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 عمومیبررسی اجتماع پذیر بودن کتابخانه های 

 
  دانشگاه آزاد یزد کارشناس ارشد معماری :اندیشمند محمد علی

 

 چکيده

شند که زمینه طراحی کتابخانه ها به عنوان فضاهای عمومی، برای تشویق افراد به مطالعه و کمک به توسعه علمی و فرهنگی در جامعه باید به گونه ای  با

تمامی اقشار جامعه را فراهم سازند. ازپیامدهای توجه نکردن به جامعه پذیری می توان به کاهش  گیری برای های الزم را در جهت  افزایش میزان بهره

های عمومی  میزان استفاده از کتابخانه، کاهش نقش اجتماعی کتابخانه های عمومی و... می باشد. یکی از عوامل کم بودن تعامالت اجتماعی در کتابخانه

اخل و محوطه کتابخانه هاست که این امر مانع ایجاد شبکه های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه می شود که طرح نبود امکان بحث و گفتگو در فضای د

اری که مساله شده است. در مقاله حاضر به نقش کتابخانه های عمومی به عنوان بستر مناسب و ظرفی اجتماعی در جهت رشد جامعه و اجتماع پذیری معم

رابطه بین حوزه های عمومی و اجتماعی کتابخانه ها و پیوستگی آن با نقش جامعه پذیربودن معماری، بدین صورت که با روش  جذب کننده افراد باشد و

تابخانه تحقیق کتابخانه ای و به صورت استدالل منطقی در مبانی نظری، به جستجوی مولفه های اجتماع پذیری در بعد کالبدی و فعالیتی و نقشی که ک

د را می توانند از شکل و ظاهر قرائت خانه هایی خشک و بی روح، به صورت پویا و مشارکتی در بیاورند و مراجعه کنندگان را به افرادی های عمومی خو

نه کتابخا  آگاه و ناظر تبدیل کند و موجب رضایت مندی و سودمندی آنها شودپرداختیم و نتایج این تحقیق ما را به این مهم که فضاهای عمومی از جمله

سل های ها ی عمومی باید به گونه ایی طراحی شوند که پاسخ گوی نیازهای متنوع گروه های مختلف سنی باشند و این امکان را به مردم می دهند که ن

لفه های ترغیب مختلف با هم حضور داشته باشند زیرا افراد مختلف به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی نیاز دارندکه مقوله ی اجتماع پذیری یکی از مو

 می به عنوان یک مکان عمومی است.کننده مراجعت افراد به کتابخانه های عمو

حوزه عموم -اجتماع پذیری -کتابخانه عمومی واژگان کليدی:
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 مقدمه
 فرصت افزایش به بتواند و باشد کاربران و شهروندان جمعی ارتباط و استفاده بستر باید آن تعریف عمومی، مطابق فضای و است عمومی فضایی نوعی کتابخانه

 افراد با ارتباط دلیل به هاکتابخانه. باشد معماری پذیری اجتماع مشخصه دارای باید کتابخانه مانند شهری عمومی فضای لذا یک .نماید کمک اجتماعی تعامل

 رفتار بر تاثیرگذار ایرسانه منزله به کتاب (. اهمیت1831تامسون،)هستند  دارا خوانیکتاب و کتاب فرهنگ ارتقای و علم ترویج در را ایویژه نقش جامعه، مختلف

 ویژه به و پذیری جامعه فراگردهای مجموعه اجتماعی اثرگذاری .یابدمی تبلور« اجتماعی اثرگذاری»مفهوم با ارتباط در بیشتر هارسانه سایر همانند گروهی و فردی

 داده سوق جامعه از متابعت و رنگی هم درجهت آنها رفتار تا شودمی باعث فشار این و کنندمی حس جامعه در سایرین جانب از افراد که است فشاری

 (.18،4،31کازنو،)شود

 جامعه در فرهنگی و علمی توسعه به کمک و مطالعه به افراد تشویق برای عمومی، فضاهای عنوان به هاکتابخانه طراحی گفت توانمی شده، ذکر تعاریف بنابر

می جامعه پذیری به نکردن توجه ازپیامدهای سازند. فراهم را جامعه اقشار تمامی برای گیری بهره میزان افزایش جهت در را الزم هایزمینه که باشند ایگونه به باید

 هایکتابخانه در اجتماعی تعامالت بودن کم عوامل از یکی .باشدمی و... عمومی هایکتابخانه اجتماعی نقش کتابخانه، کاهش از استفاده میزان کاهش به توان

 فدایی و)شودمی داوطلبانه هایفعالیت و اجتماعی هایشبکه ایجاد مانع امر این که هاستکتابخانه محوطه و داخل فضای در گفتگو و بحث امکان نبود عمومی

کتابخانه از استفاده عدم جهت شهروندان که ندارد. راهبردهایی وجود دیگری هایتعامل و است خانه قرائت منظور به صرفاً هاکتابخانه از (. استفاده1831دیگران،

 دالیلی چنین با باشد.می وغیرو گروهی و خانوادگی مراجعه به تمایل داوطلبانه، عدم هایفعالیت انجام به تمایل عدم از اندعبارت کنندکهمی اتخاذ عمومی های

 نیازهای تامین و پیامدها این کاهش جهت در شدیم برآن هاگروه تمامی واجتماع پذیری برای تعامالت برای کانونی عنوان به کتابخانه از افراد نکردن استفاده جهت

 :باشیم داشته را زیر هایپرسش به پاسخ جهت در مجدد نگرشی جامعه بالقوه

 گیرد؟های عمومی چگونه صورت میاجتماع پذیری در کتابخانه

 های اجتماع پذیری کدامند؟مولفه

 اهميت موضوع:
 دخالت دلیل به( است پایدار توسعه اصول از که) محیطی و انسانی نیازهای با وبنا فضا ساخت، هماهنگی انسان یپدیده یک عنوان به عمومی بنای دریک

 رعایت دلیل به عمومی فضاهای امروزه .گرددمی نهایتاً اجتماع پذیری و مشارکت سطح شهروندان، ارتقا تعلق احساس افزایش موجب روانشناختی هایمکانیزم

 هستند. طراحی روبرو کاربران تفاوتیبی احساس و همبستگی کاهش ازجمله زیادی اجتماعی و کالبدی، اقتصادی مشکالت با پایدار توسعه هایشاخص نکردن

 به پایدار فضای .باشد هاانسان زندگی روش و فرهنگ، رفتارها دادن جای برای مناسبی ظرف که است فضایی و اجتماع پذیر، طراحیاجتماعی  لحاظ به ایکتابخانه

 ارتقا معماری به نسبت عمومی ادراک و فرهنگ و گردد تقویت معماری و انسان ارتباط .بخشد بهبود را آن زندگی، کیفیت جریان تقویت کنار در باید اجتماعی لحاظ

 همین طریق از انسان که چرا .شد خواهند تبدیل دائمی ناظرانی و کنندگانی آگاه مصرف به هاانسان آن در که گرددمی جریانی ایجاد به منجر خود موضوع یابد. این

 بر کتابخانه طراحی و ساخت انجامد. لذا می روابط این شکل تغییر به خود نوبه به فضا و ساماندهی بخشدمی وعملکرد، اهمیت فضا، فرم به فرهنگی -اجتماعی روابط

 .باشد داشته کارایی شهروندان برای روانی و جسمی نظر از ومی بایست گذاشته تاثیر اجتماعی زندگی فرآیند

 تحقيق روش

 تفسیر و توصیف تحلیل، بیان، اساس ایکتابخانه و اسنادی مطالعۀ همچنین.است استوار منطقی استدالل و کیفی روش براساس نوشتار، این در تحقیق روش

 تحقیق از حاصل نتیجۀ در حیاتی عنصری منزلۀ به نقش محقق بر و پردازدمی شرایط تفسیر به کیفی پژوهش  دهند.می تشکیل را مقاله این در موجود مطالب

هپدید و کرده استفاده پذیری انعطاف هایشرو از هاهداد تفسیر و تحلیل گردآوری، برای دهد،می موضوع با تعامل امکان پژوهشگر به پژوهش این. دارد تأکیدخاص

 دهدو به طور کلی پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است.می قرار مالحظه مورد جامع دیدگاهی را از مطالعه مورد های

 ها را بررسی کنیم:بتوانیم نقش آنها بپردازیم تا باید به تعاریف و روابط بین واژهبرای ورود به بحث  در ابتدا

 عمومی: کتابخانه تعریف
آموزشی،  کارکردهای با آن شده تعریف کارکردهای به بنا که مدون، منابع سایر و هاازکتاب متشکل جمعی حافظه هایگنجینه مثابه به عمومی هایکتابخانه

 امر از فراتر ایاست، وظیفه مطرح اجتماعی نهاد یک عنوان به و کندمی خدمت ارائه مردم همه واقتصادی به رسانی، فرهنگی اجتماعی، اطالع گذاری سیاست

 است، ناظرشده تعریف عمومی هایکتابخانه کارکردهای حیطه در که و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی گذاری سیاست مانند کارکردهایی. دارد آموزشی و رسانی اطالع

 که گروهی هایرسانه زنجیره از ژورنالیستی نه و مدارانه دانش و متفکرانه ایحلقه عنوان به عمومی هایکتابخانه بنابراین. است آن اجتماعی اثرگذاری وظیفه بر

 ایجاد معرفتی و فکری هایتوانایی سطح باالبردن برای سالمی را فرد، فضای انتخاب به احترام ضمن که شود، محملیمی مطرح است اجتماعی اثرگذاری امر متکفل

 (.1833 شقاقی، و ی)غفارکندمی

بهترین امکان را برای  ،دهندکه در اختیار مردم قرار می، که در اختیار دارند و هم از حیث فضایی، های عمومی هم از حیث منابع اطالعاتی هدفمندیکتابخانه

های جمعی مختلفی که خود با شرکت درمراسم و فعالیت ،عهآورند و ازطریق مطالایت حریم و حقوق دیگران فراهم میایجاد حس مشارکت و آموزش آن و رع

آورند. پژوهشگران حوزهخود و افراد و جامعه را فراهم میهای ایجاد هم دلی و اعتماد میان زمینه ،کنندهای عمومی ساماندهی میکتابخانه استفاده از فضای رایگان

کند و آنها یجاد میهای عمومی نوعی تعامل در بین شهروندان اهای کتابخانهفیزیکی و سایر زیرساختاند که دسترسی به فضای های عمومی نشان دادهی کتابخانه

کتابخانه به عنوان یک مرکز یادگیری بر آن است  (.8113،گردد)ورهیم و دیگرانکه باعث ایجاد اعتماد اجتماعی میکنند  از طریق این تعامل احساس سودمندی می

ای طراحی شود که کتابخانه را در رسیدن این هدف یاری ها کمک کند. بنابراین باید به گونهنیازهای شخصیتی و شناختی به رشد و پرورش انسانتا از طریق ارضا 

ردن هویت در ای باشد که کاربران از رفت و آمد در آن احساس شخصیت و قدر و منزلت کنند، در نتیجه از طریق شاخص کد. معماری کتابخانه باید به گونهکن

بایست از مش را در فرد ایجاد کند، بلکه میرود فضا و محیط کتابخانه نه تنها احساس لذت و آراتوان کمک کرد. انتظار میری به ارضا شدن نیاز به کاربر میمعما

گیری بهتر کاربر مهیا سازد، تا حس خالقیت و های آرامش بخش فضای مطلوبی را برای تامل و تفکر کردن و یادرفت هویت در معماری و ایجاد مکانطریق پیش
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تواند محیطی در جهت کتابخانه می(.1834سیدنی، و)شولتز اش در محیط کتابخانه به مرحله ظهور برسدو استعدادهای درونیابتکار در حین مطالعه برانگیخته شود 

ن فضا ترغیب شوند. هم چنین کتابخانه فضایی جهت تبادل و گفتمان و تعامالت تبادل اطالعات و گفتمان در عین تامین آرامش باشد و افراد برای حضور در ای

 باشد. می اجتماعی

 و اجتماع: کتابخانه
های عمومی و پردازیم. و در رابطه با کتابخانههای سوم بهای عمومی و ساخت مکانها در حوزهبحث بایستی نقش اجتماعی کتابخانهرسد برای ادامه به نظر می

 جهت در را اجتماعی رفتارهای و زبان و داشته فعال مشارکت عمومی یحوزه در انند تومی چگونه عمومی هایبدین سوال که: کتابخانه واقعیت اجتماعیساخت 

 .کنند؟ پرداخت هدایت... و ملی خودباوری، خوداتکایی، وحدت چون مطلوبی هایسازه ساخت

 :عمومی حوزه
 تواندمی عمومی افکار به شبیه چیزی آن در که ماست اجتماعی زندگی از قلمروی اول وهله در عمومی حوزه از ما منظور»:  گویدمی مورد این در هابرماس

 شکل را عمومی ایپیکره تا آیندمی گردهم خصوصی افراد آن در که درهرگفتگویی.است شده تضمین شهروندان تمامی برای قلمرو این به دسترسی. گیرد شکل

می نظر تبادل به شخصی امور مورد در که است ایحرفه افراد یا تجار رفتار شبیه نه افراد رفتار شرایطی چنین در .گیردمی شکل عمومی یحوزه از بخشیدهند، 

می رفتار عمومی ایپیکره مثابه به هنگامی شهروندان. انددولتی بوروکراسی حقوقی هایمحدودیت تابع که است مندقاعده ایموسسه اعضای رفتار شبیه پردازند، ونه

 «بپردازند عام عالیق یدرباره–عقایدشان انتشار و بیان آزادی و مراوده و آییگردهم آزادی یعنی با تضمین-نظر تبادل به آزاد و شرط و قیدبی ایشیوه به که کنند

 ساخت و تاثیرگذاری جهت عمومی هایکتابخانه ورود محل دقیقا واین آیدمی فراهم اجتماعی مشترک زبان کارگیری به امکان عمومی حوزه در (.1831هابرماس،)

 منابع داشتن اختیار در ازحیث فضا، هم حیث از هم عمومی هایکتابخانه. است جهان زیست در غیرو و ملی ملی، غرور خودباوری، وحدت چون مطلوبی هایسازه

 (.1833شقاقی،و پارسازاده)آورندمی فراهم را متعدد معانی مختلف، تضارب افکار میان گفتگوی امکان اطالعاتی

 عمومی: یها کتابخانه های یژهکار و
 اجتماعی هدف»عمومی،  هایکتابخانه در کارکردها و اهداف دربررسی. است شده شمرده عمومی هایکتابخانه برای مختلفی هایها، وکارویژهاهداف، نقش

 اشکال به مربوط هایها وپیشینهکتاب به کامل دسترسی با بتوانند تا هاستوموقعیت نیازها اساس بر و همگان برای امکاناتی ایجاد آن است، هدف چیز همه مافوق

 چنین هم باشد و داشته محلی جنبه اشخدمت باید که دارد باور درستی به است، زیرا محلی سطح در خدمت بر آن یتکیه. ببرند لذت ها آن گیری بهره گوناگون، از

 و دارد توجه است ارزشمند جامعه و فرد برای که موادی تمامی به بود خواهد جامعه برای ترارزنده ایسرمایه و بهتر کتاب خوانده، شهروندی فرد که است معتقد

 اجتماع درمتن که اجتماعی نهادی یمنزله به عمومی کتابخانه. بپردازد مردم آتی ترگسترده نیازهای برآوردن به موجود،بلکه نیازهای برآوردن به تنها نه است موظف

 (.83، 1838موکهرجی،)« گیرد قرار تحلیل مورد آن نیازهای متن این در عمدتا باید و دارد واالیی مقام کندمی کار

اندیشه عقاید، و حاصل افکار، قراردادن با که است این فرهنگی مرجع این نقش شود.می تلقی جامعه برای فرهنگی مرجع یک عمومی هایکتابخانه»همچنین، 

 مشترک درمنشور(. 1831الحوائجی، وباب میرحسینی)« پدیدآورد جامعه افراد برای تحقیق و مطالعه به عالقه ایجاد برای اییکدیگر، وسیله کنار در خالق های

ی توسعه مستقل، و گیریمداوم، تصمیم یادگیری برای را اساسی شرایط که دانش سوی به است ایدروازه عمومی کتابخانه که است ، آمده(1334)وایفال یونسکو

اجتماعی،  گذاری آموزشی، سیاست کارکردهای به تاثیرگذاری لحاظ به عمومی هایکتابخانه»همچنین،  .آوردمی فراهم اجتماعی هایگروه و افراد فرهنگی

 (.1331دیگران، گرینهالک و) «است تقسیم قابل اقتصادی رسانی، فرهنگی،و اطالع

 :اجتماعی نهادیمثابه   بهکتابخانه 

می تاثیر جامعه از مردمی اجتماعی هاینهاد سایر همانند که شودمی تلقی «اجتماعی نهاد یک»مثابه به عمومی کتابخانه هایکتابخانه اجتماعی کارکردهای

 تواندمی کارکردی اجتماعی، چه هاینهاد سایر همانند و کنار در اجتماعی نهاد این که گرداندمتبادر می هاذهن به را مساله واین. گذاردمی اثر جامعه به و پذیرد

 برای را آن وجود امروزه اندیشمندان که ایعمده مفاهیم از یکی .باشد داشته مردم بومی و ارزشی هنجارهای پذیری، وتقویت جامعه، جامعه عمومی وضع بهبود برای

 هایمحدوده در فشرده اجتماعی هایشبکه که داد توضیح خصوص این در جاکوب .است اجتماعی سرمایه مفهوم پندارندمی ضروری یادشده مسایل وتوسعه بهبود

 مورد تصمیمات، در دیگر و خیابانی وجنایت جرم نداشتن نظافت، وجود و نظم حفظ با ارتباط ودر دهندمی تشکیل را اجتماعی سرمایه از صورتی شهرها قدیمی

هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به معنی هنجارها وشبکه اجتماعی سرمایه کل در(. 11، 1833فوکویاما،)روندمی کار به زندگی کیفیت بهبود

دنی رسمی یا غیررسمی قابل های ماد اجتماعی وسطوح عضویت در انجمنهایی هم چون سنجش سطح اعتمکند وبا شیوهنظور کسب سود متقابل را فراهم میبه م

و در یک مقطع زمانی خاص تشریح میها را در یک جامعه ارها وشبکهیا میزان این هنج«موجودی»گیری است. سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است کهاندازه

 (.،11، 1838،ودیگران بخش تاج)کند

های عمومی با توجه به تعاریف و اهدافی که های عمومی برشمرد.کتابخانهارویژه کتابخانهترین کسرمایه اجتماعی را به عنوان مهم شاید بتوان ایجاد و تکوین

ایه اجتماعی را داراست. ای پتانسیل شکل دهی و تکوین سرمتواند داشته باشد به طور گستردهبه مصادیقی که سرمایه اجتماعی میو با توجه  ،ازآن یاد کردیم

 و کسب وکار ،تجاری ،شغلی ،ترین نهادهایی است که از آن به عنوان پایگاهی برای دستیابی به اطالعاتیکی از مهم ،ز علم آموزیهای عمومی به عنوان مراککتابخانه

و  های افراد کمک کند. توسعه و گسترش فرهنگ مطالعههای متناسب با توانایییابی به مشاغل و حرفهو شغل در جهت دست و به افراد جویای حرفه ،استفاده کرد

رابطه مشخصی با   ،های عمومی دانستتوان کتابخانهترین متولی آن را میی و اجتماعی خواهد انجامید و مهمی دانش فردتاب خوانی هدایت شده که به توسعهک

های تضارب آرا و ایجاد روابط و گروه تواند منبعی برایفضای کتابخانه می ،های عمومی در خصوص شناخت خود و جامعه و خانواده دارد. از سوی دیگرتوسعه آگاهی

ی روابط و بع سرمایه انسانی که تسهیل کنندهای باشدکه از طریق آن بتوانند از روابط ایجاد شده از محیط کتابخانه به عنوان منوحرفه ،شغلی ،فکری ،درسی

 بهره ببرند. ،ارتباطات انسانی است

بهترین امکان را برای  ،دهندفضایی،که در اختیار مردم قرار میمندی،که در اختیار دارند و هم از حیث فمی هم از حیث منابع اطالعاتی هدهای عموکتابخانه

های جمعی مختلفی که خود با شرکت در مراسم و فعالیت ،آورند و از طریق مطالعهایت حریم و حقوق دیگران فراهم میایجاد حس مشارکت و آموزش آن و رع
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آورند. پژوهشگران حوزهخود و افراد و جامعه را فراهم میهای ایجاد هم دلی و اعتماد میان زمینه ،کنندهای عمومی ساماندهی میکتابخانهاستفاده از فضای رایگان 

کند و آنها اد میتعامل در بین شهروندان ایج های عمومی نوعیهای کتابخانهی به فضای فیزیکی و سایر زیرساختاند که دسترسهای عمومی نشان دادهی کتابخانه

و  ،حس برابری ،های عمومی تعامل. کتابخانه(8113،یم و دیگران)ورهگرددکه باعث ایجاد اعتماد اجتماعی می کنندحساس سودمندی میاز طریق این تعامل ا

شود نهاد کتابخانه از یک -باعث ایجاد اعتماد عمومی میی که از نظر آنها سازوکار کنند و از این رو نقش به سزایی در ایجاد سرمایه اجتماعی دارند.اعتماد ایجاد می

 سو و فضای کتابخانه از سویی دیگر است.

های عمومی برای ایجاد سرمایه اجتماعی وجود دارد: یکی نهادی و مرتبط با خط مشی و نظام کتابخانه است و یگر دو نیروی بالقوه در کتابخانهبه عبارت د

ن دریافت که از پتانسیل ها می توا. با توجه به این یافته(8111،دیگران و)کاکس مکان برگزاری جلسات غیر رسمی میان افراددیگری فضای کتابخانه به عنوان 

اشاعه ی آن و نیز خدمات عمومی به خوبی در راستای ایجاد و تکوین سرمایه اجتماعی استفاده  ،سازماندهی آن ،های عمومی ایران از حیث منابع دانشکتابخانه

گردد.از این حیث رد باعث ایجاد همدلی و اعتماد میآوتعاملی و مشارکتی که به وجود می ،دوستانه ،نشده است و صرفا فضای رایگان کتابخانه به لحاظ محیط امن

باشد ای( مطمح نظر میسرمایه گذاری در امکان بالقوه آن)کارکردهای کتابخانهی اجتماعی و ها درایجاد سرمایهبالفعل کتابخانه بیشتر به امکان است که توجه

 (.1833،همکار)پارسازاده و

 م کرد:های اجتماعی را به سه دسته زیر تقسیتوان کارویژهش کتابخانه به مثابه یک رسانه میبا توجه به مطالبی که بیان شد و نق

 عامل: یبر کارگزارهای مبتنی  یژهکار و .1

آید.که در نسانی کتابخانه عمومی به شمار میترین منبع اتاکید دارد و مهم های عمومیویژه کتابداران مرجع در کتابخانهدر این کارویژه بر نقش کتابدران و به 

 های عمومی در حیطه عمل کتابداران قرار دارند.اطالعات و نیز فضای کتابخانه یخدمات فنی کتابخانه و امر اشاعه ی منابع دیگر قرار دارد.راس همه

 یمش خطای مبتنی بر  یژهکار و .2

توانند های اشاعه اطالعات میگردد. سیاستی اطالعات تاکید میو اشاعه،رسانی چون مجموعه سازی ی کتابداری و اطالعایف نهادی حرفهدر این کارویژه بر وظ

ند کنند مانویت ملی و سرمایه اجتماعی کمک میتاکیداتی برای در معرض دید قرار دادن یا در معرض مصرف قرار دادن اطالعاتی باشند که به حفظ هحاوی 

و سایر  ،بقات کتابخوانیمسا ،سمینارها ،هاسخنرانی ،جلسات ،هاتاکیداتی برای برگزاری نمایشگاه تواند حاویهاست. و همچنین میهای ملی در تمامی عرصهموفقیت

 (.1833)پارسازاده ،های فرهنگی که جنبه اشاعه دانش را درخود دارند باشد.فعالیت

 های مبتنی بر فضا یژهکار و

شود. ایجاد و میها تاکید گیری و ایجاد معنا در کتابخانهنیز ایجاد شرایط مساعد برای شکل در کارویژه مبتنی بر فضا به ساختمان کتابخانه از بعد فیزیکی و

ی ب مردم به سوی این رسانهدر جهت جذ ،و دور از هیاهوی زندگی مدرن که افراد در آن احساس امنیت و آرامش کنند ،آرام ،دانش مدار ،حفظ فضایی فرهنگی

های ا را به مصرف گرایی و تقلید کورکورانه از الگوهآن ،های دیگرای که برخالف سایر رسانهای ولی مهجور واقع شدهی ریشهها با رسانهمردمی و مواجه ساختن آن

یکی از اصول مهم این است که این ساختمان باید در مرکز شهر یا  ،های عمومیاست. در طراحی ساختمان کتابخانه ضروری ،دهدضد هویت ملی و ارزشی سوق نمی

های دیگر قرار گیرد و حداقل فاصله را از منازل مردم ن آن تحت الشعاع ساختماند ساختمازیبا و جاذب باشد و نبای ،دردید باشد ،محل زندگی مردم واقع شود

و  ،فضاسازی دلچسب و گیرا ،هاراحتی میزها و صندلی ،جریان هوا ،(.چنین تاکیداتی برای ایجاد حداکثر راحتی در استفاده از نور،18-33ص،1831،داشته باشد)پرتو

سرمایه  ،های آن در خدمت حفظ انسجامای کامال اجتماعی است که کارویژهنشان از اهمیت آن به مثابه رسانهمحل موقعیت محلی و جغرافیایی کتابخانه در 

 (.1833)پارسازاده ،های غایی استو ارزش ،اجتماعی

 ی عمومی:ها کتابخانهی عمومی و حوزه
ی عمومی بودند. مردم یکدیگر را لی مشارکت متعهدانه مردم در حوزهمراکز اصکند که هایی اشاره میخانهی عمومی به قهوههابرماس مشخصا در توضیح حوزه

کند که ی مانند کتاب و روزنامه اشاره میهای چاپکردند. همچنین وی به رسانهعات مهم بحث میها راجع به موضوند و به یکسان با دوستان و غریبهدیددرآنجا می

های عمومی ذکر شده است پشتیبانی از نیازهای ارزش و رسالتی که برای کتابخانه اولین (.34، 1838، یت)اسماندداشتههای موجود نقش زیادی در تسهیم دیدگاه

مکان  ،های چاپی و غیرچاپیهای اطالعاتی از قبیل رسانهآوری محملهای عمومی ضمن فراهمکتابخانه(.884،.1833، ین)رابباشدیآموزشی و اجتماعی جامعه م

محلی مناسب جهت اشتراک ذهنی و زبان عمومی به حساب  ،های متکثر ومتنوعآورند و از حیث گردآوری دیدگاهتگو و بحث عمومی را نیز فراهم میگفمطالعه و 

 باشد .های اجتماعی میهای عمومی در مشارکت فعال در بخشکه برآیند چگونگی و نقش کتابخانهآیند یم

 ی معماری:ریپذ اجتماع
 کننخد اده وسخپس درگخروه اجتمخاعی کسخب مخی     فرآیندی است که طی آن اشخخاص، الگوهخای رفتخاری جامعخه را در محخیط بخاز ابتخدا درخخانو         جامعه پذیری

ضخور  شود که افخراد تمایخل بخه ح   ه و در معماری به فضایی اطالق میجامعه پذیری در لغت به معنای تمایل و توانایی به برقراری رابطه با دیگران بود (.1831ینی،)حس

به عبارت دیگر، یعنی قابلیت و توانایی یک فضا در جذب افراد جامعه، فضای جاذب و جامعخه   (.8111راندکوئیست، و من)بک در آن داشته و مایل به ترک آن نیستند

اد را از فضخا و از یکخدیگر   است که افخر گردند و عکس آن، فضای جامعه گریز فضایی طرف یکدیگر و به طرف فضا جذب می پذیر کیفیتی است که در آن فضا، افراد به

 بخارکر بخر   .اسخت  آن در هافعالیت مالحظۀ مستلزم کالبدی مطالعۀ فضای دهدمی نشان محیط و انسان مطالعات بر حاکم ادبیات (.1834زادگان،)عباس کنددفع می

 ,Barker)اسخت  داده قخرار  تاکیخد  فضا مخورد  برای قابلیتی مثابه به را فعالیت فضاهای در جمعی وتعامالت داشته است تاکید فعالیت فضاهای رفتاری -جمعی ماهیت

 طبخق  انخد. بخر  ورزیده زندگی تاکید مکان به دلبستگی بر کیفیت این تاثیر بر نظریه پردازان بسیاری از که است حدی به فضا اجتماع پذیری اهمیت واقع در (.1968

مخی  مخثثر  مکان به دلبستگی بر نیز مکان در اجتماعی کیفیت تعامالت بلکه شودمی تقویت مکان یک در فیزیکی وجوه توسط تنها نه مکان به دلبستگی نظرات این

(. 1833مقخدم و دیگخران،  )دانشگر داده است قرار مطالعه مورد را چون اجتماع پذیریهم فضا، مفاهیمی در جمعی تعامالت مطالعۀ منظور به هال (.poll,2002)باشند

 و تشخویق  موجخب  های اجتماع پخذیر اند. محیطدسته بندی شده (1838)لنگ،ع گریز  های اجتمامحیط و اجتماع پذیر هایمحیط دستۀ دو به محیط درمطالعه وی

 فضخایی  ای سخامانه  مثابه به کالبدی محیط، فضای هر در (.hall,1982نمایند)می کم را جمعی تعامالت اجتماع گریز هایو محیط گردندمی جمعی تعامالت ترغیب
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بیخان   (Moleski&lang,1986)براین اساس مولسخکی و لنخگ   (.pasalar,2003)موثراست کاربران جمعی تعامالت بر فضایی سامانۀ این هایومشخصه نمایدمی عمل

 و فیزیکی عناصر فیزیکی این که مکان نماید، نخستمی پشتیبانی فضا در رفتاری رویدادهای رفتارها و از صورت سه به لآایده حالتی در فیزیکی مکان اند کهداشته

 فیزیکی چگخونگی  مکان که است فیزیکی محیط در مهمی نور، ویژگی عنوان مثال به آورد.می فراهم را درمحیط افراد آسایش پایایی تداوم و برای الزم هایمشخصه

 ماید.نمی مشخص را آن

کمرنگ  را هافعالیت دیگر و بخشدمی قوام را فضا در فعالیت الگوهای ویژۀ و هانظام که است فضایی وسازماندهی امکانات فراهم کنندۀ فیزیکی محیط اینکه دوم

 عملیخاتی  متغیرهخای رد. آومی فعالیت فراهم فضای در را خلوت از مطلوبی نموده، سطح تسهیل جمعی را روابط گیریشکل فیزیکی محیط دیگر عبارت ماید. بهنمی

 تضمین کنندۀاحساسات، تجارب و مولد ساخت انسان محیط نهایت باشد. درفعالیت می درفضاهای فضایی و ارتباطات روابط و فضا ابعاد، هندسه شامل سطح این در

 و تعخاملی  صخورتی  بخه  همخواره  سخطح  سه این.دهند قرارمی تاثیر تحت را کاربران محیط، ادراکات در کیفیاتی مثابه که به است زیبایی شناسانه و نمادین ادراکات و

جخایی اسخت کخه    فضای جامعه پذیر و دعوت کننده  (.1833ودیگران،)دانشگرمقدم نمایندکنترل می را فضا در رفتاری هاینظام و اجتماعی تعامالت رابطۀ بین متغیر

سخان  ی انهایی هستند که بتواننخد تجربخه  فضاهای جامعه پذیر محیط .(8114)گهل،هایمان دیدار کنیم و از راه حواسمان به تجربه اندوزی بپردازیمبتوانیم با همشهری

فرآیند جامعخه پخذیری و ارتقخای    (.1831)لنگ،های متنوعی باشند و توانایی پذیرش رفتارهای دلخواه شهروندان راداشته باشندها و رفتاررا بهبود بخشند، بستر فعالیت

و فیزیکی، لذت بردن افخراد  های مختلف اجتماعی، تامین آسایش روانی راد و گروهذیرا بودن فضا برای افحیات جمعی درون فضاهای عمومی شامل این مراحل است: پ

 (.،183)دانشپور،های اجتماعی از حضور در فضا و حضور اجتماعی فعال و مداوم در فضاو گروه

 ی)مردماند که به هویخت جمعخی تعلخق دارنخد    ییگیرد و از همین رو مقرهاهای مختلف قرار میات دست داده و مورد استفاده گروهدر چنین فضاهایی توفیق مالق

های بخزر  بخوده و   های اصلی شکل گیری شهری از جلوههای شهرشود، مجموعهی شهری قلمداد میدر قرن حاضر به عنوان یک مجموعه کتابخانه  (.1838دیگران،و

ای جامعخه باشخد، مالحظخات    برای آن کخه فضخای کتابخانخه پخذیر    (. 1831)پورجعفر،های کیفیت در محیط زندگی شهروندی داردثیری قابل توجه بر مطلوبیت مولفهتا

 (.1831، ی)مردمندی ویژه ای الزم است تا مردم پاسخ نیازهای فیزیکی و روانی خود را در فضا بیابند و دالیل فراوانی برای آمدن و ماندن در آن داشته باشمعمارانه

)ناصرالمعمار هایی دارا باشند مستلزم تامین عوامل زیر است : گیرند و باید ویژگیضاهای عمومی اجتماع پذیر قرار میزء فهای عمومی جدر این راستا چون کتابخانه

 (.،183دیگران، و

 تامین قلمرو، امنیت، ساختار منسجم، تداوم وخوانایی وقابل پیش بینی بودن فضا -1

 ی وجود تسهیالت مناسب در فضا، پاسخگویی، راحتی وآسایش محیط -8

 ، رمز آلودگی هویت یابی، خلوت جویی و دلبستگی در فضاست. میزان اطالعات، شور هیجان محیطی که مستلزم وجود ابعادی چون پیچیدگی -8

: از میان عوامل باال مواردی چون تعیین خلوت، قلمرو، خوانایی، آسایش و امنیت بر بعد کالبدی و عواملی چون کسب آگاهی و تجارب تعامالت اجتماعی -4

توان جتماعی و حفظ حیات جمعی در آن میمحیطی، حضور و تعامالت اجتماعی بر بعد فعالیتی فضا اشاره دارد. برای ایجاد فضایی با رویکرد پایداری ا

 های زیر توجه داد : )منبع همان(به معیار

 های نشیمنفراوانی مکان -

 کیفیت خوب و مداوم فضاهای عمومی  -

 وسیع بودن و گشودگی فضاهای عمومی  -

  مکانی برای نشستن، حرف زدن، نگاه کردن، تقابالت رو دررو -
 تعادل بدون تقارن  -

 های مختلف( تنوع و جزییات محصور کننده) گیاهان و درختان و رنگ و بافت -

 های عمومی تناسب در فضا -

 رنگ و نور متناسب با فضای عمومی  -

 ها و ...های پله دار، نشیمن گاههای پلکانی، مجسمهر تراسفضای مکث و گفتگو نظیایجاد  -

های مختلف و بستری برای اجتماعی و گردهمایی افراد و گروههای روزمره ،گذران اوقات فراغت، تعامالت ت جمعی فرصتی جهت رها شدن از تنشحیا

 (.1838همکار، و)بهزادفر حضور، آزادی بیان و ابراز آنها در فضاست

 های اجتماع پذیری:مولفه
کنند چون واملی که بر بعد کالبدی تاکید میگیرند. عقرار می «فعالیتی»و «کالبدی»باال در دو دسته کلی عوامل  عوامل های انجام شده،بر اساس پژوهش

 و)دانشپور بر بعد فعالیتی قضا اشاره دارندتامین خلوت، قلمرو، خوانایی، آسایش و امنیت هستند و عواملی هم چون تجارب محیطی، حضور و تعامالت اجتماعی 

 (.88،،183چرخچیان،
اند.محور این پژوهش ها بر مالت جمعی را محور خود قرار دادههای کالبدی فضا و تعاهای اخیر رابطه مشخصههای کالبدی: بسیاری از پژوهشالف(مولفه

کند و مشخصه های این سامانه فضایی بر تعامالت جمعی کاربران موثر مل میای فضایی عسامانه این است که در هر محیطی فضای کالبدی به مثابه

گیرد. بر این اساس مکان فیزیکی در انسان ساخت مورد مطالعه قرار می در این مطالعات رابطه میان سازماندهی اجتماعی و ساختار محیط. (Pasalar,2003)است

 نماید.رفتاری در فضا پشتیبانی میادهای حالت ایده آل به سه صورت از رفتار و روید

آورد. به عنوان مثال نور، ویژگی مهمی آسایش افراد در محیط را فراهم میهای الزم برای تداوم و پایایی کان فیزیکی عناصر فیزیکی و مشخصهنخست این که م

ها و ت و سازماندهی فضایی است که نظامی فراهم کننده امکاناکند. دوم این که محیط فیزیککان فیزیکی چگونگی آن را مشخص میدر محیط فیزیکی است که م

گیری روابط جمعی را تسهیل نموده، سطح به عبارتی محیط فیزیکی شکل ؛نمایدها را کمرنگ میبخشد و دیگر فعالیتی ویژه فعالیت در فضا را قوام میالگوها

مل ابعاد، هندسه فضا و روابط و ارتباطات فضایی در فضاهای فعالیت است. در نهایت محیط انسان آورد. این امر شامطلوبی از خلوت را در فضای فعالیت فراهم می
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-ات کاربران را تحت تاثیر قرار میساخت مولد وتضمین کننده احساسات، تجارب و ادراکات نمادین و زیبایی شناسانه است که به مثابه کیفیاتی در محیط، ادراک

 دهند.

فضا  .(Moleski&Lang,1986)نمایندهای رفتاری در فضا را کنترل میابطه بین تعامالت اجتماعی و نظامصورتی تعاملی و متغیر راین سه سطح همواره به 

های کاربران، چگونگی سازمان دهی فضا توسط معماران قابل درک است. درمحیط ریق تحلیل ساختار فضایی و فعالیتجمعی بوده که از ط-دارای منطقی اجتماعی

 Hiller)های فضایی هستند و از طرف دیگر محتوای فضایی محیط دارای الگوهای جمعی استی جمعی در محیط برخوردار از نظامانسان ساخت از یک طرف الگوها

and Hanson,1984). ر مستقیم داشته باشد. تاثی تواند بر ایجاد خلوت مطلوب نیزوب را تقویت نماید و هم چنین میتواند تعامالت اجتماعی مطلسازمان فضایی می

های فضاهای مورد نظر ت و خلوت مطلوب متناسب با فعالیتتوان از طریق سازمان دهی مناسب فضاها و چیدمان فضایی به سطح مناسبی از ارتباطادر واقع می

 .(Archea,1999)دست یافت

، موقعیت قرارگیری، آسایش در شرایط مختلف اقلیمی و امنیت در رابطه است.از فضای عمومی با عواملی هم چون نحوه دسترسی پذیری اجتماع کالبدی هایمولفه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:در رابطه با اجتماع پذیری فضا میهای آن بعاد کالبدی فضای عمومی و قابلیتا

 های سواره و پیادهموقعیت قرارگیری و دسترسی 

 گیری و سامان دهی فضاهای عمومیچگونگی شکل 

 (.81،،183)دانشپوروهمکار،فرم، هندسه، نظم، هماهنگی، تشخص، هارمونی، تنوع ابعاد و تناسبات و سایر ابعاد زیباشناسانه 

  ،شود یهای خوشایند برای افراد مدگی و دعوت کنندگی وایجاد تجربهسرزنراین فضاها موجب افزایش هیجان ووجود عناصر طبیعی د عالوه بر این موارد

 (.1831دیگران، و)دانشگرمقدم گرددایش حیات جمعی در فضا میباعث افزکه 
ها در آن است.بارکر بر ماهیت ضای کالبدی مستلزم مالحظه فعالیتدهد که مطالعه فبر مطالعات انسان و محیط نشان میهای فعالیتی: ادبیات حاکم ب( مولفه

. (Barker,1968)در فضاهای فعالیتی را به مثابه قابلیتی برای فضا مورد تاکید قرار داده استرفتاری فضاهای فعالیتی تاکید داشته است و تعامالت جمعی  -جمعی

شود بلکه کیفیت رفتارها و تعامالت اجتماعی در فضا نیز بر دلبستگی به آن تنها توسط وجوه فیزیکی تقویت می بر طبق این نظرات دلبستگی به مکان نه

تاثیر گذار باشد  بنابراین مشخصات کارکردی فضاهای عمومی می تواند برکیفیت و کمیت جذب مردم برای توقف و تعامل در این فضاها (.poll,2002)موثرهستند 

 (.،88:183چرخچیان، و)دانشپور 

دهند، به جذابیت فضاها پیوند می یکدیگروقوع رویدادهای خاص در فضا از قبیل نمایش های خیابانی، هنرهای عمومی و رخدادهایی از این دست که مردم را با 

یگر از سویی د .(whyte,1980)گرددها ایجاد میین مردم و تمایل به گفتگو بین آنهایی جهت برقراری ارتباط بر فرآیند چنین رخدادهایی، موقعیتافزایند و دمی

فضاهایی در برقراری تعامالت اجتماعی موفق هستند که از تعامل پویا، آموزش  های پیرامون خود نیز مرتبط است. هم چنینها و کاربریبعد فعالیتی فضاها با فعالیت

این امر  ؛ها حمایت نمایندو امکان بیان خالق افراد و گروه محیطی، تبادل آزاد اطالعات در قالب فعالیت هایی چون نمایش و آموزش مهارت، کسب تجارب محیطی

یری و تامین مابهگردد. دراین راستا شناخت ابعاد موثر در مولفه فعالیتی اجتماع پذمندی بیشتر میجه رضایتدر نتیمنجر به افزایش حس همبستگی اجتماعی و 

 گردد، ازجمله:ها منجر به افزایش حیات جمعی میازای کالبدی آن

 های مختلفارزیابی عملکرد فضاها در فصل 

 نحوه استفاده کاربران از فضاهای عمومی 

 گذران فراغتهای شرایط و ویژگی 

 مشکالت و موانع تحرکات پیاده 

ر درون فضاهای عمومی را بر مبنای مطالب اشاره شده در مورد اجتماع پذیری فضا و ابعاد مختلف کالبدی و فعالیتی فضاهای عمومی، فرآیند اجتماع پذیری د

 داننداوم حضور اجتماعی فعال درفضا میتدفضا و در لذت بردن ازحضورروانی وفیزیکی، ایشمرحله پذیرا بودن فضا جهت حضور افراد، تامین آس چهاربر مبتنی

 .(،183چرخچیان، و)دانشپور 
هخای  افخرادی اسخت کخه جهخت انجخام فعالیخت       های جمعی چه به صورت فعال و چه منفعل، وجود شرایط محیطی مناسب و حضور دیگرشرط اصلی بروز فعالیت

 باشدفضا میدر هاانسان حضور ساز زمینه که است دیگران با رابطه برقراری به نیاز هرانسان مهم ازنیازهای (.tang,2009)اندودهاختیاری وضروری به فضا مراجعه نم

 سخازند مخی  ارتباطخات را فخراهم   ایخن  کخه  فضخاهایی  لخذا  کندمی ایجاد افراد در را شدن داشته دوست و تعلق احساس که است الزم سو آن از متقابل اجتماعی روابط

 (.1831،)لنگشوندمی محسوب مطلوبی فضاهای

ی اجتماعی ، تراکم و ازدحام. این عوامل در تحلیلز: خلوت، قلمرو، حریم، فضای شخصیگیرد که عبارتند امی قرار بحث مورد مفاهیمی اجتماع پذیری دربارۀ

 گذارند.ط برای برقراری اجتماعی تاثیر میمحیبرداری افراد ازی بهرهنحوه تعامل ونیزتاثیر محیط فیزیکی براین ی تعامل رودرروی افراد ووروان شناختی، درنحوه

دهند. نیاز به خلوت، فضای شخصی و قلمروپایی در انسان کیفیت محیط را تحت تاثیر قرار میخلوت، فضای شخصی، ازدحام و رفتار قلمروپایی، ادراک راحتی و 

 (.1831وخانی،)ارژمند ت، خود شکوفایی و عزت نفس ربط دارد عمومیت دارد و به ارضای نیازهای دیگری چون امنی
های مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت ، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خودتواند یک موضوع فیزیکی، یک نگاهتماع پذیری و برقراری ارتباط، میاج

اخت کافی از انسان و شن (.،88:183، وچرخچیان)دانشپور های اجتماعی است ها و شبکهگروهها در آنمتناسب و درنتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت 

تواند در شکل دهی محیط برای برقراری بیشتر تعامل و ارتباط موثر باشد. لذا در این روند با بررسی انسان به عنوان یک اش با سایرین و چگونگی آن مینحوه ارتباط

های درای های اجتماعی و فعالیتهای رفتاری و مناسبتمالت اجتماعی است، شناخت قرارگاهطوح کمی و کیفی مختلفی از تعاموجود اجتماعی که دارای س

 .(1838فروطهماسبی،)بهزاد  کندو روابط معنادار، اهمیت پیدا می های اجتماعیهای بالقوه برای کنشظرفیت

های مردم و به طور عینی از موضع گیری طلوب تعامل، به طور ذهنی از گفتهل دارند . تعریف سطوح مافراد مختلف به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی تمای

. طریقه  (1831)لنگ،آید. هردو از تعریفی دارای ارزش باال برخوردارند و دارای جهت گیری اجتماعی و سیاسی هستنداری نسبت به زندگی خوب به دست میهنج
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نسجم و پایدار و ارتقای تعامل و حضور در فضاهای عمومی نیازمند این است که ما دانش خود را در باره چگونگی الگوهای مختلف یابی به روابط اجتماعی مدست

بقاتی را های مختلفی چون بررسی تعامالت بین نژادی، سنی، بین جنسی و بین طی گسترده از مطالعات را در زمینهاجتماعی شدن توسعه دهیم و این خود حوزه ا

 طلبد.می

های کالبدی و عینی را های ادراکی و مفهومی تا مولفهشود که طیف وسیعی از مولفهمالت اجتماعی به اختصار اشاره میای از موارد تاثیر گذار بر تعادر زیر پاره

از دیگر (. 1838طهماسبی، و)بهزادفر قرارگاه فیزیکی و...در بر میگیرد: ازدحام وتراکم، هنجارها و روابط اجتماعی، باورها و اخالق، طبقه بندی اجتماعی، خلوت و 

 خاطر احساس تعلق شود، افراد بیشتر محیط یک به نسبت رضایت احساس میزان قدر مندی است که هرمی توان در نظر گرفت موضوع رضایتهایی که مولفه

 خواهد بیشتر افراد بر محیط تاثیر و گرم تر در محیط نهایتاً روابط و کنندمی بیشتر آرامش احساس محیط آن در بودن از و نموده محیط آن به نسبت بیشتری

 مکانی وهویت اجتماعی خدمات، امنیت به دسترسی  :شوندمی بخش تنظیم سه در عمومی از فضاهای رضایت مندی در موثر عوامل(. 1831یحی و دیگران،)ذبشد

 (.1833خدائی، و یعیان)رفشدند شناسایی شهری عمومی فضاهای از شهروندان مندیرضایت بر عوامل تأثیرگذار ترین مهم عنوان به

 گيری:نتيجه
توان در کنار هم نگه داشت و است و این که افراد را چگونه می های دیجیتال اجتماع پذیری در جوامع به حال فراموشیدنیای صنعتی امروز با وجود سیستمدر 

مطابق تعریف آن باید بستر استفاده و ارتباط جمعی شهروندان و  نوعی فضایی عمومی است و فضای عمومی، کتابخانهمشارکت داد مورد توجه قرار گرفته است . 

د کتابخانه باید دارای مشخصه اجتماع پذیری معماری لذا یک فضای عمومی شهری مانن کاربران باشد و بتواند به افزایش فرصت تعامل اجتماعی کمک نماید.

 رسانه منزله به کتاب هستند. اهمیت دارا کتابخوانی و کتاب فرهنگ ارتقای و علم ترویج در را ایویژه نقش جامعه، مختلف افراد با ارتباط دلیل به هاکتابخانهباشد.

 .یابدمی تبلور« اجتماعی اثرگذاری»مفهوم با ارتباط در بیشتر هارسانه سایر همانند گروهی و فردی رفتار بر تاثیرگذار ای

 تا شودمی باعث فشار این و کنندمی حس جامعه در سایرین جانب از افراد که است فشاری ویژه به و پذیری جامعه فراگردهای مجموعه اجتماعی اثرگذاری

پاسخ  که شوند طراحی اییگونه به باید عمومی اوست. فضاهای هاینیاز معلول انسان هایفعالیتشود.  داده سوق جامعه از متابعت و رنگی هم درجهت آنها رفتار

 افراد مختلف زیرا باشند داشته حضور هم با مختلف هاینسل که دهندمی مردم به را امکان این عمومی فضاهای باشند سنی مختلف هایگروه متنوع نیازهای گوی

 مکان یک عنوان به های عمومیکتابخانه به افراد مراجعت کننده ترغیب های مولف از یکی پذیری اجتماع یمقوله دارند نیاز اجتماعی تعامل از مختلفی سطوح به

خالی  آورد وباعث رشد و شکوفایی افراد و هم چنین فراهم افراد بین مناسب جمعی هایفعالیت برای را هاییموقعیت تواندمی فضا پذیری است .اجتماع عمومی

 نماندن کتابخانه و مطالع به صورت گروهی و هم چنین مطالعه بین نسلی صورت پذیرد.
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