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Abstract 
Purpose: The main purpose of this research is to identify the influential components of architectural and 

building branding and equipment of libraries and medical information centers in Iran.  

 

Methodology: This applied research was conducted with the qualitative content analysis method. Data 

were collected through semi-structured interviews with targeted samples including 14 managers of 

libraries and medical information centers in Iran. 
 

Findings: Based on the findings of the research, 3 components (environmental user-oriented design, 

user-oriented design of library halls and equipment) and 11 final codes were identified in connection 

with the branding of libraries and medical information centers with a focus on building architecture and 

equipment. 

 

Conclusion: The results of the research showed that the architecture of libraries and information centers 

of Iranian universities of medical sciences, paying attention to the user-oriented and user-friendly 

appearance and location of the building, the equipment and amenities of the library are among the key 

issues that pay attention to them and play an effective role in the branding of libraries. and the 

application and observance of these principles will change the users' view of the library and give them a 
stronger understanding of the libraries and information centers of Iran's universities of medical sciences, 

therefore, the managers of the libraries and information centers should take necessary measures in order 

to brand and dynamism of the library under their management. Regarding the library building based on 

the results of this research. 
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 چکیده

 رانرسرانی پزشرکی ایرها و مراکرز اطال سراتتمان و تههیرزات کتابخانره معمراری حاضرر برا هردن شناسرایی ن رش پژوهش هدف پژوهش:
 انهام گرفت. برندسازی در آن تأثیر و
 

هرام شرده اسرت، عامعره پرژوهش تعرداد  هرارده نورر از ان ارویکررد پرژوهش حاضرر کیوری و برا روی تملیر  ممترو : پژژوهش کارش رو
 برفی انتخرا  شردند. ابرزار پرژوهش مهراحمه نیمرهران اسرت کره برا روی گلو رهرسرانی پزشرکی ایرو مراکز اطال ها مدیران و رؤسای کتابخانه

 ت گرفت.صور 8102نسخه  کیودامکسافزار ها با استواده از نرمساتتاریافته بود که تملی  ممتوای مهاحمه

 

 مؤ وره 6؛ هرای کتابخانره و تههیرزات()طراحری کاربرمردار ممی،ری، طراحری کاربرمردار سرا   وهرومم 3 پرژوهش، هاییافته براساس :هایافته
 د.ش شناسایی تههیزات و ساتتمان معماری بر تمرکز با پزشکی رسانیاطال  مراکز و هاکتابخانه برندسازی با ارتماط در نهایی کد 33 و

 

 و کاربرمردار بره توعره ایرران، پزشرکی علروم هایدانشرگاه رسرانیاطال  مراکرز و هاکتابخانره معمرارینشران داد  نترای  گیری:و نتیجه بحث
 ن رش هراآن بره توعره کره هسرتند کلیردی مروارد ازعملره کتابخانره رفراهی امکانرات و تههیرزات سراتتمان، مکران و ظراهر برودن کاربرپسند
 تغییرر کتابخانره بره نسرمت کراربران دیردگاه کره شرودمی سرم  اصرو  ایر  رعایرت و کارگیریهب و کنندمی ایوا هاخانهکتاب برندسازی در مؤثری
 و هاابخانررهتک مرردیران ،بنررابرای  .کننررد پیرردا ایررران پزشررکی علرروم هایدانشررگاه رسررانیاطال  مراکررز و هاکتابخانرره از تریقرروی ادراک و کرررده
 سرراتتمان تهررو  در را الزم تمهیرردات تررود مرردیریت تمررت کتابخانرره پویررایی و برندسررازی راسررتای در بایسررتمی رسررانیاطال  مراکررز
 .بگیرند نظر در پژوهش ای  نتای  براساس کتابخانه

 برندسازی، معماری، ساتتمان، کتابخانه های دانشگاهی. کلیدی:های واژه
 

ها و سرراتتمان و تههیررزات کتابخانرره ن ررش معمرراری .(0311) دا رسررو ، عمرعمعلرری بگلرروو  عمدا رسررو  ،تسررروی ؛صرروایی، زهرررا اسژژتنا :
        .(0-08)(، 0)9 ،منابع و تدمات اطالعاتی مدیریت .(کیوی پژوهش) برندسازی در آن تأثیر و رانرسانی پزشکی ایمراکز اطال 
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 مقدمه
 دي جغززارا  باه بایاد کاه هسامند هاییسازما  هاکمابخانه
 هایکمابخاناه ،طوي کلای. باهدهناد نشاا  واکانش محزط

محازط دي يقاابمی هایصالحزت جحقق دنبال به یدانشگاه
، 0و ونادو اماوانتو) هسمند امروزی ممغزر هایمحزط دي های
 ماويد دي افاراد دیادگاه م،یک و بزست قر  ازپزش  (.8100

 و کام ناوي با قدیمی هایساخمما  از جصویری ها،کمابخانه
 و بااود ساانگزن چااوبی هایقفسااه پایااا بی هااایيدیف

 و قفساه فضاای بار بزشمری جمرکت مابخانهک هایساخمما 
ماانتو و )د داشمن مطالعه مزتهای با خالی فضای هر پُرکرد 
 هایکمابخانااه یکاام، و بزساات قاار دي  .(8100وناادو، 

 هایآزمایشاگاه به اطالعا  انباي از خود جغززر به دانشگاهی
اماروزه (. 8180، 8)گااينر و جونزاا  دادناد ادامه دانش خلق

 مساملتم پتشاکی علاوم هایدانشگاههای نهطراحی کمابخا
 جدیدهای کايگزری فناويیهبن همچنز و اصول این به جوجه

 دانااش و مفيااوم (.0993، 3)الکاار باشاادمی نوظيااوي و
 هایمسئولزت از یکی اکنو  کمابخانه ساخمما  يیتیبرنامه
ساااخمما   (.0992، 3)اوزو  اساات ماادي  کماباادايی مياام

 کاايبرا  بارای يا ميمی نقش نا همچ دانشگاهی کمابخانه
 اینمرنات بر مبمنی هایپژوهش با نقش این اما کند،می ایفا
 کمابخاناه مفياوم گذشامه، ساال 82 دي. اسات یافماه جغززر

 باه ؛چااپی منابع اصلی مخت  از مکانی عنوا به دانشگاهی
 کارده جغززار مطالعاه و گروهای کاي برای اجمماعی فضایی
 ديک بایاد هاکمابخاناه جغززار، لحا دي محزط این دي. است
 چگوناه مکاا ، عنوا باه يا سااخمما  کايبرانشا  که کنند
 ایان آیاا دايناد،، انمظاياجی چه ويود از پس کنند،می جصوي

 اسامفاده فضاا از چگوناه شاوند،می برآويده هاآ  انمظايا 
 محاازط دي شاادهايائه خاادما  از آگاااهی چااه و کننااد،می

 دي هاکمابخاناه (.8180ر و جونزاا ، )گااين دايناد، کمابخاناه
 کمابخانه دي کايبرا  کمرنگ حضويش چال دو با اخزر دويا 

 دي اطالعاا  باه دسمرسای و جکنولاويی پزشارفت به دلزل
 و اینمرناات همچااو  يقبااایی حضااوي و مهااازی فضااای

 منابع جأمزن و بودجه کمبود و آنالین اطالعا  دهندگا ايائه
ت اسامواجه ه کمابخان از ازما س حمایت پایزن سطح و مالی

 يقاابمی دنزاای دي (.8180، 2و آفويی آگزاپونگ ،)جوام، یلی
 موفقزت کسب و حزا  ادامه جيت ناچايند هاکمابخانه امروز
 کساب يقاابمی متیمای جيانی، جغززر حال دي هایمحزط دي

                                                             
1. Mwanzu & Wendo 
2. Garnar & Tonyan 

3  . Lucker 
4. Ozowan 
5  . Twum, Yalley, Agyapong & Ofori 

 است برندسازی ميم، این به يسزد  هایياه از یکی و کنند
  یک عنوا برندسازی به(. 8102 ،6سزلوا لزهرو  چاپلو و او)

 جایگااه جغززار باه بازايیاابی، اسامراجژیک برناماه یا و ابتاي
 کمااب مخات  عنوا باه کايبرا  و جامعه ذهن دي کمابخانه
 از جواناادمی برندسااازی(. 8102، 0)خطاااب کناادمی کمااک
 نزات هاکمابخاناه بارای گسمرده خدما  و بازايیابی نوآويی،
 بار مثبمایو جاأثزر  (8181 ،2)يوي  و ساویزن کند پشمزبانی
، 9)هاومروا، ساردل و دبااال باشد داشمه هاکمابخانه پایدايی
 خادما  بازايیاابی بارای قديجمنادیهمچنزن ابتاي . (8181

)هاالوی و د باشا بيداشامی علوم و دانشگاهی هایکمابخانه
)يوي  و د کن مممایت يا هاآ  جواندکه می (.8106، 01اوهانلو 
براساااس مطالعااا  حااوزه برندسااازی  (.8181یزن، سااو

های علوم پتشکی، معمايی ساخمما  های دانشگاهکمابخانه
  راپتشکی ایا يسانیاطالعها و مراکت و جهيزتا  کمابخانه

جواند نقاش ميمای دي جغززار جصاویر ذهنای کاايبرا  از می
کمابخانااه و دي نيایاات برندسااازی کمابخانااه داشاامه باشااد 

 (.8180 ،بگلو یيجبعل ،یوخسر ،یی)صفا
 

 هاي پژوهشپيشينه
 باه مخملف یهايوش به پژوهش این با مرجبط هایپزشزنه
 بريسی که اندپرداخمه هاکمابخانه دي برندسازی اهمزت بزا 

 بريسی به خا  طويبه که پژوهشی که داد نشا  هاپژوهش
 ياساامای دي هاکمابخانااه جهيزااتا  و ساااخمما  معمااايی
 از برخی به ادامه دي لذا نشد، یافت باشد، رداخمهپ برندسازی

 :شودمی اشايه هاپژوهش این
ها کمابخانه جوجه کانو  دي برندسازی که است سال 31
ی عزلی گزاواسايلی و اسام .(8112 ،00)والماو  اسات بوده
هاای یاافمن قابلزت باه دنباالدي پژوهشی کزفای  ،(0393)

بودناد.  3pمادل براسااس  ا .ا ملای .. هبرندسازی کمابخان
یکای از ایان عوامال کاه مرباو  باه ش نمایج ایان پاژوه

ظااهر  ازجملاهجوزیعی و مکانی کمابخاناه ملای  یهاتزقابل
است و  بناشدهزیبای ساخمما  که براساس اصولی ميندسی 

فضاسازی مناساب داخال کمابخاناه باه هماراه گسامردگی 
 فضاساازیها، و جااليهای مطالعه و همایش هاسالنمناسب 

از چندین ویژگای باايز  یکیزیبا به همراه پايکزنگ و بوفه 

دي این  .اندکمابخانه ملی دي ياسمای برندسازی آ  طرح شده

                                                             
6. LeijerholtChapleo  & O’Sullivan 
7.  Khattab 
8  Roughen & Swain 

9. Hommerová, Šrédl & Dbalá 
10. Halevi & O'Hanlon 
11.  Walton 



 3      يسانی پتشکی ...                                    کمابخانه ها و مراکت اطالع ساخمما  و جهيزتا  نقش معمايی :خسروی و همکاران

 باا 8کايبرماداي فضاای ایهاد بر جأکزد ،(0990) 0يولیياسما، 
پاار  هااایمحل دي کمابخانااه محاازط و موقعزاات باار جمرکاات
 باا یدیوايهاای و آساا  دسمرسای باا پاسااي مانند وآمديفت
 برناد ایهااد دي کاه نمود ذکر موايدی از يا يوشن هایينگ

و  3نماایج پاژوهش سااینگ. اسات اهمزات حاائت کمابخاناه
 «!اسات ميام کمابخاناه هرباهج» عنوا  با( 8103) 3اوساک
 و ياحمای ،آيام محازط پايکزناگ، مانناد عاواملی داد نشا 

 کلزاه ديک يوی بر آشامزدنی و غذایی خدما  به دسمرسی
 گذاشامه جاأثزر کمابخاناه جهربه مويد دي کمابخانه ا مشمری
 هاایگام بريسای هادف باا( 8100) و ونادو اماوانتو. اسات
 بارای کنزاا دي دانشگاهی هایکمابخانه به وسزله شدهانهام

 و مادي  کمابخاناه هایسااخمما  اسماندايدهای با مطابقت
شاد و نماایج ایان  انهام کايبر، يضایت بر آ  جأثزر بر جأکزد

و زیبا براساس اسماندايدهای جياانی  فضایی ياحتپژوهش 
 بنابر معرفی کرد.ها کی از عوامل برندسازی دي کمابخانهيا ی

ها و مراکاات آنچااه گفمااه شااد، برندسااازی باارای کمابخانااه
ها و مراکات کمابخاناه ،بناابراین .دايد ضاروي  یيساناطالع
ف، بایست برای يسزد  به این هادپتشکی می يسانیاطالع
ايائه خدما  دي محزطی جذاب و کايبرمداي با معمايی  یدي پ

نزاز به یک نقشه  هاآ اساس  نزبر همخا  و ویژه باشند؛ 
دي دنزاای پريقابات  جرعیسارياهی دايند جاا بموانناد هرچاه 

عبوي کرده و باه هادف خاود کاه هماا   سالمتبهامروزی 
این ؛ بناابرهاسات، برساندپویایی و حفا  جایگااه کمابخانه

ها دي پزشی گرفمن از يقبا، جوجاه باه يویکرد جدید کمابخانه
صوي  کايبردی دي همعمايی و جهيزتا  کمابخانه است که ب

ها و مراکااات هاااای حاااوزه برندساااازی کمابخاناااهپژوهش
منظوي هدف  به همزن نشد، یافت را پتشکی ای يسانیاطالع

نقااش معمااايی و جهيزااتا   شناسااایی پااژوهش حاضاار
 برندسازی دي را پتشکی ای يسانیاطالعها و مراکت کمابخانه
 .است مراکت آ  مدیرا  دیدگاه بر جأکزد با کمابخانه
 

 روش کار پژوهش
شاد.  انهاام ابا يوش جحلزل محمو کزفیاین پژوهش از نوع 

سااخماي یافماه باود. هاا، مصااحبه نزماهداده گردآويیابتاي 
 یرا مااد ديبرگزرنااده پااژوهش ایاان دي کنندگا مشااايکت

 علااوم هایدانشاگاه هایکمابخانااه يؤساای و يساانیاطالع
 موفقزات براسااس و هدفمند شکل هب که بود ایرا  پتشکی

                                                             
1. Rowley 

2  . USER-Centered Design 
3  . Singh 
4  . Ovsak 

ی هاپرسااش. شاادند انمخاااب خاادمت محاال هایکمابخانااه
نظاری و  چاايچوبو  پاژوهشمصاحبه بر پایه هدف اصلی 

 هدف. به بزا  دیگر، با جوجه به شدندپزشزنه پژوهش جنظزم 

 ةنازديزم»طاوي کلای مطارح شاد: به پرسش کی ،پژوهش
ساخمما  و معمايی کمابخانه شما جيات جاذب کاايبرا  و 

هایی دايد و یا ویژگی بهبرندسازی  نيایت ديو  یتسازیممما

و ساسس براسااس  «دايیاد، زمزنهدي این  هایچه پزشنياد
د. شاجر بزا  ئیجت هایپرسش شوندگا ،مصاحبههای پاسخ

ها و مراکات ین پژوهش مدیرا  کمابخانهمعزايهای ويود دي ا
پتشاکی باا حاداقل ساابقه بازش از دو ساال  يساانیاطالع

های علوم پتشکی بود و نبود عالقاه و مدیریمی دي دانشگاه
 همچنازنها به موضوع برندسازی و جخصص مدیر کمابخانه

 ويود، از معزايهاای عادم عدم جمایل به شرکت دي مصاحبه
هش دي نظر گرفمه شد. برای آغااز کنندگا  دي پژومشايکت

و  شاادپااژوهش، دو مصاااحبه بااه صااوي  مقاادماجی انهااام 
اصلی جأیزاد شاد.  مصاحبهبرای اجرای  مويدنظر هایلسؤا

با هماهنگی و قراي قبلی به دو شکل حضويی )دي  هامصاحبه
 هدقزقا 32جاا  31شوندگا ( و جلفنی بازن محل کاي مصاحبه

ای دي ، اطالعاا  زمزناهطول کشزد. قبل از شروع مصااحبه
خصو  موضوع برندساازی و ضاروي  انهاام پاژوهش از 

سازی طریق ایمزل ايسال شد. هر مصاحبه پس از اجرا پزاده
 معنی این به کرد پزدا ادامه هاداده اشباع جا هاو مصاحبه شد
پاذیرفت کاه  پایاا  هااداده گاردآويی فرایناد هنگامی که

 ديواقعنزامد.  به دستا هجدیدی از محموای مصاحبه کدهای
 وجدید مشاهده شاد  کدهایبه بعد جکراي دي  01 هاز مصاحب
 .یافتادامه  03مصاحبه  جا داده اشباع

به يوش جحلزل محموای کزفی ماويد  پژوهش یهاداده
بار  هاصوي  که مصااحبهجهتیه و جحلزل قراي گرفت؛ بدین

. سسس ندکدگذايی شد پژوهش پزشزنه نظری چايچوبپایه 
هاایی يا جار، زیرمؤلفاهدهای مشابه دي یک سطح انمتاعایک

جشکزل داد که کلزت بزشمری نسبت به کدهای اولزه داشت 
و  شادهای باا مضامو  مشاابه جلفزاق و دي ادامه، زیرمؤلفه

 باهایی با سطح انمتاع بزشمر يا جشکزل داد. این مراحل مؤلفه
نهاام ا 8102نساخه  2دی ای کزومکس افتاينرم از اسمفاده

اعمبايپذیری، انمقال معزايهایشد. اعمباي پژوهش نزت بر پایه 

 باا 6پاذیری و جأیزدپاذیری لزانکلن و گوبااپذیری، اطمزنا 
بنادی زاویه ،0ماد طوالنی ديگزاری يویکردهای از اسمفاده

                                                             
5. MaxQDA 
6. Lincoln & Guba 
7  . Long engagement 
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انهاام  3جرازهم جوسط بريسی و 8اعضا بريسی ،0پژوهشگرا 
 زااتمقبول یهااادا یراباا (.0993، )گوبااا و لزاانکلن شااد

هاا( ايجبااا  مناساب بااا و اعممااد بااود  داده رشیپاذقابل)
 پژوهش، دييوند این، بر افتو  شد؛ برقرايکنندگا  مشايکت
 دي کامال ويیغوطاه و ماد یطاوالن ديگزری با پژوهشگر

 جاأمزن دیگار يوش. بخشزد افتایش يا هاداده اعمباي ها،داده
 بااا آمااده بااه دساات هاییافمااه بريساای ها،یافمااه اعمباااي
 مامن از بخشای منظاوي باه همازن. باود کنندگا مشايکت
 اولزه، شده اسمخرا. کدهای با همراه آ  يا جمام یا مصاحبه

 یاجا نظر دهند که آ شد هقراي داد کنندگا مشايکت اخمزاي دي
بوده و با منظوي  هاآ  ینظر واقع یایکدها مسمخر. گو ینا

 چنانچاه. خزر یا ايدد یجمال  همخوان زا از ب هاآ  یواقع
 زشانيادیداشمند نکا  پ یشوندگا  نظرا  اصالحمصاحبه

 یگاراز د جارازهم جوساط یدي نظر گرفمه شد. باازنگر هاآ 
ها باه کاه مصااحبه باودپژوهش  زتمقبول زنجأم یهايوش

نااظر )دو نفار از  ینيا باه چناد یاسامخراج یهمراه کادها
دي بخاش کاه  يساانیاطالعو  یحوزه کماباداي زنممخصص

قاراي  زالجا مويد جحل شد هداد ايائهمصاحبه حضوي نداشمند( 
 باه دسات ینآنچاه جوساط نااظر یاآ ،و مشخص شود زردگ
 یهمخاوان ،آماده به دساتبا آنچه جوسط پژوهشگر  آید،یم

وجود داشات؛  ینپژوهشگر و ناظر زنب نظراخمالفدايد. اگر 
ر انهام جوسط پژوهشگ دوبايه یپردازها و مفيومداده زلجحل

و اجمااع  یزادمويد جأ ینکهداده شد جا ا برگشت ینو به ناظر
 .رفتنظر قراي گ

بااا  زمااا همدي پااژوهش حاضاار، فرآینااد کدگااذايی 
 از کد 00 ديمهموعها آغاز شد که سازی ممن مصاحبهپزاده

از نظر مفيومی الگویابی و  و کدها اسمخرا.ها ممن مصاحبه
 یشادند. بارا بنادیهسانخ دي یاک دسامه، مقولاموايد هم

باود  زرديگ به دلزال) پژوهشگرا  هایجهربه از بندیطبقه
از  مسمخر.دي موضوع پژوهش(، اصطالحا   یو عمل یعلم
 دیادگاه ازشاده اسامخرا. یو جخصصا ینظار یهاازشزنهپ

ایاان پااژوهش، نااام کمابخانااه  دي. شااد اساامفاده ،خبرگااا 
حبه شوندگا  و نام افرادی کاه دي مصاادانشگاهی، مصاحبه

 محفاو  اخالقایيعایات مالحظاا   به دلزلاند، ذکر کرده
 .است مانده
 
 

 

                                                             
1  . Researcher triangulation 
2. Member checking 
3. Peer debriefing 

 هایافته
 يؤساای و يساانیاطالع مادیرا  ازنفر  03 پژوهش این دي

نفار  یاکو  ایارا  پتشکی علوم هایدانشگاه هایکمابخانه
باود،  مادیر کمابخاناهبا جهربه خدمت دي پست  علمیهزئت
مشاهده شد  اطالعا ي دي به بعد جکرا 01 هاز مصاحب ديواقع

 08از مصاحبه  یافتادامه  03مصاحبه  جا و برای اشباع داده
 گاردآويی و مصااحبه فرایناد. نادبود یجکراي کامالً هاداده
. اطالعااا  دزااانهامچياااي ماااه بااه طااول حاادود  هاااداده

جعاااداد و مشخصاااا   0 دي جااادول شاااوندگا مصاحبه
 کنندگا  دي پژوهش ايائه شده است.شرکت

 

 شوندگا اطالعا  مصاحبه. 1دول ج

 
 کد 00 و مؤلفه 3 اصلی، مفيوم 0 پژوهش، این هاییافمه اساسبر

 پتشکی يسانیاطالع مراکت و هاکمابخانه برندسازی با ايجبا  دي نيایی
که دي جدول  شد شناسایی جهيزتا  و ساخمما  معمايی بر جمرکت با
 نشا  داده شده است. 0

 

 جنسیت تحصیلی رشته تحصیالت سمت
 مرد پتشکی کمابدايی دکمری يسانیاطالع مدیر

 ز  یپتشک یکمابداي لزسانسفوق يسانیاطالع مدیر

 کمابخانه يئزس
 مرکتی

 دکمری
 و اطالعا  علم

 شناسیدانش
 مرد

 دکمری علمیهزئت
 و اطالعا  علم

 شناسیدانش
 ز 

 کمابخانه يئزس
 مرکتی

 دکمری
 و اطالعا  علم

 شناسیدانش
 مرد

 دکمری يسانیاطالع مدیر
 و اطالعا علم

 شناسیدانش
 مرد

 کمابخانه يئزس
 مرکتی

 دکمری
 و اطالعا علم

 شناسیدانش
 ز 

کمابخانه  يئزس
 دانشکده

 دکمری
 و اطالعا علم

 شناسیدانش
 ز 

کمابخانه  يئزس
 دانشکده

 دکمری
 و اطالعا علم

 شناسیدانش
 ز 

 دکمری يسانیاطالع مدیر
 و اطالعا علم

 شناسیدانش
 ز 

 کمابخانه يئزس
 دانشکده

 ز  پتشکی کمابدايی لزسانسفوق

 دکمری کمابخانه يئزس
 و اطالعا علم

 شناسیدانش
 ز 

 مرد انگلزسی زبا  دکمری کمابخانه يئزس

 دکمری يسانیاطالع مدیر
 و اطالعا علم

 شناسیدانش
 ز 



 5      يسانی پتشکی ...                                    کمابخانه ها و مراکت اطالع ساخمما  و جهيزتا  نقش معمايی :خسروی و همکاران

 هامصاحبه محموای جحلزل از مسمخر. کدهای و هامؤلفه و مفاهزم .2 جدول
 نهایی کد مؤلفه مفهوم

 کاربرمدار طراحی

 کتابخانه محیطی

 

 و کمابخانه ساخمما  مرکتیت
 دسمرسی سيولت

o  موقعزت قرايگزری ساخمما 
o  ثبا  محل اسمقراي ساخمما 

o  دسمرسی آسا 
o  مسمقل بود  ساخمما 

o   یابا برای جوا  وآمديفتجسيزال 

 یمعماي و محزط سازیجذاب
 کمابخانه

o زیبایی و جذابزت محزطی 
o معمايی کمابخانه 
o فضای عمومی دلسذیر 
o فضای کافی و اسماندايد 

o انداز طبزعی(دکوياسزو  کمابخانه )اسمفاده از گل و گلدا  )چشم 

o نصب جابلوهای نقاشی و آثاي مشاهزر 
o  هايمونی ينگ و نوي ساخمما 
o اجرای فضای سبت محزط بزرونی 

 کمابخانه یداخل فضای سازیجذاب
o جعبزه آسانسوي 
o محل اسمراحت 

o امکانا  يفاهی مناسب جيت پذیرایی و آسایش کايبر 

 کاربرمدار طراحی

 کتابخانه هایسالن

 

 های مطالعه و همایش فناويانهسالن

o های مهيت به جهيزتا  اینمرنمی جيت مطالعهسالن 

o همایش و جهيزت این سالن به  و جخصزص سالن کنفرانس
 ويدنزازهای مفناويی

o الکمرونزکی آموزش جخصزص سالنی برای 

شناسی و يفاهی جوجه به ابعاد زیبایی
 های مطالعهسالن

o آمزتی سالن مطالعه ممناسب با محزط و کايبرپسندينگ 
o فضای بتيگ و مناسب سالن مطالعه 
o های ياحت و ممناسب مطالعهصندلی 

o ی مطبوعيوشنایی مناسب و جيویه 

 
 ةمطالع های مهتا برایسالن

 انفرادی و گروهی

o های گروهیجيت بحث سالن مطالعه 
o جااليهای مطالعه انفرادی و پژوهش 

o های جخصزص اجاقVIP   مطالعه و پژوهش برای دانشهویا
 اسمادا دکمری، پژوهشگرا  و 

o ی بانوا سالن ویژه 
o ی جوانزابا سالن ویژه 

 کتابخانه تجهیزات

 يعایت ايگونومی
o ايگونومی محزط 
o می مبلما ايگونو 

 جهيزتا  فناويانه

o جهيزتا  چاپ و نشر 
o  کايبردی یافتايهانرمجهيزتا  ايجباطی و 

o جهيزتا  اینمرنمی 
o ایجهيزتا  يایانه 

o جهيزتا  امنزمی و حفاظمی 

 
 پتشاکی، علاوم هایکمابخاناه پاژوهش، ایان هاییافماه براساس
 و سااخمما  ةزمزنادي برندساازی یخالقاناه و ممناوع هایفعالزت

 دي که طويهما  که کنندمی پزشنياد یا داده انهام کمابخانه جهيزتا 
 بار هاافعالزت ایان اغلب جمرکت است، مشاهدهقابل 0 شمايه جدول
 و کمابخانه فضاهای و ساخمما  مخملف هایبخش کايبرمداي طراحی

 .است کايبرا  انواع نزازهای گرفمن نظر دي با

 محیطی کاربرمدار طراحی
های کايبرمدايساازی ی پژوهش جأکزد بر برندساازی مؤلفاههایافمه

ها داشمه است که منظوي از طراحای کايبرماداي، جوجاه باه کمابخانه
هایی است که بزشمر جأکزد بر جذب کايبرا  دي باالبرد  مزتا  مقوله

ها طراحای این مؤلفاه ازجملهاز محزط کمابخانه دايد،  هاآ يضایت 
کمابخاناه؛  طجوجه باه موقعزات و محاز کايبرمداي محزطی براساس،
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و امکانا  يفاهی دي کمابخانه  مؤلفه زیبایی و جذابزت محزط کمابخانه
 بااا برندسااازی باار جأکزااد پااژوهش هاییافمااه براساااس باشااد.می

 پژوهش از حاصل هاییافمه است، داشمه هاکمابخانه کايبرمدايسازی
 مرسایدس سايولت جيات کمابخاناه محازط و موقعزات داد، نشا 

: ازجملاه کمابخاناه موقعزت و محزط کايبرمداي فضای ایهاد کايبرا ،
 مسامقل ساخمما ، اسمقراي محل ثبا  ساخمما ، قرايگزری موقعزت
 موايدی ازجمله یابا جوا  برای وآمديفت جسيزال  و ساخمما  بود 
 دي. باشادمی ماؤثر کمابخاناه برند جایگاه و حف  ایهاد، دي که است
 موقعزات لحاا  زا»: کرد بزا  0 شونده شمايهمصاحبه ياسما همزن

 برناد[ باه] جوانادمی کمابخاناه قرايگزری محل کمابخانه، جغرافزایی
 عار  مان که ایکمابخانه این باشد،[ داشمه نقش کمابخانه شد ]

 ياساما همازن دي. «هست دانشگاه نقطه جریناسمراجژیک دي کنممی
 چو  ما کمابخانه اخمما س: »کرد جأکزد نزت 6 شمايه شونده همصاحبه
 به مسمقل هویت کیآ  بود  مسمقل و ساخمما  خود است، مسمقل
 بار معماايی و ظاهر و ساخمما  موقع همزن و ؛است داده کمابخانه
 بيمر باعث جوانزابا ، برای وآمديفت جسيزال  و مراجعزن نوع اساس
 چنازنهم«. اسات شاده آ  برناد نيایات دي و کمابخانه شد  دیده

 خزلای سااخمما  ماويد يد»: که کندمی بزا  چيايم شوندهمصاحبه
 کناد، پزاروی خاا  مکمب یک از معمايی که زمانی است، حرف
 آلماا  باه کاه اخزار سافر دي آ  بايز نمونه. است برند یک خودش
 ناام باه معماايی مکمب یک از ایالمی هایکمابخانه معمايی داشمم،

 مکماب ایان. کردندمی اسمفاده ايیمعم یخانه معنای به 0باوهاوس
 هایکمابخاناه اسات، شاده برند هاکمابخانه دي و است دیرینه خزلی
 اسمفاده و گرافزک سبک این و هسمند سبک این به آلما  کل ایالمی
 «.بود فضا از بيزنه

 کايبر جذب برای هاکمابخانه که داد نشا  پژوهش هاییافمه
 خود کايبرا  جذب برای جذابزت و زیباسازی برای موايدی از باید

 ازجمله. است زیباپسند و دايد زیباطلبی يوح انسا  چراکه کند اسمفاده
 شد اشايه بدا  محزطی لحا  از کمابخانه برندسازی دي که موايدی
 عمومی فضای کمابخانه، معمايی محزطی، جذابزت و زیبایی: شامل
 مذکوي موايد يعایت که باشدمی اسماندايد و کافی فضای و دلسذیر
 .داشت خواهد کمابخانه برند ایهاد دي بستایی جأثزر

 فضا یباسازیز»: گفت 9 شونده شمايهمصاحبه مويد همزن دي
 اسمفاده کرم و يوشن ایقيوه ينگ از بزشمر نهایا. است ميم خزلی
 که گذاشمزم مطبق هایکا. گلدا  جا دو سبت فضای برای و کردیم
 که سکوجی آ  ضمن. دهدمی يا بیخو حس و است نوازچشم این
 هاییينگ آ  من نظر به. دهدمی آدم به يا آيامشی فضا است، برقراي
 شد  مممایت و فضا زیباسازی دي برند،می کاي به کمابخانه دي که

 «.تاس مؤثر خزلی محزط

                                                             
1. Bauhaus 

 محزطی، کايبرمداي طراحی فرعی مقوله به مربو  هاییافمه دیگر از
 اظيايا  بنابه است، يفاهی امکانا  به  مربو هایشاخص به جوجه

 از جدای کايبر، و مخاطب جذب برای هاکمابخانه شوندگا ،مصاحبه
 و پذیرایی: مانند يفاهی امکانا  ساخمما ، ظاهری هایمؤلفه

 که یطوي آويند فراهم کايبرا  برای يا آسانسوي جعبزه و اسمراحت
 دي. است شده داده بيا کمابخانه دي او وجود هب کند احساس کايبر
 برای کمابخانه دي» دکر بزا  01 شونده شمايهمصاحبه ياسما همزن
 به فراغت ساعا  دي که کردیم فراهم هایمحزط يا محزطی کايبرا 
 ساخمما  که یوجود با و کنندیم ییرایپذخود از و يوندیم آنها

 کرده ياحت يا طبقا  دي جردد آسانسوي، چندین جعبزه است، چندطبقه
 به جبدیل يا ما که دايیم اسمراحت برای که مکانی بيمرین و است
 زیبا بسزاي که است البی است، کرده برند حمی و زیبا مکا  یک

 «.است شده طراحی
 

 کتابخانه هایسالن کاربرمدار طراحی
 مؤلفه خصو  دي فرعی هایمقوله پژوهش یهاافمهی از دیگر یکی

 يا برندسازی و کايبر جذب دي ییبستا جأثزر که جهيزتا  و ساخمما 

  . سالن مطالعه کمابخانهاست کمابخانه داخلی هایسالن به جوجه دايد،
هایی با کايکرد دیگر محزطی ممناسب جيت مطالعه و همچنزن سالن

، برگتايی مطالعه منابع اطالعاجی و پژوهش علمی ازجمله
 پژوهش هایباشد. یافمهمی ... وهای آموزشی و وبزنايها کالس
 خود، برندسازی و کايبر جذب برای هاکمابخانه که است آ  از حاکی
 و مطالعه هایسالن جعداد و نکنند مطالعه سالن یک به اکمفا
 نمایند کايبرپسند و داده افتایش يا خود کنفرانس و آموزش هایسالن
 و کنفرانس و همایش مطالعه، هایسالن -0: شامل هاسالن این که
 و بانوا  گروهی، فردی، پژوهشگرا  ویژه ضایف و سالن -8

با جهيزتا  و امکانا   VIPهای باشد. اجاقمی یابا جوا 
: وسایل اینمرنت، کاناپه، مزت و صندلی، چراغ ازجمله فردمنحصربه

مطالعه، امکانا  سرمایش و گرمایش، کمری برقی و...؛ مکانی که 
گو داشمه وراضی با هم گفتفايغ از هرگونه اعم آنهاکايبرا  بموانند دي 

 کايبرمداي طراحی داد نشا  پژوهش از حاصل هاییافمه باشند.
 و امکانا  به مطالعه سالن جهيزت اساس بر کمابخانه هایسالن
 يفاهی و شناسیزیبایی ابعاد به جوجه کايبر، مويدنزاز فناويی
 هایسالن گروهی، و فردی یمطالعه هایسالن مطالعه، هایسالن
 به مهيت همایش و کنفرانس سالن جخصزص و یابا جوا  ییژهو

 یمطالعه هایسالن و الکمرونزک منابع آموزش سالن فناويی،
 ازجمله مطبوع یجيویه مناسب، يوشنایی اینمرنت، به مهيت کمابخانه
 دي. است شده اشايه بدا  کمابخانه برندسازی دي که بود موايدی
 کنفرانس سالنک ی»: کرد بزا  6 يهشونده شمامصاحبه ياسما همزن
 برای دانشگاه واحدهای همه دايد که زیبایی به خاطر که دايیم
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 منظوي به همزن و کنندمی اسمفاده آ  از خود جلسا  برگتايی
 آموزش و مطالعه هایسالن و هست افراد ذهن دي همزشه کمابخانه

 .«هسمند همه اسمقبال مويد دايند، که امکاناجی به خاطر ما
 بخش با همکايی: »3 شونده شمايهمصاحبه زعمبه همچنزن

 نابزنایا ، هایکماب سازیصوجی دي نابزنایا  برای دانشهویی خدما 
 انهام کمابخانه دي نابزنایا  با مرجبط خدما  و گویا هایکماب ایهاد
  کمک خزلی کمابخانه برندشد  به نزت مويد این و شودمی
 «.است کرده
 

 خانهکتاب تجهیزات

 و ساخمما  اساسبر کمابخانه برندسازی دي که موايدی دیگر از
 جهيزتا  فرعی مقوله به جوجه است، شده اشايه بدا  جهيزتا 
 آیدمی مزا به کمابخانه جهيزتا  از صحبت وقمی. است کمابخانه
 مبلما  و محزطی جهيزتا  ايگونومیی  دسمه دو به جهيزتا 
 ادامه دي که جقسزم می شود يانهفناو جهيزتا  دیگر و هکمابخان
 .شودمی اشايه هاآ  هب پژوهش هاییافمه برساس

 

 مبلمان و محیط ارگونومی
 یبه معنای، دانش بکاي برد  اطالعا  علمی موجود ديبايهايگونومی 

های علمی جولزد چنزن اطالعاجی( دي طراحی محزط انسا  )و يوش

 ايگونومی موضوع به جوجه پژوهش هاییافمه دیگر از .0کاي است
 پتشکی يسانیاطالع مراکت و هاکمابخانه مبلما  و محزط به مربو 
 بسزاي ايگونومی اصول يعایت پژوهش، هاییافمه بنابر است،  ایرا
 مزت، صندلی،: مانند کمابخانه جهيزتا  اینکه باشد،می اهمزت حایت
 داد، نشا  پژوهش هاییافمه. باشد برخويداي الزم اسماندايد از... و

 اصول يعایت کمابدايا  برای هم و کايبرا  آسایش و آيامش
 از یکی عنوا به و است اهمزت حائت بسزاي کمابخانه محزط ايگونومی
 بر برندسازی جيت کمابخانه جهيزتا  فرعی مقوله دي فرعی کدهای
 پژوهش هاییافمه. است شده شناسایی جهيزتا  و ساخمما  اساس
 به کمابخانه محزط و جهيزتا  ايگونومزک يعایت که داد نشا 

 کمابخانه دي کايبر یا مخاطب یعنی کند،می کمک کمابخانه برندشد 
ا به آ  م»: 3شمايه  شوندهمصاحبه یگفمهبه. کندمی آيامش احساس

گویزم، وقمی برندسازی و برندشد  يعایت اصول ايگونومزک می
آید. زمانی که نگر با چياي جا بازايیابی میگویزد بازايیابی کلمی

 یا معمايی مخملف هایمکمب از پزروی کنزدمی معمايیصحبت از 
 داسما  کنزد،می جهيزتا  از صحبت که زمانی مدي ، هایسازه

 «.آیدمی وسط به ايگونومزک

                                                             
0. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D 

A%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C 

 آيامش و آسایش مسأله»: 3 شونده شمايهمصاحبه زعم به همچنزن
 باید فضا و مکا  این هم آیند،می جا این به که افرادی یعنی هست،

 همه اکسزژ  حزوانا ، سروصدا، گرم، زمسما  دي خنک، جابسما  دي
 داشمه آيامش جا آ  کايبرها که باشد داشمه ایگونه به يا هااین

 يعایت که چرا کند،می کاي آنها که کمابدايی چه کايبر، چه باشند،
 و کايبر جذب جيت آيامش از پر محزطی ایهاد و ايگونومزک اصول
 .«است اهمزت حائت بسزاي برندسازی سایر با جمایت ایهاد نيایت دي

 

 فناورانه زاتیتجه
افتايی جيت افتايی و سختجهيزتا  فناويانه منظوي جهيزتا  نرم

يسانی و مراکت اطالعها های مخملف کمابخانهدي بخش یرزگکايبه
 عنوا برای جذب و يضایت کايبرا  است و به  راپتشکی ای

 شناسایی شد، جهيزتا  و ساخمما  برندسازی دي جأثزرگذاي هایمؤلفه
 دنزا يوز فناويی و جکنولويی کايگزریبه داد، نشا  پژوهش هاییافمه
 يایگا  اینمرنت ايجباطی، نشر، و چاپ: ا جهيزت شام خدما  ايائه دي
 یا و جبلت: مانند الکمرونزکی هایمحمل و کامسزوجری هایسزسمم و

 و ایيایانه هایسزسمم و پزشرفمه چاپگرهای الکمرونزکی، هایکماب
کمابخانه، جهيزتا  امنزمی و  محزط دي کنفرانس جله اندازیياه امکا 

 هایدانشگاه هایکمابخانه دسازیبرن دي که است موايدی حفاظمی از
 .شد شناسایی ایرا  پتشکی علوم

 هایکمابخانه که داد نشا  پژوهش از حاصل هاییافمه
 کايبر، جذب و برندسازی برای ایرا  پتشکی علوم هایدانشگاه
 از یکی که کنندمی فراهم کايبرا  برای کمابخانه دي يا جهيزتاجی

 پزشرفمه هایسزسمم از اسمفاده نه،کمابخا انمشاياجی حوزه دي هاآ 
 از اسمفاده با انمشاياجی خدما  ايائه که باشدمی چاپ و پرینت

. است شده معرفی کمابخانه برای عطفی نقطه پزشرفمه چاپگرهای
 نصب 8101 سال از افتايینرم یک ام»: 6 شوندهمصاحبه زعمبه

 دي جاپلپ يوی یا همراه جلفن گوشی يوی از افراد اگر که کردیم
 این و کنند پرینت جوانندمی باشند، کرده سرچ ایمقاله یک کمابخانه
 يا مقاله یک فایوای سزسمم از چو  دايد، جذابزت کايبر برای امکا 
 بعد و بریتد فلش دي باید بگزرد پرینت اینکه برای و کندمی پزدا

 که زمبده يا امکا  این جوانسمزم افتاينرم این با ما ولی کند، پرینت
 دیگر جای یا خونه از یا ،جاپلپ یا گوشی يوی از يا مقاله کايبر
 ایهتینه یا شايي آنکه از غزر. کند اسمفاده کمابخانه پرینمر از جواندمی
 و حساب گونهنیا ما و بشود مدیریت افتاينرم جوسط بسردازد، کايبر که

 خواهدمی که يا چزتی و کندمی اسمفاده پرینمر ندايیم، ممفاوجی کماب
 کمابخانه برند این و ؛کندمی کماب و حساب افتاينرم و کندمی پرینت

 «.است شده ما
 مقوله دي یکد فرع عنوا به که فناويانه جهيزتا  از دیگر یکی
 جهيزتا  از اسمفاده شد، اشايه بدا  کمابخانه جهيزتا  فرعی
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 فناويی از اسمفاده کمابخانه محزط دي. است دوي ياه از ايجباطی
 و وبزناي آنالین، جلسا  ،دئوکنفرانسیو برگتايی برای ايجباطی
 ازجمله کايبرا ، مويدنزاز کايبردی افتايهاینرم از اسمفاده همچنزن
 خا  و یونزک مکا  یک عنوا به يا کمابخانه که است موايدی
 سزسمم شش، شونده شمايهمصاحبه به گفمه بنا. است کرده معرفی
 بخواهزم که لحظه هر و است کمابخانه خود به قممعل کنفرانس وب
 خود جلسا  برگتايی برای دانشگاه هایقسمت همه و کنزممی اجرا
 جهيزتا  با و سالن این داشمن و کنندمی مراجعه کمابخانه به

 معرفی دانشگاه کلبه يا ما برند یک عنوا به دئوکنفرانسیو برگتايی
 .است کرده
 مقوله براساس برندسازی دي پژوهش یهاافمهی دیگر از

 مهيت کامسزوجری هایسزسمم با کمابخانه جهيزت فناويانه، جهيزتا 
 دي يایگا  اینمرنت و فایوای به دسمرسی امکا  و اینمرنت به

 بنابه. اندکرده اشايه بدا  کايبر جذب دي گویا پاسخ که است کمابخانه
 وجود تشکی،پ علوم هایدانشگاه هایکمابخانه مدیرا  یگفمه

 نکمه بسزاي کايبر جذب و برندسازی کمابخانه دي ایيایانه هایسزسمم
 هایسزسمم خود کايبرا  برای که ایکمابخانه دي است، ايزشمندی

 مناسب جعداد به اینمرنت يا شبکه به ممصل و مهيت مرجب، ایيایانه
 مثالً  الکمرونزکی هایکماب از اسمفاده همچنزن و باشد داشمه
 از اسمفاده. باشد شده ذخزره هاآ  دي اطالعا  که هاییتجبل

 مرکتی سزسمم یک از مممرکت صوي  به که ایيایانه هایسزسمم
 به دلزل است، محدود بسزاي هاآ  دي خرابی و کنندمی اسمفادهیک 
 بود  فردمنحصربه باعث کاي، فرایند دي پزچزدگی عدم و باالسرعت
 خدما  ايائه دي مسمقل مدیریت به دیگر یديجا و گرددمی کمابخانه
 از اسمفاده خصو  دي. است شده اشايه کمابخانه دي فناويی
: که دکر بزا  یک شونده شمايهمصاحبه الکمرونزکی هایکماب

 جدید خدما  عنوا به مه ایفال دي که جهيزتاجی از یکی»
 ملیمح قالب دي الکمرونزکی یهاکماب امانت شد، معرفی هاکمابخانه
 يوی بدهزد، امانت چاپی کهاین یجابه يا کماب است، جبلت مانند
 کامسزوجر یا گرداندبرمی و کندمی اسمفاده کايبر دهزد،می امانت جبلت
 فناويی جهيزتا  گونهنیا و شودمی اسمفاده سرچ برای امکاناجی و

 برای ميم بسزاي ياهی جواندمی کمابخانه، خدما  دي ايائه برای
 «.باشد برند شد  به يسزد 

 اینمرنت بخش، این دي پژوهش یهاافمهی دیگر از همچنزن
  ایرا پتشکی يسانیاطالع مراکت و هاکمابخانه دي يایگا  و پرسرعت

 داد نشا  پژوهش یهاافمهی شود،می دانشهویا  جذب باعث که
 کايبرا  يضایت و جذب باعث کمابخانه دي اینمرنت به دسمرسی

: اظياي داشتدو  شونده شمايهمصاحبه ياسما همزن دي. گرددمی
 منابع هسمند، وصل يایگا  اینمرنت شبکه به کامسزوجرها همه»

 قسمت آ  فایوای سزگنال اگر دیدیم. هسمند دسمرس دي اطالعاجی
 برای حمی یعنی دايد، يا کايبر جذب بزشمرین آنها کنزم، زیاد يا

 هااین. نشزندمی سمتق آ  دي بکند، چک يا خود موبایل کهاین
 اخمزاي دي دايیم آال  ما که امکاناجی به جوجه با که است چزتهایی

 باشد المحصزلفايغ فرد که ندايد فرقی ما برای و دهزممی قراي هاآ 
 این به جوجه کنممی فکر من و باشد ما خود یعلمئتزه یا دانشهو یا

 «.ستا شد  برند نيایت دي و مخاطب جذب هایياه موايد
دي فضاهایی که جردد وجود دايد،  مدايبسمهاسمفاده از دويبزن 

فضای بزرو  از کمابخانه برای امنزت وسایل نقلزه کايبرا ، 
نشانی و سزسمم اطفا حریق خودکاي که برای حف  های آجشکسسول

شود کايبرا  سوزی کايبرد دايد، باعث میجا  کايبرا  دي مواقع آجش
مابخانه داشمه باشند. دي همزن مويد اعمماد به حضوي دي ک

ها ي کمابخانه دي جمام قسمتد: »بزا  کرد که 2شونده شمايه مصاحبه
های ایم، کسسولجعبزه کرده مدايبسمههای مطالعه دويبزن سالن جت
دايیم. به این جرجزب  رممرقبهزغنشانی برای جلوگزری از حوادث آجش

امنزمی ندايد با خزال ياحت وقمی کايبر حس کند دي کمابخانه مشکل 
دهد و يعایت نکا  امنزمی دي به حضوي خود دي کمابخانه ادامه می

 «.ایهاد آيامش و مممایتسازی کمابخانه بسزاي مؤثر است
 

 گيرينتيجه و بحث
 برندسازی حاضر، پژوهش دي آمده دست به نمایج به جوجه با

 رب أکزدج با  ایرا پتشکی يسانیاطالع مراکت و هاکمابخانه
 کايبرمداي طراحی مؤلفه سه دي جهيزتا  و ساخمما  معمايی

 دیگر و کنفرانس مطالعه، یهاسالن کايبرمداي طراحی حزطی،م
 مراکت و هاکمابخانه ايگونومی و فناويانه جهيزتا  به جوجه
 .شد معرفی ایرا  پتشکی يسانیاطالع
 نشا  محزطی مداي کايبر طراحی خصو  دي پژوهش نمایج
 و موقعزت براساس، محزطی کايبرمداي طراحی به جوجه د،دا

 و کمابخانه محزط جذابزت و زیبایی مؤلفه کمابخانه؛ محزط
 دکوياسزو  و چزدما . است کمابخانه دي يفاهی امکانا 
 از اسمفاده ای،کمابخانه اسماندايدهای براساس کمابخانه
 بخانهکما بزرو  دي سبت فضاهای ایهاد فرد،منحصربه هایينگ
 از اسمفاده کمابخانه، محزط دي زیبا هاییگلدا  از اسمفاده و

 به مربو  جصاویر و جابلوها نصب جذاب، هایينگ و جصاویر
 هسمند، کايبرا  جامعه محبوب نوعیبه که افرادی و مشاهزر
و جمال  انگزتشی، چزدما  منظم، ياهنمای طبقا  و  جصاویر

 دينيایت وی اعمبايبخشی نظافت ساخمما  براساس اسماندايدها
 یا و البی دي زیبا و ياحمی مبلما  با اخمصاصی فضای جخصزص

 بزرو  محزط دي نشزندل و سبت فضای و کمابخانه قسمت هر
 دي بموانند کايبرا  که سبتی فضای یا و آالچزق: مانند کمابخانه

 فضای ایهاد باشند، داشمه دويهمی یا و اسمراحت محل آ 
 با بموانند جنسی محدودیت بدو  کايبرا  هک پذیردل عمومی
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 اقداما  ازجمله نزت باشند داشمه گووگفت و جعامل همدیگر
 با پژوهش از بخش این نمایج. است زمزنه این دي شده شناسایی
 يلیس ،(8112) نديسو ها و هود ،(8106) يوهن هایپژوهش

 و اموانتو و( 8103) اوساک و سزنگ ؛(0393) گزویاسمعزلی و

 .دايد همخوانی( 8100) وندو

 از. است کمابخانه معمايی به مربو  پژوهش، جینما دیگر از
 و کاايبر جذب دي جواندمی کمابخانه زیبایی و اندازچشم که آنها
 و زیباا معماايی باشاد، ماؤثر او دي خاوب حاس ایهااد دي هم

 کاايبر دي يا خاوبی حس که است کمابخانه ساخت دي نوازچشم
 محزطای کاايبر، ذهن دي معمايی و نما دید  با و کندمی ایهاد
 نماایج همچنازن. گارددمی جاداعی آياماش با همراه چسبدل

 داشامن مرکتیات: چاو  ماوايدی که است داده نشا  پژوهش
 کمابخاناه باه بمواند ياحمیبه کايبر که مکانی دي کمابخانه محل

 بارای ماروي و عبوي جسيزال  همچنزن و باشد داشمه دسمرسی
 و گاذايیعالمات و نابزنایاا  و جوانزاباا  ازجمله کايبرا  ياقشا

 حروف هرگونه از عايی و مخمصر ساده، به زبا  خدما  معرفی
 دي کاه خادماجی و اطالعا  براساس کمابخانه محزط دي اضافه
 بارای جبلزغای جواندمی شود،می انهام کمابخانه طبقا  و محزط
 و هاکمابخاناه از تمثبا ذهنای جصویر ایهاد و کمابخانه خدما 
 و هاکمابخاناه سازیدبرن نيایت دي و پتشکی يسانیاطالع مراکت
 آنچاه بناابر. باشاد ثمار مثمر ایرا  پتشکی يسانیاطالع مراکت
 يسااانیاطالع مراکاات و هاکمابخانااه معمااايی شااد، گفاات

 و کايبرمااداي بااه جوجااه ایاارا ، پتشااکی علااوم هایدانشااگاه
 امکاناا  و جهيزاتا  ساخمما ، مکا  و ظاهر بود  کايبرپسند
 هااآ  به جوجه که هسمند کلزدی موايد ازجمله کمابخانه يفاهی
 ایان نماایج. کنندمی ایفا هاکمابخانه برندسازی دي مؤثری نقش
ک جامکزا یهااپژوهش نماایج باا ياساماهم پاژوهش از بخش

 و( 8103) پااولگر و اسااممسلر ،(8100) وناادو و امااوانتو ،(8102)
 ماوايدی باه خاود هایپژوهش دي که باشدیم( 8100) ساینگ
 اجااق ،شااپیکااف معماايی، کمابخاناه، مبلماا  و يناگ: چو 

 اندکرده اشايه دیگر موايد خزلی و نمایشگاهی جااليهای گفمگو،
 کمابخاناه جهيزاتا  و ما مساخ سازه برند ایهاد دي جواندمی که
 .باشد مؤثر
 ساازی کايماداي بر جمرکت به مربو  پژوهش نمایج دیگر از
 است،  ایرا پتشکی يسانیاطالع مراکت و هاکمابخانه هایسالن
 جاذب بارای هاکمابخانه که باشدمی آ  از حاکی پژوهش نمایج
 جعداد و نکنند مطالعه سالن یک به اکمفا خود، برندسازی و کايبر
 يا خااود کنفاارانس و آمااوزش هایسااالن و مطالعااه هایسااالن
 هایساالن وجاود همچنازن. نمایناد برپسندکاي و داده افتایش
 باا خاا  هاایگروه و عماوم بارای گروهای و فردی مطالعه

 یمطالعاه مزتهای ياحت، مبلما  از اسمفاده: مانند هاییویژگی
 اینمرنات باه دسمرسای ،0هوشامند مزتهای نفره،جک و گروهی
 دي و کاايبرا  ذهان دي یرزکايگباه که است موايدی از يایگا 
 پتشاکی يساانیاطالع مراکات و هاکمابخاناه برناد هادای نيایت
 مممایتساازی و ساازیجذاب. نمایدمی گزریچشم کمک ایرا 
 هاآ  جهيزت و مطالعه هایسالن ازجمله کمابخانه فزتیکی ظاهر
 یهاسااالن سااایر همچناازن و اینمرناات و يفاااهی امکانااا  بااه

 جياات دنزااا يوز هااایفناويی بااه کااه یکاازالکمرون و آموزشای
 دانشگاه محزط دي جلسا  و هاآموزش سایر و وبزنايها برگتايی
 هاا،کمابخاناه ساخمما  دي جغززر ازجمله گزرد، قراي اسمفاده مويد
 مکاا  هار به يا کمابخانه دي فزتیکی حضوي کايبرا  که یطوي
 ؛8100 وناادو، و امااوانتو ؛8102 جامزااک،. دهنااد حزجاارج گاارید

 نزت( 8102) کریسموبال و 8103 پولگر، و سمسلرا ؛8100 ساینگ،
 و سااخمما  اهمزات به جداگانه طويبه خود پژوهش دي هرکدام
 باا ياساماهم ،يونیازا. کردند جأکزد سازه یک عنوا به جهيزتا 

 .است بوده بخش این یافمه
موايدی که دي برندسازی کمابخانه براساس این سازه  دیگر از

زتا  کمابخانه است. که د، جوجه به مقوله جهيکرباید بدا  جوجه 
ايگوناومی  دسامه اولشاود، جقسازم می دودسامهجهيزتا  باه 

شاامل مزات، صاندلی، ه جهيزتا  محزطای و مبلماا  کمابخانا
يوشنایی و غزره است و دیگر جهيزتا  فناويانه مانند:  جهيزتا 

 و امنزمای کاامسزوجری ،جهيزتا  اینمرنمی، انمشاياجی، اطالعاجی
 جيویه و يوشنایی هایسزسممنشا  داد است که نمایج پژوهش 

 جهيزاتا  ايگوناومی باه جوجاه اساماندايدها، مطاابق کمابخانه
 ها،قفساه بازن فاصاله کاايبرا ، نشسامن محل: مانند کمابخانه
 هایپلاهياه افاراد، خصوصای حاریم يعایات مطالعاه، مزتهای
 آياماش ایهاد دي جواندمی نوعیبه که موايدی و جمامی کمابخانه

 نظار دي همچنازن و باشد داشمه نقش کمابخانه محزط دي رکايب
 باه يایگاا  دسمرسای جهيزتا  و يفاهی امکانا  سایر گرفمن
 به کمابخانه جهيزت چاپ؛ جهيزتا  فای؛وای به اجصال و اینمرنت
مناساب و  کاايبردی افتايهاینرم با سالم ایيایانه هایسزسمم

و دويبازن مدايبسامه  جهيزت کمابخانه به جهيزتا  امنزمی مانند
 ياسامای دي پژوهش نمایج ازجملهحریق خودکاي  یسزسمم اطفا
  ایاارا پتشااکی يسااانیاطالع مراکاات و هاکمابخانااه برندسااازی

کمابخاناه از ایان  برخاويدايی شاد، گفماه آنچاه بنابر. باشدیم
جهيزتا  دي بااالبرد  جاذب و يضاایت کاايبرا  و دي نيایات 

ت. نمایج این بخش از پاژوهش باا گزر اسبرندسازی بسزاي چشم
(، 8106(، يوهان )8112) ،نديسو هاهای، هود و نمایج پژوهش

                                                             
ها مهيت به سزسمم فروشیها و یا کمابمزتهایی که دي برخی کمابخانه.  0

 باشند.رنت میمجسمهو دي منابع کمابخانه و یا اسمفاده از این
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 و( 8100) با (، 8103) ساینگ(، 0392(، سيلی )8100اموانتو )
 است. همسو (0392) سيلی

ساخمما   معمايی وپاژوهش حاضار باه بريسای نقاش 
 يسانی پتشکیها و مراکت اطالعبرندسازی کمابخانه کمابخاناه دي

پرداخماه اسات. نماایج حاصاله حااکی از آ  اسات کاه اکثار 
ها با برندسازی دي کمابخانهداشمند  جأکزدمطالعه شوندگا  مصاحبه

جمرکت بر ساخمما  و جهيزتا  باید بر اساس طراحی کايبر مداي 
برای يضایت  فردمنحصربهداخلی و محزطی و جهيزتاجی اقداما  

يائه امکانا  يفاهی دي کمابخانه ا ر داشمه باشد.و اعمماد کايب
: يسمويا ، کافه، محل اسمراحت، پايکزنگ، فضای سبت، ازجمله

شود های يوشن، باعث میاسمفاده از مبلما  ممحرک و با ينگ
کايبرا  از طریق گفمگو با دوسما  خود که هما  جبلزغ 

ا  کايبر شود، باعث افتایش و جذبدها  محسوب میبهدها 
، ادهس به زبا ی و معرفی خدما  گذايعالمتشوند. همچنزن 
حروف اضافه دي محزط کمابخانه  هرگونهاز  یمخمصر و عاي

و خدماجی که دي محزط و طبقا  کمابخانه  اطالعا براساس 
جواند جبلزغی برای خدما  کمابخانه باشد. شود، میانهام می

موايدی  ملهازجمعمايی ساخمما  بر اساس سبک خا  و هنری 
های مؤثر دي برندسازی کمابخانه عنوا  یکی از الما بود که به
بار این باوي بودند کاه افارادی کاه  شوندگا مصاحبه معرفی شد.

شوند و از امکاناجی وايد کمابخانه می مطالعاه و کماابخوانی جيت
 فردمنحصربهبا جهيزتا  و امکانا   0وی آی پیهای اجاقد مانن

وسایل اینمرنت، کاناپه، مزت و صندلی، چراغ مطالعه،  :ازجمله

کمری برقی و...؛ مکانی که ، امکانا  سرمایش و گرمایش

گو وفايغ از هرگونه اعمراضی با هم گفت آنهاکايبرا  بموانند دي 
دي ذهن کايبر  یادماندنیبهشوند، خاطره داشمه باشند، مواجه می

بر به محزط کمابخانه ایهاد شده و منهر به برگشت مهدد کاي
طرفی دیگر با از شاپ خواهد شد. جای يفمن به پايک یا کافیبه

  و ابزشامر از اقشااي محقق جوجه به اینکه کايبرا  کمابخانه
های و آموزشجامعه دانشهویا  بوده که برای انهاام جحقزقاا  

کنند، میبه کمابخانه مراجعه  های علمیاسمفاده از پایگاه
های آموزش و کنفرانس ندگا  ضروي  وجود سالنشومصاحبه

مهيت به اینمرنت، جهيزتا  ايجباطی برای برگتايی جلسا  و 
ویدیو کنفرانس يا از دیگر موايدی ذکر کردند که جأثزر بستایی دي 

يسانی پتشکی ایرا  خواهد ها و مراکت اطالعبرندسازی کمابخانه
 داشت.

و مراکات ها بخاناهبا مصاحبه باا مادیرا  کما پژوهشایان 
طوي کلای جاأمزن بهانهام شاده کاه را  يسانی پتشکی ایاطالع

                                                             
1. VIP 

مزسر اسات. دي  یدشوايبهشرایط مطلوب برای اجرای پژوهش 
هایی مواجه شده که به ذکر این پژوهش، پژوهشگر با محدودیت

 شود:مويد پرداخمه می چند

های ماادیرا  بااا پراکناادگی جغرافزااایی و مشااغله بااه دلزاال .0
کاه باا پزگزاری و سافرهای بازن  دودیت جامعه يوبرو بودهمح

شيری و اسمفاده از جکنولويی جيت انهام مصاحبه، جالش شاد 
های این محدودیت به حداقل برسد و باا جوجاه باه محادودیت

 مدیرا  نيایت اسمفاده از وقت برده شد.

های پژوهش آشنا نبود  مدیرا  باا یکی دیگر از محدودیت .8
طوي خا  بوده است که جالش شد آ  به یهاهبرندسازی و مؤلف

با جوضزحا  الزم و ايائه اطالعا  مفزد و کايبردی قبل از جلسه 
های اجمماعی و ایمزل اطالعا  الزم دي مصاحبه از طریق شبکه

 قراي گزرد. هاآ اخمزاي 

از آنها که پراکنادگی جامعاه پاژوهش دي بخاش کزفای دي  .3
ی بارای پژوهشاگر دي شيرهای مخملف وجود داشت، مشاکالج

آويد و همزن  به وجودشوندگا  با مصاحبه و مالقا گرفمن وقت 
 موضوع يوند پژوهش يا به جأخزر انداخت.

  دهاادمی نشااا  پااژوهش ایاان نمااایج آنچااه براساااس
 :شودمی پزشنياد

 و سذیریدل اقلزمی، شرایط با مطابق کمابخانه ساخمما  طراحی .0
 .باشد ساخمما  طراحی دي آ  عوامل و طبزعت از اسمفاده

 امکانا  ایهاد اسماندايدها، با مطابق کمابخانه ساخمما  ایهاد .8
 یابااا ،جوا  مخملااف هااایگروه گاارفمن دي نظاار بااا يفاااهی

 . کايبرا سایر و پژوهشگرا 

 ايگوناومی يعایت و فناويانه جهيزتا  یرزکايگبه ویژه جوجه .3
 پتشاکی يساانیاطالع مراکت و هاکمابخانه جهيزتا  و محزط
 .ااسماندايده مطابق  ایرا

 

 سپاسگزاري
از کلزه کسانی که دي جدوین این مقاله ما يا یايی کرد  جقدیر و 

 نمایزم.جشکر می
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