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 چکیده
 

و مکان هایی براي شهري زنده است که تجربه ها و انباشت هاي فرهنگی و اجتماعی ساکنانش، در آن موقعیت ها 
می در این موقعیت ها و مکان هاست که احساس و ادراك شهري شکل می گیرد ، فضاهاي عموتجلی بیابند،  

شهرها مهم ترین این موقعیت ها و مکان ها هستند که از دیرباز بستر کالبدي حیات مدنی و تعامالت اجتماعی 
شهروندان بوده اند و بارزترین نمود تمایل و نیاز بشر به حیات مدنی و زندگی اجتماعی است ، حیاتی که از 

مون ، با خود و با دیگران شکل می گیرد ، حیاتی مجموعه برخوردها و روابط رو در روي  مردم با محیط عینی پیرا
از این .. که سبب می شود شهر همچون موجودي زنده در گفتگویی چند سویه با ساکنان و بینندگانش قرار گیرد 

پارك ها به . رو با توجه به اهمیت و تاکید بر تعامالت اجتماعی انسان در فضاي عمومی شهري تاثیرگذار باشند 
عمومی و فراغتی در شهر می توانند فضاهایی لذت بخش را بوجود آورند که در عین ارائه تسهیالت  عنوان فضاهاي

شهري به عنوان مکانهایی جهت ایجاد آرامش ، سرگرمی و گردش ، بهبود و ایجاد تعامالت اجتماعی ، فراهم آوردن 
ت و مشارکت شهروندان و بهبود زمینه معاشرت، فضایی جهت انجام مالقات هاي محله اي ، گذران اوقات فراغ

به عنوان نمونه موردي پارك گلستان تبریز انتخاب شد با جمع بندي از .حیات اجتماعی شهر ایفاي نقش کنند
مطالعات نظري تحقیق و بررسی دیدگاه هاي نظریه پردازان با رویکرد ارتقا تعامالت اجتماعی و معیارهاي فضاي 

، شناسایی و ارزیابی شده اند تا در جهت ارتقا تعامالت اجتماعی در طراحی عمومی شهري موفق ، معیارهاي کیفی 
 .فضاي عمومی شهري ، مورد استفاده طراحان شهري قرار گیرد 

 
  
 

 فضاي سبز ، پارك ، کیفیت ، تعامالت اجتماعی ،  فضاي عمومی :کلیدي  گانواژ 



 مقدمه-1
 

  بیان مسئله
روز به روز روابط انسانی و ارتباطات چهره به چهره کم رنگ می شود و همین امر با پیشرفت فناوري و ماشینی شدن شهرها 

آن چه که امروز در شهرها اتفاق می افتد این است که . باعث می شود آرامش ، رضایت و تعلق خاطر شهروندان نیز از بین برود
یعنی شهر به وسیله اي تبدیل گردیده که .  از خانه به محل کار و از محل کار به خانه: فقط از دو محل استفاده می شود 

از طرفی تعامالت اجتماعی مکان مناسب خود را می طلبد ، این مکان ها همان   .شهروندان را به دو مقصد هدایت می نماید 
یارویی فضاهاي عمومی شهر هستند که به عنوان فضاهایی جهت ایجاد ، تقویت مناسبات و روابط بیرونی ، تعامالت اجتماعی و رو

هاي اجتماعی و به عنوان مکان هایی  که گروه هاي مختلف با خواست ها و عالیق متفاوت در آنها گرد هم جمع می شوند تعریف 
در مورد برقراري روابط اجتماعی  در بین افراد جامعه و بهبود رفتارهاي اجتماعی ، فضاهاي فراغتی شهر نقش بسیار . می شوند 

زش اوقات فراغت در زندگی افراد به حدي است که جامعه شناسان معتقدند آسیب هاي اجتماعی معموال از طرفی ار. مهمی دارند
بنابراین براي برنامه ریزي هدفمند و دقیق براي این اوقات ارزشمند بایستی . از دریچه فراغت به زندگی انسان راه می یابد 

از . باید فضاهایی مناسب براي انجام فعالیت هاي فراغتی در نظر گرفت  به عبارت دیگر. امکاناتی را به صورت کالبدي فراهم آورد 
  ]1[. جمله این فضاها ، فضاهاي سبز و پارك ها می باشند 

پارك ها به عنوان فضاهاي عمومی و فراغتی در شهر می توانند فضاهایی قابل زندگی و لذت بخش در شهر و محالت آن را 
یالت شهري به عنوان مکان هایی جهت ایجاد آرامش ، سرگرمی و گردش ، ایجاد تعامالت بوجود آورند که در عین ارائه تسه

، کاهش آلودگی ها و بهبود محیط زندگی ، فضایی جهت انجام ) فضایی براي مالقات (اجتماعی ، فراهم آوردن زمینه معاشرت 
بنابراین توجه به . اجتماعی شهر فراهم آورند  مالقات هاي محله اي و گذران اوقات فراغت و مشارکت شهروندان و بهبود حیات

برنامه ریزي فضاهاي فراغتی از آن جهت اهمیت خاص می یابد که در شهرهاي ما عرصه هاي جمعی  و فضاهاي شهري یا از بین 
ه تعامالت فضاهایی که شهروند در آنها احساس آرامش می کند بیشتر می تواند او را ب. رفته اند و یا چهره از کف داده اند 

 ]2[ اجتماعی دعوت کند
  

  اهمیت موضوع 
در زمان حاضر شهرهاي ما با کمبود شدید فضاهاي شهري مناسب که قابلیت پذیرش فعالیت ها و تعامالت اجتماعی را داشته 

ی به فضاهایی اساسی ترین نیاز انسان یعنی نیاز به زندگی اجتماعی و کنش متقابل و تعامالت اجتماع ]3[ .باشند دچار شده اند 
از جمله این فضاها ، فضاهاي عمومی شهر می باشند که فضاهاي عمومی شهر می باشند که . جهت تبلور و نمود احتیاج دارد 

یکی از انواع این فضاها پارك می باشد که تاثیر به سزایی در تغییر و تلطیف روحیه و . از آنها می باشندفضاهاي فراغتی جزئی 
از طرفی پارك ها یکی از کم هزینه ترین فضاهاي . می باشد ... ن دارد ، همچنین محلی براي مالقات ها وفعالیت هاي شهروندا

 ]4[ .فراغتی به حساب می آیند
  

  اهداف پژوهش
  :هدف هاي این پژوهش را می توان این گونه برشمرد 

 ایجاد شرایط مناسب و سالم براي حضور اقشار مختلف اجتماعی در فضاهاي شهري -
 ایجاد آرامش ، نشاط و سرزندگی در فضاهاي شهري -
  تبیین ارتباط تعامالت اجتماعی در فضاهاي سبز شهري به عنوان یکی از مهم ترین فضاهاي عمومی -



 تقویت و ارتقا سطح ارتباطات اجتماعی در پارك ها و فضاهاي سبز -
  

  فرضیات پژوهش 
جامعه   جسمانی و بازدهی بیشتر در یفی زندگی شهروندان و سالمت روانی ودستیابی به محیط زیبا و سبز شهري باعث افزایش ک -

  .است 
  به کارگیري تمهیدات و تجهیزات مناسب در پارك به جذب شهروندان و اکوتوریسم می انجامد -

  
  مبانی نظري -2
  

  تعامالت اجتماعی
ه واکنشی میان آنها شود و این نوع واکنش براي تعامل اجتماعی به معناي ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر ب

تعامل اجتماعی و برقراري ارتباط . بنابراین روابط بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمی گیرد . هر دو طرف شناخته شده است 
و عضویت آنها در  بین افراد باشد ، خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت هاي متناسب و در نتیجه نقش پذیري مردم در فضا

  ]5[. گروه ها و شبکه هاي اجتماعی است 
 

  فضاهاي عمومی شهري و تعامالت اجتماعی
فضاهاي عمومی شهري فضاهایی هستند که افراد و گروه هاي مختلف اجتماعی  در آن سهیم اند ، این فضاها محل تبادالت 

چنین فضاهایی بیش از آنکه تنها یک فضا باشند یک . د افکار و اطالعات و مکانی براي شکل گیري شبکه هاي اجتماعی هستن
عزت (تجربه اند که نتیجه چنین تعامل و تجاربی در میان افراد و گروههاي مختلف ، دریافت حس هویت جمعی ، احترام به خود 

  .، ارتقا مهارتهاي جمعی و مشارکت اجتماعی خواهد بود ) نفس
معنا باشد که تاثیر گذار بر جامعه گردد و رفتارهاي اجتماعی را متاثر و آن را  فضاي عمومی شهري باید داراي روح کیفیت و

فضاي عمومی شهري فعالیت را پیشنهاد و در اختیار قرار دهد و . در طول زمان رشد دهد ، و باعث ارتقا تعامالت اجتماعی گردد 
و البته این رابطه دو طرفه است یعنی رفتارهاي همچنین باید منعطف باشد تا با رفتارهاي مختلف تغییر کند و منطبق شود 

  ]6[ .اجتماعی نیز تغییر می کنند تا با فضاي عمومی شهري منطبق شود
  

  معیارهاي کیفی سنجش فضاي عمومی شهري در جهت ارتقا تعامالت اجتماعی
دو گروه کیفیت در فضاي به طور کلی براي دستیابی به ارتقا تعامالت اجتماعی در فضاي عمومی شهري ، نیازمند تامین 

  .کیفیات اول به عنوان کیفیات عام پیش زمینه کیفیات دوم به عنوان کیفیات خاص هستند. عمومی شهري هستیم 
  معیارهاي کیفی عام-1

پیش از هر چیز ، افراد باید جذب فضاي عمومی شهري شوند و امکان حضور در آن را داشته باشند ، فضاي عمومی شهري 
به این معنی که فضا باید داراي کیفیاتی باشد که بدون . ا به خود دعوت کند و حالت دعوت کنندگی داشته باشد باید افراد ر

امنیت یکی از این : به عنوان مثال . حضور آنها، احتمال انتخاب فضا و وارد شدن به آن توسط افراد به شدت کاهش می یابد 
امن نباشد ، هر چند همه دیگر شرایط را فراهم کند ، امکان حضور براي افراد کیفیات پیش نیاز به حساب می آید ، اگر فضایی 

  .وجود نخواهد داشت 



پس از آنکه افراد به فضاي عمومی شهري وارد شدند ، جهت افزایش امکان وقوع تعامالت اجتماعی باید تمایل به تداوم حضور و 
ضایی ممکن باشد ، تنها انتخاب شدن آن توسط مردم کافی نیست ، اینکه حضور مردم در ف. امکان مکث طوالنی را افزایش داد 

فضاي عمومی شهري باید داراي کیفیاتی باشد که ایجاد . بلکه عالوه بر آن باید افراد انگیزه اي براي مکث و تامل در فضا بیابند 
  .مکث و امکان تداوم حضور در فضاي عمومی شهري را فراهم آورد 

هت دستیابی به فضایی که پشتیبان ارتقا تعامالت اجتماعی در فضاي عمومی شهري باشد ، می توان سه بنابراین به طور کلی ج
  :  مرحله را تدوین کرد 

  ایجاد جذب و امکان حضور ، دعوت کنندگی به فضاي عمومی شهري-1
  ایجاد مکث و امکان تداوم حضور ، در فضاي شهري -2
  جتماعی و ارتقا آن در فضاي عمومی شهريایجاد کیفیت هاي جهت ایجاد تعامالت ا -3

در نتیجه دو دسته کیفیات جهت وقوع . که دو مرحله اول مربوط به کیفیات عام و مرحله سوم مربوط به کیفیات خاص می باشد 
  :ارتقا تعامالت اجتماعی در فضاي عمومی شهري تدوین می گردد 

هستند که ایجاد جذب و امکان حضور و دعوت کنندگی به فضاي  کیفیات کلی در فضاي عمومی شهري: دسته اول کیفیات عام 
  .عمومی شهري و همچنین ایجاد مکث و امکان تداوم حضور در فضاي عمومی شهري را فراهم می کنند

  
  )ماخذ نگارنده(بررسی کیفیت هاي عام ، کیفیت هاي مولفه هاي طراحی شهري ومعیارهاي آن  -  1جدول 
  معیار  مولفه 

  دسترسی و ارتباط  مولفه عملکرديکیفیت هاي 

  اختالط کاربري ها و فعالیت ها 
  موقعیت استقرار

  اندازه 
  دسترسی ودید   کیفیت هاي مولفه زیبا شناختی

  ) محیط ادراکی(حسی  –کیفیت محیط ادراکی 

  )محیط عینی (فضایی  –کیفیت محیط کالبدي 
  )آسایش اقلیم ( کیفیت اقلیم خرد  کیفیت هاي مولفه زیست محیطی

  کیفیت طراحی شهري پایدار
  تقلیل آلودگی ها 

  محیط زیست سالم و پاکیزه

  کیفیت محیط ادراك ذهنی   کیفیت هاي مولفه معنایی 

  امنیت

  غناي حسی 
  قرارگاه رفتاري

  خوانایی

  هویت



  حس تعلق

  
  معیارهاي کیفی خاص
  . جاد و ارتقا تعامالت اجتماعی  در فضاي عمومی شهري هستند کیفیاتی در جهت ای: دسته دوم کیفیات خاص 

کیفیت هاي زیر به عنوان عوامل اصلی موثر در افزایش امکان وقوع ارتقا تعامالت اجتماعی در فضاي عمومی شهري شناسایی شده 
 : اند 

  
  )نگارنده : ماخذ (بررسی کیفیت هاي خاص ،  معیارها و زیر معیارهاي آن   - 2جدول 

  شاخص ها و عوامل موثر در آن   زیرمعیارها   عیارم
  فضاي کافی براي راحت قدم زدن●  امکان قدم زدن  آسایش و راحتی

  پوشش مناسب سطح کف ●
  نماهاي جذاب ●
  سطوح مناسب●
  عدم وجود پله ●
  عدم وجود موانع فیزیکی●
  دسترسی خوب به نقاط کلیدي●

امکان ایستادن و 
  مکث

  نواحی توقف●
  وجود لبه هاي جذاب●
  وجود فضاهاي مکث تعریف شده●
  تثبیت مکان هاي توقف●
  وجود تکیه گاه براي مکث ●

  مناطقی براي نشستن●  امکان نشستن
  وجود فرصت هاي متفاوت براي نشستن●
  وجود نیمکت  و صندلی هاي متفاوت و راحت با قابلیت جابه جایی●

امکان دیدن و تماشا 
  کردن 

  سافت تا مقصد فرعی یا اصلیامکان دیدن م●
  چشم اندازهاي بدون مزاحمت هاي بصري●
  وجود مناظر جذاب و دلپذیر●
  وجود روشنایی هنگام شب●

امکان بازي ، فعالیت و 
  کشف

دعوت کننده بودن فضا براي فعالیت هاي فیزیکی ، بازي و سرگرمی و فعالیت و کشف ●
  در روز و شب و تمام فصول سال 

  فی و مناسب جهت بازي و فعالیتایجاد فضاي کا●
  ایجاد تسهیالت و مبلمان الزم براي انجام فعالیت در فضا●
  تاکید به امکان انجام چند فعالیت مختلف در یک فضا●
  وجود فضاهاي بازي و فعالیت تعریف شده●

  سطح پایین اغتشاش صوتی●  امکان گفت و شنود 
  نحوه چیدمان نیمکت ها براي شکل گیري یک گفتگو●
  چیدمان نیمکت ها در فضاهاي متفاوت و متنوع●

  طراحی ورودي هاي دعوت کننده●  دعوت کنندگی   تجمع پذیري
  قابلیت پذیرش غریبه ها ●
  وجود عناصر جاذب و نشانه اي●



  پیش بینی فعالیت هایی که نظر عابران را جلب کند●
  پاکیزگی محیط●  امکان مکث طوالنی

  سبزینگی محیط●
  در فضا به دلیل حضور سایر شهروندان تمایل به حضور●
  تفریحی –تسهیالت رفاهی ●
  کیفیت عرصه همگانی●
  تسهیل استفاده مرتب و دائمی ساکنان از فضا●

  فرهنگی  –تنوع قومی ●  تنوع
  جنسی –تنوع سنی ●
  فعالیت –تنوع کاربري ●
  تنوع گروه هاي مختلف اجتماعی●
  انعطاف پذیري●

امکان فعالیت هاي 
  مشارکتی

  تحقق مشارکت شهروندي در نمایش شهري●
  میزان فعالیت داوطلبانه در فضا●
طراحی همجواري فعالیت ها به گونه اي که فرد بتواند همزمان در بیش از یک فعالیت ●

  درگیر شود
تعبیه فعالیت هایی که شهروندان و دیگر فعالیت ها را به خود جذب کند و جنبه ●

  مشارکتی داشته باشد 
  وع فعالیت در فضا و امکان گزیبش از میان آنهاگسترش تن●

طراحی کالبدي تجمع 
  پذیر

  ایجاد محصوریتی که افراد یا گروه ها احساس بودن در یک ظرف را نمایند●
  شکل هندسی فضا تاکید به مرکزیت داشته باشد●
عناصر فضا ، کف و بدنه ها تاکید به مرکزیت و تمرکز داشته باشند و حس مکث را ●

  ب کنندترغی
  سهولت حضور و امکان دسترسی آسان به فضا ●
  نحوه اتصال راه به فضاي شهري بگونه اي که محل هاي براي تجمع و مکث باقی بماند●

آرامش ذهنی در 
  شهروندان

  ایمنی●  امنیت
  احساس امنیت در برابر ترافیک و تصادف●
  احساس امنیت در جرم و خشونت●
  آب و هواییاحساس امنیت در برابر شرایط بد ●

فرصت براي درك 
  فضا

  قابل پیش بینی بودن کالبد فضا●
  ادراك کل فضا ●
  توجه به ابعاد فضا براي امکان ادراك کل فضا●
  انتخاب هندسه معین براي فضا تا امکان ادراك کل فضا بوجود آید●
  طراحی بهسازي به نحوي که کل فضا داراي یکپارچگی الزم باشد●
  ادراك جزییات فضا ●
ایجاد تناسب جزییات از نظر فرم ، محل استقرار و کاربرد با نیازها و توانهاي ادراکی ●

  انسان و شرایط محیطی
پیش بینی تمهیداتی تا جزییات فضا بتواند فعالیت هایی را در ارتباط با خود ●

  ساماندهی کند
  طراحی و بهسازي به نحوي که مشکل جهت یابی براي شهروندان بوجود نیاورد●



ابل پیش بینی بودن ق
  رویدادها در فضا 

  ایجاد امکان استقرار●
پیش بینی یا تقویت فعالیت هاي غیر مترقبه در محل هاي در معرض دید و دسترسی ●

  آسان
  فعالیت هایی که در فضا حضور نسبتا مداوم دارند●

ایجاد امکان نظارت 
  شهروندان بر فضا

  از بدنه ها و راههاي منتهی به آن ایجاد امکان دیده شدن فضا توسط شهروندان ●
  حذف گوشه هاي کم تردد و کم نور●
  تسهیل زندگی شب و فعال بودن آن ●
  تقویت فعالیت هایی که جاذب افراد دیگر است●

  حفظ عناصر با ارزش تاریخی و معماري و مذهبی●  ابعاد روحی
  حفظ بافت با ارزش قدیمی●
  جفظ فضاهاي یادمانی●
  ت و با هویتحفظ فضاهاي با قدم●
  بوم گرایی●
  تداوم فضاها و عناصر خاص محل●

  مقیاس انسانی●  مقیاس  لذت 
  ایجاد بناها و فضاها در تناسب با ایجاد انسانی●
  طراحی بناها و فضا وابسته به حواس ، نحوه حرکت اندازه و رفتار و عملکرد انسان●

امکان لذت بردن از  
شرایط خوشایند آب و 

  هوایی 

  سایه/ آفتاب ●
  خنکی/ گرمی ●
  نم باران/ وزش نسیم ●
  هواخوري●
  سبزینگی●
  فضاي سبز چند منظوره●

  خاطره انگیزي●  تجربه احساس ملیت 
  حس تعلق●
  احساس غرور نسبت به فضا●
  سرزندگی●
  هویت ●
  پاتوق●
  جذابیت فضایی●
  معماري زیبا●
  طراحی زیبا و توجه به جزییات به خصوص در جداره همکف●
  ز شکل نمادین و صداي آرامش بخش آباستفاده ا●
  درختان و گلها و گیاهان●
  مناظر و دیده ها ●

برقراري ارتباط میان 
  انسان و فضا 

  آزادي فعالیت انسان در فضا ●
  امکان دخل و تصرف در فضا توسط شهروندان●
  ایجاد امکان تغییرات موسمی در فضا براي مراسم خاص در ایام خاص●
  ا از طریق عناصري چون کف ساري ، گیاهان ، موانع فیزیکیمعلوم کردن حریم ه●
  تسهیل استفاده مرتب و دائمی ساکنان از فضاهاي شهري●

  
 



  روش تحقیق 
در حال حاضر مهمترین معیاري که در ارزیابی شهرها و فضاهاي شهري باید لحاظ شود ، ماهیت عرصه عمومی موجود و 

از این رو با توجه به این مساله از یکسو و تاکید بر بعد اجتماعی انسان از . ن است ارتباط شهروندي و تعامالت اجتماعی در آ
دیگر سو ، در این پژوهش معیارهایی که با کمک آنها در طراحی فضاي عمومی شهري ، بتواند نیاز به روابط و تعامالت اجتماعی 

روش تحقیق مبتنی بر رویکرد . رد ارزیابی قرار گرفته شد شهروندي پاسخ دهد و با عملکرد مناسب آن را ارتقا و افزایش یابد مو
به منظور انجام این پژوهش به دو روش اسنادي و میدانی به تهیه اطالعات و تجزیه وتحلیل و تلفیق . تحلیلی است  –توصیفی 

و در مرحله . خته شده است در مرحله اسنادي به گردآوري اطالعات از نشریات ، کتاب ها ، مطالعات پردا. آن ها اقدام شده است 
 .اخذ میدانی از مشاهده و برداشت هاي میدانی استفاده شده است 

  
  یافته ها3-

  )نگارنده : ماخذ ( بررسی کیفیت هاي خاص ، معیارها و زیر معیارهاي آن  - 3جدول 
  شاخص هاي موجود در پارك گلستان  زیرمعیارها   معیار

آسایش و 
  راحتی

  امکان
  قدم زدن 

  

  کافی براي راحت قدم زدنفضاي ●

     
  دسترسی خوب به نقاط کلیدي●

     

  پوشش نامناسب سطح کف ●

     
  وجود موانع فیزیکی●

    

  امکان 
  ایستادن 

  و مکث

  وجود فضاهاي مکث تعریف شده●

    

 تثبیت مکان هاي توقف●  

                                              

  اطقی براي نشستنمن●  امکان نشستن

  

وجود فرصت هاي متفاوت براي ●
  نشستن 

 

  وجود نیمکت و صندلی هاي متفاوت و راحت ●

      

امکان دیدن و 
  تماشا کردن 

  امکان دیدن مسافت تا مقصد فرعی یا اصلی●

    

  وجود مناظر جذاب و دلپذیر●

    



امکان بازي ، 
  فعالیت و کشف

  جهت بازي و فعالیت تعریف شدهایجاد فضاي کافی و مناسب ●

         
دعوت کننده بودن فضا براي فعالیت هاي فیزیکی ، بازي و سرگرمی و فعالیت و کشف در روز و شب و تمام ●

  فصول سال 

         
امکان گفت و 

  شنود 
  نحوه چیدمان نیمکت ها براي شکل گیري یک گفتگو●

    
  متفاوت و متنوع چیدمان نیمکت ها در فضاهاي●

        
تجمع 
  پذیري

پیش بینی فعالیت هایی که نظر عابران را جلب ●  دعوت کنندگی 
  کند

    

  وجود عناصر جاذب و نشانه اي●

       

  امکان 
  مکث طوالنی

  پاکیزگی محیط●

    

  سبزینگی محیط●

    
  تفریحی –تسهیالت رفاهی ●

                      



  فعالیت –نوع کاربري ت●  تنوع

  
  
  

طراحی کالبدي 
  تجمع پذیر

  نحوه اتصال راه به فضاي شهري بگونه اي که محل هاي براي تجمع و مکث باقی بماند●

  
آرامش 

ذهنی در 
  شهروندان

  ایمنی و احساس امنیت در جرم و خشونت        ●  امنیت

 
فرصت براي درك 

  فضا
  جهت یابی براي شهروندان بوجود نیاورد طراحی و بهسازي به نحوي که مشکل●

    
 ادراك کل فضا ●

  

ایجاد تناسب جزییات از نظر فرم ، محل استقرار و کاربرد با ●
  نیازها و توانهاي ادراکی انسان و شرایط محیطی

  
قابل پیش بینی 
بودن رویدادها در 

  فضا 

  فعالیت هایی که در فضا حضور نسبتا مداوم دارند●

    

ایجاد امکان 
نظارت شهروندان 

  بر فضا

  ایجاد امکان دیده شدن فضا توسط شهروندان از بدنه ها و راههاي منتهی به آن ●

           



حفظ عناصر با ارزش تاریخی و معماري و ●  ابعاد روحی
        مذهبی

 

  حفظ بافت با ارزش قدیمی●

 

امکان لذت بردن 
از  شرایط 
خوشایند آب و 

  ایی هو

  سایه/ آفتاب ●

    
  فضاي سبز چند منظوره●

    
تجربه احساس 

  ملیت 
  استفاده از شکل نمادین و صداي آرامش بخش آب●

      
  درختان و گلها و گیاهان●

    
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  بحث و نتیجه گیري -4
ر عهده دارند و بستري براي برقراري ارتباطات طراحی فضاهاي عمومی شهري نقش اساسی در افزایش آشنایی و تعامالت ساکنین ب

همچنین با افزایش کیفیت فضاي عمومی شهري می توان تعامالت و ارتباط بین افراد را ارتقا داد همچنین . و تعامالت اجتماعی اند 
مالت و روابط ترکیب عملکردها و فعالیت ها براي ایجاد وحدت فضایی در فضاي عمومی شهري به عنوان بستر اصلی ، در تعا

  .اجتماعی محسوب می شوند
از آنچه تا کنون مطرح گردید نتیجه می گیریم که در طراحی فضاي عمومی شهري با هدف ارتقا تعامالت اجتماعی نیازمند 
کیفیاتی خاص می باشیم و نباید از نقش مهم این کیفیات فضایی در تعامالت اجتماعی غافل شد ، چرا که هرچه طراحی فضاهاي 

: ایجاد حیات شهري و مدنی از طریق طراحی فضا . ومی مطلوب تر باشد ، کیفیت تجربه اجتماعی درآنها نیز بهتر خواهد بود عم
و همچنین ایجاد فضاهاي شخصی تر و خودمانی تر با توجه به .... دیوارها و بدنه ها ، گشودگی ها و روزنه ها ، درها و ورودي ها و 

فرصت هاي الزم براي ایجاد همبستگی اجتماعی ، از موفقیت بیشتري نسبت به فضاهاي بدون در  کیفیات خاص در فراهم آوردن
 .نطر گرفتن این کیفیات برخوردار خواهد بود
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