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 مقدمه
 و حفاظت موجب و ها تمدن تکامل و نیتدو مراکز نیتر مهم از یکی کتابخانه که میابی یدرم یبشر تمدن ۀچندهزارسال خیتار بر یمرور با

 ها  ابخانهکت است. بوده خیتار ادوار در گوناگون فنون و علوم نیهمچن و ملل فرهنگ و راثیم ،یاجتماع سنن و آداب ،ینید دیعقا از حراست
 و رشد در پژوهشگران ژهیو به ،مختلف یها گروه انیم یعلم و یاجتماع تعامالت و روابط یبرقرار با جامعه هر یفرهنگ یها هسته ۀمنزل به

 ترین مهم ها کتابخوان و ها کتابخانه آمار ،امروز جهان در (.1394 ،همکاران و الهوتی) دارند ییبسزا نقش جامعه هر یاستعدادها ییشکوفا
 کتابخانه» گوید: می ،انگلیسی معروف دانشمند 1،کارالیل که است بدیهی .است آن افراد فکر سطح و جامعه پیشرفت سنجش برای معیار

 و گیرند می قرار صف یک در و... آموز دانش ،استاد دانشجو، زارع، کارگر، ازجمله مردم همۀ عمومی کتابخانۀ در «.همه برای است دانشگاهی
 و ختهسا که ،کتاب به که است آن کردن  کامل و پرورش برای و ندمند بهره عقل نعمت از همه که است بودن انسان ها آن میان مشترک وجه

 (.1380 )غفاری، اند آورده روی ،است تری کامل های عقل پرداختۀ
 از یبازده و یور بهره ،یساز نهیبه ،یریگ بهره زانیم شیافزا ،یفیک سطح یارتقا یگشا راه تواند یم ها کتابخانه مناسب یطراح

 و کاربران ازین تا کند فراهم را دار کتاب خدمات ۀارائ و کاربران یبردار بهره سهولت امکان دیبا ها کتابخانه یطراح شود. یعموم یها کتابخانه
 باور به که است یدرحال نیا است. رانیا یها کتابخانه همۀ با  یتقر مزمن مشکل یداخل یفضاها ضعف شود. نیتأم شکل نیبهتر به داران کتاب

 یبرا امر نیا دارد. ها کتابخانه به مردم جذب در یمؤثر نقش یغن و شاداب طیمح مناسب، خدمات و یعاتالاط منابع کنار در نظران، صاحب
 یبعد ریناپذ اجتناب اصالحات و راتییتغ بروز باعث ،امر نیا به یتوجه بی .دارد مضاعف تیاهم جوان، نسل ژهیو به ،یعموم یها کتابخانه

 و )مرادپور بود خواهد یدیجد مشکالت منشأ ساختمان، یکپارچگی و انسجام زدن برهم ضمن خود، که شد خواهد کتابخانه انساختم در
  (.1389 مهوش،

 الزم تیمی پژوهشی کارهای انجام و مطالعه فرایند بررسی و شناخت ،کتابخانه در یتمندیرضا در رگذاریتأث یها مؤلفه شناخت یبرا
 بوده کتابداران آموزش و خدمات تیفیک شیافزا بر یمبتن نهیزم نیا در شده انجام اقدامات شتریب موجود، یها پژوهش ۀنیشیپ یبررس با .است

 ییشناسا رونیازا .است شده انجام یتمندیرضا کردیرو با یکمتر یها پژوهش ،نهکتابخا یفضاها داخلی معماری یطراح ۀحوز در است.
 و مدکارآ یها کتابخانه ساخت ۀنیزم در یطراح یراهکارها ؤارائ منظور به ،مراجعان یتمندیرضا یارتقا در مؤثر داخلی یمعمار یها مؤلفه

 یها کتابخانه یداخل یمعمار یطراح در مؤثر فیزیکی عوامل به دستیابی اصلی هدف ،حاضر مقالۀ در .رسد یم نظر به یضرور اریبس ا،یپو
 ،یعموم یها کتابخانه زانیر برنامه و معماران طراحان، یراهگشا تواند یم یپژوهش نیچن جینتا .است نامراجع یتمندیرضا کردیرو با یعموم

 داخلی معماری در است: شرح این به پژوهش اصلی سؤال ،راستا همین در باشد. ندهیآ یها کتابخانه ساخت و داخلی معماری یطراح امر در
  مؤثرند؟ کاربران رضایتمندی یارتقا در فیزیکی عوامل چه ها، کتابخانه

 پژوهش پیشینۀ

 ها کتابخانه فضای معماری طراحی که است داده نشان «کتابخانه فضاهای داخلی طراحی اهمیت» عنوان با خود پژوهش در (2002) 2پاول
 است. داده پیشنهاد هدف این به رسیدن برای را فضاهایی و اصول ها، روش وی کند. تسهیل را یادگیری و آموزش روند تواند می

 عامل نتری مهم 2«الزینیلیم کتابخانۀ یبرا خدمات و فضاها یطراح» موضوع با یپژوهش در (2013) 1یل چون یتا و 3ونگی انگی نگیا
 .دانند یم کاربران انتظارات از درست یدرک داشتن را ها کتابخانه یداخل یطراح در

                                                           
1. Karlil 

2. Powell 
3. Eun Young Yoo 
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 یطراح با مرتبط مهم اتکن و مسائل ،مدرن یعموم کتابخانۀ ساختمان یزیربرنامه عنوان با خود تابک در (2003) یندک و بکی کم
 یطراح ساالن، بزرگ و نوجوانان ان،کودک برای خدمات درنظرگرفتن به توان می نکات این ترین مهم ازجمله اند. کرده یمعرف را تابخانهک یمعمار

 کرد. اشاره زاتیتجه و مبلمان و ینورپرداز محوطه،
 که رسیدند نتیجه این به ،«سنگاپور ۀتجرب :یعموم یها کتابخانه یرتقاا» عنوان با ای مطالعه در ، (1382) پاکدامن و 3چون کیل
 که هنگامی باشد. داشته مطابقت کننده استفاده توقعات و ها خواسته با شده عرضه محصول که شود می واقع مؤثر هنگامی ترفیعی یراهبرد

 و تبلیغ توان می روش این با زیرا ؛است الزم ها هکتابخان به نامخاطب جذب برای کمی تالش شود، می عرضه مناسب خدمات و محصول
 ساخت. پایدار و کرد همراه موفقیت با را ترفیعی های تالش و بازاریابی

 های کتابخانه داخلی فضاهای آمیزی رنگ و معماری از کاربران رضایت ارزیابی» عنوان با خود مطالعۀ در (1395) نیا مطهری و محمدی
 و تأثیر بیشترین ترتیب به ،دیوارها رنگ و کفپوش نور، های شاخص ورودی فضای درمورد که رسیدند نتیجه این به «یزد شهرستان عمومی

 های رنگ از استفاده براین، عالوه دارند. رضایتمندی ایارتق در را تأثیر کمترین ترتیب به ها کتابخانه ورودی درب و سقف رنگ های شاخص
 توانند می سفید(، رنگ ترکیب با زرد سبز، های )رنگ شود می آموزی علم ۀادام و پیشرفت و افراد پشتکار افزایش باعث که ،کننده ترغیب

 باشند. اثربخش

 خدمات و کتابداران تجهیزات، و ساختمان مجموعۀ از کاربران تیرضا بررسی» عنوان با پژوهشی در (1393) زدیی نیفرز و فر فهیمی
 تأثیر نیبیشتر کتابخانه خدمات و کتابداران تجهیزات، و ساختمان منابع، معیار چهار که یافتند دست نتیجه این به ،«زدی عمومی های کتابخانه

  اند. داشته کاربران تمندییرضا یارتقا در را
 میزان ی،کم   های روش ازطریق اغلب ها پژوهش این .است شده انجام بسیاری تحقیقات ها کتابخانه از رضایتمندی میزان دربارۀ تاکنون
 این در اما ،اند پرداخته عمومی های کتابخانه داخلی معماری طراحی در مؤثر عوامل تحلیل به کمتر و سنجیده را کنندگان استفاده رضایتمندی

 یک در مؤثر های شاخص عمومی، های کتابخانه در کاربران رضایتمندی یارتقا در مؤثر فیزیکی عوامل مفهومی مدل استخراج از پس پژوهش
 است. شده بررسی و تحلیل کیفی صورت به موفق موردی نمونۀ

 پژوهش شناسیروش

 با ،اول گام در .است شده بررسی گام سه در پژوهش این انجام فرایند . دارد یکاربرد ماهیت و است شده اجرا کیفی روش به ،حاضر پژوهش
 و شده استخراج عمومی های کتابخانه داخلی معماری طراحی در مؤثر های شاخص و ها مؤلفه اسنادی و ای کتابخانه مطالعات از گیری بهره

 شده ارائه جدول قالب در نتایج و تحلیل مفهومی مدل براساس موردی نمونۀ دوم، گام در است. شده حاضر پژوهش مفهومی مدل ارائۀ به منتج
 است. شده ارائه رضایتمندی یارتقا رویکرد با عمومی های کتابخانه داخلی طراحی برای راهکارهایی ،آخر گام در و است

                                                                                                                                                                                     
1. Tae Heon Lee 
2. Millennials 
3. Likchun 
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 پژوهش انجام روند :1 نمودار

 نظری مبانی

 ها کتابخانه انواع و کتابخانه

 باروری و استعداد شکوفایی اندیشه، رشد باعث انسان مدون دانش داری نگه و دهی سازمان آوری، جمع با که است اجتماعی نهادی کتابخانه
 است کتابخانه فقط مختلف، های مکان و ها زمان در فنون و علوم روزافزون گسترش به توجه با .شود می جوگر و جست و پویا انسان خالق ذهن

 اجتماعی اوضاع از بازتابی همواره ها کتابخانه .آورد می بار به را افکار تبادل و سازد می میسر را آدمی دانش انبوه به راحت دسترسی امکان که
 انتشار است. مربوط ۀجامع فرهنگی ضعف از ناشی ،کتابخانه رکود و آن های کتابخانه غنای موجب جامعه هر فرهنگی رشد اند. بوده خود زمان

 برای و شود می ها کتابخانه یکم   و کیفی رونق موجب ی ا چندرسانه و شنیداری، دیداری، مواد انواع تولید و تهیه ادواری، نشریات و ها کتاب
 فرهنگی شکوفایی به جامعه یابد، رونق مطالعه که هنگامی .آورد می فراهم را مناسبی ۀزمین جامعه متفاوت قشرهای بین در مطالعه سرانۀ افزایش
 پیوسته که طوری به ؛است بخشیده اثر دیگری بر یکی و اند رفته پیش هم پای هم امروز تا گذشته از اجتماع و کتابخانه رو، ازاین است. رسیده

 ارائه ها آن خدمات و کتابخانه انواع ،1 جدول در (.1393 ،خراسانی عماد) است بوده همراه آن ترقی با این رشد و دیگری زوال با یکی انحطاط
 است. شده

 تمرکز رکشو رسانی اطالع نظام تبیین بر مدیران و ریزان برنامه که کند می ایجاب جامعه، در عمومی های کتابخانه جایگاه و نقش به توجه با
 اند. شده بررسی عمومی های کتابخانه پژوهش این در بنابراین باشند؛ داشته بیشتری

  

 ایکتابخانه مطالعات

 یاسناد و
 اول گام

 دوم گام

 

 سوم گام

 

 هایشاخص واکاوی

 طراحی در مؤثر

 داخلی معماری

 مفهومی مدل

 موردی نمونۀ انتخاب

 موفق

 مفهومی مدل بررسی

 موردی نمونۀ در

 

 گیرینتیجه

 هایافته جدول ارائۀ

https://www.ketabrah.ir/author/24541-نسرین-دخت-عماد-خراسانی
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 ها آن خدمات و کتابخانه انواع :1 جدول

 خدمات کتابخانه انواع

 ملی کتابخانۀ
 با ارتباط کشور، نویسندگان مقاالت و تحقیقات ها، کتاب آوری جمع به از: اند عبارت ملی کتابخانۀ های مسئولیت و وظایف خالصه

 کارمندان برای خدمت ضمن آموزش امکانات کردن فراهم و کاربران نیاز به گویی پاسخ براساس کشور وخارج داخل های کتابخانه
 (.1381 ،امانی) کتابداری دانش نوین های پیشرفت با ها آن آشناساختن و کتابداران و ها کتابخانه

 عمومینۀکتابخا
 امور کل ۀ)ادار است جوانان و نوجوانان کودکان، ویژه به مخاطب فراگیر جذب هدف با خوانی کتاب و مطالعه فرهنگ ۀدهند توسعه

 (.1391 ها، کتابخانه

 است. دانشکده های رشته به مربوط موضوعات در ها نشریه و ها کتاب از معتبری و غنی عۀمجمو شامل کتابخانه این دانشگاهی کتابخانۀ

 آموزشگاهی کتابخانۀ
ی و کیفی بهبود و گسترش برای نیز بصری و سمعی مواد از مجله، و کتاب تهیۀ بر عالوه مدارس، های کتابخانه  و کنند می استفاده آموزش کم 
 (.1381 )امانی، دارند نوجوانان و کودکان فکری رشد راستای در مفیدی و کننده سرگرم های برنامه همچنین

 تخصصی کتابخانۀ
 مدارک، مجدد تولید یا انتشار و بازیابی سازی، ذخیره سازی، آماده آوری، فراهم انتخاب، از: است عبارت تخصصی های کتابخانه وظایف

 (.28 ص ،1388 )رضایی، اطالعات و ها داده

 شخصی کتابخانۀ
 لذت سبک و یشخص ۀاستفاد منظور به افراد دست به شده یگردآور یها تابک از یا مجموعه توان یم را یخصوص ای یشخص یها تابخانهک

 یک یها قهیسل و قیعال اسکانع شتریب ها تابخانهک نیا رود. یم ارک به کوچک و بزرگ یها مجموعه یبرا اصطالح نیا رد.ک فیتعر
 (.Pearson, 2017) جامعه یک تا اند شخص

 یعموم یها کتابخانه

 خدمات ارائۀ .دارد امعوج یفرهنگ یها برنامه و اهداف شبردیپ در بسزایی تأثیر رشه هر خیتار و ادب فرهنگ، نماد منزلۀ به کتابخانه
 خدمات ها آن به و است ارتباط در جامعه اقشار تمام با عمومی کتابخانۀ است. عمومی های کتابخانه اهداف از سازی فرهنگ و رسانی اطالع

 داده آموزش ها آن همۀ به و شوند می شامل را اقتصادی موقعیت و فلسفه تحصیالت، اجتماعی، طبقۀ نژاد، سن، هر از افراد این دهد. می ارائه
 (.1382 ،یعبدالله) کرد اطالق عمومی کتابخانۀ به را «همه برای دانشگاهی» عنوان توان می ترتیب این به .شود می

 به مردم عموم شیگرا در توب،کم منابع به جامعه مختلف اقشار آسان یدسترس یبرا مناسب طیمح آوردن فراهم با عمومی های تابخانهک
 رو نیازا دارند؛ مؤثری نقش غیره  و اجتماعی روابط گیری شکل برای مناسب بستر کردن فراهم جوانان، و نوجوانان فراغت اوقات پرکردن مطالعه،

 در نهادن قدم از پس فرد هر ازآنجاکه شود. می مطرح جوامع در ها کتابخانه حیات و جایگاه حفظ برای تضمینی  منزلۀ به مراجعان رضایتمندی
 رضایتمندی در مؤثر عامل نخستین منزلۀ به را آن توان می گیرد، می قرار آن ریتأث  تحت و شود می رو به رو آن یمعمار با نخست تابخانه،ک یفضا

 فضای جذابیت باعث تواند یم باشد، مراجعان ازین به یپاسخ و خدمات نندۀک لیتسه هک مناسب، یطراح و بایز یمعمار کرد. بررسی مراجعان
 (.1394 همکاران، و )الهوتی کند فراهم را ها آن یمند تیرضا موجبات و شود آن به افراد شیگرا و کتابخانه

 باید شود می تاآنجاکه کتابخانه ساختمان در مختلف های بخش باشد. زیبا و پرجاذبه گویا، تنهایی به باید عمومی کتابخانۀ ساختمان
 تفاوت ها ساختمان بقیۀ با وضوح به و باشد شاخص و تازه ای تجربه باید خارج و داخل از ساختمان منظرۀ شمایل و شکل باشد. تغییرپذیر

 باید کتابخانه داخل است. فرصت شمردن غنیمت و انرژی کسب و لذت و شادی احساس برای محلی کتابخانۀ ساختمان باشد. داشته
 (.34-33 ص ،1391 )یارمحمدی، باشد کتابخانه بیرون بخش آرام و زیبا و ساده های رنگ از انعکاسی
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 یتمندیرضا

 مشتری رضایت (.Roszkowski et al., 2005) شود می تعریف محصول یا تولید یک مصرف   از پس ارزیابی   منزلۀ به معموال   مشتری رضایت
 اند سازمان هر برای موفقیت ابزار بهترین که هستند پرتکراری مشتریان راضی مشتریان است. خدماتی سازمان هر موفقیت و وجود اساس

(Varlejs & Walton, 2009.) کنند می فیتعر آنجا محصوالت ای خدمات قبال در فردی عاطفی واکنش را مندی تیرضا طورکلی به 
(Applegate, 1993). بهبود در آنان نظرهای به توجه رو، نیازا است. اربرانک به مناسب خدمات ارائۀ یرسان اطالع زکمرا و ها تابخانهک هدف 

 اربرانک تیرضا یبررس شود. بیشتری توجه خدمات یفیتک بهبود به دیبا ها تابخانهک یرقابت محیط در بقا برای دارد. اهمیت خدمات ارائۀ
 نظران صاحب دیدگاه از داخلی معماری های مؤلفه در رضایتمندی ،2 جدول در باشد. ها تابخانهک خدمات سنجش برای مناسبی ابزار تواند می

 شود. می مشاهده
 یداخل یمعمار  یها شاخص یمستندساز  :2 جدول

عوامل
 

کالبدی
 

فیزیکی
 

 
 نظران صاحب

 
 ها شاخص

M
cCabe & Kennedy 

(2003)
 

ف
شری

  
مقدم،

 
1386

 Steenis (2013)
 

Lang (2015)
 

Eun Young et al. (2013)
 

Tiller (2013)
 

محمدی
 و 

مطهری
نیا 

 (
1395

) 

یارمحمدی،
 (

1391
) 

الهوتی
 و 

همکاران
  (

1394
) 

فیضی
 و 

همکاران
 (

1396
) 

شیرویی
 و 

میرزاده
 (

1398
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 * *  * * *  * *   رنگ

    *  *    * * تجهیزات و عناصر

 * * * * * * * * * * * نورپردازی

 * * * *    * *  * طبیعت

  *  *    *    خوانایی و دسترسی

    *      *  مناسب ۀتهوی و دما

    *  *     * مبلمان چیدمان و نوع

    *        بافت و مصالح

 یتمندیرضا یارتقا در مؤثر یداخل یمعمار  یها مؤلفه

 کارکرد به دستیابی و فضاها سازی بهینه برای وابسته عناصر ازطریق که کنند می تعریف هنر و فن دانش، از ای مجموعه را داخلی معماری
 سقف، کف، بافت، رنگ، نور، فرم، قبیل از ها مؤلفه و عناصر از گوناگونی طیف داخلی معماری کند. می تالش معانی زیبایی کنار در مناسب

 طرحی در متناسب و هماهنگ باید همگی و هستند طراح کار ابزارهای عناصر این گیرد. می دربر را مبلمان و تزئینی و کارکردی عناصر دیوار،
 شود توجه ساختمان عملکردی و شناختی زیبایی های سویه به زمان هم صورت به باید داخلی، طراحی در گیرند. قرار خوشایند و مرتبط

  (.1390 همکاران، و یسهراب )چشمه
 انسان، اساسی نیازهای گوی پاسخ که کنند می فراهم را محیطی فضاها این شود. می سپری بناها داخلی فضاهای در ما عمر اعظم بخش

 انجام نحوۀ در مستقیمی تأثیر داخلی فضای کیفیت بنابراین گیرد. می صورت آن در ها فعالیت از بسیاری همچنین باشند. سرپناه به نیاز نظیر
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 و فیزیکی عملکرد بهبود داخلی طراحی نهایی هدف دهد. می قرار تأثیر تحت را وی شخصیت و احوال نگرش، و دارد مخاطب های فعالیت
 بتوان که درصورتی یا نیست شدنی استفاده اصال   یا داخلی طراحی بدون معماری فضای است. آن در زندگی سازی راحت برای فضا روانی

 (.1397 طوفان، و اوصالو رضازاده) داشت نخواهد را بهینه و الزم کارآیی کرد، استفاده

 خدمات و فضا آوردن فراهم با باید دارند، جوامع مختلف قشرهای میان در مطالعه ترویج در بسزایی نقش عمومی های کتابخانه ازآنجاکه
 خدمات نکردن ارائه و نامناسب تجهیزات کننده، کسل و دلگیر فضاهای وجود سازند. فراهم کاربرانشان برای را رضایت سطح باالترین مناسب
 ها، رنگ تجهیزات، وسایل، .(1396 ،یغفار و فاطمه یبن) هاست کتابخانه در کاربران حضورنیافتن در تأثیرگذار و مهم عوامل از مناسب

 رود. می شمار به کتابخانه داخلی معماری ناپذیر جدایی جزو خورد می چشم به کتابخانه در کار حین در که دیگری عوامل و ها پرداخت ها، بافت
 ساختمان معماری با عوامل این باید باشد، بخش رضایت و نشین دل شناختی زیبایی نظر از کتابخانه داخلی طراحی از حاصل نتیجۀ که آن برای

 (.1394 ،یآصف و یتعاون) باشد همراه و مکمل هماهنگ،
 رنگ تأثیرات از مندی بهره یبرا است. رنگ گرفته قرار معماران مدنظر کمتر طراحی فرایند ابتدای از که اجزایی از یکی متأسفانه :رنگ

 برای تواند می رنگ .(1393 ی،سمائ و پور یحدانو) کرد آن انتخاب به مبادرت طراحی اتمام از بعد که این نه کرد، توجه آن به ابتدا همان از باید
 رنگ میان ای پیوسته ارتباط .(1387 ان،یعرب) شود گرفته خدمت به اصلی روابط یا مطالب بر تمرکز عالقه، و انگیزه برانگیختن سازی، برجسته
 توصیف بخش آرامش دیگر بعضی و معمولی دیگر بعضی و فعال بسیار ها رنگ از بعضی دارد. وجود آن از ما برداشت و احساس محیط،

 است رنگ تناسب کادرا و یفرد یها سلیقه ،ینورپرداز شرایط مانند عواملی تأثیر تحت که است پیچیده موضوعی رنگ اند. شده
(Mahnke,1996). و دهد کاهش را استرس بخشد، بهبود را بصری فرایندهای که کند فراهم ترس بدون محیطی باید کتابخانه محیط در رنگ 

 .(Daggett, 2008) کند درگیر بینایی تحریک ازطریق را ذهنی رشد فرایند
 و محیط کردنتجربه برای اصلی ملزومات از که است معماری آثار سرزندگی و پویایی کیفیت، عوامل ترین مهم از یکی نور نورپردازی:

 دیگر مفاهیم و عناصر درکنار که است اجزایی از یکی نور داخلی، معماری هنر در است. حجم و فضا رنگ، شناخت برای ای وسیله همچنین
 کند. ایفا را خود نقش مجزا یعنصر همچون باید داخلی طراحی در و شود می مطرح غیره و رنگ مصالح، فضایی، نظم ساختار، قبیل از

 اجتماعی رفتارهای همچنین و روان وخوی، خلق فرد، عملکرد ازجمله انسان حاالت بر داخلی، طراحی های مؤلفه دیگر همانند نورپردازی،
 با محیط، همان در و کند می شادمانی احساس نورپردازی نوعی با مکانی در انسان که است رو ازاین (.1398 رزاده،یم و ییرویش) است مؤثر
 که است کارآمد ابزاری نور است. توجه درخور نیز اشیا ساختار بر نور از ناشی تأثیرات شود. می محزون و غمگین نورپردازی، از دیگر ای گونه

 مصنوعی نورپردازی نوع چند از ترکیبی یا نور یک با مثال   که صورت این به یافت. دست خود مدنظر بصری اهداف از بسیاری به توان می آن با
 ساختار تغییر در دیداری لحاظ به نور که طور همان داد. جلوه فرورفته را آن نقاط دیگر و برجسته را شی یک از هایی قسمت توان می هدفمند
 ص ،1390 ک،یآخش) باشد داشته بسزایی نقش تواند می نیز آن معماری های ویژگی و محیط ظاهری شرایط تغییر در است، مؤثر اشیا ظاهری

 طرفی، از کند. می ایجاد امنیت و آسایش احساس و سازد می آسوده را او خاطر کند، می برآورده را انسان نیازهای مناسب نورپردازی (.13
 خستگی درد، سر موجب نشده حساب و کم نور است ممکن حتی سازد؛ مضطرب و عصبی را فضا مخاطبان تواند می نامناسب نورپردازی

 (.1394 ی،اصفهان اربابان و )عبداللهی شود اضطراب و چشم
اوری( دانش و هنر آمیختن درهم معماری طبیعت:  با .(1381 ،1هلمن) است انسانی نیازهای برای مناسب محیطی خلق راستای در )فن 

کید  نیز انسان که نیا به توجه با و است ییبایز و فضا حه،یرا شعف، شور، احساسات، سرچشمۀ طبیعت که نیا به تیعنا و فیتعر نیا به تأ
 از کتابخانه باشند. خوانی هم و هماهنگی طبیعت با بشری های ساخته دست همواره باید پس است، خواه طبیعت و گرا طبیعت فطرتا  

                                                           
1. Hellman 
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 تأثیرگذار کشور فرهنگی بالندگی و توسعه روند در آن وجود و شود می تأسیس جامعه به رسانی خدمت هدف با که است تیبشر دستاوردهای
 آن از استفاده و سازد شیخو مجذوب نگاه اولین در را بیننده هر که شود ساخته اطرافش محیط با هماهنگ ای گونه به دیبا بنابراین، است.
 و مراجعه برای کاربران انگیزگی بی و رغبتی بی صورت، نیا غیر در باشد. نیآفر شادی و برانگیز شوق کاربر، اطالعاتی نیازهای رفع بر عالوه

 (.1396 ی،غفار و فاطمه یبن) داشت خواهد همراه به را کتابخانه از استفاده
 و مکان نظیر مناسب تجهیزات و ساختمان وجود ها، کتابخانه به مخاطب جذب در تأثیرگذار عوامل دیگر از تجهیزات: و عناصر

 (.1396 غفاری، و فاطمه )بنی است شنیداری و دیداری تجهیزات و مطالعه میزهای و صندلی وجود جذاب، و مناسب متراژ در فضاهایی
 عناصر منزلۀ به تاشو، دیوار و انتقالی کشویی، عناصر دارند. بسزایی تأثیر فضایی سازمان در پارتیشن، یا جداکننده منزلۀ به شده، استفاده عناصر
 برای فرصتی توان می را ها پارتیشن و عناصر این با جداسازی اند. شده بندی دسته «فضا پذیری انعطاف به مربوط تجهیزات» عنوان تحت تجهیز،
 ایمنی تجهیزات وجود (.1390 همکاران، و )زندیه برشمرد عملکردی واحدی یا سطح توان می را مبلمان از استفاده گرفت. نظر در کاربران

 )سیستم کتابخانه در سرقت و حریق( یاطفا )سیستم سوزی آتش با مقابله و حریق( اعالم )سیستم پیشگیری برای تجهیزات مانند کتابخانه
 (.242 ص ،1391 )یارمحمدی، گیرد قرار مدنظر باید که است مواردی ترین مهم از بسته( مدار های دوربین امنیتی

 و یطراح بر نظارت و یزیر برنامه عمل ای هنر» است:  شده فیتعر نیچن یداخل یطراح 1،وبستر ۀنام لغت در :مبلمان دمانیچ و نوع
 .است یداخل ونیدکوراس از بخش نیتر مهم مبلمان که کرد انیب گونهنیا توان یم هجمل مفهوم به توجه با .«یداخل ونیدکوراس در مبلمان یاجرا

 و انسان یراحت احساس بر یمهم اثر آن دمانیچ و مبلمان یروان بار به توجه و دقت ش،یآسا و آرامش یبرا یمکان ،یداخل ونیدکوراس در
 ۀمطالع یزهایم و یچندنفر ۀمطالع یزهایم از یریگ بهره با مطالعه ۀژیو یفضاها (.1387 ،ینوذر و )افشار تگذاش خواهد مکان در آن حضور

 کمک صدا و دید حائل درحکم کتاب یها قفسه از توان یم ،ها قسمت نیا در .شود استفاده باز طرح صورتبه دیبا مجهز، و یمعمول یانفراد
 شیآسا احساس ،حالنیدرع و ابندی دست خواهند یم آنچه به یآسانبه بتوانند کاربران که باشد ینحوبه دیبا فضاها نیا یداخل یطراح .گرفت

 لیازقب یئلمسا به دیبا کتابخانه، مبلمان از کیهر مصالح انتخاب هنگام در (.123-122 ص ،1391 ،یارمحمدی) باشند داشته زین آرامش و
 داشت. توجه صدا کاهش زانیم و آب و آتش برابر در مقاومت ،ییبایز ،یریرپذییتغ و قیتطب تیقابل استحکام، دوام،

 بسیار کشور مناطق از بسیاری در نیز تابستان و سرد بسیار و طوالنی ، ایران نقاط بیشتر در زمستان که این به توجه با مناسب: تهویۀ و دما
 به نیاز همچنین است. ضروری بسیار ایران های کتابخانه ساختمان در هوا ۀکنند خنک و کننده گرم وسایل ۀتهی و بینی پیش ،است خشک و گرم

 نیتأم یورود درهای و ها پنجره کردن بسته و باز قیطر از سالم یهوا ،ها کتابخانه از بسیاری در است. الزامی نیز مطبوع یۀتهو یها دستگاه
 آن به توجه و دهد یم شیافزا را گردی مخرب عوامل و حشرات هجوم گردوخاک، سروصدا، ورود احتمال ها پنجره بازبودن البته .شود یم

 (.1386 مقدم، )شریف رسد می نظر به ضروری
 مبلمان نهایی، های پرداخت ساخت، تا گرفته سازه از داخلی، فضای کالبدی های بخش سراسر در مصالح نوع به توجه بافت: و مصالح

 براساس باید بلکه باشد، رنگ یک و جنس یک نوع، یک از نباید ها، کتابخانه در مختلف فضاهای پوش کف دارد. ضرورت تجهیزات و داخلی
 داری نگه ماندگاری، و دوام عالی، کیفیت نظیر هایی شاخص براساس باید پوش کف انتخاب شود. اجرا و انتخاب فضا و محیط کاربری نوع

 انعکاس ضد گرما، انتشار و هدایت قابلیت نباشد(، لغزنده پوش کف )جنس ایمنی سروصدایی، بی پذیری، انعطاف و نرمی بهداشتی، و آسان
 کف کردن موکت امروزه باشد. عمومی و فرهنگی های ساختمان استانداردهای مطابق پوش کف نصب درنهایت و مناسب رنگ و طرح نور،

 حتما   کتابخانه ورودی راهروی دارد. معایبی آلودگی و گردوخاک جذب و پذیری لکه و بهداشتی نظر از البته که شده معمول و رایج کتابخانه
 دیگر بر محل این در مرمر و کاشی از استفاده نکند. تغییر کننده پاک مواد با وشو شست اثر بر آن ماهیت و باشد داشته وشو شست قابلیت باید

                                                           
1. Webster 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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 براین عالوه است. صرفه به مقرون نیز آن داری نگه و بوده تر ارزان پارکت، به نسبت کتابخانه کف برای مرمر سنگ از استفاده دارد. برتری مصالح
 (.62 ، ص1391 )یارمحمدی، شود می شسته کننده پاک مواد با زیرا بوده؛ تر بهداشتی موکت به نسبت

 ، ص1390 دونالد، )مک «باشد رؤیت قابل و آسان واضح، امکان حد تا باید دسترسی این و باشد دسترس در باید کتابخانه» دسترسی:
 تشخیص با همچنین و فضا طراحی عناصر و معماری های شاخصه کمک به که هاست گیری تصمیم از ای مجموعه شامل مسیریابی فرایند (.6

 در را راهشان آنان تا است مهم ها انسان برای آمیز موفقیت مسیریابی که است آن از حاکی عوامل این همۀ کند. می هدایت را مخاطب ها نشانه
 انتخاب در شکست و افزایش را اشخاص سالمت و دسترسی سهولت وری، هبهر مسئله، این زیرا کنند؛ پیدا فضاها دیگر و عمومی بناهای
 ،2 نمودار در (.1397 )دهقان، دهد می کاهش را آن به رسیدن برای زیاد زمان صرف و مقصد به رسیدن در تأخیر نگرانی، استرس، مسیر،
 است. شده ارائه عمومی های کتابخانه در یتمندیرضا یارتقا در مؤثر یداخل یمعمار های مؤلفه

  داخلی معماری طراحی در مؤثر فیزیکی عوامل :2 نمودار

 موردی نمونۀ

 1تیونویل شهر در مدیا کتابخانۀ موجود، های نمونه میان از عمومی، های کتابخانه در رضایتمندی ارتقای در مؤثر کالبدی های مؤلفه بررسی برای
 نۀنمو به شدن تبدیل هدف با پروژه این کردند. طراحی 2016 سال در همکاران و 2کولون کینیدوم را  کتابخانه این شد. انتخاب فرانسه در

 شامل و شده تبدیل سیال یفضای به که  طوری به ؛است شده گرفته الهام روبان از آن کلی فرم و طراحی ای رسانه های کتابخانه از جدیدی
 به است بهتر فرهنگی فضاهای طراحی در درواقع .هاست کتابخانه طراحی در مهم اصول از دستیابی سهولت اصل زیرا است؛ متعدد مسیرهای
 .است شده واقع منطقه در دلپذیر فرمی و برجسته نمایی با نیز ساختمان این ؛شود توجه کنندگان مراجعه آسان تردد و بیرونی نمای جذابیت
 .گیرد قرار نمایش معرض در بیرون سرسبز ۀمنظر تا شده باعث پروژه شفاف خصوصیات همچنین

 سالن سرایی، داستان سالن موسیقی، های استودیو جملهاز دیگری مختلف فضاهای کتابخانه، و مطالعه فضای بر عالوه مدیا، کتابخانۀ در
  است. کرده فراهم کاربران برای را کاملی فرهنگی محیط نوعی به و شده گرفته نظر در رستوران و کافه زبان، آموزشگاه تجسمی، های هنر

 تا شده گرفته نظر در سبزی و باز فضای همچنین باشد. داشته خاصی راحتی و آرامش احساس کاربر که است ای گونه به نیز آن داخلی طراحی
 (.www.arel.ir) شود فراهم کاربران برای شاداب و باز فضایی در مطالعه امکان

  

                                                           
1 Thionville 

2 Dominic Colony 

 در رضایتمندیی ارتقا در مؤثر کالبدی هایمؤلفه

 عمومی هایکتابخانه

 نورپردازی مناسب تهویۀ و دما مصالح و بافت تجهیزات و عناصر رنگ دسترسی طبیعت

https://www.arel.ir/fa/News-Category-444.html
https://www.arel.ir/fa/News-Category-295.html
https://www.arel.ir/fa/News-Category-386.html
http://www.arel.ir/
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 کتابخانۀ در بازی و کودک داری نگه داخلی فضای :2 شکل
 (www.archdaily.com) مدیا

 کتابخانۀ مطالعة فضای مبلمان متفاوت بندی رنگ :3 شکل
 (www.archdaily.com ) مدیا

 (www.maps.google.com )منبع: مدیا کتابخانۀ قرارگیری موقعیت و شده مطالعه محدودۀ :1 شکل

 مدیا کتابخانۀ در داخلی معماری های شاخصه

 است. تأثیرگذار هم انسان ادراک و هنر خستگی، کار، روحیات، در ،شود می اشیا گری جلوه باعث رنگ که گونه همان مدیا: کتابخانۀ در رنگ
 تواند می محیط رنگ انتخاب فضا، هر عملکرد ربناب و شود نمی فرد خستگی باعث که است ای گونه به رنگ ،مدیا کتابخانۀ داخلی فضای در

 در مدیاست. کتابخانۀ در کاررفته به رنگ بیشترین سفید ،بگیریم نظر در فضا در کاررفته به های رنگ از جدا را تجهیزات رنگ اگر .باشد متفاوت
  (.3 و 2 شکل) شود می مشاهده تومتفا های رنگ نیز گوناگون فضاهای مبلمان و تجهیزات

 به اشاره با .است گذار تأثیر انسان سالمتی همچنین و دریافت ،رفتار ،احساسات و عواطف در رنگ همانند نور مدیا: کتابخانۀ در نور
 عریض هایی پنجره از مدیا کتابخانۀ در است. شده تبدیل محیطی طراحی اصول در ای گسترده کاربردهای موضوع به نور فضا، بخشی روح

 در دلپذیر احساسی باعث و کند می فراهم را بخش شادی و گرم خوشایند، فضایی همچنین است. کرده فضا وارد را زیادی نور که شده استفاده

Thionville 

 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%86%DA%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%86%DA%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%86%DA%AF-o-Title-ot-desc/
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 به وسیع های پنجره و بازشو :6 شکل
 (www.arel.ir) مصنوعی نور همراه

 ساختمان این زیرا شود؛ می تأمین زیاد نسبتا   و محیطی یکنواخت، نور از استفاده با کتابخانه فضاهای طراحی در بصری وضوح شود. می کاربر
 ،5 ،4 )شکل دارد وجود ها بخش همۀ در حرارت و نور دریافت امکان و شده اجرا و طراحی دوالیه( حداکثر یا یکی )فضاها آزاد پالن صورت به
6.) 

 ساختمان خارج و داخل فضای بین ارتباط برقراری برای سبز فضای از استفاده و طبیعی مصالح از استفاده مدیا: کتابخانۀ در طبیعت
 رضایت افزایش افراد، نشاط و شادی درنهایت دارد. کاربران خالقیت و انگیزه یادگیری، اجتماعی، روابط گیری شکل در بسزایی تأثیر کتابخانه،

 بر عالوه کتابخانه جلوی فضای در طبیعی اندازهای چشم و سبز فضای از استفاده داشت. خواهد همراه به را کتابخانه از استفاده میزان و
 (.7 )شکل سازد می فراهم کاربران برای را مناسب تهویۀ و نور سایه، آرامش، سکوت، افراد، بصری لذت و زیبایی حس برانگیختن

 ساختمان در غیره. و امانت میز برگردان، کتاب، ۀقفس صندلی، میز، از: اند عبارت کتابخانه تجهیزات مدیا: کتابخانۀ در تجهیزات و عناصر
 ۀمطالع میزهای و چندنفری ۀمطالع میزهای از ،مطالعه فضاهای در و شده استفاده محیط سکوت و فرد آرامش برای راحتی مبلمان از کتابخانه
 و یابند دست خواهند می آنچه به آسانی به بتوانند کاربران که است نحوی به فضاها داخلی طراحی است. شده استفاده معمولی انفرادی
 (.8 )شکل باشند داشته نیز آرامش و آسایش احساس حال درعین

 نور تأمین منظور به مرکزی حیاط :4 شکل
(www.arel.ir) 

 سقفی نورگیر :5 شکل
(www.arel.ir) 

 طبیعت با مدیا کتابخانۀ ارتباط :7 شکل
(www.dezeen.com) 

 مدیا کتابخانۀ انفرادی مطالعة میزهای :8 شکل
(www.dezeen.com) 
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 شود. نمی نور انعکاس باعث و نیست براق دیوارها رنگ و ساختمان کف پوشش کتابخانه، این در مدیا: کتابخانۀ در بافت و مصالح
 (یستن لغزنده پوش کف )جنس ایمن و سروصدا بی پذیر، انعطاف و نرم ها پوش کف است. برخوردار یمناسب صداگیری ظرفیت از کف سطوح
 (.10 و 9 )شکل هستند … و مناسب رنگ و طرح نور، ضدانعکاس همچنین دارند. را گرما انتشار و هدایت قابلیت و هستند

 متفاوت های فعالیت انجام امکان کتابخانه ساختمان در آزاد، پالن صورت به کتابخانه ساختمان طراحی قیازطر مدیا: کتابخانۀ در دسترسی
 و تر راحت آمد و  رفت کتابخانه ساختمان جای  همه در همچنین، یابد. می افزایش افراد بین اجتماعی تعامل و دارد وجود مشترک فضایی در

 دارند. روان و ساده و جامع ای نقشه تابخانهک گوناگون های بخش و ورودی، درونی، و بیرونی ۀمحوط شود. می انجام تر آزادانه

  پژوهش های یافته

 اجتماعی، فضایی منزلۀ به هایی پتانسیل مدیا کتابخانۀ است گفتنی مدیا کتابخانۀ در داخلی معماری فیزیکی های ویژگی به توجه با
 محل و متعدد و باز مطالعۀ فضای همچون امکاناتی با مدیا کتابخانۀ است. مشهور نظیرش بی کالبد و دارد بصری لحاظ از زیبا و پذیر، انعطاف

 نظر در مطلوب صورت به آن در و... طبیعت رنگ، نور، که مکانی سازد. می هموارتر شهروندان همۀ و بانوان حضور برای را راه کودکان، بازی
 طراحی در مؤثر فیزیکی عؤامل ،3 جدول در باشد. داشته ها کتابخانه در موفقی و عالی عملکرد و باشد حضورپذیر تواند می است شده گرفته

 شود. می ارائه مدیا کتابخانۀ در داخلی معماری
  

 مدیا کتابخانۀ ساختمان   داخل های پوش کف :9 شکل
(www.dezeen.com) 

 سروصدا بی و طبیعت طرح های پوش کف :10 شکل

 (www.dezeen.com) مدیا کتابخانۀ در
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 مدیا کتابخانۀ در داخلی معماری طراحی در مؤثر فیزیکی عوامل :3 جدول

 تصاویر متغیرها کالبدی های مؤلفه

 رنگ

 و آرامش ایجاد تعلق، حس داشتن فضا، با کاربران تر عمیق ارتباط برقراری) رنگ به ویژه توجه -
 انگیزی(. خاطره

 خستگی. از جلوگیری باعث -
 مطالب. روی بر تمرکز باعث -

 

 مناسب دسترسی

 خلق و مخاطبان برای راحت و آسان )دسترسی آزاد پالن صورتبه کتابخانه فضاهای قرارگیری -
 پذیری(. ادراک و محیط ذهنی تصویر

 کننده(. دعوت ورودی )تعریف خوانایی -
 متنوع )فضاهای حضور فضای و حرکتی( )سیرکوالسیون عبور فضای خلق برای فضا چیدمان -

 نشستن(.

 

 نور

 سقفی. های پنجره وجود و سرتاسری های پنجره از استفاده طبیعی: نور -
 مناسب. نور با سقفی های چراغ مصنوعی: نور -
 متعدد(. های )حیاط منظر و دید خلق -
 فضا. پذیری دل و شادمانی احساس روحیه: برای -

 
 

 طبیعت
 شود. می طبیعی عناصر کردن حس باعث چمن طرح پوش کف -
 کاهش مخاطبان، در جسم و روح سالمت افزایش باعث کتابخانه اطراف سرسبز و طبیعی منظرۀ -

 . شود می آنان آرامش افزایش و اضطراب و استرس

 
 

 تجهیزات و عناصر
 فرد. آرامش برای راحتی مبلمان -
 وگو. گفت و اجتماعی تعامالت برای جمعی های مبلمان -
 کنند. نمی تولید سروصدا که باکیفیت و پذیر انعطاف های مبلمان -

 

 بافت و مصالح

 مناسب. صداگیری ظرفیت دارای کف سطوح -
 پوش. کف جنس نبودن لغزنده -
 نور. ضدانعکاس و گرما انتشار و هدایت قابلیت دارای کف -
 مناسب. رنگ و طرح -

 
 

 مناسب تهویۀ و دما
 محیط(. هوای )سیرکوالسیون سقفی پنجرۀ و مرکزی های حیاط وجود -
 مناسب. گرمایشی وسایل -
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 گیری نتیجه و بحث

 سنجش برای مناسبی روش تمندییرضا عوامل تحلیل و یبررس رو، نیازا است. اربرانک به مناسب خدمات ارائۀ عمومی های تابخانهک هدف
 هریک که شخصی، و خصوصی تخصصی، دانشگاهی، عمومی، ملی، کتابخانۀ از: اند عبارت ها کتابخانه انواع هاست. تابخانهک خدمات
 است الزم جامعه، در عمومی های کتابخانه جایگاه و نقش به توجه با دارند. را خود به مربوط طراحی قوانین اصول خود، نوع با متناسب

 و کنند عمل سوم مکان مثابۀ به باید عمومی های کتابخانه کنند. بیشتری تمرکز فضاها این محیط کیفی ارتقای جهت در مدیران و ریزان برنامه
 رضایتمندی در مؤثر کالبدی های مؤلفه به توجه بنابراین کنند. تجربه را راحتی و آرامش احساس آن در فضا مخاطبان که باشند دنجی های مکان

 درنهایت، و شوند ها آن ماندگاری موجب و کنند جذب را مخاطب توانند نمی ها کتابخانه صورت این غیر در زیرا است؛ ضروری ها کتابخانه در
  رفت. خواهند زوال به رو آرام آرام فرهنگی فضاهای این مطالعه، سرانۀ کاهش بر عالوه

 شد استخراج رضایتمندی در مؤثر کالبدی های مؤلفه تحقیق، پیشینۀ و نظری مبانی مرور با دهد، می نشان پژوهش های یافته که چنان آن
 این در دسترسی. و بافت و مصالح مناسب، تهویۀ و دما مبلمان، چیدمان و نوع تجهیزات، و عناصر طبیعت، نور، رنگ، از: اند عبارت که

 که است مسئله این بیانگر موردی، نمونۀ در پژوهش مفهومی مدل بررسی شد. انتخاب موردی نمونۀ منزلۀ به «مدیا» عمومی کتابخانۀ پژوهش،
 کتابخانۀ در رضایتمندی ارتقای های مؤلفه است. گرفته قرار توجه مورد کتابخانه این در مخاطبان رضایتمندی در مؤثر کالبدی های مؤلفه تمامی

 در ای ویژه اهمیت نور شاخص دارد(، متفاوتی رنگ کاربری به توجه با فضا )هر رنگ شاخص به  ویژه توجه از: اند عبارت اولویت ترتیب به مدیا
 مصالح انتخاب در که بافت، و مصالح شاخص و مرکزی( حیاط و سقفی نورگیر متعدد، بازشوهای درنظرگرفتن به توجه )با دارد مدیا کتابخانۀ

 مناسبی رنگ و طرح نیست، لغزنده پوش کف )جنس است شده ویژه توجه آن به مدیا کتابخانۀ مبلمان همچنین و ساختمان کف و ها جداره
 مسیرهای و ها ورودی که صورت بدین شده؛ رضایتمندی ارتقای موجب مدیا کتابخانۀ در نیز دسترسی شاخص است(. نور ضدانعکاس و دارد

 فضای ایجاد منظور به فضا چیدمان اند. شده طراحی آزاد پالن صورت به کتابخانه فضاهای و راحت و خوانا بسیار گوناگون فضاهای به دسترسی
 نظر در سبزی و باز فضای بنا، اطراف در همچنین است. مناسب بسیار نشستن( متنوع )فضاهای حضور فضای و حرکتی( )سیرکوالسیون عبور
 .شود فراهم کاربران برای مناسب فضایی در وگو گفت و مطالعه امکان تا است شده گرفته

 منابع

 الکترونیکی نشریه شمسه: ها.کتابخانه پسامدرن یمعمار در نور و رنگ یسمفون ریتأث و گاهیجا یبررس (.1390) سادات هیسم ک،یآخش
 .16-1 (،11-10)3 ،رضوی قدس آستان اسناد مرکز و ها موزه ها، کتابخانه سازمان

 مؤسسه به وابسته نشر کتاب انتشارات مؤسسه تهران: ،عمومی های کتابخانه ادارۀ های دستورالعمل مجموعه (.1391) ها کتابخانه  امور  کل  ادارۀ
 نمایه. ایران رسانی اطالع و هنری فرهنگی

 ،اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات نو. آیندۀ و نو ساختمان ایران: ملی کتابخانه (.1387) سودابه نوذری، و ابراهیم افشار،
19(3،) 261-272. 

 الدین. صفی شیخ انتشارات اردبیل: ،کتابداری اصول و کتابخانه و کتاب با آشنایی (.1381) غفور امانی،
 مطالعات تبریز. مرکزی کتابخانۀ عضو دانشجویان رضایتمندی در معماری و طبیعت تأثیر ارزیابی (.1396) سعید غفاری، و لیال فاطمه، بنی

 .58-43 (،10)3 ،شناسی دانش
 شرکت به وابسته کتابدار تهران، .یرسان اطالع زکمرا و ها تابخانهک زاتیتجه و لیوسا یاستانداردها (.1394) ناصر ،یآصف و نیریش ،یتعاون

 فرزانه. کتابدار رسانی اطالع خدمات



  ... یعموم یها کتابخانه یداخل یمعمار در مؤثر یکیزیف عوامل یبررسمجتبوی و قاسمی / 

35 

 ،یدانشگاه یها تابخانهک یفضا یداخل یمعمار در رنگ ریتأث (.1390) هیآس ،یسلمان میرح و آرزو ،یسلمان میرح مظفر، ،یسهراب چشمه
 .70-39 (،1)14 ،رسانی اطالع و کتابداری

 آرمان شهرسازی و معماری ایران، ملی کتابخانۀ مطالعاتی: مورد معماری، داخلی فضای در مسیریابی راهکارهای (.1397) نرگس دهقان،
 .95-81 (،25)11 ،شهر

 و معماری عمران، کنفرانس ها. کتابخانه داخلی معماری طراحی در مؤثر عوامل بررسی (.1397) سحر طوفان، و اسما اوصالو، رضازاده
 تبریز. ،اسالم جهان کشورهای شهرسازی

 (،20)3 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه رسانی. اطالع و یابی اطالع ماهنامه تخصصی. های کتابخانه (.1388) نفیسه رضایی،
26-35. 

 پذیر. انعطاف مسکن طراحی های روش پذیر، انعطاف مسکن طراحی های روش (.1390) پدرام حصاری، و رحمان سید اقبالی، مهدی، زندیه،
 .106-95 (،1)1 ،شهرسازی( و معماری نوین های فناوری و نظری )مطالعات جهان نقش

 کسری. کتابکده تهران: فرزادپور، آزاده ترجمۀ .داخلی طراحی مفهومی بنیان (.1398) آنتونی سالی،
 .217-205 (،3)10 ،رسانی اطالع و کتابداری ایران. دانشگاهی های کتابخانه فیزیکی شرایط وضعیت بررسی (.1386) هادی مقدم، شریف

 و معماری ،عمران المللی بین کنگره سومین داخلی، معماری در انسان روان بر نورپردازی تأثیر (.1398) مونا میرزاده، و شیرین شیرویی،
 تهران. دانشگاه ،تهران معاصر شهرسازی

 المللی بین کنفرانس سومین داخلی. دکوراسیون و فضاها بر نورپردازی و  نور تأثیر (.1394) آرش اصفهانی، اربابان و فرناز عبداللهی،
 تهران. شهری، طراحی و معماری عمران، مهندسی در کاربردی های پژوهش

 .15 (،4 و 3)13 ،کتابخانه پیام عمومی. های کتابخانه اهمیت و خدمات (.1382) نوراله عبداللهی،
  خرد. رهپویان تهران: .رنگ مدیریت و زیباسازی و آراستگی نظام (.1387) رحیم عربیان،
 ،(3)11 ،سابق( کتابخانۀ )پیام عمومی های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات .عمومی های کتابخانه تأثیر و اهمیت (.1380) سعید غفاری،

 .80-77 ص
 کتابدار. انتشارات تهران: ،آن های شیوه و کتابخانه عمومی خدمات (.1393) دخت نسرین خراسانی، عماد

 خدمات و کتابداران تجهیزات، و ساختمان مجموعه، از کاربران تیرضا بررسی (.1393) محبوبه زدی،ی نیفرز و سپیده فر، فهیمی
 .126-113 (،1)20 ،عمومی های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات زد.ی عمومی های کتابخانه

 در معماری فضای کیفیت ارتقای بر مؤثر های مؤلفه ارزیابی (.1396) جواد احمدی، و وحید مجیدی، سیدباقر، حسینی، محسن، فیضی،
 .51-39 (،3)11 ،شهر هویت همدان، مرکزی کتابخانۀ موردی: مطالعۀ عمومی، های کتابخانه

 پرند. واحد اسالمی آزاد دانشگاه تهران: ،ها کتابخانه تجهیزات و ساختمان استاندارد (.1399) مریم کریمیان،
 و71 قرن وسطی، قرون )باستان، دوره در ها کتابخانه معماری تحوالت بررسی (.1394) ابراهیم مرادی، و عبدالحمید، قنبران، زهرا، الهوتی،

 شیراز. ،شهرسازی و معماری عمران، المللی بین ساالنه کنفرانس اولین حاضر(. عصر71،
 ،عمومی های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات سنگاپور، تجربۀ عمومی: های کتابخانه ارتقای (.1382) نشانه پاکدامن، و نگیان، چون، لیک

 .110-103 (،2 و 1)1۳
 معماری و فضا از شمالی خراسان استان عمومی های کتابخانه کنندگان استفاده رضایتمندی میزان (.1389) محمد مهوش، و رضا مرادپور،

  .401-381 (،3)17 ،عمومی های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات ها. کتابخانه
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 عمومی های کتابخانه داخلی فضاهای آمیزی رنگ و معماری از کاربران رضایت ارزیابی (.1395) ایمان نیا، مطهری و مهدی محمدی،
 .398-379 (،3) 22 ،عمومی های کتابخانه و رسانی اطالع تحقیقات یزد. شهرستان

 الکترونیکی نشریۀ شمسه: کتابخانه. در مطلوب فضای های ویژگی شده: بازنگری فرمان ده (.1390) سیدعباس مرجانی، و اندریو دونالد، مک
 .17-1 (،13 و 12)3 ،رضوی قدس آستان اسناد مرکز و ها موزه ها، کتابخانه سازمان

 ،یشهر نوین توسعه و عمران ملی همایش مسکونی. یفضا داخلی یمعمار در نور و رنگ تأثیر (.1393) فرزاد سمائی، و سعید پور، وحدانی
 تبریز.

 .نشر کخا اصفهان: احمدی. محمد ترجمۀ ،الفبا معماری (.1381) ییلو هلمن،
 یزدا. نشر تهران: .ها کتابخانه تجهیزات و ساختمان دانشنامۀ (.1391) علی یارمحمدی،
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Abstract 

The current research was conducted to identify the internal architecture components effective in 

clients’ satisfaction to be used in designing and building efficient and dynamic libraries. This research 

is qualitative in nature and practical in terms of purpose. In the first step, by reviewing the theoretical 

foundations through library and documentation studies, the effective components, and indicators in the 

design of the internal architecture of public libraries have been extracted and resulted in the 

presentation of a conceptual model. In the second step, the media library as a successful example was 

analyzed based on the conceptual model, and the results were presented in the table format. The 

findings show that the physical factors affecting the increase of users’ satisfaction in public libraries 

include color, light, nature, elements and equipment, type and arrangement of furniture, proper 

temperature and ventilation, materials and texture, and access, and in the studied sample, in the order 

of priority, indicators of color, light, materials and texture, accessibility, furniture arrangement and 

connection with nature have been considered. The present research results show that the media library 

has the potential as a social, flexible, visually beautiful space. Its unique body is famous due to its 

attention to the physical characteristics of interior architecture, such as light, color, connection with 

nature, etc. By considering open and numerous reading spaces and children's play spaces, the Media 

Library has paved the way for the presence of women and all citizens. By improving audience 

satisfaction, it has become a more attended place. 
Keywords: Library, Interior Architecture, User Satisfaction, Physical Factors, France Media Library 
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