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چکیده
بیان مسئله: در روند توسعه شهرها با کمبود فضاهای عمومی مواجه هستیم و با افزایش روند فردگرایی در جامعه، 
نیاز به مکان هایی برای تعامالت اجتماعی و گردهمایی به شدت احساس می شود. مکان سوم، یکی از انواع فضاهای 
عمومی است که می تواند موجب دلبستگی به مکان گردد. کتابخانه عمومی به عنوان یک مکان سوم باید به گونه ای 
طراحی شود که به عنوان بستر مناسب و ظرفی اجتماعی، زمینه حضور شهروندان را فراهم نموده، موجب تشویق 
آنها به مطالعه شود و در مخاطبین دلبستگی ایجاد نماید. از پیامدهای توجه نکردن به این موضوع می توان به 
کاهش میزان استفاده از کتابخانه ها، کاهش نقش اجتماعی آنها، ازبین رفتن حس دلبستگی و جدایی افراد اشاره 

نمود؛ بنابراین نگاه به کتابخانه به عنوان یک مکان برای تعامل اجتماعی، پاسخ به نیاز جامعه امروز است. 
هـدف مقالـه: ایـن پژوهـش بـا هدف دسـتیابی بـه مؤلفه های مؤثر در ایجاد دلبسـتگی در کتابخانه هـای عمومی به 

انجام رسـیده اسـت. در این راسـتا پاسـخگویی به سـه پرسـش اساسـی زیر موردنظر بوده اسـت: 
سـؤال پژوهـش: چـه عواملـی موجـب دلبسـتگی به مـکان در فضاهای عمومی می شـود؟ کدام متغیرهـا تأثیرگذاری 
بیشـتری در ایجـاد دلبسـتگی بـه مـکان در نمونـه مـورد بررسـی دارنـد؟ و راهکارهـای طراحی کتابخانه به عنـوان مکان 

سـوم به نحوی کـه در مخاطبین دلبسـتگی ایجـاد کنـد، کدام اند؟ 
روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و روش تحقیق در این نوشتار، بر اساس روش کیفی و کمی 
می باشد و بر استدالل منطقی استوار است. شیوه جمع آوری اطالعات به منظور دستیابی به مبانی نظری تحقیق، 
مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است و مؤلفه ها از میان متون استخراج شده اند. در ادامه به بررسی و تحلیل 
دلبستگی به مکان در چهار کتابخانه موفق ایران، چون باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، کتابخانه جندی شاپور و 
کتابخانه قلم پرداخته شده است. در نهایت میزان تأثیرگذاری مؤلفه ها در نمونه باغ کتاب، از طریق پرسش نامه مورد 
سنجش قرار گرفته و از روش های انعطاف پذیری مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند و راهکارهایی برای طراحی کتابخانه 

به عنوان مکان سوم با رویکرد ایجاد دلبستگی به مکان در کاربران ارائه شده است.
نتیجه گیـری: در ایـن پژوهـش مشـخص شـد کـه شـش بعـد کالبـدی، اجتماعـی، عملکـردی، معنایـی، احساسـی، 
فـردی و زمانـی در ایجـاد و ارتقـا دلبسـتگی بـه مـکان در کتابخانه هـای عمومـی تأثیرگذارنـد. نتایـج ایـن پژوهـش بـر 
اهمیـت مؤلفه هـای احساسـی و کالبـدی بـا باالترین ضریب همبسـتگی با حس دلبسـتگی به مـکان تأکید می کند. 
براین اساس از میان شاخص های مؤلفه احساسی، شاخص »رضایتمندی« و از میان شاخص های مؤلفه کالبدی، 
شـاخص »راحتـی« بیشـترین تأثیـر را بـر حـس دلبسـتگی بـه مـکان دارنـد. در پایان مقالـه، راهکارهای عملـی در زمینه 

طراحـی کتابخانـه بـر مبنـای ویژگی هـای مـکان سـوم و بـا تأکیـد بـر افزایـش دلبسـتگی به مـکان ارائه شـده اسـت.
واژگان کلیدی: دلبستگی به مکان، فضاهای عمومی، کتابخانه ، مکان سوم.
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Abstract:
Human beings are social creatures and they have to attend public and informal spaces for the 
meeting of their needs. This is while we are faced with the shortage of the public spaces in the 
course of the cities’ development and there is felt a need for places for social interaction and 
gathering with the ascent in the society’s individualization trend.
Third place is a general term for various kinds of the public spaces that host the regular, 
voluntary and informal assemblies away from the work and home areas. The third place is 
a space enabling the meeting and conversation with friends, neighbors, coworkers and even 
strangers. The individuals with various age and gender properties can satisfy their required 
wants and perform their needed activities through presence in these social spaces. The third place 
possesses the potential for the creation of opportunities in line with the individuals’ gathering 
around and establishment of social relations and it can set the ground for the development of a 
sense of attachment. 
The human beings’ need for the affectionate interaction with the place where in they live and/or, 
in other words, attachment to the place is amongst the most important aspects of the human-place 
relationship that has to be taken into account by the urban architects, designers and planners. 
Attachment to a place is the point at which the contextual elements, activities and mental concepts 
of the place intersect. This sense of attachment causes the transformation of space to a place with 
certain sensory and behavioral attributes for the individuals.
Library is a sort of public space and, as clearly understood from its definition, the public spaces 
should be the ground of the citizens and users’ use and collective communication and they have 
to be able to contribute to the increase in the opportunities of the social interaction. Thus, a 
public urban space like a library should induce the trait “attachment to the place”. Due to the 
communication with the various individuals of the society, libraries play a particular role in the 
promotion of science and enhancement of the culture of book and book-reading.
As a third place, a public library should be designed in such a way that it can set the ground for 
the citizens’ presence as the proper social locus and container and encourage them to study and 
create a sense of attachment in the attendants. Amongst the outcomes of this issue’s negligence, 
the reduction in the amount of the libraries’ use and reduction in their social roles, vanishing of 
the sense of attachment and individuals’ separation can be pointed out. Therefore, approaching 
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the library as a place for the social interaction 
has come about for responding to the needs of 
the today’s society. The present study aims at 
achieving the indicators effective in the creation 
of attachment to the public libraries.
In line with this, efforts will be made for 
finding answers to the following three essential 
questions: what factors cause attachment to 
the place in the public spaces? What variables 
exert a larger deal of effect on the creation of 
attachment to place in the studied case? What are 
the solutions for designing libraries as the third 
place in such a way that a sense of attachment 
can be provoked in the attendants?
The present study is an applied research which 
has been carried out based on a qualitative 
and quantitative study method. The study has 
been drawn on logical reasoning. The method 
of gathering information for the achievement of 
the study’s theoretical foundation is the library 
and documentary research and the indicators 
have been extracted from inside the texts. In 
this study and in the first step, concepts like 
third place, attachment to place, attachment 
to public libraries as the first of the society’s 
public spaces and legality governing the 
designing of the libraries have been scrutinized 
for the achievement of the study’s theoretical 
foundations; then, the attachment to place has 
been analyzed and investigated in four successful 
library in Iran, namely Tehran’s garden of books, 
Iran’s national Library, Jondi Shapour Library 
and Pen Library.
In the end, the extent of the indicators’ influence 
on the sample “garden of books” has been 
assessed through questionnaires based on 
flexible method following which the indicators 
were extracted within the format of diagrams. 
Next, solutions have been offered for designing 
libraries as the third places with an approach to 
sense of attachment to place in the users.
It was made clear in this study that six aspects, 
namely contextual, social, functional, semantic, 
sensory, individual and temporal, have effects 
on the creation and enhancement of attachment 
to place in the public libraries. The results of 
this study emphasize on the importance of the 
sensory and contextual indicators with the 
highest coefficient of correlation with the sense 
of attachment to place. Based thereon, amongst 

the indices of the indicator “sensory aspect”, 
“satisfaction” and, amongst the indices of the 
indicator “contextual aspect”, “comfortability 
and convenience” have the highest effect on 
the sense of attachment to the place. In the end 
of the article, practical solutions have been 
offered for the designing of the library based 
on the attributes of the third place and with an 
emphasis on the increase in the attachment to 
the place.
In the end, the designing solutions have been 
offered with the format of six aspects, namely 
contextual, social, functional, semantic, sensory 
and temporal, and 25 indicators. Therefore, the 
application of these solutions in the designing 
and redesigning of the public spaces like public 
libraries enables the transformation of these 
spaces into third places that can create a sense 
of spatial attachment in the attendants. This 
means that the higher the sense of attachment 
to the public spaces citywide such as libraries 
in the individuals and attendants, the more 
frequent would be their voluntary presence in 
the intended spaces. Thus, sense of attachment 
to a place is a significant factor when designing 
an environment.
Keywords:Keywords: attachment to place, public spaces, 
libraries, third place.
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مقدمه
تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی و به ویــژه تحــوالت فناورانــه چنــد 
، نوعــی نــگاه جدیــدی را نســبت بــه نقــش و جایــگاه  دهــه اخیــر
کتابخانــه و عملکــرد آن ایجــاب کــرده اســت. امــروزه، همــگام 
نهادهــای  روزافــزون،  دگرگونی هــای  و  فنــاوری  تحــوالت  بــا 
ــیوه های  ــتفاده از ش ــه اس ــود، ب ــای خ ــظ و بق ــرای حف ــی، ب اجتماع
نویــن و راهکارهــای مؤثرتــر نیــاز دارنــد؛ بنابرایــن ضــروری اســت 
ــه  ــراد جامع ــه اف ــی را ک ــکلی کارآمــد، خدمات ــه ش ــا ب ــه کتابخانه ه ک
کتابخانه هــا  بنابرایــن  ســازند؛  فراهــم  را  هســتند  آن  خواهــان 
ــات  ــه خدم ــند ک ــته باش ــی داش ــرد موفق ــد عملک ــی می توانن زمان
ارائــه  خــود  مراجعیــن  نیازهــای  و  انتظــارات  پایــه  بــر  مناســبی 
ــن  ــر ای ــوند. ذک ــا ش ــه فض ــران ب ــب دلبســتگی کارب ــد و موج دهن
نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه معمــاری کتابخانه هــای عمومــی 
دلبســتگی  و  رضایــت  میــزان  بــر  مؤثــر  عوامــل  مهم تریــن  از 

مراجعــان اســت. 
کتابخانــه  اولدنبــرگ1  نظریــه  دنبــال  بــه   2000 ســال  از 
اســتفاده  بســتر  بایــد  بنابرایــن  اســت،  ســوم  مــکان  نوعــی 
بــه  بتوانــد  و  باشــد  کاربــران  و  شــهروندان  ارتباط جمعــی  و 
افزایــش فرصــت تعامــل اجتماعــی کمــک نمایــد. عالوه بــرآن 
کتابخانه هــا بــه دلیــل ارتبــاط بــا افــراد مختلــف جامعــه، نقــش 
ویــژه ای را در ترویــج علــم و ارتقــای فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانــی 
ــی،  ــای عموم ــوان فضاه ــا به عن ــی کتابخانه ه ــتند. طراح دارا هس
بــرای تشــویق افــراد بــه مطالعــه و کمــک بــه توســعه علمــی و 
زمینه هــای  کــه  باشــند  به گونــه ای  بایــد  جامعــه  در  فرهنگــی 

ــار  ــی اقش ــرای تمام ــری ب ــزان بهره گی ــش می ــت افزای الزم را در جه
ســازند.  فراهــم  را  جامعــه 

از جملــه اهــداف ایــن پژوهــش دســتیابی بــه عواملــی اســت 
کــه می توانــد افــراد گوناگــون را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد و 
باعــث جــذب تمامــی اقشــار بــا هــر رده ســنی و جنســیتی شــوند، 
آنهــا  نیازهــای آن هــا را بــرآورده ســازد و گونــه ای دلبســتگی در 
ایجــاد کنــد. در ایــن راســتا پاســخگویی بــه ســه پرســش اساســی 

زیــر موردنظــر بــوده اســت:
- چــه عواملــی موجــب دلبســتگی بــه مــکان در فضاهــای 

می شــود؟ عمومــی 
- کــدام متغیرهــا، تأثیرگــذاری بیشــتری در ایجــاد دلبســتگی 

بــه مــکان در نمونــه مــورد بررســی دارنــد؟
- راهکارهــای طراحــی کتابخانــه به نحوی کــه در مخاطبیــن 

دلبســتگی ایجــاد کنــد، کدام انــد؟
بــرای رســیدن بــه پاســخ ســؤاالت، ضمــن مــرور نظریه هــا 
مکان هــای  رابطه بــا  در  مــکان  بــه  دلبســتگی  رویکردهــای  و 
کتابخانــه  چندیــن  عمومــی،  کتابخانه هــای  نظیــر  ســوم 
گرفــت.  قــرار  بررســی  مــورد  ایــران  و  جهــان  سراســر  در  موفــق 
از  کتــاب،  بــاغ  نمونــه  در  مؤلفه هــا  تأثیرگــذاری  میــزان  ســپس 
طریــق پرســش نامه مــورد ســنجش قــرار گرفــت و در نهایــت 
راهکارهایــی بــرای ایجــاد دلبســتگی بــه مــکان در مجموعه هــای 

اســت. شــده  ارائــه  شــهری  کتابخانه هــای  نظیــر  فرهنگــی 
کتابخانه هــا  طراحــی  بــه  نکــردن  توجــه  پیامدهــای  از 
کاهــش  کتابخانــه،  از  اســتفاده  میــزان  کاهــش  بــه  می تــوان 

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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یکــی  می باشــد.  و...  عمومــی  کتابخانه هــای  اجتماعــی  نقــش 
کتابخانه هــای  در  اجتماعــی  تعامــالت  بــودن  کــم  عوامــل  از 
و  داخــل  فضــای  در  گفتگــو  و  بحــث  امــکان  نبــود  عمومــی 
ــاد شــبکه های  ــع ایج ــر مان ــن ام ــه ای ــت ک ــه کتابخانه هاس محوط
بنابرایــن  می شــود؛  داوطلبانــه  فعالیت هــای  و  اجتماعــی 
دســتیابی بــه راه هــای حفــظ بقــای کتابخانه هــا به عنــوان یــک 
مــکان ســوم و بســتری بــرای تعامــالت اجتماعــی، امــری ضــروری 

می رســد. نظــر  بــه 

روش تحقیق
می باشــد.  کمــی  و  کیفــی  روش   ، نوشــتار ایــن  تحقیــق  روش 
بخــش کیفــی پژوهــش بــه تفســیر شــرایط می پــردازد و بــر نقــش 
ــق  ــل از تحقی ــۀ حاص ــی در نتیج ــری حیات ــه عنص ــان به منزل محقق
تأکیــد خــاص دارد. شــیوه جمــع آوری اطالعــات در ایــن بخــش، 
تصویــری  چاپــی،  منابــع  و  اســناد  مقــاالت،  کتاب هــا،  مطالعــه 
و اینترنتــی به منظــور دســتیابی بــه مبانــی نظــری و اســتفاده از 
تجربیــات ســایر محققیــن و نیــز درک مســئله می باشــد کــه بــا 
جســتجو در کتابخانه هــا، پایگاه هــای اطالعاتــی، وب ســایت ها، 
مشــاوره ها و... حاصــل شــده و مؤلفه هــا از میــان متــون اســتخراج 
شــده اند. جهــت دســتیابی بــه مبانــی نظــری تحقیــق، مفاهیمــی 
بــه  دلبســتگی  مــکان،  بــه  دلبســتگی  ســوم،  مــکان  چــون 
کتابخانه هــای عمومــی به مثابــه اولیــن فضــای عمومــی جامعــه و 
ــده و  ــق ش ــا تدقی ــی کتابخانه ه ــر طراح ــم ب ــای حاک قانون مندی ه
ســپس بــه اســتخراج مؤلفه هــا در قالــب نمــوداری پرداختــه شــده 
اســت. در ادامــه بــه بررســی و تحلیــل دلبســتگی بــه مــکان در 
چهــار کتابخانــه موفــق ایــران، چــون بــاغ کتــاب تهــران، کتابخانــه 
ملــی ایــران، کتابخانــه جندی شــاپور و کتابخانــه قلــم پرداختــه 

شــده اســت. در نهایــت داده هــا از روش هــای انعطاف پذیــری 
مــورد تحلیــل و تفســیر قــرار گرفتنــد و راهکارهایــی بــرای طراحــی 
کتابخانــه به عنــوان مــکان ســوم بــا رویکــرد ایجــاد دلبســتگی بــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــران ارائ ــکان در کارب م
ــی در  ــدل مفهوم ــا و م ــنجش مؤلفه ه ــه س ــی ب ــش کم در بخ
یکــی از نمونه هــای مــوردی پژوهــش پرداختــه شــده اســت. ابــزار 
گــردآوری داده هــا پرســش نامه ای بــا 27 پرســش اصلــی اســت کــه 
بــا احتســاب بخش هــای فرعــی، شــامل 35 پرســش بســته و یک 
پرســش بــاز اســت. پرســش ها )گویه هــا( در شــش بخــش اصلی 
بــه ســنجش مؤلفه هــای دلبســتگی بــه مــکان در مجموعــه بــاغ 
ــش نامه ها  ــی پرس ــان از روای ــرای اطمین ــت. ب ــه اس ــاب پرداخت کت
از نظــرات کارشناســان و اســتادان دو حــوزه کتابــداری و معمــاری 
اســتفاده شــد کــه نظــرات آن هــا در پرســش های پرســش نامه 
طیــف،  هــم  پرســش های  پایایــی  همچنیــن  گردیــد.  اعمــال 
آلفــای  کمــک ضریــب  بــه  در هــر بخــش به صــورت جداگانــه و 
کرونبــاخ محاســبه گردیــد و در جــدول 1 قابل مشــاهده اســت. 
مجمــوع  در  پرســش نامه  اصلــی  بخش هــای  کرونبــاخ  آلفــای 
داده هاســت.  گــردآوری  ابــزار  مناســب  پایایــی  نشــان دهنده 
ــم  بــرای تعییــن تعــداد نمونه هــای آمــاری، از فرمــول انتخــاب حج
نمونــه بــا جامعــه نامحــدود و متغیــر کیفــی اســتفاده شــد و عــدد 
نتایــج  شــدن  دقیق تــر  بــرای  نگارنــدگان  آمــد.  دســت  بــه   96
تحقیــق، حجــم نمونــه را بــه 106 افزایــش دادنــد. الزم بــه ذکــر اســت 
پرســش نامه ها به صــورت تصادفــی بیــن مراجعه کننــدگان بــه 
مجموعــه بــاغ کتــاب توزیــع شــده اســت و محاســبه و تحلیــل 
 26  SPSS نرم افــزار  کمــک  بــه  آمــاری  اســتنتاج های  و  داده هــا 

ــت. ــده اس ــام ش انج

جدول شمارۀ 1 : موضوع پرسش های پرسش نامه و آلفای کرونباخ هر گروه )منبع: نگارندگان(
Table 1: Subject Questionnaire Questions and Cronbach›s Alpha for each group (Source: Authors)

آلفای کرونباخ شماره گویه ها تعداد گویه ها موضوع کلی پرسش ها ردیف

0.880 9 تا 15 7 مؤلفه های کالبدی 1

0.851 16 تا 22 7 مؤلفه های اجتماعی 2

0.823 23 تا 26 4 مؤلفه های عملکردی 3

0.868 27 تا 28 2 مؤلفه های معنایی 4

0.847 29 تا 32 4 مؤلفه های احساسی 5

33 تا 34 2 مؤلفه های زمانی 6

9 تا 34 26 مجموع
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پیشینه تحقیق
تحقیـــق حاضـــر از ســـه مفهـــوم کلـــی دلبســـتگی بـــه مـــکان، 
مـــکان ســـوم و کتابخانه هـــای عمومـــی تشـــکیل شـــده اســـت.

و  هیدالگـــو2  مـــکان  بـــه  دلبســـتگی  خصـــوص  در 
مـــکان  بـــه  دلبســـتگی  بـــرای  را  تعریفـــی   )2001( هرنانـــدز3 
یـــک  در  افـــراد  بیـــن  احساســـی  پیونـــد  »یـــک  آورده انـــد: 
کـــه  معتقدنـــد  نیـــز  تیلـــور  و  شـــوماخر  خـــاص«،  محیـــط 
بیـــن  مثبـــت،  احساســـی  »پیونـــد  مـــکان:  بـــه  دلبســـتگی 
آن  اصلـــی  ویژگـــی  کـــه  اســـت  خـــاص  مـــکان  بـــا  شـــخص 
تمایـــل شـــخص بـــه حفـــظ ارتبـــاط نزدیـــک بـــا چنیـــن مکانـــی 
دانشـــپور  مطالعـــات   .)Alexander, 2008: 8( می باشـــد«، 
نشـــان می دهـــد: هرچـــه میـــزان دلبســـتگی افـــراد نســـبت بـــه 
ـــارکت  ـــه مش ـــا ب ـــخگویی آن ه ـــزان پاس ـــد، می ـــش یاب ـــکان افزای م
)دانشـــپور  می یابـــد  افزایـــش  نیـــز  آن  نگهـــداری  و  حفـــظ  در 
زمینـــه  در  صورت گرفتـــه  مطالعـــات   .)1388 همـــکاران:  و 
دلبســـتگی بـــه مـــکان بـــر عوامـــل گوناگونـــی اشـــاره داشـــته اند 

نمـــود: اشـــاره  زیـــر  مـــوارد  بـــه  می تـــوان  کـــه 
 )Low :مطالعاتـــی کـــه بـــه عامـــل زمـــان اشـــاره داشـــته اند
)Bonaiuto et al, 1999: 152- )Altman, 1992: 1-12 & و 

اشـــاره  کاربـــران  فـــردی  ویژگی هـــای  بـــه  کـــه  مطالعاتـــی   .172(
بـــه  فـــردی  از  دلبســـتگی  میـــزان  می دهنـــد  نشـــان  و  دارنـــد 
فـــرد دیگـــر متفـــاوت اســـت )Tuan, 1977(. نتایـــج پژوهـــش 
ریمونـــد و همـــکاران )2010( بـــا هـــدف ســـنجش دلبســـتگی بـــه 
مـــکان، وابســـتگی فـــردی، جمعـــی و محیطـــی نشـــان می دهـــد، 
ــی و  ــای طبیعـ ــه جنبه هـ ــتگی هایی را باتوجه بـ مخاطبیـــن دلبسـ
ــای مردمـــی و اجتماعـــی  ــور جنبه هـ ــه و همین طـ فیزیکـــی منطقـ
ـــا  ـــط ب ـــات مرتب ـــه ای از مطالع ـــد. خالص ـــاس می کنن ـــود احس در خ

ــه مـــکان در جـــدول 2 آمـــده اســـت. ادبیـــات دلبســـتگی بـ
 جدیـــدی اســـت کـــه در دهـــه 

ً
مـــکان ســـوم مفهـــوم نســـبتا

جامعـــه  وارد  اخیـــر  ســـال  چنـــد  طـــی  تنهـــا  شـــده  مطـــرح   90
ــا  ــیاری بـ ــان بسـ ــده اســـت و همچنـ ــورمان شـ ــازی کشـ شهرسـ
ایـــن مفهـــوم آشـــنا نیســـتند، بنابرایـــن منابـــع و پژوهش هـــای 
اندکـــی را می تـــوان داخـــل ایـــران یافـــت کـــه بـــه ایـــن مفهـــوم 
 بـــه در ارتبـــاط آن بـــا مفاهیـــم اجتماعـــی پرداختـــه 

ً
و مشـــخصا

ری  توســـط  اولین بـــار  کـــه  ســـوم  مـــکان  اصطـــالح  باشـــد. 
»مـــکان  کتـــاب  در  آمریکایـــی  جامعه شـــناس  اولدنبـــرگ 
ـــردن  ـــاه ب ـــرای پن ـــی ب ـــوان مکان ـــت، به عن ـــه کار رف ـــی« ب ـــوِب عال خ
از خانـــه و کار لقـــب گرفـــت. مکانـــی کـــه امـــکان دیـــدار و مـــراوده 
را  غریبه هـــا  حتـــی  و  همـــکاران  همســـایگان،  دوســـتان،  بـــا 
ــم  ــه هـ ــردم بـ ــتگی مـ ــش دلبسـ ــث افزایـ ــی آورد و باعـ ــم مـ فراهـ

می شـــود و تعامـــالت اجتماعـــی و حـــس تعلـــق بـــه مـــکان را 
در   .)Oldenburg, 1999( می دهنـــد  افزایـــش  مـــردم  نـــزد 
مـــکان  زمینـــه  در  را  خـــود  پژوهش هـــای  محققانـــی  ادامـــه 
ســـوم ادامـــه دادنـــد، از جملـــه: تقـــوی و ترکاشـــوند در مقالـــه ای 
بهبـــود  در  شـــهری  ســـوم  مکان هـــای  »نقـــش  عنـــوان  بـــا 
تعامـــالت اجتماعـــی« بـــه معرفـــی مکان هـــای ســـوم در شـــهر 
ســـنگدهی  )تقـــوی  پرداخته انـــد  آنهـــا  ویژگی هـــای  بیـــان  و 
در   )2010( بوســـن،  و  متـــا  همچنیـــن   .)1393 ترکاشـــوند،  و 
مقالـــه ای بـــا عنـــوان »مکان هـــای ســـوم و زندگـــی اجتماعـــی 
در  ســـوم  مـــکان  مؤثـــر  ویژگی هـــای  بررســـی  بـــه  خیابان هـــا« 

پرداخته انـــد. اجتماعـــی  تعامـــالت  ایجـــاد 
و  هســـتند  عمومـــی  فضاهـــای  نوعـــی  کتابخانه هـــای 
شـــده  شـــناخته  به خوبـــی  جوامـــع  همـــه  در  آنهـــا  اهمیـــت 
اســـت. از جملـــه تحقیقـــات انجـــام شـــده در ارتبـــاط بـــا کتابخانـــه 
بـــه  می تـــوان  اجتماعـــی  تعامـــالت  بـــرای  بســـتری  به عنـــوان 
)اندیشـــمند، 1397( اشـــاره کـــرد کـــه در مقالـــه ای بـــا عنـــوان 
بـــه  عمومـــی«،  کتابخانه هـــای  بـــودن  اجتماع پذیـــر  »بررســـی 
اثرگـــذاری اجتماعـــی کتابخانه هـــا اشـــاره نمـــوده و بـــه مقولـــه 
همچنیـــن  اســـت.  پرداختـــه  کتابخانه هـــا  در  اجتماع پذیـــری 
 )1396( )1394( و صـــراف زاده و همـــکاران،  نوکاریـــزی و فربـــد 
راهکارهـــای بـــرای افزایـــش تعامـــالت اجتماعـــی در کتابخانـــه 

ارائـــه داده انـــد.
ــاط  ــکان را در ارتبـ ــتگی مـ ــه دلبسـ ــی کـ ــداد پژوهش هایـ تعـ
ــیار  ــد، بسـ ــی می کننـ ــوم بررسـ ــکان سـ ــوان مـ ــه به عنـ ــا کتابخانـ بـ
انـــدک هســـتند. امـــا از میـــان همیـــن تعـــداد انـــدک نیـــز نگارندگان 
پژوهشـــی کـــه مؤلفه هـــای دلبســـتگی بـــه مـــکان در آن تحلیـــل 
و راهکارهایـــی جهـــت طراحـــی ارائـــه شـــده باشـــد، نیافتنـــد و اکثـــر 
ـــکان  ـــه م ـــتگی ب ـــزان دلبس ـــنجش می ـــی و س ـــه بررس ـــات ب تحقیق
پرداخته انـــد. درحالی کـــه نیـــاز بـــه انجـــام چنیـــن پژوهشـــی در 
جوامـــع امـــروزی کـــه در آن شـــبکه ها و رســـانه های اجتماعـــی 
در  به خصـــوص  و  رســـانده اند  حداقـــل  بـــه  را  حضـــوری  ارتبـــاط 
جامعـــه مـــا کـــه بـــا کمبـــود فضاهـــای جمعـــی به عنـــوان بســـتری 
بـــرای تعامـــالت اجتماعـــی روبـــه رو هســـتیم، احســـاس می شـــود.

مبانی نظری
فضای عمومی

محیط هــای  و  شــهرها  بخــش  مهم تریــن  عمومــی  فضاهــای 
تمــاس،  بیشــترین  عرصه هایــی  چنیــن  در  هســتند.  شــهری 
ارتبــاط و تعامــل بیــن انســان ها رخ می دهــد. ایــن عرصه هــا تمــام 
بخش هــای بافــت شــهری را کــه مــردم بــه آن دسترســی فیزیکــی 
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جدول 2: مرور مؤلفه های دلبستگی به مکان از دید پژوهشگران و محققین )منبع: نگارندگان(
Table 2: Review of components of place attachment from the perspective of researchers and researchers  (Source: Authors)

مؤلفه هاپژوهشگرانمؤلفه هاپژوهشگران

 Anton &
Lawrence, 2014

دسترسی به کتابخانه، ایمنی، زیبایی، عناصر 
طبیعی، مبلمان و تجهیزات، امکانات

 Hidalgo &
Hernandez, 2001

امنیت و راحتی، آرامش، خاطره انگیزی

Stedman, 2003 ،رضایتمندی، پاسخگویی به نیازها، هویت مندی
خاطره انگیزی، میزان تحصیالت، ابعاد کالبدی، 

دسترسی به کتابخانه، ایمنی، زیبایی، عناصر 
طبیعی، مبلمان و تجهیزات، امکانات

 Brown & Werner,
1985

مشارکت مردم، تعامالت اجتماعی، سن، جنسیت، وضعیت 
تأهل، میزان تحصیالت، شغل، ایمنی، زیبایی عناصر طبیعی، 

امکانات، مبلمان و تجهیزات

 Shumaker &
Taylor, 1983

تعامل عاطفی، پاسخگویی به نیازها، مدت 
اقامت در هر بار مراجعه، جمعیت اجتماعی، 

همگن بودن کاربران و مخاطبین، حریم شخصی، 
فضاهای جمعی، دسترسی به کتابخانه، ایمنی، 

زیبایی، عناصر طبیعی، مبلمان و تجهیزات، 
امکانات

Tuan, 1977 مشارکت مردم، امنیت و راحتی، تعامالت اجتماعی، حمایت
اجتماعی، همگن بودن کاربران و مخاطبین، حریم شخصی، 

فضای جمعی، مدت عضویت در کتابخانه، مدت اقامت در هر 
بار مراجعه

 Low & Altman,
1992

امنیت و راحتی، حمایت اجتماعی، تعامالت 
اجتماعی، همگن بودن کاربران و مخاطبین، حریم 

شخصی، فضای جمعی

Waxman, 2006 مبلمان و دکور جذاب، بوی خوب، مبلمان راحت، تمیزی، نور
مناسب، تعامالت اجتماعی، اعتماد و احترام، حمایت اجتماعی

Relph, 1976 ،تعامالت اجتماعی، تنوع فعالیتی، هویت مندی
خاطره انگیزی، مدت عضویت در کتابخانه، 

آسایش اقلیمی محیطی

Bonaiuto, 1999 مشارکت مردم، امنیت و راحتی، تعامالت اجتماعی، حمایت
اجتماعی، همگن بودن کاربران و مخاطبین، حریم شخصی، 

فضای جمعی، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان 
تحصیالت، شغل

دانشپور و 
دیگران، 1388

آرامش - تعامل عاطفی - تنوعی فعالیتی - 
پاسخگویی به نیازها - آسایش اقلیمی محیطی 

- چیدمان کارآمد - خاطره انگیزی

تنوع فعالیتی، تعامل عاطفیچرخچیان، 1388

Lewicka, 2009سن - میزان تحصیالت Scannell & Gifford
2010

تعلق خاطر

و بصــری دارنــد، در برمی گیــرد )Tibaldes, 2003: 15(. همچنین 
فضایــی  عمومــی  فضــای  اســت:  معتقــد  زمینــه  ایــن  در  والــرز 
اســت کــه در آن بــا غریبه هــا ســهیم هســتیم، مردمــی کــه اقــوام، 

.)215 :1391 ، ــتند )مدنــی پــور ــا نیس ــکار م ــا هم ــتان ی دوس
بــرای  قابل دســترس  فضایــی  را  عمومــی  فضــای  کرمونــا4، 
آزادی عمــل و حــق موقــت تعریــف  ارائه دهنــده   ، همــه اقشــار
زمینــی  و  نمایــش  و  رفتــار  بــرای  صحنــه ای  را  آن  و  می کنــد، 
می دانــد  اجتماعــی  تعامــالت  بــرای  بی طــرف  و  مشــترک 
عمومــی  فضاهــای  کلــی  طــور  بــه   .)Carmona et al, 2004(
انســان  روحــی  نیازهــای  بــه  پاســخگویی  بــه  قــادر  بایســتی 
دهنــد  ارائــه  ســاکنین  بــرای  را  مطلــوب  کیفــی  ســطح  و  باشــد 

.)7  :1394 همــکاران،  و  مردانــی  )علــی 

مکان سوم5
ــت  ــی اس ــه مکان ، بلک ــل کار ــه مح ــت ن ــه اس ــه خان ــوم ن ــکان س م
میــان ایــن دو بــرای مالقــات بــا دوســتان، اســتراحت و جایــی 
بــرای خــوردن و نوشــیدن بــدون فشــار و اســترس. اولدنبــرگ 
ســوم،  مکان هــای  می کنــد:  تعریــف  این گونــه  را  ســوم  مــکان 
کنــار  در  آنجــا  در  می تواننــد  مــردم  کــه  هســتند  مکان هایــی 
ــم ارتبــاط برقــرار می کننــد. در مقابــل  یکدیگــر جمــع شــده و بــا ه
(، مــکان ســوم بــه  مــکان اول )خانــه( و مــکان دوم )محــل کار
مــردم اجــازه می دهــد کــه در کنــار یکدیگــر بــوده و از گفتگــو کردن 
و در کنــار هــم بــودن لــذت ببرنــد گوشــه خیابان هــا، کافی نت هــا، 
قهوه خانه هــا، کتابخانه هــا و دیگــر مکان هــای ســوم به عنــوان 
مــردم  رنــگ  پــر  حضــور  اســاس  و  ســرزنده  اجتماعــات  قالــب 

 .)3 )ضمیــری، 1394:  هســتند 
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انسان هاســت،  ماهیــت  از  جزئــی  اجتماعــی  تعامــالت 
جهــت  مکان هایــی  بــه  تعامــالت  ایــن  ایجــاد  بــرای  مــردم  و 
گذرانــدن ســاعاتی لذت بخــش، بــدون داشــتن هدفــی خــاص و 
مشــخص کــه زمینــه را بــرای معنا بخشــیدن بــه زندگی غیررســمی 
ــد.  ــاز دارن ــد، نی ــاد می کن ــی ایج ــمی و خانوادگ ــی رس ــم زندگ و ترمی
مــکان ســوم پتانســیل ایجــاد فرصت هایــی بــرای در کنــار هــم 
قرارگرفتــن افــراد و برقــراری روابــط اجتماعــی را دارد )ســیاوش 

پــور و دیگــران، 1398: 3(.

کتابخانه به عنوان مکان سوم 
از ســال 2000 بــه بعــد کتابخانــه به عنــوان یــک مــکان ســوم مطــرح 
ــه  ــردد ب ــکان برمی گ ــوان م ــه به عن ــوم کتابخان ــع مفه ــد. در واق ش
اثــر اولدنبــرگ جامعه شــناس آمریکایــی کــه ایــده مــکان ســوم را 

مطــرح کــرد.
دوســتانه  فضایــی  ایجــاد  بــا  می تواننــد  کتابخانه هــا 
جهــت تبــادل و گفتمــان حــس آرامــش و لــذت از مــکان را در 
مــورد  ســوم  مکان هــای  از  یکــی  و  کــرده  ایجــاد  خــود  کاربــران 
بــرای  جایــی  می توانــد  کتابخانــه  باشــند.  اولدنبــرگ  اشــاره 
و  دوســت-یابی  افــراد،  رســمی  و  غیررســمی  گردهمایی هــای 
، تفریــح و گذرانــدن اوقــات فراغــت،  آشــنایی افــراد بــا یکدیگــر
بحــث و گفتگوهــای علمــی، بــرای جامعه پذیــری، گــپ و گفــت، 
اجتماعــی،  گروهــی  جلســات  دانش آمــوزان،  گروهــی  مطالعــه 
ســخنرانی نویســندگان کتاب هــای برگزیــده، به عنــوان محیطــی 
بــرای  داســتان  خوانــدن  بــرای  مکانــی  نوجوانــان،  بــرای  امــن 
کــودکان، بــرای خوانــش گروهــی، بــرای جلســات جمع خوانــی 
نوســوادان و... مورداســتفاده قــرار گیــرد، بــرای ایفــا کــردن چنیــن 
نقش هایــی نیــاز اســت کــه کتابخانــه فضاهایــی همچــون بوفــه، 
کالس هــای  نشســت،  اتاق هــای  کــودکان،  بــازی  زمین هــای 
کــه  عصــری  در  باشــد.  داشــته  کنفرانــس  اتــاق  و  آموزشــی 
مجــازی  ارتباطــات  و  فردگرایــی  مــروج  اجتماعــی  شــبکه های 
هســتند و ارتباطــات واقعــی بــه حداقــل خــود رســیده اســت، 
کتابخانه هــا می تواننــد بــا فراهــم آوردن فضایــی بــرای دیدارهــای 
کننــد  ایفــا  جامعــه  در  را  ســوم  مــکان  نقــش  افــراد،  حضــوری 
)صــراف زاده و همــکاران، 1395: 3( و بســتری بــرای ارتقــای 
بســیار  اجتماعــی  زندگــی  مفهــوم  باشــند.  اجتماعــی  زندگــی 
اســت  شــهر  در  عمومــی  مکان هــای  یــا  فضاهــا  از  وســیع تر 
مالقــات  دارد.  داللــت  اجتماعــی  روابــط  از  مجموعــه ای  بــر  و 
کــردن، ســالم و احوالپرســی، بحــث در مــورد وقایــع و مســائل 
روز بخشــی از رفتارهــا در زندگــی اجتماعــی بــه شــمار می رونــد 
)مونتگومــری، 2006(؛ بنابرایــن کتابخانه هــا به عنــوان مــکان 
مــردم  اجتماعــی  زندگــی  در  پررنگــی  نقــش  می تواننــد  ســوم 

داشــته باشــند، پذیــرای گروه هــای مختلــف اجتماعــی باشــند و 
فضــای مناســب بــرای تعامــل آنــان بــا یکدیگــر ایجــاد کننــد.

دلبستگی مکانی 
ــت،  ــت، رغب ــای محب ــه معن ــه دهخــدا از دلبســتگی ب در لغت نام
می شــود.  یــاد  خاطــر  گرایــش  و  عشــق  مــودت،  دوســتی، 
نقطــه  و  رابطــه  مفهــوم،  یــک  به عنــوان  مــکان  بــه  دلبســتگی 
 .)1392 )ســجادزاده،  مکان هاســت  و  مــردم  بیــن  اتصــال 
در  را  مهمــی  نقــش  مــکان،  بــه  دلبســتگی  مفهــوم  امــروزه 
مطالعــات روان شناســی محیــط بــازی می کنــد. دلبســتگی بــه 
اســت.  معنــادار  محیط هــای  و  افــراد  میــان  زنجیــره ای  مــکان، 
دلبســتگی بــه مــکان، فرهنگ هــا، دوســتان، غریبه هایــی کــه 
مفهــوم مشــترکی بــا مــکان دارنــد بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد 

.)Hanks, Zhang & Line, 2020: 1(
دلبســتگی بــه مــکان رابطــه عاطفــی فــرد بــا مــکان اســت کــه 
ریشــه در خصوصیــات و تجــارب گذشــته فــرد دارد. مــکان بایــد 
بتوانــد پاســخگو نیازهــا و انتظــارات انســان باشــد و ظرفیت هــای 
پاســخگویی به این نیازها و انتظارات را داشــته باشــد. دلبســتگی 
بــه مــکان بــر اســاس تعامــل شــناختی، عاطفــی و عملکــردی بیــن 
افــراد، گروه هــا و مــکان کالبــدی اجتماعــی در طــول زمــان شــکل 
می گیــرد )صادقــی و همــکاران، 1391: 254(. بــر اســاس نظریــه 
هشــاس، دلبســتگی فراینــدی از رضایت منــدی می باشــد کــه بــا 
مرتفــع شــدن نیازهــا و توقعــات از تجــارب افــراد بــه وجــود می آیــد 
و بــه بقــا و پایــداری توســعه و عالقــه )شــامل مراقبــت، توجــه، 
و  نیازهــا  می انجامــد.  راحتــی  و  امنیــت  احســاس  و  حمایــت( 
توقعــات کنونــی نیــز از تجــارب قبلــی بــا ترکیــب عوامــل اجتماعــی 
شــخص  خــود  تفکــر  به عــالوه  رفتــاری  و  شــناختی  و  حســی  و 

.)Hashas, 2003( حاصــل می-شــود
دلبســتگی بــه مــکان برخاســته از فعالیت هــا و تعامــالت 
یــک مــکان  بیــن »انســان و مــکان« و »انســان و انســان« در 
خــاص اســت. وجــود و ســطح بــاالی دلبســتگی بــه یــک مــکان، 
و  مشــارکت  افزایــش  و  فــرد  بــرای  مــکان  آن  اهمیــت  ســبب 
می شــود  شــهروندان  اجتماعــی  تعامــالت  ســطح  افرایــش 

.)88:1397 )آرویــن، 

عوامل مؤثر به دلبستگی مکانی در مکان سوم
بـــه دلیـــل محوریـــت موضـــوع دلبســـتگی بـــه مـــکان در ایـــن 
پژوهـــش، شناســـایی شـــاخص ها و عوامـــل تأثیرگـــذار در ایـــن 
موضـــوع الزم می باشـــد. بـــرای بررســـی شـــاخص های مختلـــف 
از  اســـت.  موجـــود  متنوعـــی  نظریـــات  مـــکان  بـــه  دلبســـتگی 
نظـــر برخـــی از محققیـــن بـــه طـــور کل دلبســـتگی بـــه مـــکان 

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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ناشـــی از تعامـــل افـــراد بـــا مـــکان، معانـــی و ویژگی هـــای مرتبـــط 
محیطـــی کـــه فـــرد را راغـــب بـــه مانـــدن در آن می کنـــد اســـت. 
برخـــی  مـــکان  بـــه  دلبســـتگی  در  کـــه  عواملـــی  براین اســـاس 
تأثیـــر می گذارنـــد بـــه ســـه دســـته عوامـــل احساســـی، معنایـــی و 
عملکـــردی تقســـیم می شـــوند )ســـجادزاده، 1392: 70(. دیگـــر 
ســـه  در  را  مـــکان  دلبســـتگی  موضـــوع  در  تأثیرگـــذار  عوامـــل 
دســـته عوامـــل: توانایـــی پاســـخگویی مـــکان بـــه نیازهـــای فـــرد، 
تأثیـــرات حســـی در رابطه بـــا مـــکان و میـــزان تجـــارب قبلـــی فـــرد 
از مـــکان دســـته بندی می کننـــد. در کل بررســـی مطالعـــات در 
ایـــن زمینـــه بـــه عوامـــل مختلفـــی دراین رابطـــه اشـــاره می کننـــد 
کـــه می تـــوان بـــه نقـــش عوامـــل فرهنگـــی، اجتماعـــی و فـــردی، 
عوامـــل کالبـــدی، بـــه کمـــک عوامـــل زمینـــه ای، عامـــل زمـــان و 
 )Hashemnezhad et ـــرد ـــاره ک ـــی اش ـــی و تعامل ـــل فعالیت عوام

 .al, 2013(
عوامــل کالبــدی: نقــش بعــد کالبــدی مــکان بــر دلبســتگی بــه 
ــوع  ــات، ن ــهیالت و خدم ــود تس ــه وج ــتقیم ب ــاره مس ــکان؛ اش م
ســاماندهی، نحــوه دسترســی، ترکیــب هندســی و تزئینــات دارد 

)صادقــی و همــکاران، 1391: 255(.
عوامــل اجتماعــی: اصــواًل روان شناســی محیــط نه تنهــا بــا بعــد 
کالبــدی مــکان بلکــه بــا بعــد اجتماعــی مــکان نیــز ســروکار دارد. 
ــت  ــاس رضای ــدی و احس ــکان کالب ــرد و م ــن ف ــت بی ــاط مثب ارتب
رابطــه  در  مــکان  در  موجــود  اجتماعــی  ارتباطــات  بــا  او،  روحــی 
ــی  ــالت اجتماع ــراری تعام ــارب و برق ــب تج ــه کس ــت. چنان ک اس
کــه بــرای فــرد در مــکان اتفــاق می افتــد، امــکان معنــا بخشــیدن 
)دانشــپور و همــکاران،  را بــرای وی میســر می نمایــد  آن  بــه 

.)42  :1388
مــکان  ویژگی هــای  مؤثرتریــن  از  یکــی  عملکــردی:  عوامــل 
دارد.  نقــش  مــکان  آن  بــه  افــراد  دلبســتگی  ارتقــای  در  کــه 
)Rub- اســت مــکان   - انســان  بیــن  تعامــالت  و   فعالیت هــا 
istain & Parmelee,1992: Relph,1976; Low &Alt-
)man,1992. در واقــع ایــن امــر ریشــه در نحــوه تعامــل افــراد 
کالبــدی و اجتماعــی در قالــب تعامــالت شــناختی،  بــا مــکان 
آن دلبســتگی بــه  رفتــاری، عاطفــی و معنایــی دارد کــه نتیجــه 
مــکان اســت: به این ترتیــب کــه نــوع فعالیت هــای موجــود در 
ــا،  ــب معن ــردد و کس ــکان می گ ــا از م ــب معن ــبب کس ــکان، س م
 )Relph,1976; خــود زمینه ســاز دلبســتگی بــه مــکان اســت 
نشــان  مطالعــات   .Brown,1992; Low &Altman, 1992(
بــا وجــود رویدادهــا و  مراســم  بــه مــکان  می دهــد دلبســتگی 
تقویــت  مــکان  بــر  حاکــم  و  مــداوم  فعالیت هــای  یــا  ای  دوره 

.)Low &Altman,1992:7( می گــردد 

تداعــی  و  قلمــرو  در  مــکان  بــه  دلبســتگی  مفهــوم  معنایــی: 
تجربــه  ادراکــی  و  روان شناســی  جنبه هــای  بــه  مربــوط  معانــی 
مــکان  بــه  دلبســتگی  محــدوده  ایــن  در  و  اســت  محیطــی 
)Her-  به عنــوان نقطــه اتصــال فــرد و محیــط تعریــف می شــود
)nandez, 2001: 121. مطالعــات »اســتدمن6« نشــان می دهــد 
کــه معانــی نمادیــن مــکان نقــش مهــم در دلبســتگی بــه مــکان 

.)Stedman, 2003: 682( می کنــد  ایجــاد 
بــه مــکان  از ویژگی هــای اصلــی دلبســتگی  احساســی: یکــی 
به این ترتیــب  اســت.  مــکان  بــا  نزدیــک  احساســی  روابــط 
دلبســتگی بــه مــکان پیونــدی مؤثــر و مانــدگار را بــا مکان هایــی 
کــه مــردم از آن اســتفاده می کننــد برقــرار کــرده و در آنجاســت 
و  )معصومــی  دارنــد  بیشــتری  آرامــش  احســاس  آن هــا  کــه 

.)56  :1396 میرخطیــب، 
ــرد  ــه ف ــردی ب ــکان از ف ــه م ــتگی ب ــزان دلبس عوامــل فــردی: می
بــر اســاس  افــراد   .)Tuan,1979,399( دیگــر متفــاوت اســت 
گاهانــه ای کــه ناشــی از خصوصیــات و ویژگی هــای  ترجیحــات آ
آن  بــه  و  می کننــد  انتخــاب  را  مکان هــا  اســت.  آنهــا  فــردی 
دلبســته می شــوند. فردیــت فــرد در جهت گیــری اجتماعــی و 
اســت  اهمیــت  دارای  وی  اجتماعــی  ارتباطــات  توســعه  نحــوه 

.(Rilcy,1992.19(
مــکان  بــه  دلبســتگی  شــکل گیری  رونــد  در  زمــان:  عامــل 
عامــل زمــان نیــز دخالــت دارد. طــول مــدت آشــنایی افــراد بــا 
یــک مــکان، میــزان اســتفاده از آن و طــول مــدت ســکونت در 
آن عاملــی اســت کــه گاه بــدون توجــه بــه ســایر ابعــاد ســبب بــروز 
دلبســتگی بــه مــکان در افــراد و گروه هــا می گــردد )صادقــی و 

.)255  :1391 همــکاران، 
حــس  دررابطه بــا  شــده  انجــام  مطالعــات  باتوجه بــه 
دلبســتگی بــه مــکان، چارچــوب نظــری پژوهــش به صــورت زیــر 

.)1 )تصویــر  می شــود  ارائــه 

نمونه های موردی
انتخـــاب اولیـــه کتابخانه هـــا، بـــر اســـاس بررســـی ویژگی هـــای 
متنـــوع  فضاهـــای  وجـــود  مســـاحت،  )ماننـــد:  مختلـــف 
کارکـــردی، کالبـــد طراحـــی شـــده بـــرای کاربـــری کتابخانـــه، تعـــداد 
منابـــع، تعـــداد اعضـــا و میـــزان رضایت منـــدی مخاطبیـــن( در 
می باشـــد.  ایـــران  بـــزرگ  شـــهرهای  عمومـــی  کتابخانه هـــای 
مشـــاهده  را  ایـــران  برتـــر  کتابخانـــه   10 اســـامی   ،3 جـــدول  در 
می نماییـــد. در نهایـــت از بیـــن نمونه هـــای یافـــت شـــده، 4 تـــا از 
کتابخانه هایـــی کـــه در مســـابقات متفـــاوت ملـــی و بین المللـــی 
حائـــز رتبـــه شـــده اند به عنـــوان نمونه هـــای مـــوردی پژوهـــش 

شـــده اند. انتخـــاب  حاضـــر 
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تصویر 1: مدل مفهومی عوامل مؤثر در دلبستگی به مکان در مکان سوم، )منبع: نگارندگان( 
Figure 1: Conceptual model of factors affecting place attachment in the third place, (Source: Authors)

جدول 3: فهرست کتابخانه های برتر شهرهای بزرگ ایران، )منبع: نگارندگان(
Table 3: List of top libraries in major cities of Iran, (Source: Authors)

زیربنامعمارسالشهرعنوان کتابخانهردیف
)مترمربع)

برنده جایزه

----18.600بهمن پاک نیا1343تهرانکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران1

----8.400محمدرضا مقتدر1354شیرازکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز2

مدارک مستندی 1373کتابخانه آستان قدس حرم مطهر رضوی3
وجود ندارد

28.800----

کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی شهرداری 4
اصفهان

محمدرضا قانعی و 1381اصفهان
علی شیخ االسالم

12.000----

یوسف 1383تهرانکتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران5
شریعت زاده

برگزیده در سومین دوره جایزه 97.000
کتابخانه سبز ایفال، 2018

----12.000فرهاد احمدی1387تهرانکتابخانه علم و صنعت6

احسان درری 1393مشهدکتابخانه قلم7
جبروتی و

محمد کالته آهنی
6.700

برگزیده سوم ساختمان های چند 
عملکردی، بنیاد جایزه معماری 

ایران

رتبه اول جایزه در گروه 65.000سام طهرانچی1396تهرانباغ کتاب تهران8
ساختمان های معماری 1396، 

رتبه دوم جایزه معماری آسیا در 
گروه ساختمان های عمومی، 

برلین 2017

----1397مشهدکتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد9

مدارک مستندی 1398تهرانکتابخانه جندی شاپور10
وجود ندارد

در سال 2017 جایزه برترین مال 3.300
جهان را از نظر ابعاد و فضاهای 

خدماتی، فرهنگی و تفریحی 
دریافت کرد
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باغ کتاب تهران
بــاغ کتــاب تهــران، بنایــی عظیــم و از پروژه هــای عمومــِی واقــع 
هــزار   65 زیربنــای  بــا  پــروژه  ایــن  اســت.  عباس آبــاد  اراضــی  در 
بــر ســطح زمیــن  آســمان خراشــی خوابیــده  مترمربــع هماننــد 
ترکیــب  از  شــرقی  ضلــع  در  ســاختمان  ایــن  حجــم  اســت. 

ورودی هــا و پلکان هــای منتهــی بــه بــام و ســطوح چمــن شــده بــا 
ــای  ــت )تصویــر 2(. نم ــکل گرفته اس ــته ش ــز و شکس ــای تی زوای
غربــی بنــا دیــواری شیشــه ای اســت کــه بــا زاویــه و به صــورت 
بــر روی زمیــن می نشــیند. نماهــای شــمالی و جنوبــی  قطــری 
خطــوط  و  تیــز  زوایــای  بــا  شیشــه ای  دماغــه  دو  ســاختمان 

)www.arel.ir :تصویر 2: نمای خارجی باغ کتاب تهران )منبع
  Picture 2: Exterior view of Tehran Book Garden

(Source: www.arel.ir) 

) www.irna.ir :تصویر 3:فضای داخلی باغ کتاب تهران )منبع
Picture 3: Interior of Tehran Book Garden

(Source: www.irna.ir)

جدول 4: مهم ترین مؤلفه های کیفی مجموعه باغ کتاب با رویکرد دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان(
Table 4: The most important qualitative components of the Book Garden Complex with a place attachment approach (Source: Authors)  

مالحظات طراحیمؤلفه

حضور پهنه گسترده نور )پنجره های سرتاسری، نورگیرهای سقفی(استفاده از عناصر طبیعی
) استفاده از بام سبز )پوشیده شدن سراسر بام باغ کتاب با بیش از 2 هکتار فضای سبز

استفاده از فضای سبز در داخل ساختمان

اتاق بازی مادر و کودک )فضایی برای آرامش کودکان(همه شمول بودن فضا
مرکز آموزش باغ کتاب )وجود شش فضای متفاوت بر اساس هر گروه سنی(

وجود فضاهایی جهت تعامالت اجتماعی و انجام کارهای گروهیتوجه به فضاهای تجمع انسانی

تنوع عملکردی

کافه بازی )فضایی مناسب برای گذراندن وقت، همراه با نوشیدنی سردوگرم(
فروشگاه محصوالت هنری )فضایی برای بازدید و خرید محصوالت هنری(

کافه رستوران )فضایی برای ناهار خوردن افراد مجموعه(
کافی شاپ )فضایی برای نوشیدن و تعامل و گفتگو(

باشگاه همکاران )فضایی برای مطالعه فردی و گروهی و جهت انجام پروژه های دانشجویی(
سینما

به اقتضای عوامل مختلف قابلیت تغییر چیدمان فضا به سرعت و سهولت وجود دارد.انعطاف پذیری

وجود مجسمه های نوستالژیک که یادآور خاطرات کارتون های دوران کودکی است.خاطره انگیزی

پخش نوای موسیقی در فضای ورودیغنای حسی

فضا و کالبد به مثابه کالس درس
) ، خانه، کره زمین و فضا در فرایندی بازی محور باغ علم کودک )4 داستان در مورد: بدن، شهر

باغ علم نوجوان )گردش علمی در بزرگ ترین شهربازی(، سرزمین فکربازیا )فضایی علمی و تفریحی جهت انجام 
بازی هایی که به تقویت هوش و خالقیت می انجامد.
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بــه  و  شــده  بلنــد  زمیــن  از  جنوبــی  ســمت  در  کــه  مورب انــد 
روی پیلــوت قــرار دارد. بــاغ کتــاب تهــران بــدون بازگشــِت بــه 
ــای  ــتفاده از زوای ــا اس ــی و ب ــر تاریخ ــتفاده از عناص ــا اس ــته، ب گذش
آشــکار بــودن  گوشــه های غیرکاربــردی،  تیــز و خطــوط قطــری، 
عــدم  و  انفصــال  بــام،  بــه  عمومــی  دسترســی  تأسیســات، 
عــدم  و  رایــج  تناســبات  رعایت نکــردن  طــرح،  در  یکپارچگــی 
نقطــه ای  در  را  معمــاری  تاریــخ  ســنت های  تمــام  تقارن گویــی 
ــاری  ــِج معم ــای رای ــه ارزش ه ــه ب ــای توج ــرار داده و به ج ــزل ق متزل
بــه ارزش هــای در حاشــیه مانــده، پرداختــه اســت )نعیمــی و 

 .)9 و   8  :1398 حبیبــی، 
معمــاری داخلــی بــاغ کتــاب به صــورت روبــاز و شــفاف طراحــی 
شــده و کوشــیده شــده عناصــر موجــود در فضــا کامــاًل پویــا و 
انعطاف پذیــر باشــند تــا بــه اقتضــای عوامــل مختلــف به ســرعت 

ــر 3(. ــد )تصوی ــر یاب ــا تغیی ــان فض ــهولت چیدم و س
ــو  ــادل، گفتگ ــرای تب ــی ب ــوره، فضای ــه چندمنظ ــن مجموع ای
از  یکــی  لقــب  توانســته  و  نمــوده  ایجــاد  مطالعــه  محوریــت  بــا 
بزرگ تریــن مراکــز فــروش کتــاب در جهــان را بــه خــود اختصــاص 
ــه  ــزرگ خالص ــیار ب ــاختمان بس ــد س ــه در چن ــن مجموع ــد. ای ده
موضوعــات  بــه  و  ســنی  رده  بــه  ســاختمان  هــر  کــه  می شــود 
بــاغ  مجموعــه  ســالن های  اســت.  اختصاص یافتــه  متفاوتــی 
و  علــم  پــارک  متعــدد،  نمایشــگاه های  شــامل:  تهــران  کتــاب 
ســینما،   ، تئاتــر ســالن  هنــری،  گالری هــای  کــودکان،  فنــاوری 
رســتوران  و  کافی شــاپ  تلویزیونــی،  پخــش  اســتودیوی 
ــال های  ــن س ــه بی ــج طبق ــاب در پن ــاغ کت ــاختمان ب ــد. س می باش
1386 تــا 1396 بــه اجــرا رســیده اســت و از 13 بلــوک مجــزا و نیمــه 
جمع بنــدی   .(www.arel.ir( اســت  شــده  تشــکیل  مجــزا 
مطابــق  کتــاب  بــاغ  مجموعــه  طراحــی  مالحظــات  و  مؤلفه هــا 

می گــردد. معرفــی   3 جــدول 

کتابخانه ملی ایران 
ســاختمان کتابخانــه ملــی ایــران نگه دارنــده کلیــه آثــار نوشــتاری، 
ــی  ــری و فرهنگ ــار فک ــه آث ــی، کلی ــه عبارت ــا ب ــنیداری ی ــداری، ش دی
کشــور اســت کــه در اســفند 1383 افتتــاح و مــورد بهره بــرداری 
معمــاری  بــه  ارجــاع  بــا  ســاختمان  طراحــی  اســت.  گرفتــه  قــرار 
عوامــل  بــه  توجــه  اســت.  شــده  انجــام  اســالم  از  بعــد  و  قبــل 
اقلیمــی، فرهنــگ و ســابقه تاریخــی کشــور و پرهیــز از تقلیــد جــز 
ــا  ــداث ب ــل اح ــن مح ــت. زمی ــوده اس ــی ب ــی طراح ــای اصل معیاره
قــرار  عباس آبــاد  اراضــی  در  مترمربــع   62000 حــدود  در  وســعتی 

.)188  :1389 )خانــی زاد،  دارد 
کتابخانـه ملـی، بنایـی هشـت طبقـه می باشـد کـه بـه علـت 
شـیب زمیـن، چهارطبقـه اول جناح شـمالی در قسـمت فوقانی، 
روی  بـر  طبقـات  همـه  جنـوب  در  و  اسـت  شـده  واقـع  زیرزمیـن 

سـطح زمیـن قـرار دارنـد )نعیمـی و حبیبـی، 1398: 9(. 
تکنولــوژی  و  مصالــح  از  هم زمــان  اســتفاده  بــا  ســاختمان 
ــعی  ــر س ــون آج ــی چ ــح محل ــار مصال ــن در کن ــون بت ــدرن همچ م
ــت  ــته اس ــی داش ــر جهان ــی و ام ــر محل ــاندن ام ــادل رس ــه تع در ب
زمینــه  )باتوجه بــه  محیــط  بــا  بنــا  همســویی   .)4 )تصویــر 
ســبز  فضــای  ایجــاد  توپوگرافــی(،  و  نــور  آب وهــوا،  جغرافیایــی، 
روز  نــور  از  اســتفاده  و  حجــم  در  طبقــات  شاه نشــین های  در 
و همســویی بــا طبیعــت از دیگــر ویژگی هــای بــارز ایــن پــروژه 
آســمان  از  منظرهایــی  اینکــه  بــر  عــالوه  نورگیرهــا  می باشــد. 
دمــای  در  کــه  شــده اند  طراحــی  چنــان  می دهنــد  نشــان  را 
بــاالی تابســتاِن تهــران مشــکلی ایجــاد نمی کنــد. بازشــوهای 
در  نــور  بــر  عــالوه  نیــز  را  هــوا   ، دورتــادور شاه نشــین های  و  بنــا 
آب  عنصــر   .)5 )تصویــر  درمی آورنــد  گــردش  بــه  ســاختمان 
در محوطــه کتابخانــه ملــی، یــادآور معمــاری ســنتی بــاغ ایرانــی 
زیــاد  بســیار  نــور  بازتــاب  و  آرامــش  روحیــه  آن  در  کــه  اســت 

)www.nlai.ir :تصویر 4: نمای خارجی کتابخانه ملی )منبع
Figure 4: Exterior view of the National Library      

(Source: www.nlai.ir)  

)www.nlai.ir :تصویر 5: فضای داخلی کتابخانه ملی )منبع
Figure 5: Interior of the National Library

(Source: www.nlai.ir)
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جدول 5: مهم ترین مؤلفه های کیفی کتابخانه ملی با رویکرد دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان(
Table 5: The most important qualitative components of the National Library with a place attachment approach (Source: Authors)  

مالحظات طراحیمؤلفه

زمینه گرایی
طراحی فرم باتوجه به زمینه جغرافیای و ویژگی های محیطی، هماهنگی با توپوگرافی

استفاده از مصالح بومی و محلی مثل آجر

استفاده از عناصر طبیعی
بهره گیری از نور طبیعی در تمامی طبقات، تعبیه نورگیری های سقفی )نورگیر کنترل شده از باال(، تهویه و گردش هوا 

، حضور عنصر آب در محوطه )یادآور معماری سنتی باغ ایرانی( به واسطه بازشوها و شاه نشین های دورتادور

وجود نور طبیعی کافی در فضاهای داخلی، استفاده از عنصر آب )صدای آب - بازتاب نور در آب(آرامش و راحتی

بر اساس نیازهای کالبدی سامان یافتهچیدمان داخلی

آسایش اقلیمی
حفاظت پنجره های غربی با شاخ برگ درختان )اذیت نشدن افراد توسط نور غرب(

استفاده از پنجره های کوچک در اقلیم با تابستان های گرم و زمستان های سرد

انعطاف پذیری
حذف عناصر ثابت مانند دیوارهای برشی

منعطف بودن طرح در مقابل تغییرات احتمالی فضا در آینده

جدول 6: مهم ترین مؤلفه های کیفی کتابخانه جندی شاپور با رویکرد دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان(
Table 6: The most important qualitative components of Jundishapur library with place attachment approach (Source: Authors)

مالحظات طراحیمؤلفه

استفاده از عناصر طبیعی
استفاده از نورگیرهای سقفی

تزئینات چوبی در قفسه ها، مبلمان، دیوار و سقف )تماشا این تزئینات خستگی را از بین می برد(

تنوع عملکردی

فضای استراحت )جهت آرامش یافتن(،
بخش کافه )فضای مناسبی برای استراحت و قرار مالقات(

فضای ساخت )آموزش غیرمستقیم(، فضایی جهت گفتگو و تعامالت
قفسه های چوبی بلند دارد و میز صندلی های راحتی برای مطالعه کتاب

مبلمان متنوع
مبلمان تک نفره )ایجاد حریم شخصی(، مبلمان چندنفره )تشویق به انجام کارهای گروهی(

مبلمان راحت جهت استراحت و مطالعه با رنگ سبز

دید و منظر مطلوب
سقف شیشه ای خارق العاده انعطاف پذیر است و بارنگ زرد خود نور را به داخل دعوت می کند

مصالح و بافت متنوع
دیوار و سقف از جنس چوب مکانی برای آرامش و ایجاد مطالعه

هویت مندی
شیشه های رنگی به همراه طرح اسلیمی در نمای غربی کتابخانه که حسی شورانگیز از اصالت ایرانی را به درون 

کتابخانه می پراکند
شرق این کتابخانه پلکانی قرار دارد برگرفته از معماری ایرانی
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10(. جمع بنــدی مؤلفه هــا  )نعیمــی و حبیبــی، 1398:  اســت 
و مالحظــات طراحــی کتابخانــه ملــی مطابــق جــدول 4 معرفــی 

می گــردد.

کتابخانه جندی شاپور
ایــران مــال یــا بــازار بــزرگ ایــران در منطقــه 22 و بیــن تهــران و 
ــده  ــاخته ش ــع س ــزار مترمرب ــاحت 317 ه ــه مس ــی ب ــرج، در زمین ک
اســت و در ســال 2017 جایــزه برتریــن مــال جهــان را از نظــر ابعــاد 
و فضاهــای خدماتــی، فرهنگــی و تفریحــی دریافــت کــرده اســت.
کتابخانـه بـازار بـزرگ ایـران یـا جندی شـاپور بـا مسـاحتی برابر 
3300 مترمربـع، قلـب فرهنگـی مجموعـه بزرگ ایران مال اسـت. 
کـه می تـوان  کتـاب اسـت  کتابخانـه شـامل، 67 هـزار جلـد  ایـن 
ایـران  در  کتـاب  مرجـع  بزرگ تریـن  ملـی  کتابخانـه  از  بعـد  گفـت 
قـرار  مـال  ایـران  دوم  طبقـه  در  جندی شـاپور  کتابخانـه  اسـت. 
متنـوع  بافـت  تداعی گـر  کتابخانـه  معمـاری  اینکـه  بـرای  و  دارد 
ایرانـی  و  گوتیـک  معمـاری  ترکیـب  از  باشـد،  جهانـی  دانـش  و 
جـذب  را  بیشـتری  مخاطبیـن  بتوانـد  تـا  اسـت  شـده  اسـتفاده 
اسـت  قـرار  و  اسـت  رایـگان  کتابخانـه  ایـن  بـرای  ورودی  نمایـد. 
سـاخت  دلیـل  یابـد.  اختصـاص  کـودکان  بـه  فضایـی  آینـده  در 

بیـان  این گونـه  مـال  ایـران  تجـاری  مرکـز  میـان  در  کتابخانـه 
نیازهـای  و  سـالیق  بـا  خانـواده  مختلـف  افـراد  کـه  اسـت  شـده 
متنـوع پـس از مراجعـه بـه مجموعـه ایـران مـال، بتواننـد از فضـا 
(www.iranma�  لـذت ببرنـد و بـه نیازهـای خـود پاسـخ دهنـد
کتابخانـه  طراحـی  مالحظـات  و  مؤلفه هـا  جمع بنـدی   .ll.com(

می گـردد. معرفـی   5 جـدول  مطابـق  جندی شـاپور 

کتابخانه قلم
مشــهد،  خراســانی  آخونــد  خیابــان  در  قلــم  عمومــی  کتابخانــه 
اســت  شــده  مــردم  وقــف  کــه  اســت  خّیرســاز  کتابخانــه  یــک 
)تصویــر 6(. ایــن مرکــز فرهنگــی در پنــج طبقــه بــا ســبک معماری 
ــر  ــه ه ــی دارد ک ــاوت و زیبای ــاری متف ــده و معم ــی ش ــرا طراح ــوم گ ب
انســان عالقه منــد بــه فرهنــگ را بــه حضــور در آن ترغیــب می کنــد 
)تصویــر 7(. طــراح و ناظــر ایــن مجموعــه، دکتــر احســان جبروتــی 
اســتحاله  فضایــی  تعریــف  پــروژه،  ایده هــای  از  یکــی  می باشــد. 
دارنــد  زاویــه  یکدیگــر  بــا  کــه  اســت  مرکــزی  حیــاط  دو  از  شــده 
)تصویــر 8(. زاویــه یکــی بــر مبنــای رون قالــب منطقــه تعییــن 
گــرده کــه شــعاعی از بــارگاه امــام رضــا )ع( اســت و دیگــری بر مبنای 
جهــت خیابــان و زاویــه تابــش خورشــید تعریــف شــده اســت 

 )www.iranmall.com :تصویر 6: فضای داخلی کتابخانه جندی شاپور )منبع
Figure 6: Interior of Jundishapur Library (Source: www.iranmall.com)

 )www.setavin.com :تصویر 7: نمای خارجی کتابخانه قلم )منبع
  Figure 7: Exterior view of the Pen Library

(Source: www.setavin.ir)  

)www.setavin.com :تصویر 8: نمای خارجی کتابخانه قلم )منبع
Figure 7: Exterior view of the Pen Library

(Source: www.setavin.ir)
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مالحظــات  و  مؤلفه هــا  جمع بنــدی   .(www.setavin.com(
طراحــی کتابخانــه قلــم مطابــق جــدول 6 معرفــی می گــردد.

تحلیل یافته ها
از  آمــار توصیفــی نشــان می دهــد  تحلیــل داده هــا در راســتای 
106 نفــر شــرکت کننده در مطالعــه، 64 نفــر )60.4 درصــد( زن و 
42 نفــر )39.6 درصــد( مــرد هســتند. همچنیــن در ایــن مطالعــه 
66 نفــر )62.3 درصــد( مجــرد و 40 نفــر )37.7 درصــد( متأهــل 
) 3.8 درصــد( در گــروه ســنی زیــر 20 ســال، 67  هســتند. 4 نفــر
نفــر )63.2 درصــد( در گــروه ســنی 20 تــا 30 ســال، 33 نفــر )31.1 
گــروه ســنی 30 تــا 40 ســال و 2 نفــر )1.9 درصــد( در  درصــد( در 
گــروه ســنی بــاالی 40 ســال قــرار دارنــد. نتایــج نشــان می دهــد 
2 نفــر )1.9 درصــد( در مقطــع تحصیلــی دبیرســتان، 2 نفــر )1.9 
مقطــع  در  درصــد(   60.4( نفــر   64 کاردانــی،  مقطــع  در  درصــد( 
کارشناســی، 32 نفــر )30.2 درصــد( در مقطــع کارشناســی ارشــد 
و 6 نفــر )5.7 درصــد( در مقطــع دکتــری و باالتــر قــرار داشــتند. 
درصــد(   45.3( نفــر   48 پژوهــش،  ایــن  در  مراجعیــن  شــغل 
 32 دولتــی،  بخــش  در  شــاغل  درصــد(   1.9( نفــر   2 دانشــجو، 
نفــر )30.2 درصــد( شــاغل در بخــش خصوصــی و 24 نفــر )22.6 
آزاد داشــتند. در ایــن مطالعــه مشــخص شــد  درصــد( شــغل 
نحــوه حضــور مراجعیــن در مجموعــه بــاغ کتــاب، 19 نفــر )17.9 
 11 ، ــر ــا همس ــری ب ــد( دونف ــر )14.2 درص ــی، 15 نف ــد( به تنهای درص
ــورت  ــر )57.5 درصــد( به ص ــواده و 61 نف ــا خان ــر )10.4 درصــد( ب نف

جمعــی و بــه همــراه دوســتان می باشــد.
مؤلفه هــای  ســنجش  راســتای  در  داده هــا  تحلیــل 
دلبســتگی بــه مــکان )تصویــر 1(، بــا اســتفاده از آمــار اســتنباطی 
ــه  ــورد »مؤلف ــه در م ــد ک ــان می ده ــود. جــدول 8 نش ــه می ش ارائ
ایمنــی،  راحتــی،  زیبایــی،  متغیرهــای  ترتیــب  بــه  کالبــدی«، 
امکانــات، مبلمــان و تجهیــزات، دسترســی و عناصــر طبیعــی 
ــه  ــکان در مجموع ــه م ــتگی ب ــاد دلبس ــر را در ایج ــترین تأثی بیش
ــورد  ــه در م ــد ک ــان می ده ــته اند. جــدول 9 نش ــاب، داش ــاغ کت ب
وجــود  امنیــت،  متغیرهــای  ترتیــب  بــه  اجتماعــی«،  »مؤلفــه 
و  پشــتیبانی  اجتماعــی،  تعامــالت  وجــود  جمعــی،  فضــای 
حمایــت اجتماعــی، مشــارکت پذیری، وجــود حریــم شــخصی و 
همگــن بــودن مراجعیــن بیشــترین تأثیــر را در ایجاد دلبســتگی 

کتــاب، داشــته اند. بــاغ  مجموعــه  مــکان در  بــه 
باتوجه بــه جــدول 13 (sig) کمتــر از 0.05 اســت؛ بنابرایــن 
اجتماعــی،  کالبــدی،  مســتقل  متغیرهــای  بیــن  رابطــه 
ــتگی  ــته دلبس ــر وابس ــی و متغی ــی و احساس ــردی، معنای عملک
متغیرهــای  تأثیــر  آزمــون  بــرای  اســت.  معنــادار  مــکان  بــه 

کالبــدی، اجتماعــی، عملکــردی، معنایــی و احساســی بــر حــس 
دلبســتگی بــه مــکان از آزمون رگرســیون اســتفاده شــده اســت. 
و  احساســی  مؤلفه هــای  می دهــد  نشــان  آزمــون  ایــن  نتایــج 
کالبــدی بــا باالتریــن ضریــب، بــا حــس دلبســتگی بــه مــکان 

دارنــد. همبســتگی 
متغیــر  چهــار  (sig)بــرای  معنــاداری  ســطح   14 جــدول  در 
کالبــدی، اجتماعــی، عملکــردی و احساســی، کمتــر از آلفــا 0.05 و 
بــرای متغیــر معنایــی ســطح معنــاداری (sig) بیشــتر از آلفــا 0.05 
اســت؛ بنابرایــن تأثیــر متغیرهــای مســتقل کالبــدی، اجتماعــی، 
عملکــردی و احساســی بــر متغیــر وابســته حــس دلبســتگی بــه 
مــکان معنــادار اســت ولــی تأثیــر متغیــر مســتقل معنایــی بــر 
ــت.  ــادار نیس ــکان معن ــه م ــتگی ب ــس دلبس ــته ح ــر وابس متغی
ضریــب تعییــن (R Square) نیــز نشــان می دهــد کــه حــدود 
بــه  دلبســتگی  )حــس  وابســته  متغیــر  تغییــرات  درصــد   71
مــکان( تحــت تأثیــر مؤلفه هــای کالبــدی، اجتماعــی، عملکــردی 
و احساســی اســت. از میــان مؤلفه هــا بیشــترین تأثیــر مربــوط 
بــه مؤلفــه احساســی و ســپس کالبــدی می باشــد و 68 درصــد 
دو  ایــن  تأثیــر  تحــت  مــکان  بــه  دلبســتگی  متغیــر  تغییــرات 

می باشــد. مؤلفــه 
جملـه  از  احساسـی  مؤلفه هـای  میـان  ارتبـاط  جـدول 15  در 
میـزان  بـا  رضایتمنـدی  و  خاطـر  تعلـق  عاطفـی،  تعامـل  آرامـش، 
دلبسـتگی بـه مکان در بـاغ کتاب تهران مورد بررسـی قرار گرفت. 
آنچه از نتایج مشـخص اسـت، این اسـت که میان تمام پارامترها 
بـا میـزان دلبسـتگی بـه مـکان رابطـه معنـاداری وجـود دارد. ایـن 
امـر موید آن اسـت که افـراد مراجعه کننده به مجموعـه باغ کتاب 
ایـن ویژگی هـا را به عنـوان عامـل دلبسـتگی بـه مـکان موردتوجه 
»رضایتمنـدی«  متغیـر  متغیرهـا،  تمـام  میـان  از  و  داده انـد  قـرار 
اسـت  توانسـته  ویژگـی  ایـن  بنابرایـن  دارد،  را  ضریـب  باالتریـن 
بیشـترین میـزان دلبسـتگی بـه مـکان را در بین مراجعیـن ایجاد 
از  کالبـدی  مؤلفه هـای  میـان  ارتبـاط  نیـز   16 جـدول  در  نمایـد. 
جمله دسترسـی، راحتـی، ایمنی، زیبایی، عناصـر طبیعی، مبلمان 
گرفتـه اسـت و نتایـج  و تجهیـزات و امکانـات مـورد بررسـی قـرار 
میـزان  بـا  کالبـدی  مؤلفه هـای  تمـام  میـان  کـه  می دهـد  نشـان 
دلبسـتگی بـه مـکان رابطـه معنـاداری وجـود دارد و از میـان تمـام 

متغیرهـا، متغیـر »راحتـی« باالتریـن ضریـب را دارد.

نتیجه گیری
کتابخانه هـای عمومـی جـزء معـدود فضاهـای »عمومـی« هسـتند 
کـه در فضـای شـهری باقی مانده انـد. واژه عمومـی در اینجـا داللـت 
چـون  مفاهیمـی  بـه  و  داشـته  مردم سـاالری  مفهـوم  بـر  ضمنـی 
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جدول 7: مهم ترین مؤلفه های کیفی کتابخانه قلم با رویکرد دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان((
Table 7: The most important qualitative components of the Ghalam library with a place attachment approach (Source: Authors)

مالحظات طراحیمؤلفه

دسترسی
ــاز را  ــری روب ــه آمفی تئات ــا در ورودی مجموع ــده، پله ه ــاد ورودی دعوت کنن ــن ایج ــوده، ضم ــینی نم ــان عقب نش ــه خیاب ــبت ب ــم نس حج
شــکل می دهــد، دسترســی بــه حیــاط طبقــه مثبــت یــک را فراهــم می کنــد، نــور را بــرای البــی هــم کــف و البــی منفــی یــک تأمیــن می کنــد. 

ــد. ــا می کن ــز الق ــله مراتب را نی ــس سلس ح

وجود نورگیرهای سقفی )تأمین نور و دید البی از شکاف پله ها(، وجود نورگیرهای گنبدی باالی سقف کتابخانه، وجود فضای سبز استفاده از عناصر طبیعی
در سالن ها و راهروها

تنوع عملکردی
اتاق های مطالعه انفرادی و شخصی، تاالر بانوان و آقایان ویژه دانشجویان و دانش آموزان به صورت مجزا، تاالر محققان ویژه دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی )طبقه سوم(، سالن برای برگزاری همایش ها، نشست های علمی و آموزشی و پخش فیلم، کالس ها و کارگاه ها برای 

استادان و دانشجویان، فروشگاه کتاب، کافی نت، مهدکودک و سالن بازی برای کودکان، بوفه و کافی شاپ.

سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب، روشنایی مناسبامکانات و تجهیزات
خدمات ویژه مانند فراهم ساختن کیف و کمد برای اعضا

استفاده از دیوارهای جمع شونده و تبدیل نمازخانه به سالن چندمنظوره جهت برگزاری مراسم مختلفانعطاف پذیری

ترکیب رنگ آرامش بخش کتابخانه، استفاده از آینه کاری جهت تزئین جداره هازیبایی

وجود اتاق های انفرادی شخصیحریم شخصی

هویت مندی
ایجاد دو حیاط و چرخش آنها بر اساس رون قالب منطقه. ایجاد آسانسور با تأکید بر استفاده از ایده های معماری ایرانی با روایت 
جدید، قرارگیری آسانسورهایی که از نظر مفهومی و کارکردی یادآور بادگیر ایرانی می باشند. پله ای که دورتادور آسانسور می چرخد 

برگرفته از پله های استفاده شده در مناره ها می باشد. استفاده از طرح اسلیمی در بخشی از جداره های نما.

جدول 9: توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه اجتماعی بر دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان(
Table 8: Frequency distribution and percentage of influence of variables related to social component on place attachment (Source: Authors)

مؤلفه اجتماعیمؤلفه

 تعامالتامنیتمتغیر
اجتماعی

 پشتیبانی و حمایت
 همگن بودنمشارکت پذیریاجتماعی

 فضایحریم شخصیمخاطبین
جمعی

3.803.613.423.273.183.243.67میانگین وزنی

0.9500.9721.0770.9210.9740.8900.902انحراف از معیار

جدول 8: توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه کالبدی بر دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان(
Table 8: Frequency distribution and percentage of effect of variables related to Physical component on place attachment (Source: Authors)

مؤلفه کالبدیمؤلفه

امکاناتمبلمان و تجهیزاتعناصر طبیعیزیباییایمنیراحتیدسترسیمتغیر

3.694.133.994.183.523.813.82میانگین وزنی

0.9500.8290.8110.7410.9680.8410.934انحراف از معیار
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جدول 10: توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه عملکردی بر دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان(
Table 10: Frequency distribution and percentage of effect of variables related to functional component on attachment to place (Source: Au-

thors)

مؤلفه عملکردیمؤلفه

چیدمان کارآمدآسایش اقلیمیپاسخگویی به نیازهاتنوع فعالیتیمتغیر

3.653.964.023.92میانگین وزنی

1.1470.8720.8390.847انحراف از معیار

جدول 11: توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه معنایی بر دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان(
Table 10: Frequency distribution and percentage of the impact of variables related to the semantic component on attachment to place (Source: 

Authors)

مؤلفه معناییمؤلفه

هویت مندیخاطره انگیزیمتغیر

4.193.52میانگین وزنی

0.9171.007انحراف از معیار

 جدول 12: توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه احساسی بر دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان(
Table 11: Frequency distribution and percentage of effect of variables related to emotional component on attachment to place (Source: Au-

thors)

مؤلفه احساسیمؤلفه

رضایتمندیتعلق خاطرتعامل عاطفیآرامشمتغیر

3.593.253.844.05میانگین وزنی

1.0401.2171.0060.773انحراف از معیار
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جدول 13: تأثیر مؤلفه های کالبدی، اجتماعی، عملکردی، معنایی و احساسی بر حس دلبستگی به مکان در مجموعه باغ کتاب تهران 
)منبع: نگارندگان(

 Table 13: The effect of physical, social, functional, semantic and emotional components on the sense of attachment to place in Tehran Book
(Garden (Source: Authors

مؤلفه مؤلفه کالبدیمتغیر
اجتماعی

مؤلفه 
عملکردی

مؤلفه 
معنایی

مؤلفه 
احساسی

دلبستگی به 
مکان

مؤلفه 
کالبدی

 Spearman
correlation

(Sig(2-tailed

10.781**
0.000

0.692**
0.000

0.678**
0.000

0.751**
0.000

0.759**
0.000

مؤلفه 
اجتماعی

 Spearman
correlation

(Sig(2-tailed

0.781**
0.000

10.763**
0.000

0.554**
0.000

0.636**
0.000

0.568**
0.000

مؤلفه 
عملکردی

 Spearman
correlation

(Sig(2-tailed

0.692**
0.000

0.763**
0.000

10.621**
0.000

0.490**
0.000

0.577**
0.000

مؤلفه 
معنایی

 Spearman
correlation

(Sig(2-tailed

0.678**
0.000

0.554**
0.000

0.621**
0.000

10.740**
0.000

0.586**
0.000

مؤلفه 
احساسی

 Spearman
correlation

(Sig(2-tailed

0.751**
0.000

0.636**
0.000

0.490**
0.000

0.740**
0.000

10.794**
0.0000

دلبستگی به 
مکان

 Spearman
correlation

(Sig(2-tailed

0.759**
0.000

0.568**
0.000

0.577**
0.000

0.586**
0.000

0.794**
0.000

1

جدول 14: جدول آزمون رگرسیون )منبع: نگارندگان(
Table 14: Regression test table

متغیر وابستهtSigضرایب استاندارد شدهضرایب غیراستانداردمتغیر مستقل
حس دلبستگی به مکان

BStd. ErrorBeta

=0.4200.1250.3033.3490.001R Squareمؤلفه کالبدی

0.731

R=

0.855

3.0390.003-0.280-0.3550.117-مؤلفه اجتماعی

0.3890.1070.3303.6190.000مؤلفه عملکردی

2.7380.007-0.228-0.2700.098-مؤلفه معنایی

0.8120.0940.7538.6720.000مؤلفه احساسی

جدول 15: رابطه بین دلبستگی به مکان و مؤلفه های احساسی )منبع: نگارندگان(
Table 15: Relationship between place attachment and emotional components (Source: Authors)

 عوامل مؤثر بر
دلبستگی مکان

مؤلفه احساسی

رضایتمندیتعلق خاطرتعامل عاطفیآرامش

0.726**0.600**0.617**0.575**ضریب اسپیرمن

0.0000.0000.0000.000معناداری
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جدول 16: رابطه بین دلبستگی به مکان و مؤلفه های کالبدی )منبع: نگارندگان(
Table 16: Relationship between place attachment and physical components (Source: Authors)

 عوامل مؤثر بر
دلبستگی مکان

مؤلفه کالبدی

امکاناتمبلمان و تجهیزاتعناصر طبیعیزیباییایمنیراحتیدسترسی

0.453**0.441**0.685**0.656**0.422**0.691**0.396**ضریب اسپیرمن

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000معناداری

دارد.  اشـاره  قشـرها(  )همـه  فراگیـر  و  مشـارکتی  قابل دسترسـی، 
فضـای عمومـی در چنیـن دیدگاهی تنها به محیط های باز شـهری 
محـدود نمی شـود، بلکـه مؤسسـاتی کـه در آن شـهروندان فـارغ از 
سـن، جنـس و طبقـه اجتماعـی امـکان تعامـل و گفتگـوی مؤثـر با 
یکدیگـر داشـته باشـند، را نیـز شـامل می شـود. فضاهـای عمومی 
متنـوع  نیازهـای  پاسـخگوی  کـه  شـوند  طراحـی  به گونـه ای  بایـد 
گروه هـای مختلـف سـنی باشـند فضاهـای عمومـی ایـن امـکان را 
بـه مـردم می دهنـد کـه نسـل های مختلـف بـا هـم حضـور داشـته 
ایجـاد  زمینه سـازی  بـا  کـه  اسـت  اجتماعـی  پیونـد  ایـن  باشـند. 
خاطـرات جمعـی و ایجـاد عاطفـه نسـبت بـه محیـط در افـراد، آن هـا 
را دلبسـته بـه مـکان می کنـد؛ بنابرایـن کتابخانـه به عنـوان فضـای 
عمومی شـهری در صورتی موفق اسـت که بتواند بسـتر مناسـبی 
حیـات  تجربـه  باشـد،  شـهروندان  ارتباط جمعـی  و  اسـتفاده  بـرای 
شـهری را غنـی سـازد و بتوانـد شـهروندان را دلبسـته خـود کنـد. 
مقوله دلبستگی به مکانیکی از مؤلفه های ترغیب کننده مراجعه 
افـراد بـه کتابخانه هـای عمومـی به عنـوان یـک مـکان سـوم اسـت. 
پررنگ تـر  حضـور  موجـب  می توانـد  فضـا  بـه  کاربـران  دلبسـتگی 
عالوه بـرآن  شـود.  آنهـا  شـکوفایی  و  رشـد  و  کتابخانـه  در  کاربـران 
موقعیت هایـی بـرای فعالیت هـای جمعـی فراهم نمـوده و سـرانه 

مطالعـه به صـورت گروهـی و فـردی را افزایـش می دهـد. 
باتوجه بـه اهمیـت حـس دلبسـتگی بـه مـکان در فضاهـای 
عمومی همچون مکان سوم، در این مقاله به بررسی و سنجش 
حـس دلبسـتگی بـه مـکان و متغیرهـای اثرگـذار بـر آن در نمونـه 
مـوردی بـاغ کتـاب پرداختـه شـد. ابتـدا بـر مبنـای پژوهش هـای 
موجـود، معیارهـای اصلـی سـازنده حـس دلبسـتگی بـه مـکان 
در فضاهـای عمومـی بررسـی شـد و در نهایـت مدلـی مفهومـی 
جهـت ارزیابـی حـس دلبسـتگی بـه مـکان اسـتخراج شـد. جهت 
آزمـون مـدل مفهومـی، نمونـه بـاغ کتـاب )به عنـوان بزرگ تریـن و 
متنوع تریـن مرکز فرهنگی مرتبط با کتـاب( از میان کتابخانه های 
حـس  میـزان  پرسـش نامه  به وسـیله  و  انتخـاب  ایـران  عمومـی 
از  حاصـل  داده هـای  تحلیـل  شـد.  اسـتخراج  آنـان  دلبسـتگی 

برداشـت میدانی به کمک روش کیفی صورت گرفت. نتایج این 
پژوهـش بـر اهمیـت مؤلفه هـای احساسـی و کالبدی بـا باالترین 
ضریـب همبسـتگی با حس دلبسـتگی به مکان تأکیـد می کند. 
براین اسـاس از میـان شـاخص های مؤلفـه احساسـی، شـاخص 
کالبـدی،  مؤلفـه  شـاخص های  میـان  از  و  »رضایت منـدی« 
شـاخص »راحتی« بیشـترین تأثیر را بر حس دلبسـتگی به مکان 
توصیفـی،  یافته هـای  از  به دسـت آمده  نتایـج  اسـاس  بـر  دارنـد. 
شـاخص  بـه  مربـوط  بـا 4.19  به دسـت آمده  میانگیـن  بیشـترین 
 3.18 میانگیـن  کمتریـن  و  معنایـی  مؤلفـه  از  انگیـزی«  »خاطـره 
مربوط به شـاخص »همگن بودن مخاطبیـن« از مؤلفه اجتماعی 
بـوده اسـت. همچنیـن میانگیـن دلبسـتگی بـه مـکان در بیـن 
بـاالی سـطح  کـه نشـان دهنده میـزان  مراجعیـن 3.94 می باشـد 
بیـان  تحقیـق  ایـن  نهایـت  در  می باشـد.  مـکان  بـه  دلبسـتگی 
کیفیـت  افزایـش  طریـق  از  مـکان  بـه  دلبسـتگی  حـس  مـی دارد 

افزایـش می یابـد. کالبـدی  مؤلفه هـای احساسـی و 
اجتماعـی،  کالبـدی،  بعـد  شـش  مبنـای  بـر  جسـتار  ایـن  در 
راهکارهـای  زمانـی،  و  فـردی  احساسـی،  معنایـی،  عملکـردی، 
عملـی در زمینـه طراحـی کتابخانـه بـر مبنـای ویژگی هـای مـکان 
شـده  ارائـه  مـکان  بـه  دلبسـتگی  افزایـش  بـر  تأکیـد  بـا  و  سـوم 

.)18 و   17 )جـدول  اسـت 

پیشنهادها
متـون  تحلیـل  و  بررسـی  از  به دسـت آمده  نتایـج  باتوجه بـه 
عوامـل  موجـود،  نظـری  مبانـی  مـوردی  نمونه هـای  بررسـی  و 
دلبسـتگی بـه مـکان در قالـب مؤلفه هـا و معیارها دسـته بندی 
گردیـده و در نهایـت به رهیافت های طراحی اشـاره شـده اسـت. 
فرهنگـی  مجموعه هـای  در  طراحـی  رهیافت هـای  درصورتی کـه 
از جملـه کتابخانه هـای عمومـی اجـرا شـوند، می توانـد منجـر بـه 

و 18(.  17 )جـدول  گـردد  مخاطبیـن  بیـن  مکانـی  دلبسـتگی 
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جدول 17: رهیافت های طراحی )کالبدی و اجتماعی( کتابخانه به عنوان مکان سوم در راستای افزایش دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان(
Table 17: Design approaches (physical and social) of the library as a third place in order t o increase attachment to the place (Source: Authors)

رهیافتمعیارمؤلفهابعاد

کالبدی

دسترسی

وجود پارکینگ کافی، کارایی حمل ونقل همگانیدسترسی سواره

، عدم وجود موانع بصری در اطراف ساختمان دسترسی پیاده رویت پذیری ساختمان کتابخانه از فاصله دور
کتابخانه جهت حفظ نفوذپذیری بصری

ایمنی

عدم ورود ماشین به داخل سایت و فضاهای جمعی، قرارگیری مسیر حرکتی سواره در پیاده محور بودن
مکانی به دوراز مکان های تجمع، پیش بینی امکان قدم زدن و نشستن در فضا

استفاده از پوشش گیاهی در محوطه جهت کاهش آلودگی هواحفاظت در مقابل آلودگی هوا

تأمین مکان های مناسب برای نشستن و مطالعه، گفت وشنود، خوردن و آشامیدن، تأمین تسهیالت رفاهیراحتی
وجود کاربری های متنوع، وجود تجهیزات کافی مانند: نور کافی، سطل زباله، کمد

زیباسازی محیط اطراف و زیبایی
پیرامون

، ایجاد تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف محیط، توجه به  زیباسازی چشم انداز
جزئیات مختلف و قابل درک، تأمین منظر مناسب با استفاده از پوشش گیاهی

عناصر طبیعی

بهره گیری از پنجره های عریض در جبهه شمال و جنوب، استفاده از نورگیر سقفی، ایجاد استفاده از نور طبیعی
روشنایی کافی برای مطالعه 

استفاده از درختان و پوشش 
گیاهی

، استفاده از گیاهان بومی در محوطه،  حضور فضای سبز در داخل ساختمان، ایجاد بام سبز
استفاده از گیاهان همیشه سبز در محوطه

طراحی آبراه در محوطه به نحوی که مزاحم کاربران نباشد، ایجاد امکان شنیدن صدای آباستفاده از عنصر آب

مبلمان و 
تجهیزات

فراهم نمودن بستری مناسب 
برای حضور مخاطبین و کارکنان

به کارگیری مبلمان های مناسب گروه های جمعی، ایجاد میزهای اجتماعی و انفرادی، 
درنظرگرفتن مبلمان راحت و صمیمی در کنار مبلمان رسمی، درنظرگرفتن آبخوری، سطل زباله

امکانات
تأمین نیازهای کارکنان و 

مراجعه کنندگان در هنگام 
حضور

ایجاد فروشگاه ها با کاربری فرهنگی، خدماتی و بهداشتی، ایجاد بستر مناسب برای 
فعالیت های متنوع، وجود تجهیزات و امکانات کافی

اجتماعی

امنیت

، ایجاد امکان نظارت اجتماعی بر فضاها، نورپردازی مناسب در جلوگیری از جرم پذیر بودن فضا عدم وجود فضاهای کور
شب

طراحی رمپ، باالبر و آسانسور در کنار پله ها، رعایت استانداردهای فضایی برای عبور و مرور سهولت حضور افراد کم توان
، خوانایی و وضوح مسیرهای حرکتی ویلچر

تعامالت 
اجتماعی

امکان تعامالت اجتماعی 
تصادفی

ایجاد پاتوق های جمعی، ایجاد فضاهای جمعی خصوصی و نیمه خصوصی، طراحی مبلمان با 
محوریت تعامالت روزمره در سایت

پشتیبانی و 
حمایت اجتماعی

ایجاد فضاهای خدماتی، جهت رفع نیاز کاربرانحمایت کاربران توسط کارمندان

ایجاد فضاهایی جهت انجام کارهای گروهی و تعامالت اجتماعیحمایت کاربران توسط کاربران

نگهداری فضاهای سبز کتابخانه توسط کاربران، برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در امکان مشارکت در فعالیت هامشارکت پذیری
فضاهای جمعی به کمک کاربران کتابخانه

همگن بودن 
مخاطبین

ایجاد میزهای اجتماعی و دسته جمعی، ایجاد جو صمیمیایجاد صمیمیت بین افراد

تأمین مکان های خصوصی فردی، تأمین کمدهای شخصی، فضاهای استراحت خصوصیرعایت حقوق فردیحریم شخصی

بهبود بخشیدن به فضاهای فضای جمعی
جمعی

ایجاد مبلمان و فضاهای جمعی، جداسازی فضاهای جمعی از باقی فضاها
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)جدول 18: رهیافتهای طراحی )عملکردی - معنایی - احساسی - زمانی( کتابخانه به عنوان مکان سوم در راستای افزایش دلبستگی به مکان )منبع: نگارندگان
Table 18: Design approaches (functional-semantic-emotional-temporal) of the library as a third place in order to increase attachment to the 

place (Source: Authors)

رهیافتمعیارمؤلفهابعاد

عملکردی

ایجاد فعالیت های گوناگون تنوع فعالیتی
متناسب با اقشار متنوع

برگزاری نشست کتاب خوان، جلسات جمع خوانی، آموزش نقاشی، رونمایی کتاب و برگزاری 
سلسله های نقد کتاب با حضور استادان برجسته

پاسخگویی به 
نیازها

ارتباط با کاربران و پاسخ به نیازهای 
ایجادشده در مکان

، ایجاد فضای ارتباطی نزدیک میان کارکنان و  وجود بسترهای چند عملکردی و قابل تجهیز
کاربران، وجود مکان هایی برای گردهمایی و خلوت

آسایش اقلیمی

برخورد داری از سایه و آفتاب 
مناسب

استفاده از سایبان های موقت و دائم، استفاده از پوشش گیاهی متناسب با اقلیم در 
محوطه برای گستری در تابستان

کمک به جریان یافتن نسیم، پرهیز از به کاربردن مصالحی که مانع تبادل رطوبت هستند، تعدیل رطوبت و دما
پرهیز از به کاربردن مصالح جذب کننده و نگاه دارنده حرارت

چیدمان کارآمد 
مبلمان

رعایت استانداردها در فاصله بین مبلمانعدم وجود موانع در مسیر حرکتی

طراحی مبلمان تک نفره برای لم دادن، استراحت و مطالعه با حفظ حریم شخصیتأمین فضای شخصی 

طراحی مبلمان برای انجام کارهای گروهی و دورهمی های اجتماعی با ظرفیت های متنوعتأمین فضا جمعی

معنایی

امکان خاطره انگیزی برای خاطره انگیزی
مخاطبین

ایجاد و ساخت المان های معنایی، استفاده از عناصر طبیعی در محیط، استفاده از موسیقی 
در محیط های جمعی

استفاده و به کارگیری از معماری اصیل ایرانی، ایجاد المان های مرتبط با فرهنگ و ساختار هویت دادن به طراحیهویت مندی
ایرانی، استفاده از مصالح بوم آورد

احساسی

تأمین فضای آرام برای مخاطبین، استفاده از متریال های عایق صدا، استفاده از سیستم های ایجاد آرامش خاطر برای مخاطبینآرامش
گرمایش و سرمایش بی صدا

تعامل عاطفی

ایجاد احساس خو گرفتن و عادت 
کردن در مخاطبین

تخصیص میز مطالعه و کمد مشخص برای کاربران همیشگی، استفاده از عناصر 
تداعی کننده خاطرات مثبت جمعی، برگزاری مراسمی که موجب مانایی خاطره برای افراد 

می شود.

وجود تجهیزات و خدمات کافی، خلق فضایی که در مراجعین حس آشناپنداری ایجاد کند.ایجاد احساس خوب از فضا

مشارکت کاربر در فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی

استفاده از کاربران در طراحی فضا و برگزاری رویدادها، طراحی فضاهایی جهت برگزاری 
نمایشگاه های هنری، طراحی فضاهای متنوع کوچک برای جمع شدن و گپ زدن کوتاه.

تعلق خاطر
طراحی آب نما، طراحی فضاهایی برای مکالمه دونفره، طراحی مکان هایی برای ایجاد ایجاد حس تعلق خاطر در فضا

انجمن های محلی، طراحی یادمان ها، استفاده از مصالح بوم آورد، مبلمان ساده و 
قابل استفاده برای تمامی کاربران

رضایتمندی

ایجاد حس رضایتمندی به 
مخاطبین

خلق فضاهای متناسب با خواسته مخاطبین، ایجاد رابطه نزدیک مخاطب با کارکنان، 
خوانایی ورودی ساختمان، کافی بودن مساحت فیزیکی، نور طبیعی، امکان استفاده 

معلولین از ساختمان، حذف صداهای مزاحم در محیط، درنظرگرفتن فضاهای خدماتی 
رفاهی در کتابخانه، نحوه محوطه سازی و استفاده از فضای باز

زمانی
افزایش مدت 

اقامت در هر بار 
مراجعه

ایجاد کاربری های متنوع، استفاده از مبلمان متنوع، افزایش ساعات کاری مجموعه تأمین نیازهای متنوع مراجعین

، تهویه مطبوع، بوی خوب، ایجاد فضای بسته، نیمه باز و بازتأمین شرایط آسایش استفاده از نور طبیعی روز

برگزاری رویدادهای مختلف، اســتفاده از المان های نوســتالژیک، اســتفاده از گیاهان خاص خاطره انگیزی فضا
بومی
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منابع و مآخذ:
و  پژوهــش  فصلنامــه  شــهرها،  در  اجتماعــی  تــاب آوری  میــزان  بــر  مکانــی  دلبســتگی  اثــرات  ارزیابــی   ،1397 محمــود،  آرویــن،   -

.38 شــماره  شــهری،  برنامه ریــزی 
- اندیشمند، علی محمد، 1397، بررسی اجتماع پذیر بودن کتابخانه های عمومی، معماری شناسی، شماره 8.

- تقــوی ســنگدهی، ســیدمحمود و عبــاس ترکاشــوند، 1393، نقــش مکان هــای ســوم شــهری در بهبــود تعامــالت اجتماعــی، 
اولیــن همایــش ملــی در جســتجوی شــهر فــردا واکاوی مفاهیــم و مصادیــق در شــهر اســالمی - ایرانــی، تهــران

، 1392، طراحــی کتابخانــه در ایــران و جهــان )اصــول و مبانــی معمــاری و طراحــی داخلــی کتابخانه هــا از کالســیک  - خانــی زاده، شــهریار
(، نشــر هنــر معمــاری قــرن. تــا معاصــر

، چرخچیــان، مریــم، 1388، تبییــن مــدل دلبســتگی بــه مــکان و بررســی  ، ســید عبدالهــادی، ســپهری مقــدم، منصــور - دانشــپور
عناصــر و ابعــاد مختلــف آن، نشــریه هنرهــای زیبــا، شــماره 38.

- دانشمند، علی محمد، 1397، بررسی اجتماع پذیر بودن کتابخانه های عمومی، مجله معماری شناسی، سال دوم، شماره 8.
- ســجاد زاده، حســن، 1392، نقــش دلبســتگی بــه مــکان در هویت بخشــی بــه میدان هــای شــهری )نمونــه مــوردی: میــدان آرامــگاه 

، ســال 10، شــماره 25. شــهر همــدان(، بــاغ نظــر
ــری  ــی اجتماع پذی ــای عموم ــی فضاه ــای طراح ــا، 1398، رهیافت ه ــیده مهس ــوی، س ، موس ــر ــرون، علی اصغ ــرام، آب ، به ــور ــیاوش پ - س
شــهری برگرفتــه شــده از ویژگــی مــکان ســوم، فصلنامــه علمــی تخصصــی مطالعــات شــهری و پژوهش هــای شــهری، ســال 2، شــماره 4.
، امیــد، 1391، بررســی رابطــه طــرح کالبــدی در مجتمع هــای مســکونی و حــس  - صادقــی فرشــته، رؤیــا، دانشــگر مقــدم، گل رخ، دژدار
دلبســتگی بــه مــکان در بیــن ســاکنین )مطالعــه نمونــه مــوردی: مجتمع هــای مســکونی امــام خمینــی و امــام رضــا در همــدان(، 

ــماره 30. ــهری، ش ــت ش ــه مدیری فصلنام
- صــراف زاده، مریــم، محمــدی منفــرد، ربــاب، عــزار ســقلی، محمــد، 1396، کتابخانه هــا به عنــوان مکانــی بــرای تعامــل اجتماعــی، 

ماهنامــه ارتبــاط علمــی، شــماره 2، دوره 42.
- ضمیــری، مهســا، ضمیــری، محمدرضــا، 1394، مــکان ســوم، ســومین کنفرانــس بین المللــی پژوهش هــای کاربــردی در مهندســی 

عمــران، معمــاری و مدیریــت شــهری، تهــران، دانشــگاه صنعتــی خواجه نصیرالدیــن طوســی.
ــالت  ــا تعام ــور ارتق ــهری به منظ ــای ش ــی فض ــد کیف ــه، 1394، رش ــی، طلیع ــن، افهم ــژاد، جمال الدی ــعود، مهدی ن ــی، مس ــی مردان - عل

ــارم. ــردی، دوره چه ــای کارب ــی هنره ــریه تخصص ــهد(، نش ــاد مش ــان احمدآب ــوردی خیاب ــه م ــی )نمون اجتماع
، نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری. ، علی، نوریان، فرشاد، 1391، فضاهای عمومی و خصوصی شهر - مدنی پور

- معصومــی، مســیح اهلل، میرخطیــب، اســما، 1396، بررســی تأثیــر فضاهــای بــاز مجتمــع مســکونی در ایجــاد حــس دلبســتگی بــه مکان 
)نمونــه مــوردی: مجتمــع مســکونی ششــصد دســتگاه در شــهر مشــهد(، فصلنامــه تحقیقــات جغرافیایی، ســال 32، شــماره 3.

اعالم عدم تعارض منافع
نویسندگان اعالم می دارند که در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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