوش ه ــقف ها، وج ــب س ــاع مناس ارتف
دســتگاه رطوبت ســنج مركــزي، نــور و دمــاي نســبتاً مناســب، فضــاي كافــي و مناســِب تخصیــص داده شــده 
بــه بخش هــا )به جــز ســالن هاي  مطالعــه(، زيبايــي و جذابیــت كتابخانــه؛ همچنیــن منابــع مناســب موجــود از 
ويژگي هــاي مناســب كتابخانــة مركــزي تبريــز به شــمار مي آيــد. عدم دسترســي آســان بــه بخش هــا؛ به ويــژه 
بخــش امانــت، از اشــکاالت موجــود در كتابخانــه اســت كــه بــه علــت نبــود آسانســور بــراي مراجعــان، ايــن 
مســئله بیشــتر مشــهود اســت؛ همچنیــن ظرفیــت كــم ســالن هاي  مطالعــه و ســر و صــداي سیســتم هاي تهويــه 
از ديگــر مــوارد نارضايتــي مراجعــان اســت. بخشــي ويــژه بــه همــراه فعالیت هــاي جنبــي، بــراي گروه هــاي 
نابینايــان و معلولیــن شــده كــه عــدم  وجــود آسانســور و ســرويس هاي بهداشــتي معلولیــن، موجــب نارضايتي 
بیشــتر آنهــا شــده  اســت. اســتقرار بخــش مرجــع كتابخانه در محل مناســب و دسترســي آســان بــه آن از نکات 
مثبتــي اســت كــه موجــب رضايــت مراجعیــن شــده  اســت؛ همچنیــن قــرار گرفتــن رايانه هــا در نزديکــي میــز  

امانــت و ســالن  مطالعــه، به عنــوان نکتــه ای مثبــت ذكــر شــده  اســت. 
بــا توجــه بــه مبانــی  نظــری مطــرح شــده در ايــن پژوهش، چارچــوب نظــری تحقیق به صــورت تلفیقــی بوده 
كــه در جــدول 1 بــه آنهــا اشــاره می شــود. دلیــل انتخــاب رويکــرد تلفیقــی، ايــن اســت كــه عوامــل متعــددی بر 

رضايتمنــدی مراجعــان كتابخانه ها مؤثر اســت. 

1. IFLA.

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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جدول شمارة 1. جمع بندی متغیرهای مستقل مؤثر بر رضايتمندی مراجعان كتابخانه ها

8 
 

صورت تلفیقی بوده که در هنظري مطرح شده در این پژوهش، چارچوب نظري تحقیق بتوجه به مبانی با       
این است که عوامل متعددي بر رضایتمندي  ،. دلیل انتخاب رویکرد تلفیقیشودمیبه آنها اشاره  1جدول 

ها مؤثر است. مراجعان کتابخانه
 

 هابندي متغیرهاي مستقل مؤثر بر رضایتمندي مراجعان کتابخانهجمع .1 شمارة جدول

هاي پیشین)بر رضایتمندي (مستخرج از پژوهش مؤثربندي متغیرهاي مستقل جمع
 

رضایتمندي

بودن مساحت فضاي فیزیکی، نور طبیعی، خوانایی ورودي ساختمان، کافی 
 مطالعه،احم در محیط حذف صداهاي مز امکان استفاده معلولین از ساختمان،

سازي و محوطه ةنحو رفاهی در کتابخانه، -نظر گرفتن فضاهاي خدماتی در
استفاده از فضاي باز (طبیعت)

 
 چارچوب نظري پژوهش

بشري در عصر حاضر، ضرورت توجه  همزمان با پیشرفت روزافزون علوم و فنون مختلف و گسترش جوامع«
است. کتابخانه که زمانی  آشکار شده ،فرهنگی هر جامعه بیش از پیش -علمیهاي عنوان کانونها بهبه کتابخانه

اي میان شود که در آن باید موازنهمی گرفتهنظر  صورت محیطی درمترادف سکوت و آرامش بود، دیگر به
ذشته وجود آید. این بناها که در گهواي فعال و پویا و اجتماعی بهبرانگیز و حال و ساکت و تفکرفضاي 

تبدیل  ،شدند، اینک به مراکز محالت و گاه حتی به اماکن توریستیهمچون دژهاي تنهایی و انزوا ساخته می
 ).44: 1389(گلکار و رحیمی، » شوندمی

آن قرار  تأثیرتحت ،در این میان معماري کتابخانه، به عنوان نخستین عاملی که فرد پس از ورود به کتابخانه      
داشته واند نقشی حساس و کلیدي در افزایش یا کاهش سطح رضایتمندي مراجعان از کتابخانه تمی ،گیردمی

استخراج  1 شمارة بر رضایتمندي مراجعان که از جدول مؤثرهاي معماري مؤلفهدر ادامه به تعدادي از  .باشد
 شود: شده است، اشاره می

 
 خوانایی ورودي ساختمان (وضوح)-
رؤیت  دسترسی باید تا حد امکان واضح، آسان و قابل و این حد امکان در دسترس باشد تا کتابخانه باید« 

 .)1390، 1دونالد(مک» باشد

                                                           
1. Macdonald 

چارچوب نظری پژوهش
»همزمــان بــا پیشــرفت روزافــزون علــوم و فنــون مختلف و گســترش جوامــع بشــری در عصر حاضــر، ضرورت 
توجــه بــه كتابخانه هــا به عنــوان كانون هــای علمــی- فرهنگــی هــر جامعــه بیــش از پیــش، آشــکار شــده اســت. 
كتابخانــه كــه زمانــي متــرادف ســکوت و آرامــش بــود، ديگــر به صــورت محیطــي در نظــر  گرفته  مي شــود كه 
در آن بايــد موازنــه اي میــان فضــاي  ســاكت و تفکر   برانگیــز و حــال و  هــواي فعــال و پويــا و اجتماعــي به وجــود 
آيــد. ايــن بناهــا كــه در گذشــته همچــون دژهــاي تنهايــي و انــزوا ســاخته مي شــدند، اينــک بــه مراكــز محالت 

و گاه حتــي بــه اماكــن توريســتي، تبديل مي شــوند« )گلــکار و رحیمــي، 1389: 44(.
ــه،  ــه كتابخان ــرد پــس از ورود ب ــی كــه ف ــوان نخســتین عامل ــه عن ــه، ب ــان معمــاری كتابخان ــن می       در اي
تحت تأثیــر آن قــرار می گیــرد، می توانــد نقشــی حســاس و كلیــدی در افزايــش يــا كاهــش ســطح رضايتمندی 
مراجعــان از كتابخانــه داشــته باشــد. در ادامــه بــه تعــدادی از مؤلفه هــای معماری مؤثــر بر رضايتمنــدی مراجعان 

كــه از جــدول شــمارة 1 اســتخراج شــده اســت، اشــاره می شــود: 

- خوانايی ورودی ساختمان )وضوح(
 »كتابخانــه بايــد تــا حــد امــکان در دســترس باشــد و ايــن دسترســي بايــد تــا حــد امــکان واضــح، آســان و قابــل 

رؤيــت باشــد« )مک دونالــد1 ، 1390(.
- كافی بودن مساحت فضای فیزيکی

ــارة  ــي درب ــچ تضمین ــه هی ــت ك ــن اس ــاً اي ــد؛ تقريب ــاي جدي ــي كتابخانه ه ــا در طراح ــي از محدوديت ه  يک
ــا فنــاوري اطالعــات، ســاختارهاي ســازمان دهي  نحــوة اســتفاده از آنهــا در آينــده، بــه خصــوص در رابطــه ب
شــده و رفتــار كاربــران، وجــود نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل بــه دســت آوردن باالتريــن درجــه انعطاف پذيــري براي 

ســاختمان كتابخانــه، بســیار مهــم اســت )همــان(.
- نور طبیعی

»روشــنايي در كتابخانــه بايــد بــه اهــداف كامــالً متفاوتــي خدمــت كنــد. امــکان مطالعــة راحــت، مشــاركت در 
ظاهــر داخلــي ســاختمان و تــا حــد كمتــري، برانگیختن احســاس عابرين نســبت بــه نمــای بیرونی ســاختمان، از 
1. Macdonald.
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نقش هايــي اســت كــه روشــنايي بايــد ايفــا كنــد. روشــنايي نبايــد چیــزي را تحت الشــعاع قــرار دهــد، چشــم را 
خســته كنــد، ســطح حــرارت داخلــي را بــاال ببــرد و ... « )پرتــو، 1386: 230 و231(.

»اســتفاده از نــور طبیعــی، برخــالف نورهــای مصنوعی )كنتراســت( مانع از خســتگی قدرت بینايــی كاربران 
می شــود؛ بنابرايــن در كتابخانه هــا بــه عنــوان مراكــز نگهــداری كتــب و اســناد ارزشــمند، اســتفاده از نــور طبیعی 
و غیرمســتقیم نــه تنهــا مانــع از خســارت جــدی بــه دست نوشــته ها و ديگــر مــدارك می شــود؛ بلکــه محیطــی با 
نــور و گرمايــی دلپذيــر را ايجــاد می كنــد كــه همــة ايــن مــوارد در روح و روان كاربــران تأثیــر مثبــت می گذارد 

و او را بــرای اســتفادة بیشــتر از محیــط كتابخانــه ترغیب می كنــد« )ناصــري، 1389(.
- امکان استفادة معلولین از ساختمان كتابخانه

»بــرای اســتفادة معلولیــن از كتابخانــه، بايــد مــواردی را در نظــر گرفــت. توقفــگاه كتابخانــه بايد طــوری طراحی 
ــا اســتفاده از ســطوح شــیبدار و  و ســاخته شــود كــه بــا صندلــی چرخــدار، بتــوان خــودرو را تــرك كــرد و ب
آسانســور، بتــوان امــکان ورود بــه ســاختمان را بــرای آنهــا فراهــم كــرد. درهــا بايــد بــه انــدازة كافــی بــزرگ 
باشــند تــا عبــور صندلــی چرخــدار امکان پذيــر باشــد« )پرتــو، 1386: 181(؛ همچنیــن بايــد در نظــر داشــت كــه 
»همــواره عــدم وجــود آسانســور و ســرويس هاي بهداشــتي معلولیــن از عوامــل نارضايتی آنــان از كتابخانــه بوده 

اســت« )حیدرتأمینــی و ديگــران، 1390(. 
- آكوستیک

»محیــط مناســب بــرای خواننــدگان كتــاب، از نظــر نبــود ســر و صــدا، بســیار اهمیــت دارد. از نظــر فنــي، جــذب 
صــدا، بــه معنــاي جلوگیــري از انعــکاس صداســت و بــه زمــان انعــکاس صــدا در محیــط، بســتگي دارد. هنــگام 
برنامه ريــزي بــراي مســیرهاي رفــت و آمــد، بايــد بــه مســئلة صــدا توجــه كــرد. طراحــي مناســب و تخصیــص 
درســت فضاهــا، قــرار دادن فضــاي كلیــدي در سرســرا و يــک طبقــة خــاص و بــه طــور كلي، يک طــرح منظم 
ترافیکــي در تخصیــص فضــا، در كنتــرل ســر و صــدا بســیار مؤثر اســت. صداهــاي موجــود در كتابخانه؛ شــامل 
صداهــاي داخلــي و خارجــي اســت. صداهــاي خارجــي، بــه محــل اســتقرار كتابخانــه و عايق بندي ســاختمان و 
نــوع معمــاري بســتگي دارد. صداهــاي داخلــي؛ ماننــد: مکالمــه )نجواهــا(، رفــت و آمــد افــراد، صــداي وســايل 
مکانیکــي )كتاب بــر و آسانســور كتــاب و دســتگاه تهويــة مطبــوع( و الکترونیکــي و ارتباطــي )تلفن( اســت. در 

ــت كلي: حال
ــدا را در  ــد ص ــت و آم ــیر رف ــد مس ــدار مي توان ــا، كتاب ــطوح اتاق ه ــژه س ــه وي ــا؛ ب ــي طرح ه ــا بررس 1. ب

كتابخانــه بشناســد.
ســطوح،  ايــن  كــرد.  كنتــرل  مي تــوان  ســختي  بــه  ســروصدا،  نظــر  از  را،  بلنــد  ســقف هاي   .2
ــت ــان بازگش ــه زم ــي ك ــید؛ در صورت ــد كش ــول خواه ــي ط ــه مدت ــد ك ــد مي كنن ــدا تولی ــي از ص  انعکاس

 صدا بايد كمتر از نیم ثانیه باشد.
3. پنجره ها صدا را به شدت منعکس مي كنند.

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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4. موكت هاي پرزدار در جذب صدا تأثیر خوبي دارند« )گلکار و رحیمي، 1389: 39(.
- در نظر گرفتن فضاهاي خدماتي- رفاهي در كتابخانه

»بیشــتر كتابخانه هــا نیــاز بــه ناحیــه ای بــرای نمايــش مــواد كتابخانــه ای )كتــاب، cd و ...( دارنــد كــه دامنــة 
آن از گروهــی از جعبه هــای ايســتادة آزاد تــا يــک اتــاق يــا فضايــی بــاز بــا تجهیــزات ويــژه اســت« )پرتــو، 

.)109 :1386
ــای معمــول خــود، عهــده دار بخشــی از  ــر فعالیت ه ــر كشــورها؛ عــالوه ب ــا در اكث ــن، »كتابخانه ه همچنی
فعالیت هــای فرهنگــی جامعــه نیــز هســتند. در چنیــن جوامعــی، كتابخانه هــا كنتــرل فعالیت هــای ســینما، تئاتــر، 

ــد« )همــان: 41(. ــر عهــده می گیرن ــری، كارگاه نقاشــی و ... را ب برنامه هــای موســیقی، نمايشــگاه، گال
- طبیعت

طبیعــت نیــز از ديگــر عوامــل مؤثــر بــر میــزان رضايتمنــدی مراجعــان كتابخانه هاســت كــه در ادامــه، بــه اهمیت 
آن در رونــد طراحــی ســاختمان كتابخانه هــا و ســاخت محوطــة آنهــا اشــاره می شــود.

      »انســان همــواره بــا طبیعــت در ارتبــاط بوده و با دســتکاری در طبیعت، ســعی داشــته اســت كه بــه گونه ای 
بهینــه، آن را بــه خدمــت خــود درآورد. ايــن نــوع همزيســتی به خوبــی در طــول تاريــخ بشــر ديــده می شــود؛ بــه 
عبارتــی ديگــر، بشــر از زمانــی كــه ســرپناه، مســکن، محیــط زيســت و ... را ســاخته و مــورد بهره بــرداری قــرار 
داده؛ همــواره بــه عوامــل موجــود در طبیعــت توجــه داشــته  اســت و طبیعــت را بــه عنــوان يــک طــرف مهــم و 

اساســی در نقشــه ها و طرح هايــش مــورد  اســتفاده قــرار داده اســت« )كیانــی، 1380؛ نصــر، 1380(. 
      »بــه طــور كلــی، مزايــای بهره منــدی معمــاری از طبیعــت را از دو جنبــه؛ يکــی از بعــد زيبا شــناختی و 
تأثیــرات روان شــناختی آن بــر روی كاربــران و ديگــری از بعد دســتاوردهای مادی و صرفه جويــی در هزينه های 
ــه  ــح ب ــرار داد. از منظــر زيبا شــناختی و روان شــناختی؛ اســتفاده از مصال ــورد  بررســی ق ــوان م ــه، می ت كتابخان
صــورت طبیعــی و اســتفاده از فضــای  ســبز بــرای ايجــاد ارتبــاط بین فضــای داخل و خــارج ســاختمان كتابخانه، 
تأثیــر بســزايی در شــکل گیری روابــط  اجتماعــی، يادگیری، انگیــزه و خالقیت كاربــران دارد؛ در نهايت شــادی 
و نشــاط افــراد، افزايــش رضايــت و میــزان اســتفاده از كتابخانــه را بــه همــراه خواهــد داشــت. اســتفاده از فضــای 
ســبز و چشــم اندازهای طبیعــی در فضــای جلــوی كتابخانــه؛ عــالوه بــر برانگیختن حــس زيبايی و لــذت  بصری 
افــراد، ســکوت، آرامــش، ســايه، نــور و تهويــة مناســب را بــرای كاربــران، فراهم می ســازد؛ همچنین مانــع ورود 
ســروصدای خــارج بــه داخــل ســاختمان كتابخانــه می شــود. از ديگــر روی، بررســی های متــون نیــز به خوبــی 
ــاد و ... آســايش، آرامــش و  ــور، ب نشــان می دهــد كــه به كارگیــری انرژی هــای رايــگان طبیعــی؛ همچــون: ن

شــادی را بــا كمتريــن هزينه هــا بــرای كاربــران كتابخانــه فراهــم مــی آورد« )ناصــري، 1389(.
     »اصــوالً فضــاي ســبز مناســب در شــهرها )قرارگاه  هــاي رفتــاري(، افــزون بــر ســالمت جســماني، موجــب 
آرامــش روان، بــازده كاري بیشــتر و كیفیــت زندگــي برتــر مي گــردد؛ بنابرايــن، نحــوة ســاخت و شــکل گیري 
ــه  ــوري ك ــد؛ به ط ــته باش ــدگان داش ــر روح و روان مراجعه كنن ــتقیمي ب ــرات مس ــد اث ــبز، مي توان ــاي س فضاه

بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی ....
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تحقیقــات نشــان مي دهــد، بخــش مهمــي از اهــداف شــفا بخِش منظــر، در مشــاهدة مناظــر طبیعــي و فضــاي 
ســبز اســت« )مؤمنــي شــهركي و همــکاران، 1392(. »درخصــوص نقــش مهــم فضــاي  ســبز در ارتقاي ســالمت  
جســمي؛ به ويــژه ســالمت روحــي- روانــي شــهروندان، مي تــوان بــه نتايــج مطالعــات »وندنبــرگ1«  اشــاره كــرد 
كــه نشــان مي دهــد درختــان و مناظــر جنگلــِي پارك  ماننــد، ســبب كاهــش اســترس، لــذت از مناظــر، كاهــش 

عصبانیــت و تنــش و افزايــش تمركــز مي شــود«)همان(.
     »از آنجايــی كــه كتابخانــه بــا هــدف خدمت رســانی بــه جامعــه ايجــاد می شــود و وجــود آن بــر رونــد 
توســعه و بالندگــی فرهنگــی كشــور تأثیر گــذار اســت؛ بايــد بــه  گونــه ای هماهنــگ بــا محیــط اطرافش ســاخته 
شــود كــه هــر ببینــده را در اولیــن نــگاه، مجــذوب خويــش ســازد و اســتفاده از آن؛ عــالوه بــر رفــع نیازهــای 
ــی  ــی و بی انگیز  گ ــورت بی رغبت ــن ص ــر اي ــد؛ در غی ــادی آفرين باش ــز و ش ــوق برانگی ــر، ش ــی كارب اطالعات
كاربــران بــه مراجعــه و اســتفاده از كتابخانــه را بــه  همــراه خواهــد داشــت؛ بنابرايــن هــرگاه معمــاری كتابخانه بر 
اســاس اصــول و ضوابــط منطقــی و همســو بــا خواســته های فطــری و طبیعــی انســان ها و هماهنــگ بــا طبیعــت 
ــی  ــازد، صرفه جوي ــم می س ــران فراه ــرای كارب ــش را ب ــا و آرامش بخ ــی زيب ــه محیط ــر اينک ــالوه ب ــد؛ ع باش
ــاد،  ــرژی ب ــه دلیــل بهره گیــری از عوامــل طبیعــی موجــود )ان ــه، ب ــز در هزينه هــای كتابخان قابل مالحظــه ای نی

آب، خورشــید( بــه دنبــال خواهــد داشــت« )ناصــري، 1389(.
     »كتابخانــه، به عنــوان يــک مركــز يادگیــری، بــر آن اســت تــا از طريــق ارضــای نیازهای شــخصیتی و شــناختی 
بــه رشــد و پــرورش انســانها كمک كنــد؛ بنابراين بنــای آن بايــد به گونه ای طراحی شــود كــه كتابخانه را در رســیدن 
بــه ايــن هــدف يــاری كنــد؛ بــه ديگــر ســخن، آنجا كــه نیازهای زيســتی، مــّد نظر اســت، معمــار بــا توجه به شــرايط  
اقلیمــی موجــود و اســتفادة بهینه از عوامل طبیعی، می بايســت محیطــی راحت را بــرای كاربران كتابخانــه فراهم كند. 
در مرتبــة بعــدی سلســله نیازهای مازلــو، نیازهای ايمنی قــرار دارد؛ بنابراين معماری كتابخانه بايــد كاربــران را در برابر 
هرگونــه تنش هــای روحــی و روانــی؛ از قبیل: ترس، وحشــت و اســترس و ناگوارهای طبیعی؛ از قبیل: ســیل، طوفان، 
زلزلــه و آتشســوزی، ايمــن ســازد؛ زيرا انســان از عواملی كه هســتی و هويــت او را به خطر بیانــدازد و منافــع او را ناامن 
كنــد، بیــزار اســت؛ بــر ايــن اســاس، معمــاری به دو شــیوة انتخاب محیط مناســب و امــن و توجه به ســازه و اســتحکام 
بنــا، می توانــد بــه نیازهــای امنیتی كاربران پاســخگو باشــد؛ همچنیــن نیاز تعلق پذيــری؛ يعنی میل بــه برقــراری ارتباط 
اجتماعــی و نزديــک بــا ســاير كاربــران در كتابخانــه و شــركت در فعالیت هــای گروهــی بــرای رفع نیازهــای فکری 
و اطالعاتــی، بايــد مــورد توجــه باشــد؛ يعنــی محیط هايی مناســب و دوســتانه بــرای تماس و تعامل بیشــتر كاربــران با 
يکديگــر، ايجــاد شــود؛ به گونــه ای كــه كاربــر به  راحتــی بتواند دقايقــی را با ســاير همنوعــان در كتابخانــه بگذراند و 
ارتباطــی دوســتانه برقــرار كنــد. از جملــه نیازهــای ديگــر، نیــاز به خود شــکوفايی، نیــاز به شــناختن و نیــاز به فهمیدن 
اســت كــه در سلســله مراتــب باالتــری نســبت بــه ديگــر نیازها قــرار دارنــد. نیاز بــه خود شــکوفايی يــا خودســازی را 
می تــوان بــه حالتــی گفــت كــه افراد ســعی دارنــد آنچــه را كــه در درون خــود دارند، آشــکار ســازند؛ بنابرايــن انتظار 

1. Vendenberg.

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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مــی رود فضــا و محیــط كتابخانــه نه تنها احســاس لــذت و آرامــش را در فــرد ايجاد كنــد؛ بلکه می-بايســت از طريق 
ايجــاد مکان هــای آرامشــبخش، فضــای مطلوبــی را بــرای تأمــل، تفکــر و يادگیــری بهتــر كاربــر مهیا ســازد تا حس 
خالقیــت و ابتــکار او در حین مطالعه، برانگیخته شــود و اســتعدادهای درونــی اش در محیط كتابخانه به مرحلة ظهور 

برســد« )شولتز و ســیدنی1 ، 1378(.
مــدل تحلیلــی پژوهــش: مــدل تحلیلــی زيــر منطبــق و برگرفتــه از چارچــوب نظــری تحقیــق اســت كــه 

ــه می باشــد.  ــان از كتابخان ــدی مراجع ــر رضايتمن ــن متغیرهــای مســتقل تأثیرگــذار ب ــدة رابطــة بی بیان كنن

13 
 

 

 مدل تحلیلی پژوهش .1 شمارة نمودار

 هاي پژوهشفرضیه
 ؛رابطه وجود دارد ،بین خوانایی ورودي ساختمان و رضایتمندي مراجعان. 1
 ؛رابطه وجود دارد ،مراجعانبودن مساحت فضاي فیزیکی و رضایتمندي . بین کافی2
 ؛رابطه وجود دارد ،طبیعی و رضایتمندي مراجعان مفید از نور ة. بین استفاد3
 ؛رابطه وجود دارد ،معلولین از ساختمان و رضایتمندي مراجعان ة. بین امکان استفاد4
 ؛رابطه وجود دارد ،مطالعه و رضایتمندي مراجعان. بین حذف صداهاي مزاحم در محیط 5
 ؛رابطه وجود دارد ،رفاهی در کتابخانه و رضایتمندي مراجعان -نظر گرفتن فضاهاي خدماتی بین در. 6
 مستقیم وجود دارد. ۀرابط ،. بین استفاده از طبیعت در کتابخانه و رضایتمندي مراجعان کتابخانه7
 

 تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

شوند که به تفکیک معرف، مطرح می ،سنجش مقوالت قابلتعاریف عملیاتی براي تبدیل مفاهیم و متغیرها به 
 است.سنجش آنها بیان شده  مقوله و سطح

 سادگی شناسایی کرد. ورودي ساختمان را بتوان به خوانایی ورودي:-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

 خوانایی ورودي ساختمان
طراحی پلکان ورودي، طراحی 

ورودي، استفاده از المان  ۀمحوط
 یا حجم شاخص

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

 
 تناسب سطح زیربنا با تعداد مراجعان بودن مساحت فضاي فیزیکی:کافی -

نمودار شمارة 1. مدل تحلیلی پژوهش

فرضیه هاي پژوهش
1. بین خوانايي ورودي ساختمان و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد؛

2. بین كافي بودن مساحت فضاي فیزيکي و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد؛
3. بین استفادة مفید از نور طبیعي و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد؛

4. بین امکان استفادة معلولین از ساختمان و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد؛
5. بین حذف صداهای مزاحم در محیط  مطالعه و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد؛

6. بین در نظر گرفتن فضاهاي خدماتي- رفاهي در كتابخانه و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد؛
7. بین استفاده از طبیعت در كتابخانه و رضايتمندی مراجعان كتابخانه، رابطة مستقیم وجود دارد.

تعريف عملیاتی مفاهیم و متغیرها
تعاريــف عملیاتــی بــرای تبديــل مفاهیــم و متغیرهــا بــه مقــوالت قابــل  ســنجش، مطــرح می شــوند كــه بــه 

تفکیــک معــرف، مقولــه و ســطح  ســنجش آنهــا بیــان شــده  اســت.
- خوانايی ورودی: ورودی ساختمان را بتوان به  سادگی شناسايی كرد.
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 مدل تحلیلی پژوهش .1 شمارة نمودار

 هاي پژوهشفرضیه
 ؛رابطه وجود دارد ،بین خوانایی ورودي ساختمان و رضایتمندي مراجعان. 1
 ؛رابطه وجود دارد ،مراجعانبودن مساحت فضاي فیزیکی و رضایتمندي . بین کافی2
 ؛رابطه وجود دارد ،طبیعی و رضایتمندي مراجعان مفید از نور ة. بین استفاد3
 ؛رابطه وجود دارد ،معلولین از ساختمان و رضایتمندي مراجعان ة. بین امکان استفاد4
 ؛رابطه وجود دارد ،مطالعه و رضایتمندي مراجعان. بین حذف صداهاي مزاحم در محیط 5
 ؛رابطه وجود دارد ،رفاهی در کتابخانه و رضایتمندي مراجعان -نظر گرفتن فضاهاي خدماتی بین در. 6
 مستقیم وجود دارد. ۀرابط ،. بین استفاده از طبیعت در کتابخانه و رضایتمندي مراجعان کتابخانه7
 

 تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

شوند که به تفکیک معرف، مطرح می ،سنجش مقوالت قابلتعاریف عملیاتی براي تبدیل مفاهیم و متغیرها به 
 است.سنجش آنها بیان شده  مقوله و سطح

 سادگی شناسایی کرد. ورودي ساختمان را بتوان به خوانایی ورودي:-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

 خوانایی ورودي ساختمان
طراحی پلکان ورودي، طراحی 

ورودي، استفاده از المان  ۀمحوط
 یا حجم شاخص

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

 
 تناسب سطح زیربنا با تعداد مراجعان بودن مساحت فضاي فیزیکی:کافی -

1. Schoults & Sidny.

بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی ....
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- كافی  بودن مساحت فضای فیزيکی: تناسب سطح زيربنا با تعداد مراجعان

14 
 

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

بودن مساحت فضاي  کافی
 فیزیکی

پذیري در امکان گسترش
آینده، وسعت مناسب 

هاي مطالعه و بخش هايسالن
 مختلف کتابخانه

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 

 
 گیري از نورتأمین روشنایی فضاها با حداکثر بهره طبیعی: مفید از نور ةاستفاد-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

 استفاده مفید از نورطبیعی
 هايتأمین روشنایی سالن

 مطالعه با استفاده از نورطبیعی
 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 آنان ةآمد و استفادو  معلوالن براي راحتی رفت ةنظر گرفتن تسهیالت ویژ در معلولین: ةامکان استفاد-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

امکان استفاده معلولین از 
 ساختمان

سطح  حداقل استفاده از اختالف
در فضاهاي داخلی، استفاده از 

هاي رمپ و آسانسور، درب
پناه، و نرده جانالکترونیکی 

 نمعلوال ةهاي ویژسرویس

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

 و ... آمد، نجواها و کنترل صداهاي رفت حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه:-
 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

حذف صداهاي مزاحم در 
 محیط مطالعه

اي هاي رایانهعدم قرارگیري پایانه
جدایی  هاي مطالعه،در سالن

مخزن و سالن مطالعه، جدایی 
 بخش امانت از سالن مطالعه

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

- استفادة مفید از نور طبیعی: تأمین روشنايی فضاها با حداكثر بهره گیری از نور
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 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

بودن مساحت فضاي  کافی
 فیزیکی

پذیري در امکان گسترش
آینده، وسعت مناسب 

هاي مطالعه و بخش هايسالن
 مختلف کتابخانه

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 

 
 گیري از نورتأمین روشنایی فضاها با حداکثر بهره طبیعی: مفید از نور ةاستفاد-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

 استفاده مفید از نورطبیعی
 هايتأمین روشنایی سالن

 مطالعه با استفاده از نورطبیعی
 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 آنان ةآمد و استفادو  معلوالن براي راحتی رفت ةنظر گرفتن تسهیالت ویژ در معلولین: ةامکان استفاد-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

امکان استفاده معلولین از 
 ساختمان

سطح  حداقل استفاده از اختالف
در فضاهاي داخلی، استفاده از 

هاي رمپ و آسانسور، درب
پناه، و نرده جانالکترونیکی 

 نمعلوال ةهاي ویژسرویس

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

 و ... آمد، نجواها و کنترل صداهاي رفت حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه:-
 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

حذف صداهاي مزاحم در 
 محیط مطالعه

اي هاي رایانهعدم قرارگیري پایانه
جدایی  هاي مطالعه،در سالن

مخزن و سالن مطالعه، جدایی 
 بخش امانت از سالن مطالعه

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

- امکان استفادة معلولین: در نظر گرفتن تسهیالت ويژة معلوالن برای راحتی رفت  و  آمد و استفادة آنان

14 
 

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

بودن مساحت فضاي  کافی
 فیزیکی

پذیري در امکان گسترش
آینده، وسعت مناسب 

هاي مطالعه و بخش هايسالن
 مختلف کتابخانه

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 

 
 گیري از نورتأمین روشنایی فضاها با حداکثر بهره طبیعی: مفید از نور ةاستفاد-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

 استفاده مفید از نورطبیعی
 هايتأمین روشنایی سالن

 مطالعه با استفاده از نورطبیعی
 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 آنان ةآمد و استفادو  معلوالن براي راحتی رفت ةنظر گرفتن تسهیالت ویژ در معلولین: ةامکان استفاد-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

امکان استفاده معلولین از 
 ساختمان

سطح  حداقل استفاده از اختالف
در فضاهاي داخلی، استفاده از 

هاي رمپ و آسانسور، درب
پناه، و نرده جانالکترونیکی 

 نمعلوال ةهاي ویژسرویس

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

 و ... آمد، نجواها و کنترل صداهاي رفت حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه:-
 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

حذف صداهاي مزاحم در 
 محیط مطالعه

اي هاي رایانهعدم قرارگیري پایانه
جدایی  هاي مطالعه،در سالن

مخزن و سالن مطالعه، جدایی 
 بخش امانت از سالن مطالعه

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

- حذف صداهای مزاحم در محیط مطالعه: كنترل صداهای رفت  و  آمد، نجواها و ...
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 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

بودن مساحت فضاي  کافی
 فیزیکی

پذیري در امکان گسترش
آینده، وسعت مناسب 

هاي مطالعه و بخش هايسالن
 مختلف کتابخانه

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 

 
 گیري از نورتأمین روشنایی فضاها با حداکثر بهره طبیعی: مفید از نور ةاستفاد-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

 استفاده مفید از نورطبیعی
 هايتأمین روشنایی سالن

 مطالعه با استفاده از نورطبیعی
 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 آنان ةآمد و استفادو  معلوالن براي راحتی رفت ةنظر گرفتن تسهیالت ویژ در معلولین: ةامکان استفاد-

 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

امکان استفاده معلولین از 
 ساختمان

سطح  حداقل استفاده از اختالف
در فضاهاي داخلی، استفاده از 

هاي رمپ و آسانسور، درب
پناه، و نرده جانالکترونیکی 

 نمعلوال ةهاي ویژسرویس

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

 و ... آمد، نجواها و کنترل صداهاي رفت حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه:-
 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

حذف صداهاي مزاحم در 
 محیط مطالعه

اي هاي رایانهعدم قرارگیري پایانه
جدایی  هاي مطالعه،در سالن

مخزن و سالن مطالعه، جدایی 
 بخش امانت از سالن مطالعه

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
- در نظر گرفتن فضاهای خدماتی- رفاهی: مانند نمازخانه، سرويس بهداشتی، پاركینگ، كافی شاپ و ...
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 شاپ و ...، پارکینگ، کافیبهداشتی مانند نمازخانه، سرویس رفاهی: -نظر گرفتن فضاهاي خدماتی در-
 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

درنظر گرفتن فضاهاي 
 رفاهی -خدماتی

کتابخانه از برخورداري 
شاپ، پارکینگ، کافی

 نمازخانه، سرویس بهداشتی

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 

 اندازهاي طبیعی و ...طراحی محوطه و فضاهاي سبز، چشم طبیعت:-
 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

 طبیعت
سازي، طراحی محوطه

اندازهاي فضاهاي سبز، چشم
 طبیعی و ...

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

 روش تحقیق
 است.اجرا درآمده  توصیفی به -صورت پیمایشی پژوهش حاضر به

 هاي شهر ایالم است. شامل کلیه مراجعان به کتابخانه: آماري جامعۀ

 باشد.شهر ایالم در طول یک هفته می هاي کنندگان به کتابخانهنفر از مراجعه 120شامل  :نمونه حجم

و مراجعان بر حسب  استفاده شد ،در دسترس گیري تصادفیدر این پژوهش از روش نمونه گیري:نمونه ةشیو
 بندي شدند.طبقه ،جنس، تأهل، تحصیالت و شغل

 است.  نامهپرسشاستفاده در این تحقیق  ابزار موردابزار گردآوري اطالعات: 

 ةخبرگان حوزبه وسیلۀ قبل از اجراي اولیه تحقیق،  نامۀپرسش گیري:تعیین اعتبار و پایایی ابزار اندازه
هاي مربوط از روانی، ها و گویهتمامی مؤلفه ،آنها. از نظر شد تأیید ، از نظر روایی محتوا و ابزار پژوهشمعماري

اي حذف نشد. جهت سنجش پایایی ابزار پژوهش از مناسبی برخوردار بودند و هیچ گویه ۀمایسلیسی و درون
روش آلفاي کرونباخ استفاده شد.

 
 

- طبیعت: طراحی محوطه و فضاهای سبز، چشم اندازهای طبیعی و ...

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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 شاپ و ...، پارکینگ، کافیبهداشتی مانند نمازخانه، سرویس رفاهی: -نظر گرفتن فضاهاي خدماتی در-
 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

درنظر گرفتن فضاهاي 
 رفاهی -خدماتی

کتابخانه از برخورداري 
شاپ، پارکینگ، کافی

 نمازخانه، سرویس بهداشتی

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 
 

 اندازهاي طبیعی و ...طراحی محوطه و فضاهاي سبز، چشم طبیعت:-
 سطح سنجش مقوله معرف مفهوم

 طبیعت
سازي، طراحی محوطه

اندازهاي فضاهاي سبز، چشم
 طبیعی و ...

 ايرتبه کم، متوسط، بسیار باال

 

 روش تحقیق
 است.اجرا درآمده  توصیفی به -صورت پیمایشی پژوهش حاضر به

 هاي شهر ایالم است. شامل کلیه مراجعان به کتابخانه: آماري جامعۀ

 باشد.شهر ایالم در طول یک هفته می هاي کنندگان به کتابخانهنفر از مراجعه 120شامل  :نمونه حجم

و مراجعان بر حسب  استفاده شد ،در دسترس گیري تصادفیدر این پژوهش از روش نمونه گیري:نمونه ةشیو
 بندي شدند.طبقه ،جنس، تأهل، تحصیالت و شغل

 است.  نامهپرسشاستفاده در این تحقیق  ابزار موردابزار گردآوري اطالعات: 

 ةخبرگان حوزبه وسیلۀ قبل از اجراي اولیه تحقیق،  نامۀپرسش گیري:تعیین اعتبار و پایایی ابزار اندازه
هاي مربوط از روانی، ها و گویهتمامی مؤلفه ،آنها. از نظر شد تأیید ، از نظر روایی محتوا و ابزار پژوهشمعماري

اي حذف نشد. جهت سنجش پایایی ابزار پژوهش از مناسبی برخوردار بودند و هیچ گویه ۀمایسلیسی و درون
روش آلفاي کرونباخ استفاده شد.

 
 

روش تحقیق
پژوهش حاضر به  صورت پیمايشی- توصیفی به  اجرا درآمده  است.
جامعة  آماري: شامل كلیه مراجعان به كتابخانه های شهر ايالم است. 

ــه  ــالم در طــول يــک هفت ــه كتابخانه هــای    شــهر اي ــدگان ب ــه: شــامل 120 نفــر از مراجعه كنن حجــم  نمون
می باشــد.

شــیوة نمونه گیــری: در ايــن پژوهــش از روش نمونه گیــري تصادفــي   در دســترس، اســتفاده شــد  و مراجعــان 
بــر حســب جنــس، تأهــل، تحصیــالت و شــغل، طبقه بندی شــدند.

ابزار گردآوری اطالعات: ابزار مورد استفاده در اين تحقیق پرسش نامه است. 
تعییــن اعتبــار و پايايــی ابــزار اندازه گیــری: پرســش نامة تحقیــق، قبــل از اجــرای اولیــه بــه وســیلة خبــرگان 
حــوزة معمــاری، از نظــر روايــی محتــوا و ابــزار پژوهــش تأيیــد شــد. از نظــر آنهــا، تمامــی مؤلفه هــا و گويه های 
مربــوط از روانــی، سلیســی و درون  مايــة مناســبی برخــوردار بودنــد و هیچ گويه ای حذف نشــد. جهت ســنجش 

پايايــی ابــزار پژوهــش از روش آلفــای كرونباخ اســتفاده شــد.
جدول شمارة 1. گروه/ موضوع های پرسش های پرسش نامه و آلفای كرونباخ هر گروه

16 
 

 هر گروه آلفاي کرونباخو  نامهپرسشهاي هاي پرسش. گروه/ موضوع1 شمارة جدول

مقدار آلفاطیف

88معماري کتابخانه
70استفاده ازطبیعت در کتابخانه

 

 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
 ،دست آمدهو با استفاده از نتایج به شوندمیتجزیه و تحلیل  spssافزار نرم ۀوسیل به، پس از گردآوريها داده

 شود.شود. این کار با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام مییا رد می تأیید ،مطرح شده ۀصحت فرضی
 

 هاي تحقیقنتایج و یافته

 توصیفی هايولجد .1
 توزیع پاسخگویان برحسب جنس .1-1 شمارة جدول

درصدفراوانیمتغیر
463/38زن
747/61مرد
120100کل

 7/61حاکی از آن است که بیشترین تعداد پاسخگویان را مردان با  ،هاي جدول و نمودار حاضریافته       
 .)1-1 شمارة (جدول و نموداراند خود اختصاص دادهدرصد به

 

روش تجزيه و تحلیل اطالعات
ــج  ــتفاده از نتاي ــا اس ــوند و ب ــل می ش ــه و تحلی ــزار SPSS تجزي ــیلة نرم اف ــه  وس ــردآوری، ب ــس از گ ــا پ داده ه
به دســت آمــده، صحــت فرضیــة مطــرح شــده، تأيیــد يــا رد می شــود. ايــن كار بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و 

اســتنباطی انجــام می شــود.

بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی ....
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نتايج و يافته های تحقیق
1. جدول های توصیفی

جدول شمارة 1-1. توزيع پاسخگويان برحسب جنس

16 
 

 هر گروه آلفاي کرونباخو  نامهپرسشهاي هاي پرسش. گروه/ موضوع1 شمارة جدول

مقدار آلفاطیف

88معماري کتابخانه
70استفاده ازطبیعت در کتابخانه

 

 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
 ،دست آمدهو با استفاده از نتایج به شوندمیتجزیه و تحلیل  spssافزار نرم ۀوسیل به، پس از گردآوريها داده

 شود.شود. این کار با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام مییا رد می تأیید ،مطرح شده ۀصحت فرضی
 

 هاي تحقیقنتایج و یافته

 توصیفی هايولجد .1
 توزیع پاسخگویان برحسب جنس .1-1 شمارة جدول

درصدفراوانیمتغیر
463/38زن
747/61مرد
120100کل

 7/61حاکی از آن است که بیشترین تعداد پاسخگویان را مردان با  ،هاي جدول و نمودار حاضریافته       
 .)1-1 شمارة (جدول و نموداراند خود اختصاص دادهدرصد به

 

يافته هــای جــدول و نمــودار حاضــر، حاكــی از آن اســت كه بیشــترين تعــداد پاســخگويان را مردان بــا 61/7 
درصــد به خــود اختصــاص داده اند )جــدول و نمــودار شــمارة 1-1(.

نمودار شمارة 1-1. توزيع پاسخگويان برحسب جنس

17 
 

 
 توزیع پاسخگویان برحسب جنس .1-1 شمارة نمودار

 
 هلأحسب وضعیت ت توزیع پاسخگویان بر .2-1 شمارة جدول

درصدفراوانیمتغیر
927/76مجرد
283/23متاهل
120100کل

 7/76هاي جدول و نمودار حاضر حاکی از آن است که بیشترین تعداد پاسخگویان را افراد مجرد با یافته      
 .)2-1 شمارة (جدول و نموداراند خود اختصاص دادهدرصد به

 
 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل .2-1 شمارة نمودار

 

 

38.3, زن

61.7, مرد

, 0, 0

76.7, مجرد

23.3, متاهل
, 0
, 0

جدول شمارة 1-2. توزيع پاسخگويان بر حسب وضعیت تأهل

17 
 

 
 توزیع پاسخگویان برحسب جنس .1-1 شمارة نمودار

 
 هلأحسب وضعیت ت توزیع پاسخگویان بر .2-1 شمارة جدول

درصدفراوانیمتغیر
927/76مجرد
283/23متاهل
120100کل

 7/76هاي جدول و نمودار حاضر حاکی از آن است که بیشترین تعداد پاسخگویان را افراد مجرد با یافته      
 .)2-1 شمارة (جدول و نموداراند خود اختصاص دادهدرصد به

 
 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل .2-1 شمارة نمودار

 

 

38.3, زن

61.7, مرد

, 0, 0

76.7, مجرد

23.3, متاهل
, 0
, 0

يافته هــای جــدول و نمــودار حاضــر حاكــی از آن اســت كــه بیشــترين تعــداد پاســخگويان را افــراد مجــرد با 
76/7 درصــد به خــود اختصــاص داده انــد )جــدول و نمــودار شــمارة 2-1(.

نمودار شمارة 1-2. توزيع پاسخگويان برحسب وضعیت تاهل

17 
 

 
 توزیع پاسخگویان برحسب جنس .1-1 شمارة نمودار

 
 هلأحسب وضعیت ت توزیع پاسخگویان بر .2-1 شمارة جدول

درصدفراوانیمتغیر
927/76مجرد
283/23متاهل
120100کل

 7/76هاي جدول و نمودار حاضر حاکی از آن است که بیشترین تعداد پاسخگویان را افراد مجرد با یافته      
 .)2-1 شمارة (جدول و نموداراند خود اختصاص دادهدرصد به

 
 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل .2-1 شمارة نمودار

 

 

38.3, زن

61.7, مرد

, 0, 0

76.7, مجرد

23.3, متاهل
, 0
, 0

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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جدول شمارة 1-3. توزيع پاسخگويان  بر اساس تحصیالت

18 
 

 اساس تحصیالت توزیع پاسخگویان  بر .3-1 شمارة جدول
درصدفراوانیمتغیر

103/8زیر دیپلم
198/15دیپلم

335/27فوق دیپلم
507/41لیسانس

35/2فوق لیسانس
52/4دکترا
%120100جمع

 
بیشترین توزیع سطح تحصیالت در بین پاسخگویان به ترتیب  3-1 شمارة هاي جدولبا توجه به یافته        

 3/8درصد)، زیر دیپلم ( 8/15درصد)، دیپلم ( 5/27درصد)، فوق دیپلم ( 7/41مربوط به مقطع لیسانس (
 باشد.درصد) می 5/2فوق لیسانس ( درصد) و 2/4دکترا (درصد)، 

 
 توزیع پاسخگویان  بر اساس تحصیالت .3-1  شمارة نمودار

 
 

 

8.3

15.8

27.5

41.7

2.5 4.2

زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا

بــا توجــه بــه يافته هــای جــدول شــمارة 1-3 بیشــترين توزيــع ســطح تحصیــالت در بیــن پاســخگويان بــه 
ترتیــب مربــوط بــه مقطــع لیســانس )41/7 درصــد(، فــوق ديپلــم )27/5 درصــد(، ديپلــم )15/8 درصــد(، زيــر 

ــرا )4/2 درصــد( و فــوق لیســانس )2/5 درصــد( می باشــد. ديپلــم )8/3 درصــد(، دكت

نمودار شمارة 1-2. توزيع پاسخگويان برحسب وضعیت تاهل

18 
 

 اساس تحصیالت توزیع پاسخگویان  بر .3-1 شمارة جدول
درصدفراوانیمتغیر

103/8زیر دیپلم
198/15دیپلم

335/27فوق دیپلم
507/41لیسانس

35/2فوق لیسانس
52/4دکترا
%120100جمع

 
بیشترین توزیع سطح تحصیالت در بین پاسخگویان به ترتیب  3-1 شمارة هاي جدولبا توجه به یافته        

 3/8درصد)، زیر دیپلم ( 8/15درصد)، دیپلم ( 5/27درصد)، فوق دیپلم ( 7/41مربوط به مقطع لیسانس (
 باشد.درصد) می 5/2فوق لیسانس ( درصد) و 2/4دکترا (درصد)، 

 
 توزیع پاسخگویان  بر اساس تحصیالت .3-1  شمارة نمودار

 
 

 

8.3

15.8

27.5

41.7

2.5 4.2

زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا

جدول شمارة 1-4. توزيع پاسخگويان  بر اساس شغل

19 
 

 توزیع پاسخگویان  بر اساس شغل .4-1 شمارة جدول
درصدفراوانیمتغیر

87/6دانش آموز
292/24دانشجو
4840کارمند

215/17شغل آزاد
43/3خانه دار

103/8بیکار
%120100جمع

 ،درصد 7/6 ؛ همچنینکارمند هستند ،درصد) 40(حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان ،نتایج جدول فوق     
 بیکار هستند.  ،درصد 3/8 و دارخانه ،درصد 3/3 ؛شغل آزاد ،درصد 5/17 ؛دانشجو ،درصد 2/24 ؛آموزدانش

 

 
 بر اساس شغل توزیع پاسخگویان .1-4 شمارة نمودار

 

پاسخ به سواالت پژوهش(توصیف جداول) .2
 
 

6.7

24.2

40

17.5

3.3

8.3

دانش آموز  دانشجو کارمند شغل آزاد خانه دار بیکار

بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی ....
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نتايــج جــدول فــوق، حاكــی از آن اســت كه اكثــر پاســخگويان)40 درصد(، كارمند هســتند؛ همچنیــن 6/7 
درصــد، دانش آمــوز؛ 24/2 درصــد، دانشــجو؛ 17/5 درصــد، شــغل آزاد؛ 3/3 درصــد، خانــه دار و 8/3 درصــد، 

بیکار هســتند. 

نمودار شمارة 4-1. توزيع پاسخگويان بر اساس شغل

19 
 

 توزیع پاسخگویان  بر اساس شغل .4-1 شمارة جدول
درصدفراوانیمتغیر

87/6دانش آموز
292/24دانشجو
4840کارمند

215/17شغل آزاد
43/3خانه دار

103/8بیکار
%120100جمع

 ،درصد 7/6 ؛ همچنینکارمند هستند ،درصد) 40(حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان ،نتایج جدول فوق     
 بیکار هستند.  ،درصد 3/8 و دارخانه ،درصد 3/3 ؛شغل آزاد ،درصد 5/17 ؛دانشجو ،درصد 2/24 ؛آموزدانش

 

 
 بر اساس شغل توزیع پاسخگویان .1-4 شمارة نمودار

 

پاسخ به سواالت پژوهش(توصیف جداول) .2
 
 

6.7

24.2

40

17.5

3.3

8.3

دانش آموز  دانشجو کارمند شغل آزاد خانه دار بیکار

2. پاسخ به سؤاالت پژوهش)توصیف جداول(

جدول شمارة 2-1. توزيع میزان رضايتمندی پاسخگويان از گويههاي مطرح شده در معماري كتابخانه

20 
 

 هاي مطرح شده در معماري کتابخانهتوزیع میزان رضایتمندي پاسخگویان از گویه .1-2 شمارة جدول
درصدفراوانیمقوله

396/32رضایت در سطح کم
763/63رضایت متوسط

51/4رضایت در سطح بسیار باال
120100جمع کل

 
هاي حاکی از آن است که میزان رضایتمندي در بین مراجعان کتابخانه از گویه 1-2 شمارة نتایج جدول     

نسبت درصد  6/32همچنین  ؛قرار دارد درصد) 3/63( در متغیر معماري کتابخانه در سطح متوسطیمطرح شده 
 1/4دانستند. در این بین کافی نمی ،طور کامل اما به ؛ها را مناسبو این مقوله ندرضایت کمی داشت ،به این گویه

 اند. رضایت داشته ،درصد از پاسخگویان نیز در سطح بسیار باالیی از نوع معماري کلی کتابخانه

 توزیع میزان رضایتمندي پاسخگویان از استفاده از طبیعت در کتابخانه .2-2 شمارة جدول
 درصد فراوانی مقوله

 7/29 36 رضایت در سطح کم
 5/57 69 رضایت متوسط

 8/12 15 رضایت در سطح بسیار باال
 100 120 جمع

 
بین مراجعان کتابخانه از میزان رضایتمندي در  2-2شمارة  دست آمده از جدوله هاي ببا توجه به یافته       
درصد نسبت  7/29همچنین  ؛قرار دارد درصد) 5/57(هاي استفاده از طبیعت در کتابخانه در سطح متوسطیگویه

درصد از  8/12دانستند. کافی نمی ،اما به طور کامل ؛ها را مناسبو این مقوله ندرضایت کمی داشت ،به این گویه
 رضایت داشتند.  ،کتابخانهمعماري پاسخگویان نیز در سطح بسیار باالیی از استفاده از طبیعت در 

  
 تحلیل استنباطی ) 3

 tپذیري متغیرهاي پژوهش از طریق آزمون تأثیرالف) تحلیل 

0Hهابودن داده : فرض نرمال 

ــه از  ــان كتابخان ــن مراجع ــدی در بی ــزان رضايتمن ــج جــدول شــمارة 2-1 حاكــی از آن اســت كــه می نتاي
گويه هــای مطــرح شــده در متغیــر معمــاری كتابخانــه در ســطح متوســطی )63/3 درصــد( قــرار دارد؛ همچنیــن 
32/6 درصــد نســبت بــه ايــن گويــه،  رضايــت كمــی داشــتند و ايــن مقوله هــا را مناســب؛ امــا بــه  طــور كامــل، 
كافــی نمی دانســتند. در ايــن بیــن 4/1 درصــد از پاســخگويان نیــز در ســطح بســیار بااليــی از نــوع معمــاری كلی 

كتابخانــه، رضايــت داشــته اند.

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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جدول شمارة 2-2. توزيع میزان رضايتمندی پاسخگويان از استفاده از طبیعت در كتابخانه

20 
 

 هاي مطرح شده در معماري کتابخانهتوزیع میزان رضایتمندي پاسخگویان از گویه .1-2 شمارة جدول
درصدفراوانیمقوله

396/32رضایت در سطح کم
763/63رضایت متوسط

51/4رضایت در سطح بسیار باال
120100جمع کل

 
هاي حاکی از آن است که میزان رضایتمندي در بین مراجعان کتابخانه از گویه 1-2 شمارة نتایج جدول     

نسبت درصد  6/32همچنین  ؛قرار دارد درصد) 3/63( در متغیر معماري کتابخانه در سطح متوسطیمطرح شده 
 1/4دانستند. در این بین کافی نمی ،طور کامل اما به ؛ها را مناسبو این مقوله ندرضایت کمی داشت ،به این گویه

 اند. رضایت داشته ،درصد از پاسخگویان نیز در سطح بسیار باالیی از نوع معماري کلی کتابخانه

 توزیع میزان رضایتمندي پاسخگویان از استفاده از طبیعت در کتابخانه .2-2 شمارة جدول
 درصد فراوانی مقوله

 7/29 36 رضایت در سطح کم
 5/57 69 رضایت متوسط

 8/12 15 رضایت در سطح بسیار باال
 100 120 جمع

 
بین مراجعان کتابخانه از میزان رضایتمندي در  2-2شمارة  دست آمده از جدوله هاي ببا توجه به یافته       
درصد نسبت  7/29همچنین  ؛قرار دارد درصد) 5/57(هاي استفاده از طبیعت در کتابخانه در سطح متوسطیگویه

درصد از  8/12دانستند. کافی نمی ،اما به طور کامل ؛ها را مناسبو این مقوله ندرضایت کمی داشت ،به این گویه
 رضایت داشتند.  ،کتابخانهمعماري پاسخگویان نیز در سطح بسیار باالیی از استفاده از طبیعت در 

  
 تحلیل استنباطی ) 3

 tپذیري متغیرهاي پژوهش از طریق آزمون تأثیرالف) تحلیل 

0Hهابودن داده : فرض نرمال 

ــان  ــن مراجع ــدی در بی ــزان رضايتمن ــمارة 2-2 می ــدول ش ــده از ج ــت آم ــه دس ــای ب ــه يافته ه ــه ب ــا توج ب
كتابخانــه از گويه-هــای اســتفاده از طبیعــت در كتابخانه در ســطح متوســطی)57/5 درصد( قــرار دارد؛ همچنین 
29/7 درصــد نســبت بــه ايــن گويــه، رضايــت كمــی داشــتند و ايــن مقوله هــا را مناســب؛ امــا بــه طــور كامــل، 
كافــی نمی دانســتند. 12/8 درصــد از پاســخگويان نیــز در ســطح بســیار بااليی از اســتفاده از طبیعــت در معماری 

كتابخانــه، رضايت داشــتند. 
3(  تحلیل استنباطی

t الف( تحلیل تأثیرپذيری متغیرهای پژوهش از طريق آزمون
H0: فرض نرمال  بودن داده ها

H1: فرض غیرنرمال  بودن داده ها

جدول شمارة 3-1. آزمون كلموگورف- اسمیرنوف مؤلفه های مختلف مؤثر

21 
 

1Hهابودن داده : فرض غیرنرمال 
 

 مؤثرهاي مختلف مؤلفهاسمیرنوف  -آزمون کلموگورف .1-3 شمارة جدول

سطح معنادارياسمیر نوف -کلموگورفتعدادمؤلفه

120855/0176/1معماري کتابخانه

 ،هاي جدول فوق دارد در واقع) نشان از نرمال بودن دادهsig<05/0و خروجی( ksنتایج حاصل از آزمون        
 .شودمی تأیید، ها استکه حاکی از نرمال بودن داده 0Hرد خواهد شد و فرض  1Hفرض 

خوانایی ورودي ساختمان، کافی بودن مساحت (معماري کتابخانه بین که رسد نظر می به فرض اول:      
معلولین از ساختمان، حذف صداهاي مزاحم در محیط  ةمفید از نور طبیعی، امکان استفاد ةفضاي فیزیکی، استفاد

 .مستقیم وجود دارد ۀرابط ،مراجعانرضایتمندي ) و رفاهی -مطالعه و در نظر گرفتن فضاهاي خدماتی
 

 آزمون تی مستقل بر اساس معماري کتابخانه .2-3 شمارة جدول

حد باالحد پاییناختالف میانگینtDfSigمتغیر

980/8911900,0684/360/377/3معماري کتابخانه

 
) =05/0sig( و سطح معناداري 119آزادي  ۀو درج =t 980/89مقدار ، )2-3(شمارة  با توجه به جدول      

 99 دارد. این میزان معناداري در سطح مثبت و معناداري بر رضایتمندي کاربران کتابخانه تأثیر ه،معماري کتابخان
 شدت اثر این متغیر بر رضایتمندي کاربران است.دهندة درصد و با یک درصد خطا، نشان

 
 اسمیرنوف -آزمون کلموگورف. 3-3 شمارة جدول

 سطح معناداري اسمیرنوف -کلموگورف تعداد مؤلفه

 126/0 014/1 120 طبیعت در کتابخانه استفاده از

 
جدول فوق دارد. در واقع  ) نشان از نرمال بودن دادهsig<05/0( و خروجی ks نتایج حاصل از آزمون     

 .گرددمی تأیید ،است بودن داده که حاکی از نرمال 0Hرد خواهد شد و فرض  1Hفرض 
 

 .مستقیم وجود دارد ۀرابط ،کتابخانهمراجعان رضایتمندي و استفاده از طبیعت در کتابخانه رسد که بین به نظر می فرضیه:

( نشــان از نرمــال بــودن داده هــای جــدول فــوق دارد  sig<0/05 نتايــج حاصــل از آزمــون ks و خروجــی)
در واقــع، فــرض H1 رد خواهــد شــد و فــرض H0 كــه حاكــی از نرمــال بــودن داده هــا اســت، تأيیــد می شــود.

      فــرض اول: بــه  نظــر می رســد كــه بیــن معمــاری كتابخانــه )خوانايــي ورودي ســاختمان، كافــي بــودن 
ــن از ســاختمان، حــذف  ــکان اســتفادة معلولی ــي، ام ــور طبیع ــد از ن مســاحت فضــاي فیزيکــي، اســتفادة مفی
صداهــای مزاحــم در محیــط مطالعــه و در نظــر گرفتــن فضاهــاي خدماتــي- رفاهــي( و رضايتمنــدی مراجعان، 

رابطــة مســتقیم وجــود دارد.
جدول شمارة 3-3. آزمون كلموگورف- اسمیرنوف

21 
 

1Hهابودن داده : فرض غیرنرمال 
 

 مؤثرهاي مختلف مؤلفهاسمیرنوف  -آزمون کلموگورف .1-3 شمارة جدول

سطح معنادارياسمیر نوف -کلموگورفتعدادمؤلفه

120855/0176/1معماري کتابخانه

 ،هاي جدول فوق دارد در واقع) نشان از نرمال بودن دادهsig<05/0و خروجی( ksنتایج حاصل از آزمون        
 .شودمی تأیید، ها استکه حاکی از نرمال بودن داده 0Hرد خواهد شد و فرض  1Hفرض 

خوانایی ورودي ساختمان، کافی بودن مساحت (معماري کتابخانه بین که رسد نظر می به فرض اول:      
معلولین از ساختمان، حذف صداهاي مزاحم در محیط  ةمفید از نور طبیعی، امکان استفاد ةفضاي فیزیکی، استفاد

 .مستقیم وجود دارد ۀرابط ،مراجعانرضایتمندي ) و رفاهی -مطالعه و در نظر گرفتن فضاهاي خدماتی
 

 آزمون تی مستقل بر اساس معماري کتابخانه .2-3 شمارة جدول

حد باالحد پاییناختالف میانگینtDfSigمتغیر

980/8911900,0684/360/377/3معماري کتابخانه

 
) =05/0sig( و سطح معناداري 119آزادي  ۀو درج =t 980/89مقدار ، )2-3(شمارة  با توجه به جدول      

 99 دارد. این میزان معناداري در سطح مثبت و معناداري بر رضایتمندي کاربران کتابخانه تأثیر ه،معماري کتابخان
 شدت اثر این متغیر بر رضایتمندي کاربران است.دهندة درصد و با یک درصد خطا، نشان

 
 اسمیرنوف -آزمون کلموگورف. 3-3 شمارة جدول

 سطح معناداري اسمیرنوف -کلموگورف تعداد مؤلفه

 126/0 014/1 120 طبیعت در کتابخانه استفاده از

 
جدول فوق دارد. در واقع  ) نشان از نرمال بودن دادهsig<05/0( و خروجی ks نتایج حاصل از آزمون     

 .گرددمی تأیید ،است بودن داده که حاکی از نرمال 0Hرد خواهد شد و فرض  1Hفرض 
 

 .مستقیم وجود دارد ۀرابط ،کتابخانهمراجعان رضایتمندي و استفاده از طبیعت در کتابخانه رسد که بین به نظر می فرضیه:

( نشــان از نرمــال بــودن داده  جــدول فــوق دارد. در  sig<0/05 نتايــج حاصــل از آزمــون ks و خروجــی )
واقــع فــرض H1 رد خواهــد شــد و فــرض H0 كــه حاكــی از نرمــال  بــودن داده  اســت، تأيیــد می گــردد.

بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی ....
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فرضیــه: بــه نظــر می رســد كه بیــن اســتفاده از طبیعــت در كتابخانــه و رضايتمنــدی مراجعان كتابخانــه ، رابطة 
مســتقیم وجود دارد.

جدول شمارة 3-4. آزمون تی مستقل بر اساس استفاده از طبیعت در كتابخانه

21 
 

1Hهابودن داده : فرض غیرنرمال 
 

 مؤثرهاي مختلف مؤلفهاسمیرنوف  -آزمون کلموگورف .1-3 شمارة جدول

سطح معنادارياسمیر نوف -کلموگورفتعدادمؤلفه

120855/0176/1معماري کتابخانه

 ،هاي جدول فوق دارد در واقع) نشان از نرمال بودن دادهsig<05/0و خروجی( ksنتایج حاصل از آزمون        
 .شودمی تأیید، ها استکه حاکی از نرمال بودن داده 0Hرد خواهد شد و فرض  1Hفرض 

خوانایی ورودي ساختمان، کافی بودن مساحت (معماري کتابخانه بین که رسد نظر می به فرض اول:      
معلولین از ساختمان، حذف صداهاي مزاحم در محیط  ةمفید از نور طبیعی، امکان استفاد ةفضاي فیزیکی، استفاد

 .مستقیم وجود دارد ۀرابط ،مراجعانرضایتمندي ) و رفاهی -مطالعه و در نظر گرفتن فضاهاي خدماتی
 

 آزمون تی مستقل بر اساس معماري کتابخانه .2-3 شمارة جدول

حد باالحد پاییناختالف میانگینtDfSigمتغیر

980/8911900,0684/360/377/3معماري کتابخانه

 
) =05/0sig( و سطح معناداري 119آزادي  ۀو درج =t 980/89مقدار ، )2-3(شمارة  با توجه به جدول      

 99 دارد. این میزان معناداري در سطح مثبت و معناداري بر رضایتمندي کاربران کتابخانه تأثیر ه،معماري کتابخان
 شدت اثر این متغیر بر رضایتمندي کاربران است.دهندة درصد و با یک درصد خطا، نشان

 
 اسمیرنوف -آزمون کلموگورف. 3-3 شمارة جدول

 سطح معناداري اسمیرنوف -کلموگورف تعداد مؤلفه

 126/0 014/1 120 طبیعت در کتابخانه استفاده از

 
جدول فوق دارد. در واقع  ) نشان از نرمال بودن دادهsig<05/0( و خروجی ks نتایج حاصل از آزمون     

 .گرددمی تأیید ،است بودن داده که حاکی از نرمال 0Hرد خواهد شد و فرض  1Hفرض 
 

 .مستقیم وجود دارد ۀرابط ،کتابخانهمراجعان رضایتمندي و استفاده از طبیعت در کتابخانه رسد که بین به نظر می فرضیه:

 ) sig=0/00( درجــة آزادی 119 و ســطح معنــاداری ، t=77/886 بــا توجــه بــه جــدول شــمارة 3-4، مقــدار
نشــان می دهــد كــه اســتفاده از طبیعــت در معمــاری كتابخانــه، تأثیر مثبــت و معناداری بــر رضايتمنــدی كاربران 
دارد. ايــن میــزان معنــاداری در ســطح 99 درصــد و بــا يــک درصــد خطــا، نشــان دهندة شــدت اثرگــذاری ايــن 

متغیــر بــر رضايتمنــدی كاربران اســت.
ب( تحلیل همبستگی متغیرهای پژوهش

 فرضیة اصلی: بین توزيع معماري كتابخانه و رضايتمندي مراجعان، رابطة وجود دارد.

جدول شمارة 3-5. بررسی رابطة بین توزيع معماري كتابخانه و رضايتمندي مراجعان

22 
 

 
 آزمون تی مستقل بر اساس استفاده از طبیعت در کتابخانه .4-3 شمارة جدول

 حد باال حد پایین اختالف میانگینtDfSig متغیر

 84/3 665/3 747/3 00/0 119 886/77 استفاده از طبیعت در کتابخانه

 
 که دهد) نشان می=00/0sig( و سطح معناداري 119آزادي  ۀدرج، =t 886/77مقدار  ،4-3 شمارة با توجه به جدول     

 99مثبت و معناداري بر رضایتمندي کاربران دارد. این میزان معناداري در سطح  تأثیر ،استفاده از طبیعت در معماري کتابخانه
 این متغیر بر رضایتمندي کاربران است. يشدت اثرگذار دهندةدرصد و با یک درصد خطا، نشان

 
 ب) تحلیل همبستگی متغیرهاي پژوهش

 وجود دارد. ۀرابط ،بین توزیع معماري کتابخانه و رضایتمندي مراجعان اصلی: ۀفرضی 

 بین توزیع معماري کتابخانه و رضایتمندي مراجعان ۀبررسی رابط .5-3 شمارة جدول

داريامعنضریب پیرسونتعدادمتغیر

561/000/0**120توزیع معماري کتابخانه
 

بین توزیع معماري کتابخانه و رضایتمندي  ،00/0و سطح معناداري  932/0با توجه به ضریب پیرسون        
 وجود دارد. %99داري در سطح معنا ۀرابط ،مراجعان

 رابطه وجود دارد. ،بین خوانایی ورودي ساختمان و رضایتمندي مراجعان اول: ۀفرضی
 

 بین خوانایی ورودي ساختمان و رضایتمندي مراجعان ۀبررسی رابط .6-3 شمارة جدول

داريامعنضریب پیرسونتعدادمتغیر
460/000/0**120خوانایی ورودي ساختمان

 
بین خوانایی ورودي ساختمان و رضایتمندي  ،00/0و سطح معناداري  677/0با توجه به ضریب پیرسون       

 دارد. وجود %99داري در سطح معنا ۀرابط ،مراجعان

 رابطه وجود دارد. ،بودن مساحت فضاي فیزیکی و رضایتمندي مراجعان بین کافی دوم: ۀفرضی

بــا توجــه بــه ضريــب پیرســون 0/932 و ســطح معنــاداری 0/00، بین توزيع معمــاري كتابخانــه و رضايتمندي 
مراجعــان، رابطة معنــا داری در ســطح 99 درصد وجــود دارد.

فرضیة اول: بین خوانايي ورودي ساختمان و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد.

جدول شمارة 3-6. بررسی رابطة بین خوانايي ورودي ساختمان و رضايتمندي مراجعان
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 آزمون تی مستقل بر اساس استفاده از طبیعت در کتابخانه .4-3 شمارة جدول

 حد باال حد پایین اختالف میانگینtDfSig متغیر

 84/3 665/3 747/3 00/0 119 886/77 استفاده از طبیعت در کتابخانه

 
 که دهد) نشان می=00/0sig( و سطح معناداري 119آزادي  ۀدرج، =t 886/77مقدار  ،4-3 شمارة با توجه به جدول     

 99مثبت و معناداري بر رضایتمندي کاربران دارد. این میزان معناداري در سطح  تأثیر ،استفاده از طبیعت در معماري کتابخانه
 این متغیر بر رضایتمندي کاربران است. يشدت اثرگذار دهندةدرصد و با یک درصد خطا، نشان

 
 ب) تحلیل همبستگی متغیرهاي پژوهش

 وجود دارد. ۀرابط ،بین توزیع معماري کتابخانه و رضایتمندي مراجعان اصلی: ۀفرضی 

 بین توزیع معماري کتابخانه و رضایتمندي مراجعان ۀبررسی رابط .5-3 شمارة جدول

داريامعنضریب پیرسونتعدادمتغیر

561/000/0**120توزیع معماري کتابخانه
 

بین توزیع معماري کتابخانه و رضایتمندي  ،00/0و سطح معناداري  932/0با توجه به ضریب پیرسون        
 وجود دارد. %99داري در سطح معنا ۀرابط ،مراجعان

 رابطه وجود دارد. ،بین خوانایی ورودي ساختمان و رضایتمندي مراجعان اول: ۀفرضی
 

 بین خوانایی ورودي ساختمان و رضایتمندي مراجعان ۀبررسی رابط .6-3 شمارة جدول

داريامعنضریب پیرسونتعدادمتغیر
460/000/0**120خوانایی ورودي ساختمان

 
بین خوانایی ورودي ساختمان و رضایتمندي  ،00/0و سطح معناداري  677/0با توجه به ضریب پیرسون       

 دارد. وجود %99داري در سطح معنا ۀرابط ،مراجعان

 رابطه وجود دارد. ،بودن مساحت فضاي فیزیکی و رضایتمندي مراجعان بین کافی دوم: ۀفرضی

بــا توجــه به ضريب پیرســون 0/677 و ســطح معنــاداری 0/00، بین خوانايي ورودي ســاختمان و رضايتمندي 
مراجعــان، رابطة معنا داری در ســطح 99درصد وجــود دارد.

فرضیة دوم: بین كافي  بودن مساحت فضاي فیزيکي و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد.

جدول شمارة 3-7. بررسی رابطة بین كافي بودن مساحت فضاي فیزيکي و رضايتمندي مراجعان
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 بین کافی بودن مساحت فضاي فیزیکی و رضایتمندي مراجعان ۀبررسی رابط .7-3 شمارة جدول

داريامعنضریب پیرسونتعدادمتغیر

504/000/0**120کافی بودن مساحت فضاي فیزیکی
 

بودن مساحت فضاي فیزیکی و بین کافی 00/0وسطح معناداري  561/0با توجه به ضریب پیرسون       
 وجود دارد. %99ي در سطح مراجعان، رابطۀ معناداررضایتمندي 

 .مراجعان، رابطه وجود داردطبیعی و رضایتمندي  مفید از نورةبین استفاد سوم: ۀفرضی

 مفید از نور طبیعی و رضایتمندي مراجعان ةاستفادبررسی رابطه بین  .8-3 شمارة جدول

)sig( معناداريسطحی fDfمقدار متغیر

075/1100/0**119مفید از نور طبیعی ةاستفاد

 
و  نور طبیعیمفید از  ةبین استفاد ،00/0و سطح معناداري  119 درجۀ آزادي ،f= 075/11توجه به مقدار  با      

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود داردمعلولین از ساختمان و رضایتمندي  ةبین امکان استفاد چهارم: ۀفرضی

 معلولین از ساختمان و رضایتمندي مراجعان ةبین امکان استفاد ۀبررسی رابط .9-3 شمارة جدول

)sig(معناداريسطحی fDfمقدار متغیر
993/1300/0**119معلولین از ساختمانامکان استفاده 

 
معلولین از ساختمان و  ةبین امکان استفاد 00/0سطح معناداري  و 561/0با توجه به ضریب پیرسون        

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود داردبین حذف اصوات مزاحم در محیط مطالعه و رضایتمندي  پنجم: ۀفرضی

 مزاحم در محیط مطالعه و رضایتمندي مراجعان صداهايبین حذف  ۀبررسی رابط .10-3 شمارة جدول

معناداريضریب پیرسونتعدادمتغیر

703/000/0**120حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه

بــا توجــه بــه ضريــب پیرســون 0/561 وســطح معنــاداری 0/00 بیــن كافي بــودن مســاحت فضــاي فیزيکــي و 

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح 99درصد وجــود دارد.
فرضیة سوم: بین استفادةمفید از نور طبیعي و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد.

جدول شمارة 3-8. بررسی رابطه بین استفادة مفید از نور طبیعي و رضايتمندي مراجعان
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 بین کافی بودن مساحت فضاي فیزیکی و رضایتمندي مراجعان ۀبررسی رابط .7-3 شمارة جدول

داريامعنضریب پیرسونتعدادمتغیر

504/000/0**120کافی بودن مساحت فضاي فیزیکی
 

بودن مساحت فضاي فیزیکی و بین کافی 00/0وسطح معناداري  561/0با توجه به ضریب پیرسون       
 وجود دارد. %99ي در سطح مراجعان، رابطۀ معناداررضایتمندي 

 .مراجعان، رابطه وجود داردطبیعی و رضایتمندي  مفید از نورةبین استفاد سوم: ۀفرضی

 مفید از نور طبیعی و رضایتمندي مراجعان ةاستفادبررسی رابطه بین  .8-3 شمارة جدول

)sig( معناداريسطحی fDfمقدار متغیر

075/1100/0**119مفید از نور طبیعی ةاستفاد

 
و  نور طبیعیمفید از  ةبین استفاد ،00/0و سطح معناداري  119 درجۀ آزادي ،f= 075/11توجه به مقدار  با      

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود داردمعلولین از ساختمان و رضایتمندي  ةبین امکان استفاد چهارم: ۀفرضی

 معلولین از ساختمان و رضایتمندي مراجعان ةبین امکان استفاد ۀبررسی رابط .9-3 شمارة جدول

)sig(معناداريسطحی fDfمقدار متغیر
993/1300/0**119معلولین از ساختمانامکان استفاده 

 
معلولین از ساختمان و  ةبین امکان استفاد 00/0سطح معناداري  و 561/0با توجه به ضریب پیرسون        

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود داردبین حذف اصوات مزاحم در محیط مطالعه و رضایتمندي  پنجم: ۀفرضی

 مزاحم در محیط مطالعه و رضایتمندي مراجعان صداهايبین حذف  ۀبررسی رابط .10-3 شمارة جدول

معناداريضریب پیرسونتعدادمتغیر

703/000/0**120حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه

f=11/075، درجــة آزادی 119 و ســطح معنــاداری 0/00، بیــن اســتفادة مفیــد از نــور  ــا توجــه بــه مقــدار  ب
طبیعــي و رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح 99 درصــد وجــود دارد.

فرضیة چهارم: بین امکان استفادة معلولین از ساختمان و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد.

جدول شمارة 3-9. بررسی رابطة بین امکان استفادة معلولین از ساختمان و رضايتمندي مراجعان
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 بین کافی بودن مساحت فضاي فیزیکی و رضایتمندي مراجعان ۀبررسی رابط .7-3 شمارة جدول

داريامعنضریب پیرسونتعدادمتغیر

504/000/0**120کافی بودن مساحت فضاي فیزیکی
 

بودن مساحت فضاي فیزیکی و بین کافی 00/0وسطح معناداري  561/0با توجه به ضریب پیرسون       
 وجود دارد. %99ي در سطح مراجعان، رابطۀ معناداررضایتمندي 

 .مراجعان، رابطه وجود داردطبیعی و رضایتمندي  مفید از نورةبین استفاد سوم: ۀفرضی

 مفید از نور طبیعی و رضایتمندي مراجعان ةاستفادبررسی رابطه بین  .8-3 شمارة جدول

)sig( معناداريسطحی fDfمقدار متغیر

075/1100/0**119مفید از نور طبیعی ةاستفاد

 
و  نور طبیعیمفید از  ةبین استفاد ،00/0و سطح معناداري  119 درجۀ آزادي ،f= 075/11توجه به مقدار  با      

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود داردمعلولین از ساختمان و رضایتمندي  ةبین امکان استفاد چهارم: ۀفرضی

 معلولین از ساختمان و رضایتمندي مراجعان ةبین امکان استفاد ۀبررسی رابط .9-3 شمارة جدول

)sig(معناداريسطحی fDfمقدار متغیر
993/1300/0**119معلولین از ساختمانامکان استفاده 

 
معلولین از ساختمان و  ةبین امکان استفاد 00/0سطح معناداري  و 561/0با توجه به ضریب پیرسون        

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود داردبین حذف اصوات مزاحم در محیط مطالعه و رضایتمندي  پنجم: ۀفرضی

 مزاحم در محیط مطالعه و رضایتمندي مراجعان صداهايبین حذف  ۀبررسی رابط .10-3 شمارة جدول

معناداريضریب پیرسونتعدادمتغیر

703/000/0**120حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه

بــا توجــه بــه ضريــب پیرســون 0/561 و ســطح معنــاداری 0/00 بیــن امــکان اســتفادة معلولیــن از ســاختمان و 
رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح 99 درصــد وجــود دارد.

فرضیة پنجم: بین حذف اصوات مزاحم در محیط مطالعه و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد.

جدول شمارة 3-10. بررسی رابطة بین حذف صداهای مزاحم در محیط مطالعه و رضايتمندي مراجعان
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 بین کافی بودن مساحت فضاي فیزیکی و رضایتمندي مراجعان ۀبررسی رابط .7-3 شمارة جدول

داريامعنضریب پیرسونتعدادمتغیر

504/000/0**120کافی بودن مساحت فضاي فیزیکی
 

بودن مساحت فضاي فیزیکی و بین کافی 00/0وسطح معناداري  561/0با توجه به ضریب پیرسون       
 وجود دارد. %99ي در سطح مراجعان، رابطۀ معناداررضایتمندي 

 .مراجعان، رابطه وجود داردطبیعی و رضایتمندي  مفید از نورةبین استفاد سوم: ۀفرضی

 مفید از نور طبیعی و رضایتمندي مراجعان ةاستفادبررسی رابطه بین  .8-3 شمارة جدول

)sig( معناداريسطحی fDfمقدار متغیر

075/1100/0**119مفید از نور طبیعی ةاستفاد

 
و  نور طبیعیمفید از  ةبین استفاد ،00/0و سطح معناداري  119 درجۀ آزادي ،f= 075/11توجه به مقدار  با      

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود داردمعلولین از ساختمان و رضایتمندي  ةبین امکان استفاد چهارم: ۀفرضی

 معلولین از ساختمان و رضایتمندي مراجعان ةبین امکان استفاد ۀبررسی رابط .9-3 شمارة جدول

)sig(معناداريسطحی fDfمقدار متغیر
993/1300/0**119معلولین از ساختمانامکان استفاده 

 
معلولین از ساختمان و  ةبین امکان استفاد 00/0سطح معناداري  و 561/0با توجه به ضریب پیرسون        

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود داردبین حذف اصوات مزاحم در محیط مطالعه و رضایتمندي  پنجم: ۀفرضی

 مزاحم در محیط مطالعه و رضایتمندي مراجعان صداهايبین حذف  ۀبررسی رابط .10-3 شمارة جدول

معناداريضریب پیرسونتعدادمتغیر

703/000/0**120حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه

بــا توجــه بــه ضريــب پیرســون 0/703 و ســطح معنــاداری 0/00، بیــن حــذف صداهــای مزاحــم در محیــط 
مطالعــه و رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح 99 درصــد وجــود دارد.

فرضیــة ششــم: بیــن در نظــر گرفتن فضاهــاي خدماتي- رفاهــي در كتابخانــه و رضايتمندي مراجعــان، رابطه 
دارد. وجود 

جدول شمارة  3-11. بررسی رابطة بین در نظر گرفتن فضاهاي خدماتي- رفاهي در كتابخانه و رضايتمندي مراجعان
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حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه و  بین ،00/0و سطح معناداري  703/0با توجه به ضریب پیرسون        

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

مراجعان، رابطه وجود رفاهی در کتابخانه و رضایتمندي  -نظر گرفتن فضاهاي خدماتی بین در ششم: ۀفرضی
 .دارد

 رفاهی در کتابخانه و رضایتمندي مراجعان -بین در نظر گرفتن فضاهاي خدماتی ۀبررسی رابط .11-3 شمارة  جدول

معناداريضریب پیرسونتعدادمتغیر

734/000/0**120رفاهی در کتابخانه -نظر گرفتن فضاهاي خدماتی در

رفاهی در  -بین در نظر گرفتن فضاهاي خدماتی  00/0سطح معناداري  و 734/0با توجه به ضریب پیرسون      
 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،کتابخانه و رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود دارد: بین استفاده از طبیعت در کتابخانه و رضایتمندي ۀ هفتمفرضی

کتابخانه و رضایتمندي مراجعان طبیعت در بین استفاده از ۀبررسی رابط .12-3 شمارة جدول

 معناداري ضریب پیرسون تعداد متغیر

 00/0 817/0** 120 استفاده ازطبیعت در کتابخانه
 

طبیعت در کتابخانه و  بین استفاده از ،000/0 سطح معناداري و 817/0با توجه به ضریب پیرسون      
 وجود دارد. 99/0معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 
گیرينتیجه

بین معماري  ۀیند اثبات وجود رابطافر ۀآید، در ادامحساب میماحصل این پژوهش بهها و آنچه نتایج، یافته
و سنجش درستی فرضیه با استفاده از  هاگردآوري داده آن و کتابخانه و رضایتمندي مراجعان، تبیین نظري

ها درستی فرضیه به اثبات رسید. میزان است. بر اساس این آزمون هاي خاص آماري بودهها و تکنیکآزمون
همچنین، نتایج  ؛در سطح متوسط است ،هاي مطرح شده در فرضیهرضایتمندي بیشتر پاسخگویان از گویه

نشان داد بین میزان رضایتمندي مراجعان  فرضیه Tبود و آزمون  دادهبودن حاکی از نرمال  ksحاصل از آزمون 
نور مفید از  ةبودن مساحت فضاي فیزیکی، استفاد خوانایی ورودي ساختمان، کافی(اصلی معماري  هايو متغیر

بــا توجــه بــه ضريــب پیرســون 0/734 و ســطح معنــاداری 0/00  بیــن در نظــر گرفتــن فضاهــاي خدماتــي- 
رفاهــي در كتابخانــه و رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح 99 درصــد وجــود دارد.

بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی ....
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فرضیة هفتم: بین استفاده از طبیعت در كتابخانه و رضايتمندي مراجعان، رابطه وجود دارد.
جدول شمارة 3-12. بررسی رابطة بین استفاده از طبیعت در كتابخانه و رضايتمندي مراجعان

24 
 

 
حذف صداهاي مزاحم در محیط مطالعه و  بین ،00/0و سطح معناداري  703/0با توجه به ضریب پیرسون        

 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

مراجعان، رابطه وجود رفاهی در کتابخانه و رضایتمندي  -نظر گرفتن فضاهاي خدماتی بین در ششم: ۀفرضی
 .دارد

 رفاهی در کتابخانه و رضایتمندي مراجعان -بین در نظر گرفتن فضاهاي خدماتی ۀبررسی رابط .11-3 شمارة  جدول

معناداريضریب پیرسونتعدادمتغیر

734/000/0**120رفاهی در کتابخانه -نظر گرفتن فضاهاي خدماتی در

رفاهی در  -بین در نظر گرفتن فضاهاي خدماتی  00/0سطح معناداري  و 734/0با توجه به ضریب پیرسون      
 وجود دارد. %99معناداري در سطح  ۀرابط ،کتابخانه و رضایتمندي مراجعان

 .مراجعان، رابطه وجود دارد: بین استفاده از طبیعت در کتابخانه و رضایتمندي ۀ هفتمفرضی

کتابخانه و رضایتمندي مراجعان طبیعت در بین استفاده از ۀبررسی رابط .12-3 شمارة جدول

 معناداري ضریب پیرسون تعداد متغیر

 00/0 817/0** 120 استفاده ازطبیعت در کتابخانه
 

طبیعت در کتابخانه و  بین استفاده از ،000/0 سطح معناداري و 817/0با توجه به ضریب پیرسون      
 وجود دارد. 99/0معناداري در سطح  ۀرابط ،رضایتمندي مراجعان

 
گیرينتیجه

بین معماري  ۀیند اثبات وجود رابطافر ۀآید، در ادامحساب میماحصل این پژوهش بهها و آنچه نتایج، یافته
و سنجش درستی فرضیه با استفاده از  هاگردآوري داده آن و کتابخانه و رضایتمندي مراجعان، تبیین نظري

ها درستی فرضیه به اثبات رسید. میزان است. بر اساس این آزمون هاي خاص آماري بودهها و تکنیکآزمون
همچنین، نتایج  ؛در سطح متوسط است ،هاي مطرح شده در فرضیهرضایتمندي بیشتر پاسخگویان از گویه

نشان داد بین میزان رضایتمندي مراجعان  فرضیه Tبود و آزمون  دادهبودن حاکی از نرمال  ksحاصل از آزمون 
نور مفید از  ةبودن مساحت فضاي فیزیکی، استفاد خوانایی ورودي ساختمان، کافی(اصلی معماري  هايو متغیر

بــا توجــه بــه ضريــب پیرســون 0/817 و ســطح معنــاداری 0/000، بیــن اســتفاده از طبیعــت در كتابخانــه و 
رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح 99 درصــد وجــود دارد.

نتیجه گیري
نتايــج، يافته هــا و آنچــه ماحصــل ايــن پژوهــش به حســاب می آيــد، در ادامــة فراينــد اثبــات وجــود رابطــة بیــن 
معمــاری كتابخانــه و رضايتمنــدی مراجعــان، تبییــن نظــری آن و گــردآوری داده هــا و ســنجش درســتی فرضیه 
بــا اســتفاده از آزمون هــا و تکنیک هــای خــاص آمــاری بــوده  اســت. بــر اســاس ايــن آزمون هــا درســتی فرضیــه 
ــه اثبــات رســید. میــزان رضايتمنــدی بیشــتر پاســخگويان از گويه هــای مطــرح شــده در فرضیــه، در ســطح  ب
متوســط اســت؛ همچنیــن، نتايــج حاصــل از آزمــون ks حاكــي از نرمــال  بــودن داده  بــود و آزمــون T فرضیــه  
نشــان داد بیــن میــزان رضايتمنــدی مراجعــان و متغیرهــای اصلــی معمــاری )خوانايــي ورودي ســاختمان، كافــي 
 بــودن مســاحت فضــاي فیزيکــي، اســتفادة مفیــد از نــور طبیعــي، امــکان اســتفادة معلولیــن از ســاختمان، حذف 
صداهــای مزاحــم در محیــط مطالعــه و در نظــر گرفتــن فضاهــاي خدماتــي- رفاهي( رابطــه ای معنادار در ســطح 

99% وجــود دارد و بهره گیــری از ايــن عامــل بــر میــزان رضايتمنــدی مراجعــان اثرگــذار اســت.
فرضیــة شــمارة 1: ايــن فرضیه مدعی اســت بیــن خوانايــي ورودي ســاختمان و رضايتمندي مراجعــان، رابطه 
وجــود دارد. يافته هــا در مــورد تأثیــر متغیــر خوانايــی ورودی ســاختمان كتابخانــه بــر رضايتمنــدی مراجعــان، 
نشــان داد كــه بیــن خوانايــي ورودي ســاختمان و رضايتمنــدي مراجعان، رابطة معنــاداری در ســطح 99% وجود 
دارد و فــرض تحقیــق بــا اطمینــان بااليــی، تأيیــد گرديــد كه با نتیجــة تحقیــق مرادپــور و مهــوش )1390( كاماًل 

دارد. همخوانی 
فرضیــة شــمارة 2: در ايــن فرضیــه آمده  اســت كــه بین كافي  بودن مســاحت فضــاي فیزيکــي و رضايتمندي 
ــودن مســاحت فضــاي  مراجعــان، رابطــه وجــود دارد. در ايــن زمینــه، نتايــج نشــان می دهنــد كــه بیــن كافي ب
فیزيکــي و رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح 99% وجــود دارد. نتايــج پژوهش هــای مرادپــور 
و مهــوش )1390(، آقاخانــی و ديگــران )1388(، حیدرتأمینــی و ديگــران )1390( و مرادمنــد و امیــری )1386( 

نیــز تأيیدكننــدة ايــن موضــوع می باشــند.
فرضیــة شــمارة 3: بیــن اســتفادة مفیــد از نــور طبیعــي و رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــه وجــود دارد. يافته هــا 
نشــان داد كــه بیــن اســتفادة مفیــد از نــور طبیعــي و رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح %99 

وجــود دارد. پژوهش هــای تأيیدكننــدة ايــن نتیجــه، ابــاذری )1385( و مرادمنــد و امیــری)1386( هســتند.

زهرا الهوتی-عبدالحمید قنبریان-ابراهیم مرادی  
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فرضیــة شــمارة 4: ايــن فرضیــه، مدعی ســت كــه بیــن امــکان اســتفادة معلولیــن از ســاختمان و رضايتمنــدي 
مراجعــان، رابطــه وجــود دارد. يافته هــای پژوهــش نشــان داد كــه بیــن امــکان اســتفادة معلولیــن از ســاختمان و 
رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح 99% وجــود دارد. نتايــج پژوهش هــای مرادپــور و مهــوش 

)1390( و حیدرتأمینــی و ديگــران )1390( آن را تأيیــد می كننــد.
فرضیــة شــمارة 5: در ايــن فرضیــه آمده اســت بیــن حــذف صداهــای مزاحــم در محیــط مطالعــه و 
رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــه وجــود دارد. يافته هــا حاكــی از آن اســت كــه بیــن حــذف صداهــای مزاحــم در 
محیــط مطالعــه و رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معنــاداری در ســطح 99% وجــود دارد. پژوهش هــای مرادپــور 
ــاذری )1385( و مرادمنــد و امیــری)1386(، ايــن نتیجــه را  و مهــوش )1390(، آقاخانــی و ديگــران )1388(، اب

ــد. ــد می كنن تأيی
فرضیــة شــمارة 6: ايــن فرضیــه مدعــی  اســت بیــن درنظر گرفتــن فضاهــاي خدماتــي- رفاهــي در كتابخانه و 
رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــه وجــود دارد. يافته هــا نشــان داد بیــن درنظــر گرفتــن فضاهــاي خدماتــي- رفاهــي 
در كتابخانــه و رضايتمنــدي مراجعــان، رابطــة معناداری در ســطح 99% وجــود دارد.  نتیجة پژوهــش مرادپور و 

مهــوش )1390(، ايــن موضــوع را تأيیــد می كنــد.
فرضیــة شــمارة 7: بیــن میزان رضايتمندی مراجعــان و متغیر طبیعت، رابطــه ای معنادار در ســطح 99% وجود 
دارد و بهره گیــری از ايــن عامــل بــر میــزان رضايتمنــدی مراجعــان اثرگــذار اســت. نتايــج پژوهــش مرادپــور و 
مهــوش )1390(، مرادمنــد و امیــری )1386( و مــک كیــب و كنــدی )2003( نیــز ايــن نتیجــه را تأيیــد می كننــد.

پیشنهادهای علمی
الــف( در راســتای بررســی ريزبینانــه و دقیــق بر روی شناســايی ديگر عوامــل مؤثر در رضايتمنــدی مراجعان 

كتابخانه هــا، تحقیق شــود.
ب( رابطــة بیــن رضايتمنــدی مراجعــان، از كتابخانــه و ســطح تحصیــالت به  صــورت اختصاصی مــورد كند 

ــرار گیرد. و كاو ق
ج( بــرای بررســی وســیع تر موضــوع پژوهــش، پیشــنهاد می شــود كــه فرضیــة اصلــی پژوهــش در شــهرها و 

مناطــق ديگــر بــه مــورد  تحقیق گذاشــته شــود.
پیشنهادهای كاربردی

نتايــج و يافته هــای ايــن پژوهــش می توانــد بــه صــورت اجرايــی در مــوارد زيــر راهشــگای معمــاران، مديران 
و مســئوالن نهادهای كتابخانه های عمومی و دانشــگاهی، فرهنگســراها و ... باشــد:

الف( طراحی معماری ساختمان كتابخانه های آتی؛
 ب( بهسازی و مرمت ساختمان كتابخانه های موجود.

بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی ....
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5. منابع و مآخذ
الف( منابع فارسی

- آقاخانــی، نــادر و ديگــران؛ )1388(، »بررســي میــزان رضايتمنــدي مراجعــان بــه كتابخانــه دانشــکدة پرســتاري و مامايــي دانشــگاه علوم 
پزشــکي ارومیــه«، ارتبــاط علمی.

- ابــاذري، محمدرضــا؛ )1385(، »چگونگــي بهرهگیــري و میزان رضايتمندي دانشــجويان از كتابخانه دانشــگاه آزاد اســالمي واحد قم«، 
فصل نامــه كتــاب، 68: 79-94.

- پرتو، بابک؛ )1386(، ساختمان و تجهیزات كتابخانه، تهران: چاپار. 
ــا اســتانداردهاي  - حیدرتأمینــي، میتــرا و ديگــران؛ )1390(، »وضعیــت ســاختمان و تجهیــزات كتابخانــة مركــزي تبريــز در مقايســه ب
كتابخانه هــاي عمومــي و بررســي میــزان رضايــت مراجعــان از فضــاي كتابخانــه«، تحقیقــات اطالع رســانی و كتابخانههــای عمومــی، 17)3(: 

.544-517
- خدايــي، زهــرا و مجتبــي رفیعیــان؛ )1391(، »عوامــل مرتبــط بــا رضايــت نوجوانان از محیطهــای عمومی شــهری«، رفاه اجتماعــي، 44. 

ســال دوازدهــم: 43 تــا 68.
ــکده  ــه پژوهش ــات كتابخان ــتفاده كنندگان از خدم ــدي اس ــزان رضايتمن ــري؛ )1383(، »می ــري قمص ــه تصوي ــي و فاطم ــاوه، عل - رادب

ــا 138. ــاب: 129 ت ــه كت ــاورزي«، فصل نام ــاد كش ــي جه مهندس
ــای  ــود در كتابخانه ه ــع موج ــتفاده كنندگان از مناب ــدی اس ــطوح رضايتمن ــی س ــري؛ )1384(، »بررس ــم جواه ــزاد و مري ــتاري، به - س

ــماره 29. ــتم، ش ــانی، دورة هش ــداری و اطالع رس ــی«، كتاب عموم
- شولتز، دوان و الن سیدنی؛ )1378(، نظريه های شخصیت، ترجمة يحیی سید محمدی، تهران: هما.

- كیانــی، مصطفــی؛ )1380(، »طبیعــت در آثــار معمــاران، نقــش ســمبل های طبیعت و جهان هســتی در نــگاه فرمال معمــاران«، مجموعه 
مقاالت انســان، طبیعت، معماری، مشــهد: دانشــگاه مشــهد،.

- گلــکار، آبتیــن و النــاز رحیمــي؛ )1389(. طراحــي كتابخانه)اصــول و مبانــي معمــاري و طراحــي داخلــي كتابخانه هــا از كالســیک تــا 
مــدرن(، تهــران: هنــر معمــاري قــرن. 

- مرادپــور، رضــا و محمــد مهــوش؛ )1390(، »میــزان رضايتمنــدي اســتفادهکنندگان كتابخانههــاي عمومــي اســتان خراســان شــمالي از 
فضــا و معمــاري كتابخانههــا«، تحقیقــات اطالع رســانی و كتابخانه هــای عمومــی، 17)3(، 381 – 401. 

- مرادمنــد، علــی و محمدرضــا امیــری؛ )1386(، »بررســی میــزان رضايــت مراجعیــن از خدمــات كتابخانــة مركــزی شهرســتان تبريــز«، 
علــوم و فنــاوری اطالعــات،  دوره 23، شــماره 1 و 2، 79-61.

ــوم  ــزان رضايــت مراجعــان از خدمــات كتابخانه هــاي مركــزي دانشــگاه شــهید چمــران و عل - مــرادي مقــدم، حســین؛ )1384(، »می
ــاب، 61، 158-145. ــه كت ــواز«، فصل نام ــکي اه  پزش

- مــک دونالــد، اندريــو؛ )1390(، »ده فرمــان بازنگــري شــده: ويژگی هــای فضــاي مطلــوب در كتابخانــه«، نشــريه الکترونیکــي شمســه، 
ســید عبــاس مرجانــی، دوره 3، شــماره 12 و 13.

- منصوريــان، يــزدان؛ )1379(، بررســي میــزان و عوامــل مؤثــر بــر رضايتمنــدي اســتفاده كنندگان از خدمــات اطالع رســاني رايانــه اي در 
كتابخانه هــاي دانشــگاه فردوســي مشــهد، پايان نامــة كارشناسي ارشــد كتابــداري و اطالع رســاني، دانشــکدة علــوم تربیتــي دانشــگاه فردوســي 

. مشهد
- مؤمنــی، مرجــان و همــکاران؛ )1388(، »بررســی میــزان رضايتمندی دانشــجويان از كتابخانة مركزی دانشــگاه علوم پزشــکی ســمنان«، 

فصل نامــه دانش شناســی، ســال دوم، شــماره 7: 83-73. 
-  مؤمني شــهركي، ســین و ديگــران؛ )1392(، »تأثیــرات روانــي پیونــد بــا طبیعــت در معمــاري فضاهــاي مطالعاتي كتابخانههــا«، همايش 

ملــي معمــاري پايدار و توســعة شــهري.
- ناصري، زهرا؛ )1389(، »پیوند با طبیعت در معماري كتابخانه ها«، نشرية الکترونیکي شمسه، دوره 2، شمارة 8 و 7.

- نصر، سیدحسین؛ )1380(، انسان و طبیعت )بحران انسان متجدد(، ترجمه دكتر عبدالکريم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
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