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اين مقاله به نقد چگونگي طراحي مسيرهاي حركتي كاربران در كتابخانۀ ملي ايران ميپردازد و نشان ميدهد
سازماندهي فضاهاي معماري در يك كتابخانه ،چگونه ميتواند بر سهولت دسترسي به فضاهاي مختلف و زمان
صرف شده براي دسترسي به آنها اين كار مؤثر باشد .نتايج اين مطالعه ميتواند كارايي كتابخانۀ ملي را از اين نظر
تعيين و اثرات آن را نشان دهد .هدف اصلي اين پژوهش ،ارائۀ نمونهاي الگووار براي سنجش ارزيابي طراحي بناهاي
ساخته شده و آشكارسازي نكاتي است در مورد طراحي معماري بناهايي كه طول مسير دسترسي در آنها اهميت
ويژهاي دارد .پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوۀ گردآوري دادهها ،پيمايشي است .جامعۀ آماري
كاربران كتابخانه ملي ايران در دو دورۀ متفاوت تابستان و پاييز انجام شده است .پس از تعيين مسيرها توسط
پرسش از مراجعان و انتقال آنها به روي نقشۀ رايانهاي بنا ،فاصلههاي طي شده ميان مراكز حركتي ،تعيين و پس از
تحليل ،يافتهها به صورت جدولها و نمودارهايي ارائه شدهاند .براي تجزيه و تحليل دادهها ،از روش آماري (توصيفي و
استنباطي) استفاده شده است .نتيجۀ كلي اينكه بايد ميان تعداد دفعات مراجعه و طول مسير رابطهاي معنادار
وجود داشته باشد .بررسي حاضر نشان ميدهد كتابخانۀ ملي از اين وضعيت ايدهآل اندكي فاصله دارد.
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كليدواژهها :معماري ،كتابخانه ملي ،مسير حركتي ،روابط فضايي.

مقدمه و بيان مسئله
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يكي از شاخصهايي كه كتابداران و اطالعرسانان به آن توجه دارند ،صرفهجويي در وقت مراجعهكننده است؛ موردي كه به روشني
در قانون چهارم رانگاناتان تجلي يافته و به دليل رواج مطلوبيت سرعت ارائة خدمات در جهان معاصر ،هر روز بيش از پيش اهميت
مييابد .مراجعان كتابخانهها همانند ساير سازمانها ،اشخاصي پرمشغله تلقي ميشوند و بر شاخصهايي كه ارائة خدمت در
كمترين زمان ممكن را براي آنها ميسر ميسازد ،تأكيد ميشود .پژوهشگران اين اثر براين باورند كه صرفهجويي در وقت مراجعان،
در طراحي معماري ساختمان كتابخانه نيز ميتواند به همان اندازه مورد توجه باشد كه عواملي نظير چيدمان درست قفسهها،
فهرستنويسي درست و طبقهبندي متمركز ،خدماتدهي بهنگام ،استفاده از كتابدار مرجع هوشيار و مسئوليتپذير و  ...مدنظر
قرار دارند .اينكه مراجعان در مسيريابي داخل كتابخانه و رفتوآمد بين بخشها به چه ميزان زمان صرف ميكنند ،ميتواند شاخص
با اهميتي در توجه به صرفهجويي در وقت مراجعان در كتابخانههاي بزرگ مانند كتابخانة ملي ايران باشد؛ موردي كه تاكنون در
پژوهشهاي داخلي به آن كمتر توجه شده است .اين موضوعي ميان رشتهاي است كه دو حوزة معماري و كتابداري را در
برميگيرد و سبب همكاري نويسندگان اين مقاله نيز همين بوده است.

A

اين مقاله سازماندهي فضايي كتابخانه را از نظر همجواري و دوري و نزديكي فضاها كه نقش مهمي در بازده راندمان كاربران در
هر نوبت مراجعه به كتابخانه بازي ميكند ،به شيوهاي علمي ،در كتابخانه ملي ايران بررسي كرده است ،تا نشان دهد طراحي
معماري تا چه حد در صرفهجويي در زمان كاربران تأثيرگذار است .كتابخانة ملي به داليل زير نمونهاي مناسب براي اين بررسي
است :حجم زياد اسناد و مواد كتابخانهاي ،زيربناي زياد ،تعداد زياد كاركنان و كاربران ،ويژگي ساختمان (كه پروژهاي ملي
][1
است ) و اينكه از ابتدا براي كاربري كتابخانهاي طراحي شده است .اين مقاله ،از ميان جنبههاي مختلف معماري كتابخانة ملي
ايران ،به تحليل مسير حركتي كاربران ميپردازد .يكي از داليل انتخاب مسير حركتي كاربران براي بررسي ،نداشتن انعطافپذيري
اين بناست .در بنايي با معماري غيرمنعطف ،فاصلة فضاها از محدوديتهاي ثابت كاربران است كه پس از اتمام ساخت ،قابل تغيير
نيست بلكه در حيطة اختيارات طراح و از مسائل فاز طراحي است .در ساختمانهاي منعطف ،اين قضيه قابل تعديل است و
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گذشته از معمار ،به مديريت اداري آن نيز ارتباط پيدا ميكند.
در يك طراحي معماري ايدهآل ،بايد ميان مسافت بين مراكز حركتي و تعداد دفعات استفاده از مسير تناسبي وجود داشته باشد؛
بدين صورت كه هرچه مسيري پراستفادهتر باشد ،كوتاهتر طراحي ميگردد تا وقت و انرژي كمتري از كاربران هدر شود .بر همين
مي ميان اين دو در كتابخانه ملي ايران ،تالش شده شاخصهاي براي نشان دادن ميزان بهينهبودن
اساس ،با بررسي رابطة ك ّ
سازماندهي فضايي بنا از ديدگاه مسير حركتي مورد استفاده كاربران به دست داده شود.
ضرورت انجام پژوهش
اعتماد به دانستهها بدون بررسي علمي ،موجب درك ناصحيح واقعيتهاست .پژوهشي الزم بود تا مشخص كند كه سازماندهي
فضايي كتابخانه ملي ايران ،تا چه اندازه در وقت كاربران صرفهجويي ميكند .نتايج اين مطالعه ميتواند كارايي كتابخانة ملي را از
ديدگاه مذكور تعيين و اثرات وجود آن را نشان دهد تا در طراحيهاي آتي به كار رود و يا احياناً باعث اصالح كاربري برخي فضاها در
كتابخانة ملي شود.
افزون بر اين ،پژوهش حاضر بر آن است تا نمونهاي الگووار براي سنجش ارزيابي طراحي بناهاي ساخته شده ارائه دهد و در
ضمن نكاتي را در مورد طراحي معماري بناهايي آشكار كند كه طول مسير دسترسي در آنها اهميت ويژهاي دارد .پژوهشگران
اميدوارند شيوهاي كه در اين تحقيق به كار رفته ،مورد توجه و استفادة معماران و كتابداران قرار گيرد و خوانندگان آن را صرفاً به
مثابة خرده گرفتن بر بنايي ساخته شده كه طراحي معماري آن كمابيش تغييرناپذير است ،نپندارند.
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پرسشهاي پژوهش
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كانونهاي حركتي و خطوط مسيرهاي ارتباطي كتابخانه ملي از نظر مسير حركتي كاربران چگونه است؟

o
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.1

توزيع فراواني مراجعه كاربران به بخشهاي مختلف چقدر است؟

.1

پرمراجعهترين بخشها كدامند؟

.1

طول مسيرهاي ارتباطي ،كوتاهترين و بلندترين مسير حركتي كاربران چه اندازه است؟
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.1

توزيع فراواني مجموع مسافتهاي طي شده كاربران كتابخانه ملي در طي يك روز چگونه است؟

.1

متوسط مسافتي كه يك كاربر در يك بار مراجعه به كتابخانه ملي طي ميكند ،چه ميزان است؟

.1

c
r

متوسط سرعت هر كاربر براي تردد بين بخشهاي پرتردد (متر/ثانيه) چقدر است؟

پيشينة پژوهش

A

در اين بخش پيشينة موجود در حوزة پژوهش حاضر ،در سطح بينالمللي و ملي بررسي ميشود.

][2

از ميان منابع خارجي ،اين پژوهش بيش از همه به شاخصهاي مندرج در كتاب رابرت جي .هرشبرگر توجه دارد و ايدههاي
][3
مشابهي را دنبال ميكند .هرشبرگر ( )1777در كتاب خود «برنامهريزي معماري و مديريت پيش از طراحي» كه يكي از معدود
منابع آموزشي آكادميك در مورد برنامهريزي معماري است ،شيوههاي مختلفي را بررسي ميكند كه باعث ميشود يك پروژة
معماري واقعبينانه بوده و با نيازهاي كاربران تناسب داشته باشد و در واقع راههايي را مطرح ميكند كه بتوان بدان واسطه،
فاصلة ميان ذهنيت معمار ،ذهنيت كارفرما و نيازهاي واقعي و موجود را كاهش داد .وي در فصل «گردآوري اطالعات» قسمتي را
به «مشاهدة تشخيصي» اختصاص ميدهد تا نشان دهد چگونه ميتوان به شيوهاي نظاممند ،اطالعات ويژهاي در مورد كالبد و
نحوة استفاده از يك بنا را مشاهده و استخراج كرد .يكي از زيرشاخههاي مشاهدة تشخيصي ،شيوههاي مشاهده است كه بنا
به نظر «هرشبرگر» عبارتند از :مشاهدة كلي ،راه رفتن در بنا ،فهرستبرداري از فضاها ،بررسي اثرهاي به جاي مانده بر چهرة
بنا ،نقشهبرداري رفتاري و مشاهدة نظاممند .نمودار زير ،اين تقسيمبندي را از ديدگاه وي نشان ميدهد:
نمودار  .۱زيرشاخههاي گردآوري اطالعات از بنا ،از ديد هرشبرگر:
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گردآوري اطالعات )(Information Gathering
·

مشاهدة تشخيصي)(Diagnostic Observation
.1

گونههاي مشاهده )(Types of Observation
 .1.1مشاهدة كلي )(General Observation
 .1.1راه رفتن در بنا )(Walk-Through
 .1.1فهرستبرداري از فضاها )(Space Inventory
 .1.1بررسي اثرهاي بهجاي مانده بر چهرة بنا )(Trace Observation
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 .1.1نقشهبرداري رفتاري )(Behavioural Mapping

 .1.1مشاهدة نظاممند )(Systematic Observation
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در بخش مشاهدة نظاممند ،هرشبرگر شيوههاي بررسي كانونهاي مهم را در ساختمان شرح ميدهد .اين كانونها يا كاربراني
معيّن هستند ،يا فضاهايي معين و يا فعاليتهايي معين .در صورتي كه استخراج اطالعاتي در مورد نحوة استفاده از بنا توسط
كاربراني معين مدنظر باشد ،مي توان كاربراني خاص را در طول روز و به هنگام فعاليت دنبال كرد و شيوة استفاده از فضا توسط
آنها را ثبت نمود .به عنوان نمونه اي براي دنبال كردن كاربران جهت تعيين مسيرهاي حركتي ،هرشبرگر بيمارستان رزلين ليندهايم
را مثال ميزند .ما با الهام از اين شيوه سعي كرديم مسيرهاي حركتي را در كتابخانة ملي ايران بررسي كنيم.
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پژوهشگران به منابعي كه بهطور مستقيم به تحليل معماري كتابخانهاي از نقطه نظر مسير حركتي كاربران در ايران پرداخته
باشد ،دست نيافتند.
نوع و روش پژوهش
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اين پژوهش از نظر هدف كاربردي است و از نظر شيوه گردآوري دادهها به روش پيمايشي انجام گرديده است.
جامعة آماري ،حجم نمونه و روش نمونهگيري
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جامعه آماري اين پژوهش شامل كاربران كتابخانه ملي ايران در دو دورة متفاوت تابستان و پاييز هستند .از آنجا كه غالب
مسيرهاي دسترسي در اين بنا پيشاپيش توسط كالبد بنا معين شده است ،تشخيص مسيرهايي كه بيشترين تردد را داشته
باشند ،نمونهبرداري گستردهاي را ايجاب نميكرد .لذا با  14نفر از مراجعان به كتابخانه ،نيمي خانم و نيمي آقا ،در طي چند روز
در دو فصل تابستان و پاييز مصاحبه و نمونهها به صورت تصادفي انتخاب شد.
ابزار و روش گردآوري دادهها

A

پس از تعيين مسيرها توسط پرسش از مراجعان و انتقال آنها به روي نقشة رايانهاي بنا ،با اندازهگذاري دقيق ،فاصلههاي طي
شده ميان مراكز حركتي با استفاده از اتوكد تعيين شدند .در اين فاصله ،پژوهشگران به مشاهدة كلي ،راه رفتن در بنا،
فهرستبرداري از فضاها ،بررسي اثرهاي بهجاي مانده بر چهرة بنا ،نقشهبرداري رفتاري و مشاهدة نظاممند نيز پرداختند .پس از
تحليل ،يافتهها به صورت جدولها و نمودارهايي ارائه شد.
روشهاي تجزيه و تحليل دادهها
براي تجزيه و تحليل دادهها ،از روش آماري (توصيفي و استنباطي) استفاده شد .نرمافزار اكسل براي توصيف و تحليل دادهها به
كار رفت.
دشواريها و محدوديتهاي پژوهش
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اين پژوهش با محدوديتهاي زير مواجه بود:
¨

نبود پيشينة پژوهشي قابل توجه در داخل كشور

¨

نبود امكان بررسي تطبيقي با ساختمانهايي با وسعت و اهميت نزديك به كتابخانة ملي كه از ابتدا به قصد كاربري
كتابخانهاي احداث شده باشند.

¨

عدم راهاندازي بخشهايي از كتابخانه كه طبيعتاً ميزان مراجعه را كاهش ميدهد.

¨

استفاده از كاربريهاي جنبي كه نوع استفاده از كتابخانه را تحت تأثير قرار داده است .براي مثال ،تعداد زيادي از
كاربران (در واقع اكثريت آنان) از كتابخانه به خاطر آرامش آن جهت مطالعه براي امتحانهاي دانشگاهي خود
استفاده ميكنند و مراجعه به مخزن كتاب در كتابخانة ملي ،در درجه دوم اهميت قرار گرفته است.

¨

بدبيني مسئوالن نسبت به انجام پژوهشهاي انتقادي كه اظهارنظر را حق كاربر نميدانند و جلوگيري از توزيع
هرگونه پرسشنامه در محوطه كتابخانه.
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يافتههاي پژوهش
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در اين قسمت ،يافتههاي پژوهش در پيوند با سؤالهاي پژوهش ارائه ميشود.
سؤال اول پژوهش :كانونهاي حركتي و خطوط مسيرهاي ارتباطي كتابخانه ملي از نقطهنظر مسير حركتي كاربران به چه
شكل است؟

o
e

تصويرهاي شمارة  1 ،۲و  1نقشههاي طبقات منفي تا مثبت يك كتابخانه ملي را نشان ميدهد كه فضاهاي مورد استفاده
كاربران در آنها واقع شده است .فضاهاي نارنجي رنگ ،شافتها هستند كه راهپلهها ،سرويسهاي بهداشتي ،آسانسورها و
فضاهاي تأسيساتي را در خود جاي ميدهند .قسمتهاي صورتيرنگ ،قفسههاي كتاب و فضاهاي ارتباطي را نشان ميدهد.
فضاهاي كرمي رنگ همگاني اند و براي كاربر قابل دسترس است ،در حالي كه فضاهاي سبزرنگ اداري بوده و از دسترس كاربران
خارج است .دايرههايي كه اعداد را دربرميگيرند ،نشاندهندة كانونهاي حركتي است و خطوط مسيرهاي ارتباطي را نشان
ميدهند (پيوست شماره  ،1نحوة شمارهگذاري بخشها را ارائه ميدهد).
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تصوير  .1نقشة طبقة منفي يك كتابخانه ملي ايران
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تصوير  .9نقشة طبقة همكف كتابخانه ملي ايران
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تصوير  ،1نقشة طبقة مثبت يك كتابخانه ملي ايران
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سؤال دوم پژوهش :توزيع فراواني مراجعة كاربران به بخشهاي مختلف چه اندازه است؟

A

جدول  ۲نشاندهندة تعداد دفعات رفتوآمد ميان بخشهاي مختلف توسط كل كاربران مورد بررسي است .اين جدول مبدأ و مقصد
حركات تمامي افراد مورد بررسي را نشان ميدهد.

جدول  .۱فراواني تعداد دفعات رفتوآمد ميان كانونها توسط كل كاربران
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چنانكه ديده ميشود ،برخي مسيرها بارها مورد استفاده قرار ميگيرند ،در صورتي كه برخي ديگر صرفاً يكبار طي شدهاند.
سؤال سوم پژوهش ،پرمراجعهترين بخشها كدام هستند؟

A

براي بررسي و تشخيص پرمراجعهترين بخشها ،توزيع فراواني بخشهايي كه بيش از  14دفعه به آنها رجوع شده ،مورد توجه قرار
ميگيرند .براي بررسي و تشخيص پرمراجعهترين بخشها ،بخشهايي كه بيش از  14دفعه به آنها رجوع شده ،در نمودار  ،1آمده
است.
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نمودار  .9فراواني و درصد فراواني بخشهايي كه بيش از  14دفعه به آنها رجوع شده است
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همانگونه كه در نمودار  1ديده ميشود ،تاالر مطالعه منابع علوم و فنون ،نمازخانه ،محل تحويل وسايل آقايان ،مسير ورودي به
نمازخانة كتابخانه ،تاالر مطالعة كتابخانه عمومي ،محل تحويل وسايل خانمها ،مسير حركت از نگهباني اصلي كتابخانه به سمت
كتابخانه ،مدخل ورودي به طبقات كتابخانه ،ورودي تاالر مطالعة كتابخانه عمومي ،مسير ورودي به كتابخانة عمومي و سالن
همايش ،و محوطه اصلي ورود به كتابخانه به ترتيب از  14دفعه مراجعه تا  111مراجعه را دارند .بر اساس دادههاي همين نمودار،
پرترددترين بخش كتابخانه ملي محوطة اصلي ورود به كتابخانه ،با فراواني  ،111محوطه ورود به كتابخانه عمومي و سالن
همايش با فراواني  ،111ورودي تاالر مطالعة كتابخانة عمومي با فراواني  ،111مدخل ورود به طبقات با فراواني  117مراجعه
است .البته ،اين موضوع بديهي است چون تمام جابجاييها مبتدي و منتهي به اين بخش است .بهطور كلي ،پرترددترين بخشهاي
كتابخانه در درجة اول محوطهها و مسيرهاي ورودي هستند.
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پس از اين بخشها «محل تحويل وسايل خانمها» ،پرمراجعهترين بخش با فراواني  111مورد است .از مقايسة اين بخش با «محل
تحويل وسايل آقايان » كه  11مراجعه داشته (خاطر نشان ميشود كه تعداد افراد نمونه خانم و آقا يكسان انتخاب شده است)
اين سؤال به ذهن ميرسد كه آيا بيشتر آقايان دست خالي به كتابخانه ميآيند يا وسايلشان را به گونهاي نامحسوس به
كتابخانه مي آورند كه الزم نباشد آن را تحويل كتابخانه دهند؟ يا حداقل كمتر از خانمها در طول مدتي كه در كتابخانه هستند به
وسايلشان مراجعه ميكنند؟

A

بخش پرمراجعة بعدي ،محوطه ورودي نمازخانه با فراواني  11است كه اين بخش هم با مراجعات به خود نمازخانه كه  14مورد
است ،اختالف جالب توجهي دارد.
سؤال چهارم پژوهش :طول مسيرهاي ارتباطي ،كوتاهترين و طوالنيترين مسير حركتي كاربران چقدر است؟
طول مسيرها از روي خطوط مسيرهاي ارتباطي كه در نقشهها نشان دهنده كانونهاي حركتي هستند ،محاسبه و در جدول ،1
درج شده است .از آنجا كه صرفاً بين برخي كانونهاي حركتي رفت و آمد وجود دارد ،تمامي خانههاي جدول پر نشدهاند.

جدول  .9محاسبه طول مسيرهاي حركتي كل كاربران
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همانگونه كه از جدول برميآيد ،كوتاهترين مسير ،مربوط به مسير حركتي  14و ( 11يعني تاالر مطالعه منابع و مراجع عمومي با
منابع علوم و فنون) و طوالنيترين مسير مربوط به مسير حركتي  14با  1 ،1و ( 1يعني مخزن منابع غير كتابي با درب ورودي
در ورودي سالن اصلي
سالن اصلي كتابخانه ،محل تحويل وسايل آقايان و بانوان) و  11با ( 1يعني تاالر مطالعه منابع غير كتابي با ِ
در ورودي سالن اصلي كتابخانه) است.
كتابخانه) و  11با ( 1يعني تاالر مطالعه منابع غير كتابي با ِ
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h

سؤال پنجم پژوهش :توزيع فراواني مجموع مسافتهاي طي شده كاربران كتابخانه ملي در طي يك روز چگونه است؟
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هنگامي كه خانههاي متناظر جدولهاي  1و  1را در هم ضرب كنيم ،ميتوانيم جمع فاصلههاي طي شده در هر مسير را ببينيم و
نحوة مكانيابي فضاها را از نظر فاصلة آنها با يكديگر بسنجيم.

جدول  .7محاسبة مجموع مسافتهاي طي شده كل كاربران
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همانگونه كه در جدول  ۳ديده ميشود ،ميانگين اعداد اين جدول  ۶۶۳متر است ،در حالي كه بيشينة اين جدول  ۶۶۶۷و كمينة
آن  ۷است! واريانس اين مقادير  ۲۶۶۷۶۷۶خواهد بود!
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سؤال ششم پژوهش :توزيع فراواني متوسط مسافتي كه يك كاربر در يك بار مراجعه به كتابخانة ملي طي ميكند ،چقدر
است؟
اگر مجموع مسافتهاي طي شده را بر تعداد مراجعان تقسيم كنيم ،ديده ميشود كه هر كاربر حدوداً يك كيلومتر «در داخل
ساختمان» طي كرده است كه رقم قابل توجهي است.
سؤال هفتم پژوهش :متوسط سرعت هر كاربر براي تردد بين بخشهاي پرتردد (متر/ثانيه) چه اندازه است؟
براساس مطالعات انجام شده ،راه رفتن در افراد به جنسيت و شرايط سني آنان بستگي دارد .مثالً نوعي استاندارد پيادهروي
براي افراد زير  14سال و باالي  14سال تعريف شده كه به قرار زير است:
افراد زير  14سال 71 :متر در دقيقه
افراد بين  14تا  14سال 11 :متر در دقيقه

D
I

در تقسيمبندي ديگري ،راه رفتن كُند ،عادي و تند به قرار زير است:
عادي 14 :متر در دقيقه
كند 14 :متر در دقيقه

تند 114 :متر در دقيقه.
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با توجه به اطالعات فوق و براساس مشاهدات پژوهشگران ،كه تقريباً  %77حجم نمونه را افراد زير  14سال تشكيل ميدادند،
متوسط سرعت راه رفتن در مسيرهاي ارتباطي كتابخانه ملي براي تمامي افراد (اعم از زن و مرد) 11 ،متر در دقيقه در نظر گرفته
شد .بنابراين ،افراد هر متر را در  4/1ثانيه طي ميكنند.
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با اين توضيح ،جدول زير نشاندهندة مدت زمان طي مسير براي بخشهايي است كه فاصلة آنها بيش از  14متر است.

جدول  .4زمان طي مسير براي رسيدن به بخشهايي كه فاصلة آنها بيش از  14متر است
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همانگونه كه از جدول فوق برميآيد ،بيشترين دفعات مراجعه به اين مسيرهاي نسبتاً طوالني و زمان طوالني طي مسير بين
(در ورودي سالن اصلي كتابخانه با
(در ورودي سالن اصلي كتابخانه با مدخل ورودي به طبقات كتابخانه)11-1 ،
بخشهاي 1-1
ِ
ِ
تاالر مطالعه كتابخانه عمومي)( 1-1 ،محل تحويل وسايل آقايان با مدخل ورودي به طبقات كتابخانه)( 1-1 ،محل تحويل وسايل
در ورودي اصلي تاالر مطالعة پيايندها)11-1 ،
خانمها با مدخل ورودي به طبقات كتابخانه)( 11-1 ،محل تحويل وسايل خانمها با ِ
(مدخل ورودي به طبقات كتابخانه با تاالر مطالعة پيايندها)( 11-1 ،سرويس بهداشتي با تاالر مطالعه منابع غير كتابي)11-11 ،
(تاالر مطالعه منابع غير كتابي با تاالر مطالعة كتابخانه عمومي) و ( 17-11ميزهاي اينترنت عمومي با قفسههاي باز تاالر مطالعة
منابع علوم اجتماعي) است .پيشنهاد ميشود در صورت امكان اين بخشها به بخشهايي كه مراجعه به آنها كمتر است ،تبديل
شوند و بخشهايي كه فاصلة آنها كمتر است و تردد بين آنها كمتر وقت ميگيرد ،به اين بخشهاي پر رفتوآمد تبديل شوند.
نتيجهگيري
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در يك كتابخانة ايدهآل ،انتظار داريم ميان تعداد دفعات مراجعه و طول مسير ،رابطهاي معنادار وجود داشته باشد؛ بدينترتيب كه با
افزايش دفعات مراجعه ،مسير طراحي شده كوتاهتر شود .در حالت ايدهآل ،انتظار داريم اين نسبت عددي كموبيش ثابت را نشان
دهد يا دستكم اعداد به دست آمده داراي تفاوتهاي چشمگير نباشد .بررسي حاضر نشان ميدهد كتابخانة ملي از اين وضعيت
ايدهآل فاصله دارد.
پراكندگي فضايي نه تنها به معناي اتالف انرژي و وقت كاربران است ،بلكه به معناي سختي استفادة آن براي مراجعان خاص
نظير معلوالن و همچنين كاركنان كتابخانه است .از سوي ديگر ،دوري نه تنها برخي فعاليتها را دشوار ميكند ،برخي ديگر را
ناممكن ميگرداند .براي مثال ،ممكن است كاربران از انجام برخي فعاليتها (نظير مطابقت دادن دو سند در دو بخش مختلف يا
تقاضاي يك كتاب خاص ،يا جستجوي مجدد يك سند) منصرف شوند .همچنين ،جابهجايي اشيا در چنين فضايي (نظير گردآوري
كتابها) مشكالت مضاعفي را پديد ميآورد.
البته ،بايد در نظر داشت كه نتايج حاصل از اين بررسي تماماً ناشي از مرحلة طراحي بنا نيست ،زيرا عواملي چون مديريت بنا،
سازمان اداري و  ...ميزان استفاده از فضاها را تحتالشعاع قرار ميدهد .براي مثال ،ممكن است كاربري فضايي ،پس از طراحي
تغيير كند يا دسترسي به يك فضا محدود شود يا كاربران بنا به داليلي از فضايي ،استفادهاي به عمل آورند كه متناسب با كاربري
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اصلي آن نيست (براي مثال ،مطالعه جهت امتحانات در سالن مطالعه و مراجعه نكردن به مخزنهاي كتاب).
پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي
در پژوهشهاي آتي پيشنهاد ميشود سناريوها براي كاربران مختلف از يكديگر تفكيك و اعداد براي انواع كاربراني كه از
ساختمانهايي مشابه استفاده ميكنند ،محاسبه گردد .در ضمن ،با افزايش دامنة دادهها ميتوان بر دقت اين پژوهش افزود.
منابع

-

تقوي ،مهدي ( .)۲۳۱۳كتاب كتابخانهي ملي جمهوري اسالمي ايران  .تهران :انتشارات تماشاگران.

Hershberger, Robert G. (1999) Architectural Programming and Redesign Manager . New York:
McGraw-Hill.
Lindheim, Rosyln, (1966). Putting Research to Work. AIA Journal. February: 46-53. Reprinted with
permission from ARCHITECTURE, February, Copyright 1966, BPI Communications, Inc.
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پيوست  :1شماره گذاري بخشها
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در ورودي سالن اصلي كتابخانه
ِ .1
 .1محل تحويل وسايل آقايان

 .1محل تحويل وسايل خانمها

 .1جايگاه جستجوي رايانهاي منابع خانمها
 .1سرويس بهداشتي
 .1جايگاه جستجوي رايانهاي منابع آقايان
 .1مدخل ورودي به طبقات كتابخانه
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 . 1پله به ساير طبقات
 .7محوطة ورود به كتابخانه
 .14مسير حركت از نگهباني اصلي كتابخانه به سمت كتابخانه
 .11مسير ورودي كتابخانه عمومي
 .11مسير ورودي به كتابخانه عمومي و سالن همايش
 .11سالن همايش
 .11مسير ورودي به نمازخانه كتابخانه
 .11نمازخانه
.11چايخانه
 .11كتابفروشي
 .11تغذيه
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 .17ورودي جلوخان
 .14مسير پشت دانشكده كتابداري منتهي به ورودي جلوخان
 .11بخش خدمات فني
در ورودي اصلي تاالر مطالعه پيايندها
ِ 1.1
در ورودي اصلي تاالر مطالعه منابع غير كتابي
ِ .11
 .11برگهدانهاي دستي تاالر مطالعه پيايندها
 .11ابتداي تاالر مطالعه پيايندها
 .11مخزن بسته و ميز امانت همجوار كانون نقشه
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 .11قفسههاي باز تاالر مطالعه پيايندها
 .11تاالر مطالعه نشريات التين
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 .17قفسههاي باز تاالر مطالعه نشريات التين
 .14مخزن بسته تاالر منابع غير كتابي
 .11تاالر مطالعه پيايندهاي جاري
 .11تاالر مطالعه منابع غير كتابي
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 .11محل جستجوي دستي تاالر مطالعة منابع غير كتابي

در ورودي تاالر مطالعة نسخ خطي ،كتب نفيس و آرشيوها
ِ .11
 .11راهنماي تاالر مطالعة نسخ خطي ،كتب نفيس و آرشيوها
 .11تاالر مطالعۀ نسخ خطي ،كتب نفيس و آرشيوها
 .11تاالر مطالعۀ منابع علوم و فنون
 .11واحد تكثير
 .17ميز امانت تاالر مطالعه منابع علوم و فنون
 .14ميز امانت تاالر مطالعه منابع و مراجع عمومي
 .11تاالر مطالعۀ منابع و مراجع عمومي
 .11قفسههاي باز منابع و مراجع عمومي
 .11ميز كارمند مرجع اطالعرساني تاالر منابع علوم انساني
 .11تاالر مطالعه منابع علوم انساني
 .11مخزن بسته و ميز امانت تاالر منابع علوم انساني و هنر
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 .11قفسههاي باز تاالر منابع علوم انساني و هنر
 .11محل استراحت تاالر منابع علوم انساني و هنر
 .11ميز امانت تاالر منابع علوم اجتماعي
 .17محل استراحت تاالر مطالعه منابع علوم اجتماعي
 .14ميز اينترنت شخصي
 .11ميزهاي اينترنت عمومي
 .11ورودي تاالر مطالعه كتابخانه عمومي
 .11تاالر مطالعۀ كتابخانه عمومي
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 .11سرويس بهداشتي طبقه منفي يك
 .11انبار تعاوني
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 .11ورودي تاالر اجتماعات شريعتزاده
 .11سرويس بهداشتي داخلي

 .11خروجي تاالر اجتماعات  144نفره
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 .17قفسههاي باز تاالر مطالعه منابع علوم اجتماعي
 .14تاالر مطالعه منابع علوم اجتماعي
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