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 : چکیذٌ
 یه تیى تِ فٔالآؿَد ٍ دس  یٍاسد ه یؿْش یؼام دس آى تِ فوااخ ذىید ایپشاهَى خَد ٍ  يیدسن هح یاًؼاى تشا

الصم سا تِ ٍخَد آٍسد.  یٍ ػشصًذگ ییایتَاًذ پَ یاًؼاى ًو یّا تیتذٍى حوَس ٍ فٔال ،یؿْش یدس فواّا يیپشداصد. تٌاتشا

فوای ٓوَهی  اٍلیي گام تشای دػتیاتی تِ ٓشكِ ی ٓوَهی وِ هاهي تحمك خاهٔة هذًی اػت، تـَیك هشدم تِ حوَس دس

 یشیؿىل گ یتشا یتِ ٌَٓاى تؼتش یؿْش یٍ یا فشاّن ًوَدى دػتشػی تشاتش ّوة افشاد ٍ گشٍُ ّا تِ آى اػت. فواّا

تِ  ،یٍ فشٌّگ  یتٔاهالت اختوآ كیاًؼاى اص ًش. اتٌذی یٍ لَام ه اتیح ؿْشًٍذاىتا حوَس ٍ حشوت  ،یتٔاهالت اختوآ

 يیاًداهذ. تٌاتشا یتٔاهالت ه يیؿىل ا شییفوا تِ ًَتِ خَد تِ تغ یػاهاًذّتخـذ ٍ  یه تیفوا، فشم، ٓولىشد ٍ اّو

 یتشا یٍ سٍاً یاص ًِش خؼو ؼتیتا یگزاؿتِ ٍ ه شیتأث یاختوآ یصًذگ ٌذیتش فشآ یؿْش یفواّا یػاخت ٍ ًشاح

ى ّا سٍاتي وِ دس آ ییخا یٌٔیّؼتٌذ،  شیهٔاؿشت پز یؿْش فواّا یٓوَه یداؿتِ تاؿذ. فواّا ییؿْشًٍذاى واسا

 یّا یواستش گشیّؼتٌذ وِ تِ ًَس تٌگاتٌگ تا د یفشتشهؼا یّا اًِیفواّا پا يیاص ا یگیشد ًوًَِ ا یؿىل ه یاختوآ

دس هؼافشاى ٍ هشاخِٔ وٌٌذگاى ٍ  تیاحؼاع اهٌ ؾیٍ افضا یتٔاهالت اختوآ یؿْش دس استثاى  ّؼتٌذ ٍ دس تشلشاس

 ای وتاتخاًِ هٌالٔات ٍ سٍؽ اػٌادی دس ایي همالِ وِ اص داسًذ. یهْو اسیؿْشًٍذاى ًمؾ تؼ ؾیسفاُ ٍ آػا  يیّوچٌ

 ساتٌِ ایي دس وِ ٍاطگاًی پظٍّؾ، هَهَّ تِ ًؼثت هٌاػة دیذی آٍسدى تذػت تشای تا اػت الصم اتتذا هی ؿَد،  اػتفادُ

َٓاهل ٍ ساّىاسّایی گیشًذ ٍ تِ ایي ػَاالت پاػخ دادُ ؿَد وِ چِ  لشاس تشسػی هَسد تاؿٌذ خاكی هی اّویت داسای

تآث افضایؾ تٔاهالت اختوآی ٍ اهٌیت دس فواّای ٓوَهی ؿْشی هی ؿَد؟ ٍ ایٌىِ تا تأویذ تش پایاًِ ّای هؼافشتشی، 

چِ ًىاتی سا دس ًشاحی ایي هدوَِٓ ّا تایذ سٓایت وشد تا هَخثات آػایؾ ٍ اهٌیت هشاخِٔ وٌٌذگاى ٍ تٔاهالت كحیح 

ػاصی ٍ ایداد تٔاهالت  پَیا دس  هْن َٓاهلن ؿَد؟ ٍ دس پایاى ًتایح حاوی اص ایي اػت وِ اختوآی دس ایي هحیي ّا فشاّ

أًٌاف پزیش، آػایؾ،  ّای واستشی ّا، ایداد واستشی دػتشػی، تٌَّ ؿْشی؛ لاتلیت فواّای ٍ سٍاتي اختوآی ٍ اهٌیت

 ویفیت ٍ ّا، لاتلیت دػتشػی واستشی تٌَّ هیاى ایي دس اػت، وِ ػادگی ٍ تاال ویفیت ٍ تفشیحی ٍ سفاّی تٌَّ تؼْیالت

 تؼیاس هْن تشی ًمؾ ؿْشی فواّای ػشصًذگی ٍ اهٌیت  ٍ ػاصی پَیا دس وِ ّؼتٌذ خولِ هَهَٓاتی اص ػادگی ٍ تاال

 داسًذ.

 

 .فواّای ٓوَهی ؿْشی، پایاًِ ّای هؼافشتشیاختوآی،  اهٌیت، تٔاهالت اختوآی کلیذی: َای ياشٌ

 
 سٍیىشد تا ؿیشاص ؿوال هؼافشتشی تشهیٌال ًشاحی"ج اص پایاى ًاهِ همٌْ واسؿٌاػی اسؿذ هحثَتِ سادفش تا ٌَٓاى ایي همالِ هؼتخش  *

اػت وِ تِ ساٌّوایی دوتش ًاّشُ ًلش دس داًـىذُ ٌّش ٍ هٔواسی داًـگاُ آصاد اػالهی ؿیشاص دس حال اًدام هی  "ؿْشًٍذی حمَق سٓایت

 تاؿذ.
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 : مقذمٍ -1
 ؿَد. هؼالِ هی تٔشیف صًذگی خلَكی فوای تا تماتل دس ٍ اػت هشدم سٍصهشُ صًذگی ًوایؾ حٌِك ؿْش، ٓوَهی فوای

 وِ ّوَاسُ هَسد تَخِ تؼیاسی اص هحمماى لشاس هی گیشد. اػت هَهَٓی  ، ٍ اختواّ ؿْش دس اهٌیت احؼاع ٍ فوایی اهٌیت ی

 فواّای دس حوَس تشای ؿْشًٍذاى تـَیك ،اص آًدا وِ یىی اص ساُ ّای حیات ٍ لَام ٍ پَیایی فواّای ٓوَهی ؿْشی

اػت وِ یىی اص   هشٍسی حوَسی چٌیي هَاًْ سفْ ٍ ؿٌاػایی ّاػت، ًثیٔتاً ٓشكِ ایي دس تٔاهالت اختوآی تمَیت ٍ ؿْشی

 اهٌیت ایداد ٍ خُشم اص هْن پیؾ گیشی ساُ ّای اص تاؿذ. یىی هی ؿْشی فواّای دس اهٌیت ٓذم احؼاع هَاًْ، تشیي هْن

 اػت وِ ػثة تْثَد ًشاحی كحیح فواّای ؿْشی ٍ ؿْشی هٔواسی ًشیك اص پیؾ گیشی ؿْشی، فوای دس ٍ اختوآیسٍاًی 

ساػتا ٍ اسائِ ساّىاسّایی  ایي دس گزاس تاثیش َٓاهل ؿٌاػایی ٍ تشسػی لزا ؿَد. هی ؿْش دس سٍاًی اهٌیت هَخة ٍ صًذگی ویفیت

 اػت. تشخَسداس تؼضایی اص اّویت دس ایي خْت

 لشاس هحذٍدیتی ّیچ تذٍى ؿْشًٍذاى ٓوَم اػتفادُ هَسد ّوَاسُ اختوآی تؼتشی ٌَٓاى ؿْشی وِ تِ ٓوَهی یفواّا

فٔالیت  تٔاهالت ٍ ػٌح هی آٍسد، اسهغاى تِ ؿْش تشای سا آساهؾ آًىِ تش ٓالٍُ اهٌیت احؼاع تَدى داسا كَست گیشد، دس هی

هی ًوایذ. تا  تمَیت دس ؿْشًٍذاى سا هحیٌی سهایت ٍ هٌلَتیت حؼاعا ًْایت دس ٍ افضایؾ ًیض سا ؿْش ػاوٌیي اختوآی ّای

 وشد ایداد هحیي ّایی سا تا حذی اص ویفیت ّایی تایذ تٌاتشایي ؿذُ اػت، هحَ ؿْشی فواّای اص هشدم صًذگی تَخِ تِ ایٌىِ

اختوآی  سٍاتي ٍ تشخَسدّا  تاؿذ تِ گًَِ ای وِ ػثة افضایؾ داؿتِ واسایی ؿْشًٍذاى ًیاص تشای سٍاًی ٍ خؼوی ًِش اص وِ

ؿْشی ؿَد ٍ حذی اص حغ اهٌیت سا تشای ؿْشًٍذاى دس فواّای ٓوَهی ایداد وٌذ. اص خولِ ایي  فواّای دس هثثت ٍ پَیا

هحیي ّا وِ ًشاحی كحیح آًْا، ًمؾ هْوی دس تٔاهالت ٍ ایداد اهٌیت ٍ سفاُ ٍ آػایؾ ؿْشًٍذاى ٍ هشدم ؿْش داسد، پایاًِ 

ؼتٌذ وِ پاػخگَی سفت ٍ آهذ ٍ ًیاصّای تؼیاسی اص هؼافشاى ٍ ؿْشًٍذاى دس ػآات هختلف ؿثاًِ سٍص هی ّای هؼافشتشی ّ

 تاؿذ.

 

 تعاریف پایٍ -2

 
 فضای شُری: -2-1

فواّای   -1تَاى تِ چْاس حَصُ تمؼین وشد وِ ًثٔاً تا یىذیگش سٍاتٌی پَیا داسًذ:  فوای ؿْشی سا اص لحاٍ واسوشدی هی

 فواّای حول ٍ ًمل  -4فواّای گزساى اٍلات فشاغت  -3ی واسی فواّا -2هؼىًَی 

تَاًذ افضٍى تش واسوشد اكلی، داسای  صهاى ّؼتٌذ. ّش فوا هی ایي فواّا واهالً لاتل تثذیل ٍ یا لاتل ٓول تِ كَست ّن

 شیك ؿٌاختً اص فواّای ؿْشی ایي تْتش . ؿٌاػایی(245:1383)فىَّی، اًحشافاتی تاؿذ  واسوشدّای فشٓی ٍ ّوچٌیي

دس  تتَاًٌذ تا وٌذ هوىي سا آى تش هٌاػة ٍ تْیٌِ ًشاحی اهىاى تَاًذ هی ّا آى دس ؿْشًٍذاى ی ؿذُ هٌٔىغ سفتاسّای

 ،صادُ ٓضیض ویَهشثی، یضداًی،) ؿًَذ ُاّش اػت، ؿْشًٍذی ٍ اختوآی تٔاهالت تِ دّی ؿىل ّواى وِ خَیؾ اكلی ًمؾ

 ّا، فٔالیت ٍ ّا اػتفادُ هٌِش، ٍ آػایؾ پیَػتگی، ّن تِ ٍ دػتشػی  ْشی:ؿ ویفیت فواّای دس اػاػی (، َٓاهلی1391

 .پزیشی اختوآی

 آهیض:  هؼالوت صیؼتی ّن تشای فوایی ٍسصؽ، ٍ ػتذ، ٍ داد هزّة، ػیاػت، تشای اػت ٓوَهی، فوای فوای

 خیاتاًْا، تشتیة، تذیي ًذ.داس تلشی ٍ فیضیىی دػتشػی آى تِ هشدم هیذاًذ وِ چٌیي سا ٓوَهی ٓشكِ تیثالذص فشاًؼیغ«

 هیىٌذ، هـخق سا هحذٍدُ ؿاى ٍ هیىٌذ هحلَسؿاى تشتیة وِ تذیي ػاختواًْایی ٍ ؿْش، ٍ ؿْشن هیادیي ٍ پاسوْا،

 )هذًی هیذّذ سٍی اًؼاًْا، تٔاهل ٍ تواع اص اًذاصُ تیـتشیي وِ اػت اػت، خایی ها ؿْشّای ٍ ؿْشوْا اص تخـی هْوتشیي

 (. 213:1387 ،پَس
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 خٌؼیت، ًثمِ، ّای تفاٍت تِ تَخِ تذٍى اختوآی، هختلف ّای گشٍُ ٍ افشاد وِ ّؼتٌذ فواّایی ی ٓوَهی،فواّا

 ّای لحِِ گیشی ؿىل تشای هىاًی ٍ اًالٓات ٍ افىاس تثادل هحل فواّا اًذ. ایي ػْین آى دس ػایش توایضات، ٍ ػي ًظاد،

 (.22:1386چشخچیاى،  ٍ داًـپَس) تدشتِ اًذ یه تاؿٌذ، فوا یه تٌْا آًىِ اص فواّایی تیؾ چٌیي اختوآی

 

 تعامالت اجتماعی: -2-2

 تٔاهل دٍػَیِ، ٓول هتماتل ایي تِ اكٌالحا تاؿذ، ّوشاُ دیگش ػَی اص پاػخ تا وِ صًذ ػش ؿخلی اص ٓولی ّشگاُ

 فشاّن ّایی یل هَلٔیتدل ّویي تِ ٍ داسًذ راتی ًیاص اختوآی ساتٌِ تشلشاسی تِ گَیٌذ. افشاد هی اختوآی وٌؾ یا اختوآی

 سٍاتي اص هدوَِٓ ای فوا تٌاتشایي افتذ هی اتفاق فوا دس اختوآی وٌٌذ. ساتٌِ تدشتِ سا خَد اختوآی سٍاتي تا آٍسًذ هی

 .(1383ًالثی،)هی گیشد  تش دس سا خاف هىاى ٍ گشٍُ هیاى

 پز خاهِٔ فوا دس هختلف ّای گشٍُ ٍ افشاد خزب اختوآی تٔاهالت تشٍیح گشٍ دس ٓوَهی فواّای دس خؤی حیات

 تٔلك حغ تِ ًیاص هشدم  پایِ تش ٓوَهی فواّای دس پزیشی اػت. اختواّ صًذُ ػش ٍ فٔال فوایی ایداد دس تیـتش یشی

 آػایؾ فیضیَلَطیىی تاهیي وٌاس دس وٌٌذُ حوایت اختوآی فوای یه  دس اهش ایي ٍ داسد سا یىذیگش تا تٔاهل ٍ اختوآی

 (.1393)هٌافلَیاى، تَد  خَاّذ هیؼش فوا دس ٓذالت دسیافت ٍ لىیتها حغ للوشٍ ادٓای

 
 فضای شُری ي تعامالت اجتماعی: -2-2-1

 ٍ یىذیگش تا افشاد تٔاهل افشاد، اختوآی ًیاص تأهیي دس هْوی ًمؾ سفتاسی، لشاسگاُ یه تِ ٌَٓاى ًیض ؿْشی تاص فواّای

 فشاغت اٍلات ٍ ؿْشی فواّای دس اختوآی سٍاتي ٍ تشخَسدّا وِ ایي تِ تَخِ تا .داسًذ اختوآی ٍ فشدی سٍاتي تَػِٔ

 (.1387 )فالحت،آٍسد  فشاّن افشاد اختوآی تٔاهالت تَػِٔ خْت سا تتَاًذ صهیٌِ والثذی هحیي اػت تْتش یاتذ، هی افضایؾ

 ٍ هیگیشد تش دس سا خاف هىاى ٍ گشٍُ هیاى اختوآی سٍاتي اص هدوَِٓ ای فوا تٌاتشایي هیافتذ، اتفاق فوا دس اختوآی ساتٌِ

 (.161:1383)ًالثی، هٌٔی هی دّذ  فوا تِ آى، ؿذت ٍ هیـَد تشلشاس فوا دس وِ ًَّ سٍاتٌی

 وِ ؿْشًٍذاى خایی یٌٔی هیثاؿذ، خؤی صًذگی هاّیت تثلَس ًَٓی وِ تِ اػت فوایی ؿْشی فوای ایٌىِ تِ تَخِ تا

 تِ آى وِ هیذّذ اخاصُ هشدم ّوِ تِ ٍ هیـَد گـَدُ آى دس خؤی صًذگی داػتاى وِ اػت كحٌِ ای ٍ داسًذ حوَس آى دس

 اػت ایي ؿَد تلمی ؿْشی فوای ٓوَهی، فوای یه ایٌىِ تشای اػاػی وٌٌذ؛ ؿشى فٔالیت آى دس ٍ تاؿٌذ داؿتِ دػتشػی

 تٔاهل تؼتش وِ فواّا ػخت ٍ فواّا ًشم اص دػتِ آى پغ (.1381)سفیٔیاى، گیشد  كَست اختوآی تماتل ٍ تٔاهل آى وِ دس

 (.1389پاوضاد، ) ؿًَذ  ًوی ًاهیذُ ؿْشی فواّای ًیؼتٌذ، اختوآی

 

 فضای عمًی شُری ي احساس امىیت در فضا:  -2-3

 صیش كَست تِ فواّا ایي ولی هـخلات وٌین، تمؼین آصاد َّای دس ٍ ػمفی صیش دػتِ دٍ تِ سا هَخَد فواّای اگش

 سا اًضٍا ٍ تَدى خلَكی ٍ خلَت حفَ ًِیش ّایی ٍیظگی تایذ ، ّا ػمفی صیش اكٌالح تِ ٍ داخلی فواّای .تَد خَاٌّذ

 گشفتي لشاس ، ٓوَم دسهٔشم اختوآی، ّای تٔاهالت تشای هحلی آصاد، دسَّای یا خاسخی ٓىغ فواّای تش ٍ تاؿٌذ داؿتِ

 ٍ واس ّای هىاى ؿاهل شتیـت داخلی ّؼتٌذ. فواّای ػالن صًذگی خْت دس ّوِ تشای تٌَس هؼاٍی ٍ تدضیِ لاتل فواّای

 ستي ّن تِ سا آًْا وِ ّایی خیاتاى ٍ تاصاسّا ّا، پاسن ّا، هیذاى لالة دس تیـتش خاسخی ٍ فواّای ؿًَذ هی تفشیح ٍ ػىًَت

 ّای هْواى ٍ خاًَادُ تشای اهٌی پٌاّگاُ آى داخلی فواّای ّوِ ٍ خاًِ یه وِ ؿًَذ. الثتِ ّواى ًَس هی هٌشح دٌّذ، هی

تىٌذ  فشاّن ًاُشاى ٍ ػاوٌاى ّوِ تشای هـاتِ ًَس تِ سا اهٌیت ٍ ایوٌی تایذ ّن آى، فواّای ٍ ؿْش وٌذ، هی فشاّن آى
 (.39:1383)لشًی، 

 هشدم تَػي ؿذى دیذُ ٍ فوا دیذى ٍ اػت. تؼلي ؿْشی فوای دس اهٌیت افضایؾ َٓاهل اص ؿْش، دس هشدم فٔال حوَس

 ٍ خشم تِ تشغیة ٓذم هَخة وِ وٌذ هی ایداد اهي هحیٌی هشدم، اص گشٍّی تدوْ وِ اػت. چشا ایوٌی حغ هَخة ایداد
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 وٌٌذ. حزف هی پزیش اهىاى سا پیادُ ّای فٔالیت داهٌِ تشیي ٍػیْ وِ ّؼتٌذ تاال ویفیت داسای ؿَد. فواّایی خٌایت هی

 ّای واستشی حزف ذ. ًْایتاًدّ هی سا استثاى تشلشاسی آصادی ٍ آػایؾ ٍ اهٌیت هاًْ، تذٍى حشوت اهىاى افشاد پیادُ تِ تشافیه

 آى ػشصًذگی تِ تٌْا ًِ هؼیش تذًِ ًثمات دس هؼىًَی ٍاحذّای ایداد ّوچٌیي ٍ فوا تالفلل اص تذًِ اداسی ٍ داس صهاى

 (.1385)پاوضاد، ؿَد  هی ًیض سٍص ؿثاًِ ًَل دس فوا ًِاست اهىاى ٍ هؼیش تیـتش تآث اهٌیت تلىِ وٌذ هی ووه

 احؼاع فشد وِ تاؿذ ای گًَِ تِ ًثایذ ًشاحی ٍالْ، دس ٍ گیشد لشاس فواّا ػایش اص هدضا فوایی دس ًثایذ فوا ٍ ػاختواى

(.176:1387 ػیاَّئی، )ٓاهش،وٌذ  ووه ٍی تِ تَاًذ ًوی وؼی ووه، تِ ًیاص هَلْ ٍ دس اػت افتادُ گیش خایی دس وِ وٌذ

 احؼاع .اػت خُشم اص پیـگیشی ایّ سٍؽ تشیي ػٌتی ٍ تاسصتشیي اص یىی ؿذى دیذُ ٍ دیذى ّوچٌیي اكل  

 هؤثش هىاًیىی ًِاست ی اًذاصُ تِ ًِاست ایي داسد. ٍخَد تأثیش تیـتشی ًِاست، ٍالٔی ٍخَد تِ ًؼثت ًثیٔی، ًِاست ٍخَد

ّؼتٌذ  هؤثش تؼؼیاس واّؾ خشائن هیضاى دس ًثیٔی، ّای تىٌیه دیگش ٍ ؿفاف ٍ ٍاهح دیذ خٌَى ّا، اػت. پٌدشُ
 (.1393)ػالهتی،

 

 رابطٍ تعامالت اجتماعی ي امىیت در فضای عمًمی: -2-4

 اػت فوایی ّای فٔالیت هیضاى ٍ ،ًَّ ؿْشی فوای دس اهٌیت حغ افضایؾ یا ٍ واّؾ دس هَثش َٓاهل اص دیگش یىی

 ّش اص ، فوایی ّای فٔالیت صیاد تؼیاس یا ٍ ون تؼیاس هیضاى هٔوَل ًَس تِ وِ آى اػت استثاى ایي دس تَخِ خالة ی ًىتِ.

 ٓوَهاً وِ اػت هٌشح فٔالیت اص هیضاى تشای تْیٌِ ای حذ ؿَد ٍ هی هحؼَب اهٌیت احؼاع واّؾ َٓاهل ٌَٓاى تِ ، ًَّ

 ٍ اصدحام ٌَٓاى حذ هیاًی تِ هحیٌی، ػشصًذگی ؿٌاػی سٍاى ادتیات دس حمیمت، ؿَد. دس هی ؿٌاخت ػشصًذگی ٌَٓاى تِ

 (.1381 )لٌگ، ؿَد هی ؿٌاختِ خلَت

اختوآی  فشآیٌذّای فیضیىی ٍ فوای تٔاهل تِ ؿْشی، اهٌیت تثییي دس (،1961ؿْش) هٌتمذ ٍ پشداص شیِ،ًِ خیىَتض خیي

ٍ  وشد. حوَس تأویذ ٍ تَخِ هَفك ٍ اهي هحیي یه ایداد ٓاهلی دس ٌَٓاى تِ تَدى فوا فٔال تش ٍ ػاصًذ هی سا هحیي وِ

 یىذیگش وٌاس اص گزؿتي حتی یا ٍ چْشُ تِ چْشُ استثاى حذ دس كشفاً حتی اػت هوىي ؿْشًٍذاى )وِ هیاى ؿذُ ایداد تٔاهل

 واّؾ یا ٍ اصدحام تِ آى ؿذى هٌدش حوَسٍ ایي ؿذیذ افضایؾ ّوِ ایي ًوایذ. تا سا ایداد هی اهٌیت حغ اص تاؿذ( حذی

 (.1388)تواًیاى، گشدًذ  اهٌیت حغ تِ واّؾ هٌدش تَاًٌذ خلَت، هی فوایی گشفتي ؿىل ٍ آى ؿذیذ

سٍاتي خاسی دس آى تا ّن دس استثاى هتماتل ّؼتٌذ ٍ اص ّن تأثیش هی پزیشًذ. اًؼاى اص ًشیك تٔاهالت فوای ؿْشی ٍ 

اختوآی  ٍ فشٌّگی، تِ فوا، فشم، ٓولىشد ٍ اّویت هی تخـذ ٍ ػاهاًذّی فوا تِ ًَتِ خَد تِ تغییش ؿىل ایي تٔاهالت هی 

ًذگی اختوآی تأثیش گزاؿتِ ٍ هی تایؼت اص ًِش خؼوی ٍ سٍاًی اًداهذ. تٌاتشایي ػاخت ٍ ًشاحی فواّای ؿْشی تش فشآیٌذ ص

تشای ؿْشًٍذاى واسایی داؿتِ تاؿذ. خَاًایی یه ؿْش اص ًشیك اتضاس والثذی آؿىاستش هی ؿَد ٍ تِ هیضاًی وِ یه والثذ تتَاًذ تا 

اًا اسصیاتی هی ؿَد. ٍلتی فوایی ؿْشًٍذاى خَد اصًشیك ٍیظگی ّای والثذی استثاى ًوادیي ایداد وٌذ، یه ؿْش خَاًا ٍ ًاخَ

خَاًاػت تِ احؼاع ساحتی ٍ اهٌیت ووه هی وٌذ ٍ تشٓىغ ٌّگاهی وِ ٓالئن ساٌّوا ٍخَد ًذاسد ٍ فوا گیح وٌٌذُ اػت، 

 ٍ دس ًتیدِ تٔاهالت اختوآی دس فوای ؿْشی دچاس اختالل هی ؿَد. )  H.Russ, 2005: 22)احؼاع اهٌیت اص تیي هی سٍد 

 

 ٌ فعالیت َای اجتماعی در ایجاد امىیت در عرصٍ َای عمًمی ي َمگاوی:جایگا -2-4-1

 هی فٔالیت تِ آى دس ٍ ؿَد هی ٍاسد ؿْشی فوای تِ آى دس اخؼام دیذى یا ٍ خَد پشاهَى هحیي دسن تشای اًؼاى

 آٍسد. ٍخَد تِ سا الصم ػشصًذگی ٍ پَیایی ًوی تَاًذ اًؼاى ّای فٔالیت ٍ حوَس ؿْشی، تذٍى فواّای تٌاتشایي دس .پشداصد

ؿْشًٍذاى تِ ٍاػٌِ ٍُایف ٍ ًیاصّای هتفاٍت دس استثاى تا فوای ؿْشی لشاس هی گیشًذ ٍ تِ ٓثاستی تشای اًدام فٔالیت 

ّای اخثاسی دس فوای ؿْش حوَس هی یاتٌذ. ّشچٌذ ایي اهش الصم تِ ًِش هیشػذ، وافی ًثَدُ ٍ فوای ؿْشی تایذ ایي اهىاى سا 

(. 58:1387 )سهاصادُ، هحوذی،فشاّن آٍسد وِ تا فٔالیت ّای اًتخاتی اختوآی دس فوای ؿْشی لشاس گیشًذ ًیض تشای ؿْشًٍذاى 

 .دّذ هی اًدام هختلفی ّای فٔالیت تاص فوای دس ٍلت گزاساى ٍ تَلف هوي ؿْشی ٓوَهی فواّای اص وٌٌذگاى اػتفادُ
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 اػت هشدم هختالف ّای گشٍُ ًیاص تِ هٌاػة پاػخگَیی لاتلیت ٍ هىاى پزیشی أًٌاف دٌّذُ ًـاى ّا فٔالیت تٌَّ تاالی

 ٍ خؤی حیات ػشصًذگی، تاؿذ، تیـتش ٓوَهی فوای دس ٍلت وشدى ػَسی ٍ هاًذى تِ وٌٌذگاى اػتفادُ ّش چمذس توایل

 (.133:1391)وَوثی،تَد  خَاّذ تیـتش آى فوا دس هشدم تٔاهل

 ّؼتٌذ، پیـیي فٔالیت گًَِ ،  دٍ"ًَل هذت ٍلَّ"ٍ  "یتویف"دػتاٍسد  اختوآی، فٔالیت ّای یاى گل، تِ گفتِ ی

 اختوآی، فٔالیت ّای وٌٌذ. دستاسُ دیذاس ّن تا هىاًی هـخق، دس تتَاًٌذ صیادی هشدم وِ هی یاتٌذ تحمك كَستی دس صیشا

 اص ٍ اػت اكلی اًگیضُ ؿْشًٍذاى، حوَس وِ چشا اػت، آى تؼتشػاص اًدام تاؿذ، فٔالیت اًگیضُ ی آًىِ اص تیؾ هحیي ویفیت

 هیخَاًذ. تا صًذُ ٍ خزاب سا ؿْش گل، یاى وِ اػت حالت ایي دس ػاصد. آهادُ سا ایي حوَس همذهات وِ هی سٍد اًتِاس فوا

 تأویذ گل اػت.  اختوآی فٔالیت ّای ٍ تٔاهل ّا اص تؼیاسی اًدام ػاص تؼتش آى ویفیت ٍ هحیي گل، ّای تِ گفتِ تَخِ

ؿشایٌی  چٌیي دس هیىٌذ، تذآی سا خوْ تِ ٍاتؼتگی ٍ اهٌیت اص ًیشٍهٌذتشی احؼاع تاؿذ، یّوگاً فوا چِ وِ ّش هیىٌذ

 هوي فشاّن هیؼاصًذ، سا یىذیگش تا هشدم تیـتش آؿٌایی اهىاى ٍ هی گشدًذ ػاوٌاى صًذگی ٓادت اص تخـی ّوگاًی، فواّای

 خذا ػاصُ ّای دیگش ٍ دیَاسّا تشداؿتي ذ. ٍی،ؿًَ هی تشخَسداس تیـتشی اػتمثال ٍ اهٌیت اص تشاتش، دس ًیض خَد وِ ایي

 خْت گیشی ٍ ّا استفاّ اختالف ٍ ًثمات واّؾ تٔذاد پیادُ، تِ ػَاسُ اص حشوت ػشٓت وشدى ون فاكلِ، واػتي وٌٌذُ،

 ػٌح ات سا فوا اص اػتفادُ ٍ افشاد تواع ی تالمَُ تَاًذ اهىاى هی وِ هی داًذ ساُ واسّایی سا فٔالیتی واًَى ّای سٍیاسٍیی

 (.443:1386) پاوضاد، تالفٔل تاال تثشد 

 ًؼثت اػاػی ٍ ٓوذُ ٓاهل دٍ تِ ولی ًَس تِ گیشًذ، هی كَست ؿْشی فواّای دس وِ ّایی چگًَگی فٔالیت ٍ هاّیت

 وِ ّا فٔالیت ٍلَّ تشًحَُ دٍ ایي تاثیش هیضاى ٍ ًحَُ والثذی( اها -فوایی خلَكیات یا ( ٓاهل هحیي ٍ فشٌّگ ٓاهل داسًذ:

 ٍ تثلَس هىاى تَاى هی سا ؿْشی فوای ًیؼت. پغ یىؼاى تاؿذ، تایذ سفتاسی الگَّای تش ٓثاست كحیح تِ یا ٍ سفتاسّا ّواى

 تا ٍ یافتِ حوَس ؿْشی دسهحیي ّؼتٌذ. اًؼاى هتفاٍتی سفتاسی الگَّای داسای ایي فوا دس وِ داًؼت اًؼاى ّایی تدوْ

 (.1388خذائی، ٍ سفیٔیاى)تخـذ  هی خاى ی ؿْشیفوا ٍ والثذ تِ اختوآی تٔاهالت ٍ فٔالیت

 

 کاربری َای فضاَای عمًمی شُری ي امىیت اجتماعی: -2-5

ادغام واستشی ّا، هحیي ّای ایوي ٍ پَیا سا چِ دس ػٌح خیاتاى ّا ٍ چِ دس ػاختواى ّای هٌفشد پذیذ هی آٍسد ٍ ٓلت 

دس صهاى ّای هختلف ٍ تشای اّذاف گًَاگَى تِ خَد تخَاًذ.  خزاتیت ٍ اهٌیت ٓوَهی ایي اػت وِ هی تَاًذ افشاد هختلف سا

ایي واس ًِ تٌْا ػثة افضایؾ تحشن ٍ پَیایی هحیي هی ؿَد، تلىِ ًِاست غیش سػوی تِ ٓشكِ ّای ٓوَهی سا ًیض فشاّن هی 

هحیٌی ػشصًذُ  ٍ . ّوچٌیي اهافِ ؿذى واسوشد تفشیحی ٍسصؿی دس فواّای ٓوَهی ؿْش تآث ایداد (54:1383)تیثالذص، ػاصد 

واٌّذُ خشم ؿذُ ٍ ٓولىشد فوا، اهىاى حوَس ٍ ًِاست هشالثت ّای اختوآی غیش هحؼَع سا تیؾ تش ٍ اهىاى تشلشاسی اهٌیت 

 (.1393)ِٓیوی، سا افضایؾ هی تخـذ 

ٍ  هتٌَّ اختوآی ّای گشٍُ حوَس هتووي آى تَدى ًَالًی ٍ فوا تَدى صًذُ ػآات ٍ فٔالی ٍ واستشی ّا دس تٌَّ

ّای  گشٍُ خزب دس ًثاؿٌذ اداسی ػآات تِ همیذ وِ هٔوَلی واستشی ّای اػت. هختلف الـاس ٍ هتفاٍت ػٌی گشٍُ ّای

واستشی  ٍخَد ّوچٌیي ٍ داسًذ اداسات اص ػشصًذُ تش ًمـی هیذاى تذًِ ّای دس سػتَساى ٍ ػیٌوا هثالً هَفك تشًذ. ؿْشًٍذ

  (.1393)سهایی، ؿوغ، هَثشًذ  فوا داخل دس ؿْشًٍذاى َسحو تذاٍم هیضاى دس فشإ ٍ ّای خذهات سػاًی

 

 طراحی فضاَای عمًمی شُری: -2-6

 فوای دس ّا فٔالیت اص تٌَٓی دادى خای ٍ خزب دس آًْا لاتلیت افضایؾ پی دس تایذ ٓوَهی ؿْشی فواّای ًشاحی

 تِ تَاى ؿْشی؛ هی فواّای ٍ اهٌیت ػاصی ٍ ایداد تٔاهالت ٍ سٍاتي اختوآی پَیا دس  هْن َٓاهل اص خولِ .تاؿذ ؿْشی

 ٍ تاال ویفیت ٍ تفشیحی ٍ سفاّی أًٌاف پزیش، آػایؾ، تٌَّ تؼْیالت ّای واستشی ّا، ایداد واستشی دػتشػی، تٌَّ لاتلیت

 وِ ّؼتٌذ خولِ هَهَٓاتی اص ػادگی ٍ تاال ویفیت ٍ ّا، لاتلیت دػتشػی واستشی تٌَّ هیاى ایي دس وشد، وِ اؿاسُ ػادگی
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 ًشاحی ّش دس سا َٓاهل ایي تایذ ؿْشی ٍ ًشاحاى داسًذ تؼیاسی ًمؾ ؿْشی فواّای ػشصًذگی ٍ اهٌیت  ٍ ػاصی پَیا دس

تپشداصًذ.اص خولِ فواّایی وِ ًشاحی كحیح آًْا، ًمؾ هْوی دس  ًشاحی تِ آى اػاع تش ٍ تگیشًذ ًِش دس ؿْشی فوای

اسد، پایاًِ ّای هؼافشتشی ّؼتٌذ وِ پاػخگَی سفت ٍ آهذ ٍ تٔاهالت ٍ ایداد اهٌیت ٍ آػایؾ ؿْشًٍذاى ٍ هشدم ؿْش د

 ًیاصّای تؼیاسی اص هؼافشاى ٍ ؿْشًٍذاى دس ػآات هختلف ؿثاًِ سٍص هی تاؿذ.

 
 پایاوٍ َای مسافربری: -2-6-1

 فادُپایاًِ ای اػت وِ هؼافشیي تا هشاخِٔ تِ ایي هش وض اص خذهات آى هشوض اػت پایاًِ هؼافشی تیي ؿْشی )خادُ ای(،

پایاًِ ّا اًَاّ هختلف داسًذ ٍ اص حیث ًَّ هالىیت، حَصُ  ًوَدُ ٍ تَػي ٍػایل ًملیِ اص ؿْشی تِ ؿْش دیگش هؼافشت هی وٌٌذ.

تاؿٌذ. یه ؿْش تِ ًَس هٔوَل ؿاهل ًوادّا،ػوثل ّا ٍ ًماى ؿاخلی اػت وِ ّش  هی تشسػی لاتل …ٓولیات، ٓولىشد ٍ 

تِ والثذ ؿْش اهافِ هی وٌذ. پایاًِ ّای هؼافشتشی ًیض دس كَستی وِ یه هىاى ؿْشی تا  یه هدوَِٓ ای اص تٔاتیش ٍ هٔاًی سا

توام خلَكیات ٍ ؿاخلِ ّای آى تاؿذ ٍ تتَاًذ تؼتشی تشای صًذگی اختوآی ؿْشًٍذاى گشدد، تِ ًوادی اص ؿْش تثذیل 

 ص َّیت ؿْش هی ؿَد.خَاّذ ؿذ ٍ تِ ٍاػٌِ ایداد ؿشایي الصم تشای حوَس ًمؾ اختوآی ؿْشًٍذ تخـی ا

 

 عًامل مؤثر در طراحی پایاوٍ َای مسافربری در ارتقاء تعامالت اجتماعی ي احساس امىیت: -2-6-2

 اختوآی ٍ افضایؾ اهٌیت اختوآی فشاّن هی وٌذ. اًتِاسات ایداد سٍاتي تشای ای صهیٌِ ؿْشی فوای ٓوَهی ًشاحی

 فوایی پاػخ والثذ دس اًؼاى ًیاصّای تِ وِ داًؼت هحیي پاػخگَیی اص ًَٓی تَاى هی سا ؿْشّا ٓوَهی فواّای اص آدهی

دّذ، تٌاتشایي تایذ ًىاتی سا دس ساتٌِ تا ًشاحی فواّای ٓوَهی ّوچَى پایاًِ ّای هؼافشتشی وِ پاػخگَی سفت ٍ آهذ ٍ  هی

ٌیي هىاى ّایی تمَیت ٍ ًیاصّای تؼیاسی اص هؼافشاى ٍ ؿْشًٍذاى هی تاؿذ، سٓایت وشد تا سٍاتي اختوآی ٍ اهٌیت دس چ

 اص خولِ ایي ًىات: هَخثات سفاُ هشاخِٔ وٌٌذگاى سا وِ حك ًثیٔی آى ّاػت، فشاّن آٍسد.

ویفیت ًشاحی هؼیشّای پیادُ ٍ ػَاسُ: یىی اص َٓاهلی وِ هَخة استماء اهٌیت فیضیىی ٍ سٍاًی فوای پایاًِ ّا هی  -

ٍ پیادُ اػت. پیادُ ساّْا هحل حوَسّوِ ؿْشًٍذاى ٍ گشدد ًشاحی كحیح ٍ اػتاًذاسد ٍ ویفیت هؼیشّای ػَاسُ 

هؼافشاًی وِ اص آى فوا اػتفادُ هی وٌٌذ،ّؼتٌٌذ.ایي فواّا پزیشای گشٍُ ّای ػٌی ٍ الـاس هختلف خاهِٔ ّؼتٌذ. 

دس پیادُ ساُ ّا، آصادی ٓول اًؼاى پیادُ تشای تَلف، هىث، تغییش خْت ٍ تواع هؼتمین تا دیگشاى تؼیاس صیاد اػت. 

 ٌاتشایي تَخِ دس تفىیه آى تا هؼش ػَاسُ سٍ دس پایاًِ ّا تؼیاس حائض اّویت اػت.ت

 هثلواى: هىاى یاتی كحیح هثلواى ّن دس ػایت پایاًِ ّا ٍ ّن دس ػاختواى هدوَِٓ اص اّویت تاالیی تشخَسداس اػت. -

ایوٌی تشای هؼافشاى ٍ  سٍؿٌایی: اّویت ٍخَد سٍؿٌایی دس ػٌَح هختلف پایاًِ ّای هؼافشتشی تِ دلیل افضایؾ -

هشاخِٔ وٌٌذگاى  اص دسخِ تاالیی تشخَسداس اػت. چشا وِ هْن تشیي ٍیظگی آلَدگی سفتاسی ٍ خشم خیضی دس صهاى 

 ؿة، تاسیىی ٍ ون ًَسی ٍ تَصیْ ًاهٌاػة ػیؼتن سٍؿٌایی اػت.

گیاّی دس هحًَِ  پَؿؾ گیاّی: گیاّاى ٓاهل ًشاٍت ٍ ؿاداتی هحیي ّؼتٌذ. صیثایی ّای ًثیٔی ٍ ًَّ پَؿؾ -

پایاًِ ّای هؼافشتشی هی تَاًذ دس هیضاى اهٌیت فوای پایاًِ هؤثش تاؿذ. هٔاتش ٍ فواّایی وِ افشاد پیادُ اص آى ٓثَس 

هی وٌٌذ تایذ تا دسختچِ ّای وَتاُ پَؿاًذُ ؿَد تا اهىاى دیذُ ؿذى دس ول فوا ٍخَد داؿتِ تاؿذ ٍ اهٌیت سا تِ 

 هخاًشُ ًیٌذاصد.

َدى هحیي: تاص ٍ تؼتِ تَدى یه هحیي هی تَاًذ دس هیضاى احؼاع اهٌیت ٍ واّؾ سٍاتي ٍ تٔاهالت تؼتِ ٍ تاص ت -

اختوآی هؤثش تاؿذ. ّش لذس وِ ٍسٍد تِ فوای پایاًِ تیؾ تش ٍ ساحت تش تاؿذ تِ ّواى هیضاى اص اهٌیت آى واػتِ هی 

تثاى تا هحیي پیشاهَى، تِ ًَس ًؼثی اص تؼتِ ؿَد. تٌاتشایي تایذ تِ گًَِ ای ًشاحی ؿَد وِ دس حیي تاص تَدى ٍ اس

تَدى تشخَسداس تاؿذ تا احؼاع اهٌیت دس هحیي داخل افضایؾ ٍ صهیٌِ سفت ٍ آهذ ٍ تٔاهالت سا ساحت تش ٍ تا آساهؾ 

 تیـتشی فشاّن آٍسد.
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ى، هی تَاًذ تشویة هٌاػة واستشی ّا: تشویة هٌاػة واستشی ّا دس پایاًِ ّای هؼافشتشی تا تَخِ تِ ًَّ ٓولىشد آ -

دس هیضاى اهٌیت فوا تشای هؼافشاى ٍ فشد اػتفادُ وٌٌذُ هؤثش تاؿذ. ٓذم هىاى یاتی هٌاػة فٔالیت ّای هختلف وٌاس 

 یىذیگش دس ایي هدوَِٓ، هی تَاًذ هَخة تشٍص اغتـاؽ دس سٍاتي افشاد ٍ اختالل دس فٔالیت ّای آًْا گشدد.
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 وتیجٍ: -3
 لاتلیت تِ تَاى ؿْشی؛ هی فواّای ٍ ایداد تٔاهالت ٍ سٍاتي اختوآی ٍ اهٌیت ػاصی پَیا دس  هْن َٓاهل اص خولِ

 ػادگی ٍ تاال ویفیت ٍ تفشیحی ٍ سفاّی أًٌاف پزیش، آػایؾ، تٌَّ تؼْیالت ّای واستشی ّا، ایداد واستشی دػتشػی، تٌَّ

 پَیا دس وِ ّؼتٌذ خولِ هَهَٓاتی اص گیػاد ٍ تاال ویفیت ٍ ّا، لاتلیت دػتشػی واستشی تٌَّ هیاى ایي دس وشد، وِ اؿاسُ

 فوای ًشاحی ّش دس سا َٓاهل ایي تایذ ؿْشی ٍ ًشاحاى داسًذ تؼیاسی ًمؾ ؿْشی فواّای ػشصًذگی ٍ اهٌیت  ٍ ػاصی

 لاتلیت افضایؾ پی دس تایذ ٓوَهی ؿْشی فواّای تپشداصًذ. ّوچٌیي ًشاحی ًشاحی تِ آى اػاع تش ٍ تگیشًذ ًِش دس ؿْشی

 ٍ سٍؿٌایی ٓوَهی، ًمل ٍ حول تاؿذ تٌاتشایي ػاهاًذّی ؿْشی فوای دس ّا فٔالیت اص تٌَٓی دادى خای ٍ بخز دس آًْا

 ٍ هغاصُ ّا ایداد فشٌّگی ٍ ٍسصؿی، هحیي ّای ایداد ؿْشی، هحالت ٍ هیذاًچِ ّا وشدى فٔال ؿة، دس ًحَُ ًَسپشداصی

 تشای سا ؿْش فیضیىی والثذ هی تَاى وِ اػت الذاهاتی اص ..،ٍ. پیادُ سٍّا ٍ هٔاتش وشدى تش ٓشین ٍ هحالت دس خشیذ هشاوض

 اختوآی، تٔاهل ٍ هـاسوت ًْایت احؼاع تخـیذ وِ دس تْثَد اهٌیت اختوآی حغ ء استما ٍ تمَیت تٔاهالت اختوآی

 .ؿَد هی هَخة سا هحیي تَدى ایوي ٍ حشوت آصادی ٍ آساهؾ احؼاع

اختوآی ٍ  ایداد سٍاتي تشای ای صهیٌِ ؿْشی فوای ٓوَهی ِ ؿذ، ًشاحیتِ دًثال هٌالثی وِ هَسد تشسػی لشاس گشفت

افضایؾ اهٌیت اختوآی فشاّن هی وٌذ. تٌاتشایي ًشاحی اكَلی ٍ هٌاػة پایاًِ ّای هؼافشتشی وِ تِ ٌَٓاى یه فوای ٓوَهی 

دس  اػت،  استثاى ؿْش دس ایواستشی ّ تا دیگش تٌگاتٌگ ًَس تِ ٍ تَدُ اختوآی ٍ التلادی والثذی، تٔذ دس ؿْش، داسای

 آػایؾ ٍ تشلشاسی تٔاهالت اختوآی دس آى هدوَِٓ ٍ افضایؾ احؼاع اهٌیت دس هؼافشاى ٍ هشاخِٔ وٌٌذگاى ٍ ّوچٌیي  سفاُ

داسد. دس ًْایت اهیذ اػت تا سٓایت ًىاتی وِ روش ؿذ دس ًشاحی ایي هدوَِٓ ٍ فوای ٓوَهی،  هْوی تؼیاس ًمؾ ؿْشًٍذاى

ُ ی ٓوَم ٍ ؿْشًٍذاى تؼیاسی دس ػآات هختلف ؿثاًِ سٍص اػت، هَخثات آػایؾ ٍ اهٌیت ٍ سفاُ آًْا فشاّن ٍ وِ هَسد اػتفاد

 تمَیت ؿَد.
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