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عرصِ ّای جوعی شْری در برقراری تعاهالت عراحی ًقش سازٍ کار 

 اجتواعی
 

 2حسیي علیجاى پَر اعاقسرا ، 1*هْرًگار هحوَدیاى

 ،وبضقٌبؼ اضقس هؼوبضی، زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ػلَم سحمیمبر آیز اهلل آهلی -1

  ،یهلٍاحس ػلَم سحمیمبر آیز اهلل آظاز اؾالهی زاًكگبُ آاضقس هؼوبضی،  بضقٌبؼو -2

 

 

 

  هقذهِ -1
 

 ثِ قرم غیطهؿشمین ای ضؾبًِ اضسجبٌ ثِ چْطُ ثِ چْطُ ثهطی هؿشمین اضسجبٌ اظ ّوٌَػبًكبى ثب آزهیبى اضسجبٌ اهطٍظُ

 ٍثِ افؿطزگی ثطای ای همسهِ سٌْبیی ایياًؿبى هی ثبقس. ًبذَزآگبُ اًعٍای زضخْز ػبهلی ذَز ایي وِ اؾز كشِگ ثسل قرم

 سَاًس ًوی اؾز اًؿبى ثٌبم هَخَزی ىییفیع ًیبظّبی ثطآٍضزى زضدی سٌْب وِ هؼوبضی.اظیىسیگطهٌدط هی قَز اًؿبًْب دطاوٌسگی

 ثبّن اٍ ٍهؼٌَی فیعیىی ًیبظّبی ّوعهبى آٍضزىثط زضدی وِ هؼوبضیؿز ،هٌبؾت هؼوبضی گفز سَاى هی ٍالغ زض ،ثبقس وبهل

ی اظ فًبّبی ػوَهی اهىبى سمَیز حؽ ثب ّن ثَزى اظ َطیك ایدبز اًَاػ زضثطلطاضی ؾؼی هؼوبضی ایي وِ هًٌَى ثسیي. ثبقس

ًَس ی.فًبّبی ػوَهی یؼٌی ظهیٌِ هكشطوی وِ هطزم زض آى ثشَاًٌس فؼبلیز ّبی ػولىطزی ٍ آییٌی ضا وِ هٌدط ثِ د یط اؾزدص

یب فًب ّبیی وِ هب غطیجِ ّب ثب ّن اؾشفبزُ هی وٌین فًبیی ثطای حًَض هؿبلوز آهیع زض وٌبض ثیٌكبى هی قَز ضا اًدبم زٌّس، 

 .ب آًبى ث اضسجبٌزیگطاى ٍ ثطلطاضی 

 تعاهل ٍ ارتباط چیست ؟-2

وٌٌس ٍ اظ هدوَػِ حسالل زٍ ًفط  هیسؼبهل ضاثُِ زٍ ؾَیِ ای اؾز وِ اًؿبى ّب ثطای ضفغ ًیبظ ٍ اًگیعُ ثطای ظًسگی ایدبز 

 گیطز. نَضر هی

اضسجبٌ ػجبضر اؾز اظ :ؾبظهبًسّی ٍ اؾشفبزُ اظ ولوبر حطوبر ٍ حبالر سظبّطار چْطُ ای ،نساّب ٍ اػوبل ثطای ایدبز اًشظبضار 

 .،سهبٍیط ،سَنیف احؿبؾبر ٍثیبى هؼبًی

 ]1[ بظّبیكبى ثبّن ضٍاثٍ اخشوبػی زاضًس.اظیه ػسُ افطاز سكىیل قسُ اؾز وِ ثطای اضيبء ًی: تعریف جاهعِ

 

 

 

 رٍابظ اجتواعی ٍ اّویت آى-3
خبهؼِ اظ یه ػسُ افطاز سكىیل قسُ اؾز وِ ثطای اضيبی ًیبظّبیكبى  بهؼِ قٌبؾی گفشِ قسُزضسؼطیف خّوبى ََض وِ 

 ظ اؾز. ثبّن ضٍاثٍ اخشوبػی زاضًس. هٌظَض اظ ضٍاثٍ اخشوبػی ووه اًؿبًْب ثِ یىسیگط ثطای اضيبی ًیب
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 ( ٍؾیلِ ی اضيبی ًیبظ2( ًیبظ                          1اّویز ذبل ضٍاثٍ اخشوبػی هكرم اؾز : 

 اضسجبٌ ٍاثؿشگی هشمبثل اًؿبى ّب ٍخْز گیطی ضفشبضی آًْبؾز. "ضٍاثٍ اخشوبػی "ثَُض هكرم هٌظَض اظ 

قَز  یكشط ثبقس اضيبء ًیبظّب ثیكشطزچبضاذشالل هیگفشین ّسف اظضٍاثٍ اخشوبػی اضيبء ًیبظّبؾز: لصا ّطچِ دیچیسگی ضٍاثٍ ث

ٍزضایي نَضر احؿبؼ ًبوبهی افطاز هطثٌَ ٍاػًبی خبهؼِ ثیكشطهی قَز.ّطچِ ًبوبهی افطاز ثیكشط قَز احشوبل دطذبقگطی 

 ٍّوچٌیي ثطاؾبؼ ًظطیِ ی فطٍیس اًَاع اًحطافبر ثیكشطهی قَز.

 ثطضؾی ٍؾذؽ ضفشبضی ّبی قجبّز یب اًشظبم اٍل زضخِ زض اخشوبػی ضٍاثٍ زض ثطضؾی هَضز ّبی دسیسُ اظهْوشطیي یىی ثٌبثطایي

  ]1[ .اؾز اخشوبػی ضٍاثٍ خبهؼِ اؾبؾی ی ّؿشِ. اؾز آى ػلل

 شَد: رٍابظ اجتواعی در فضا بِ سِ صَرت تقسین هی-4
ّبیی وِ ثیكشط اظ حس  اٍلیي لؿن اظ لؿوْبی ضٍاثٍ هشمبثل اخشوبػی ظًسگی ػوَهی اؾز وِ ثِ هؼبقطر دصیطی ثب غطیجِ( 1

 ذیبثبًْب -دبضوْب -قَز. هثبل: هیبزیي سهَضًس اَالق زازُ هی

قَز. ایي ضٍاثٍ هؼوَال زض  ( زٍهیي ؾُح اظ ایي ضٍاثٍ ظًسگی خوؼی اؾز وِ ثِ ػٌَاى ظًسگی هحلی ًیع زض ًظط گطفشِ هی2

 ذَضز. حلی یب ظهیي ثبظی هحلِ ّن ثِ چكن هیقبدْبی ه ّبی ًیوِ ػوَهی یب ًیوِ ذهَنی هبًٌس وبفی ّب یب زض هىبى ّوؿبیگی

( ؾَهیي ًَع اضسجبٌ هشمبثل اخشوبػی ظًسگی قرهی اؾز. هب ایي ضاثُِ ضا ثب اػًبی ذبًَازُ ٍ زٍؾشبى ًعزیه زاضین. ایي 3

 ]2[ یبثس. ّب ثطٍظ هی لؿن اظ اضسجبَبر اخشوبػی ػوَهب زض للوطٍّبی ذهَنی ذبًِ

 

 :سَاى ثطای ایدبز اخشوبػی اظ ػالیك شوط وطز وسُ ضا هیاؾىبضًیَهي هؼشمس اؾز ؾِ زلیل ػ

 ( ٍخَز هحسٍزُ ٍ هحََِ ػوَهی ػبهل ثطٍظ ػالیك ٍ سوبیالر ػوَهی هیبى اخشوبػبر هرشلف هطزم ثب ػالیك هكشطن اؾز.1

بضج اظ چْبض ّبی هطزهی اؾز وِ ًیبظّبی هكشطوی زض هحسٍزُ خوؼی ذ ( ایدبز اخشوبػی اظ ػالیك یىی اظ ػَاهل ایدبز گط2ٍُ

 قبى زاضًس. زیَاضی ذبًِ

زّس ٍ ظًسگی  قًَس وبّف هی ( ایدبز اخشوبػی اظ ػالیك فًبّبی ػوَهی ضا وِ همجَلیز اًسوی زاضًس ٍ ووشط اؾشفبزُ هی3

 ]3[ؾبظز.  سط هی خوؼی ضا زض فًبی ثبظ ّسفوٌسسط ٍ هَضز دصیطـ

 رٍحیِ جوعی در افراد-5
آل ثسیي نَضر اؾز وِ هٌبؾجبر ثیي هطزم ثط اؾبؼ ٌّدبضّبی اخشوبػی ٍ  ایسُ الگَی َجیؼی ضقس اخشوبع، زض حبل» 

گیطز. افطاز، ٍظبیف ٍ سىبلیف ذَز ضا ًِ سٌْب زض ثطاثط ذبًَازُ ثلىِ زض لجبل ول خبهؼِ ًیع زضن  ؾٌشْبی حبون قىل هی

هَضز احشطام اؾز ٍ « ّوىبضی هشمبثل» گطا ّؿشٌس، ثٌبثطایي زیساض اظ یىسیگط هؼوَل ٍ وٌٌس. فطز ٍ خبهؼِ، ّط زٍ خبهؼِ هی

  ]4[ «وٌٌس. ٌّگبم گطفشبضی ثِ یىسیگط ووه هی

 زیبایی شٌاسی هعواری )ٍ تأثیر آى بر رٍحیِ ٍ رفتار افراد(-6
یىی اظ ًرؿشیي اّساف ّط َطح، ایدبز ٍاوٌكی لصر ثرف زض وؿبًی اؾز وِ فًبی ؾبذشِ قسُ ًْبیی ضا هكبّسُ هی 

ذلك ٍیػگیْبیی زض هحیٍ اؾز، ٍقٌبؾی زض هؼوبضی، وَقكی زض خْز سؼطیف ٍ فْن ٍ ًْبیشبً یبزگطفشي وٌٌس. هُبلؼِ ظیجبیی 

هی سَاًس ًمف هْوی زض سؼییي هحیٍ وِ هٌدط ثِ حهَل آى ٍاوٌف ذَقبیٌس قَز. زض ٍالغ، قَاّس ًكبى هی زّس وِ ظیجبیی 

ز هی وٌٌس. دػٍّكْب ًكبى زازُ وِ فًبّبی سعییي قسُ ضفشبض زاقشِ ثبقس. هحیُْبی خصاة، احؿبؼ ثْشطی ًیع زض هطزم ایدب

وٌس. ّوچٌیي ، ضٍحیِ ذَثی وِ زض اثط  زض همبیؿِ ثب فًبّبی ثسٍى زوَضاؾیَى، احؿبؼ ضاحشی ثیكشطی زضافطاز ایدبز هی

م ثِ ؾري زلذصیطثَزى هحیٍ ایدبز هی قَز، ظبّطا هیل هطزهبى ضا ثِ یبضی ّوسیگط افعایف هی زّس. زض فًبّبی زلذصیط هطز

 ]5[.گفشي ثب یىسیگط ثیكشط ضاغت هی قًَس
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 تقَیت رٍحیِ جوعی ٍ زًذگی اجتواعی-7
 )فًبی ثبظ زض سؼبهل هؿشمین ثب َجیؼز اؾز. زض آى ضٍحی خوؼی ًْفشِ اؾز سب یه ضٍح فطزی.( 

 خصَصیات اٍلیِ برای فضای باز:

 ثیٌی قسُ ثبقس. لبثل زؾشطؼ ثَزُ ٍ زض همبثل زیس وبضثطاى دیف 

 ي دیبم ضا زاقشِ ثبقس وِ هىبًی اؾز ثطای اؾشفبزُ.ای 

 .احؿبؼ اهٌیز ٍ ایوٌی ثطای وبضثطاى زاقشِ ثبقس 

 ٍُّبی هشؼسز ثبقس. هحطن اؾشفبزُ اظ هىبى ثطای ظیطگط 

 .ثطای وَزوبى، وْي ؾبالى ٍ افطاز هؼلَل لبثل زؾشطؼ ثبقس 

 ًَِای ًجبقس وِ  رشلفف ثِ ذَز خصة وٌس. ثِ گًَِّبی ه ای َطاحی قسُ ثبقس وِ سَخْبر یىؿبًی ضا زض لؿوز ثِ گ

  ]3[ .زض هیعاى سَخِ وبضثطاى ثط آى ػسم سَاظى ثِ چكن ثرَضز

 

 یی برای ارتباعْای شخصی ) ارتباط بصری، گفتاری ٍ دیذاری(: تقَیت راّْا-8
ب ًجوَز نوٌسلی ووبفی ّون     آیس. اه غبلجبً َطاحی نٌسلیْب ٍ خبّبیی ثطای ًكؿشي، ثس اؾز ٍ ثب ظًسگی اخشوبػی خَض زض ًوی

ثیبًگط سحول اخجبضی ظًسگی اخشوبػی غیط ذالق اؾز. ٍخَز نٌسلیْبی ضزیفی ثیبًگط زضن ًىوطزى ًیوبظ اًؿوبى ثوطای نوحجز      

وطزى ٍ گطزّن ًكؿشي اؾز. نٌسلیْبی ثبثشی وِ ثِ َطظی وبهالً ٌّطی َطاحی قسُ، ثیكشط سوبیل ثطای سعییي فًوب ضا ًكوبى   

ِ    سَخْی ثِ ثعضگؿبالى ضا ًكوبى هوی   هىبًی زٍؾشبًِ. فمساى نٌسلیْبی ضاحز، ثیزّس سب فطاّن آٍضزى  هی ّوب ٍ   زّوس ٍ حوصف دلو

آٍضز ٍ هوىوي   ّب، فطنشی ضا ثطای ًكؿشي یب لویسى فوطاّن هوی   ؾىَّبی لبثل ًكؿشي ثیبًگط ًبثطزثبضی زض هَضز خَاًبى اؾز. دلِ

ّوبیی   ًكویي  گبُ، قبُ ّن ایدبز گطزز سب ثشَاى اظ آًْب هثل هیع، سىیِّبیی  ّبی وَچه یب زیَاضُ اؾز وٌبض آًْب زضذز ٍ گل، ثبغچِ

سَاًٌس ًوبیكی ضا سوبقب وٌٌس، اؾوشفبزُ ووطز. اظ ثوبالی     ّبیی وِ زض آى افطاز ظیبزی هی ّبی وَچه، یب حشی آهفی سئبسط ثطای گطٍُ

سَاًین احؿبؼ فطزیوز وٌوین. ایوي     ّؿشین، هیسَاى ثِ هطزم ًگبُ وطز ٍ ثِ ضغن آًىِ ذَز ثركی اظ نحٌِ اخشوبع  ّب هی ایي دلِ

ّب، آثبض ٌّطی، ؾىَّب یب اَطاف ثٌبّبی یبزهبًی ثبقس. ایي ثٌبّوب، هؼووَالً خوبیی ضا     هىبًْبی سدوغ، هوىي اؾز زض دیطاهَى فَاضُ

خ ظزى زض ذَز زاضًس، یی ضا ثطای سىیِ زازى، خبیی ضا ثطای دٌبُ ثطزى اظ آفشبة ٍ ثبضاى، ٍ هحل زًدی ضا ثطای گ ثطای ًكؿشي، لجِ

ّبی وَسبُ، زلیول هوَخْی ثوطای حًوَض ّووسیگط زض ایوي        ثَُضیىِ حشی آًْبیی ّن وِ ذیلی ثب ّن آقٌب ًیؿشٌس ثب احَالذطؾی

آٍضز. هیوعاى ظیوبزی اظ    فوطاّن هوی  « ًكؿوشي »وٌٌس. فًبّبی قْطی ذَة، ثیكشطیي گًَوبگًَی ضا زض هىبًْوبی    ّب دیسا هی هىبى

ّب: اهب زض نَضسی وِ اظ ضٍثوطٍ قوسى افوطاز ثوب یىوسیگطٍ       گیطز، حشی هیبى غطثیِ ی زض خبهؼِ نَضر هیاضسجبَْبی ظطیف اخشوبػ

 قَز.  ایدبز اضسجبٌ ثهطی خلَگیطی قَز، ایي اضسجبٌ سأهیي ًوی

 ضا زض سَاى آى ؾبظز، هٌكی وِ هی گیطاسطیي اًسام اًؿبًی اؾز. چمسض خبلت اؾز وِ ظًسگی اًؿبى، هٌف اٍ ضا هی« چْطُ» 

سَاى ثب ًگبّی ؾطیغ ثِ نَضر اًؿبى زیگطی، دبؾد ثِ یه ضٍیساز اخشوبػی ضا زضیبفز.  چْطُ اٍ ذَاًس ٍ چمسض هْیح اؾز وِ هی

سوطیي   ایي ًَع اضسجبَْبی ظطیف ثِ نٌسلیْبیی ضٍثطٍی ّن ًیبظ زاضز ٍ ًوِ نوٌسلیْبیی زٍض اظ ّون ) یوب زض وٌوبض ّون(.زض هَفوك       

ؾبظز ) زضؾوز هثول    ضا زیس وِ فًبّبیی ضا ایدبز وطزُ اؾز وِ اًَاع اضسجبَْب ضا هیؿط هی سَاى نٌسلیْبیی فًبّبی ػوَهی، هی

 سَاًٌس اظ هیبى اهىبًْبی هرشلف، خوبی زًوح ٍ هُلوَة ذوَز ضا ثوطای ًكؿوشي       ای وِ ذَة َطاحی قسُ ثبقس(. افطاز هی نحٌِ
آٍضز ووِ   ، ایي اهىبى ضا ثطای افطاز سٌْب فوطاّن هوی  اًشربة وٌٌس ٍ ثِ هیل ذَز، هحل ذَز ضا سغییط زٌّس. هىبًْبیی ثطای ًكؿشي

 .  ؾطاًدبم زٍؾز یب آقٌبیی دیسا وٌٌس
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  1سهَیط

یبثس. ثسیي هٌظَض ٍ ثطای سمَیز اضسجبٌ افطاز ثبیس اهىبًوبر   ثطای سمَیز ضٍحیِ خوؼی، ایدبز اضسجبَبر ثیي افطاز، اّویز هی

هؿشمین ٍ ضٍیبضٍیی افطاز ثب یىسیگط  ثیكشط گطزز ٍ اضسجبٌ ثهوطی، گفشوبضی ٍ   ّبیی ضا فطاّن ًوَز سب اهىبى ثطذَضز  ٍ فًبّب ٍ ضاُ

ضٍّب ٍ ثُوَض ولوی فًوبّبیی     ٍ یب دیبزُ  فًبّبی قْطیسَاًس سأویس ثط ًمف دلِ زض  ّب هی زیساضی ضا سمَیز ًوبیس. یىی اظ ایي ضاُ

َخجبر ضٍیبضٍیی هثجوز افوطاز ضا ثیكوشط اظ دویف فوطاّن      سَاًس ه ثبقس وِ افطاز زض آًْب حًَض زاضًس ٍ ثب سأویس ثط ًَع َطاحی، هی

 ًوَز. 

ثب سَخِ ثِ هُلت فَق ٍ ًیع ًظطیبر قْطؾبظاى هی سَاى هفَْم ولووبسی ًظیوط: سَخوِ ثوِ ػٌهوط ذیبثوبى، اهىوبى اذوشالٌ         

یبؼ اًؿوبًی  ّب، ظًسگی خوؼی، هحیُی ثطای ّوِ، هم اخشوبػی، ؾطظًسگی اخشوبػی، اهىبى ظًسگی اخشوبػی، َطاحی ثطای دیبزُ

قوًَس   وِ زض اّساف ویفی هحیٍ هُطح هی …ّب، ػطنِ ّوگبًی ٍ  ّب، سَخِ ثِ دیبزُ ) دیبزُ(، زیس ٍ هٌظط، آؾبیف اللیوی دیبزُ

 ]6[ گصاضًس. ضا ثِ ذَثی زضن وطز وِ ّوگی ثط لعٍم سَخِ ثِ ضٍحیِ خوؼی ٍ اضسجبَبر اخشوبػی نحِ هی

 

 

 

 

 

 یسچیذهاًْای اجتواع گرا ٍ اجتواع گر-9
ضا ثطای سَيیح چیسهبًْبی اخشوبػی وِ ضٍاثوٍ   2، سطویت چیسهبى اخشوبع گطا   1یه ضٍاى دعقه ثِ ًبم ّوفطی اؾوًَس»

ضا ثوطای سَيویح چیوسهبًْبیی ووِ فؼول ٍ اًفؼوبالر        3ٍ فؼل ٍ اًفؼبالر اخشوبػی ضا سؿْیل هی وٌس ٍ چیوسهبى اخشووبع گطیوع   

 «اخشوبػی ضا ؾؿز ٍ ضلیك هی وٌس، اثساع وطز.

ثوِ   ًوًَِ ثبضظ چیسهبى اخشوبع گطیع، نٌسلیْبیی ّؿشٌس وِ ثِ ّن هشهلٌس، ثَُضیىِ چْطُ وؿبًی ووِ ثوط ضٍی آى ًكؿوشِ اًوس،    

َطف ثیطٍى اؾز ٍ خسا اظ یىسیگط ٍ زض خْبر هرشلف ّؿشٌس. ثؿیبضی اظ چیسهبًْبی ًكؿشي ثهَضر دیَؾشِ اظ یه ؾوز ثوِ  

ًشیدِ ثگیطین وِ چیسهبًْبی اخشوبع گطا ذَة ٍ چیسهبًْبی اخشوبع گطیوع، ثوس    ؾوز زیگط لطاض هی گیطًس. زض اثشسا هوىي اؾز

ّؿشٌس. اهب سَخِ ثِ ایي ًىشِ يطٍضی اؾز وِ هب اًشظبض ًساضین سأثیطار هشمبثل اخشوبػی زض ّط خبیی هوىي ثبقس. َطاحی ّوبی  

م ضفشبضّب زض هَيَػی ذبل ثب اضظـ هی ثبقوٌس  اخشوبع گطا ٍ اخشوبع گطیع شاسبً ذَة یب ثس ًیؿشٌس. ثلىِ ؾؤال ایي اؾز وِ وسا

ٍ وسام چیسهبى ایي ضفشبضّب ضا سكَیك هی وٌس.ّط چٌس ثَؾیلِ ذلك یه ًَع چیسهبى یب ًَع زیگطی اظ آى، َطاحبى ًوی سَاًٌوس  

 بر اظاًشظبض زاقشِ ثبقٌس وِ ضفشبضّبی ثب اضظـ ضخ ثسّس. سحمیمبر ًكبى هی زّس وِ چیسهبى ًكویوي افوطاز قوطلی زض هىبلوو    
 ؾَْلز ووشطی ثطذَضزاض اؾز ٍ ایي هوىي اؾز ثسلیل ػَاهل زیگطی ًظیط قرهیز یب لبثلیوز اخشووبػی ٍ هؼبقوطر دوصیطی    

                                                 
1
 Hymphrey Osmond 

2 Sociopelal 

3 Sociofugal 
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ثبقس. گط چِ چیسهبًْبی اخشوبع گطا ٍ اخشوبع گطیع احشوبالً، هكَق ٍ سؿْیل وٌٌسُ فؼل ٍ اًفؼوبالر اخشووبػی ٍ یوب خلوَگیطی     

ي خْز َطاحبى ثْشط اؾز سٌَع ثیكشطی اظ چیسهبًْبی لبثل اًؼُبف اضائِ زٌّس سوب افوطاز   ویّ وٌٌسُ اظ ٍلَع آًْب، هی ثبقٌس. ثِ

 « ثشَاًٌس فًبی اخشوبػی ضاحشی ثطای اضسجبٌ هشمبثل زاقشِ ثبقٌس.

ًِ قرهیز )سسافؼی زض همبثل ظٍزثبٍض( ٍ ًِ قیَُ سٌظین هجلوبى )ضزیفی زض همبثل ًین زایطُ(، ّیچىوسام هؿوشمالً هیوعاى    »

ضا دیكگَیی ًوی وٌٌس. اگط چِ ، هكبضوز افطازی ثب حبالر ضٍحی سسافؼی ٍلشی نٌسلیْب ثَُض ضزیفی چیسُ هی قسًس، هكبضوز 

 ثیكشط ثَز ٍ افطازی وِ اػشوبز ثٌفؽ زاقشٌس، ٍلشی نٌسلیْب ثهَضر ًین زایطُ ای چیسُ هی قسًس، ثیكشط هكبضوز هی وطزًس.

گبى ضا ضٍ زض ضٍی ّن لطاض هی زّس وِ ایوي حبلوز ثویف اظ حبلوز ضزیفْوبی      قیَُ چیسهبى ًیوسایطُ ای نٌسلیْب، قطوز وٌٌس

هؿشمین، اضسجبٌ ثهطی ایدبز هی وٌس. زض ایي حبلز هحبفظِ وبضی افطاز سسافؼی افعایف یبفشِ ٍ آًْب ذَز ضا وٌبض هی وكوٌس. زض  

ط اظ ظهوبًی ووِ نوٌسلیْب ثوِ قوىل      ػَو افطاز ثب اػشوبز ثِ ًفؽ زض ؾیؿشن ضزیفی نٌسلیْب، احؿبؼ ضاحشی ًوی وٌٌس ٍ ووشو 

 ]7[ .ًیوسایطُ ای چیسُ قسُ اًس، زض ثحثْب قطوز هی وٌٌس

ثطای دیف ثیٌی هكبضوز زض هىبلوبر، ًِ سٌْب ًیبظ ثِ قٌبذز قرهیز افطاز احؿبؼ هی قَز، ثلىِ ثبیوس قویَُ چیوسهبى    

 «هجلوبى هحیٍ ضا ّن هَضز سَخِ لطاض زاز.

 

 اصَل عراحی فضاّای شْری ) برای تسْیل برخَرد اجتواعی افراد (-11
نوبهشی ضا  « ظثبى َطاحی » ّبی ٌّطی، بهؼوبضی ٍ َطاحی فًبی قْطی، ثطای دسیس آٍضزى ثبفشْب ٍ اضظـ ثركیسى ثِ ثٌ» 

ذكوه ٍ ظایوس    قوَز ٍ قوْطًٍساى آًوطا چیوعی     گیطز. اگط ایي اضظقْب قٌبذشِ ًكَز، فًبی قْطی ثی ّسف َطاحی هی ثىبض هی

 یبثٌس.   هی

سدطثِ زاًف لطًْب، ثط ضاثُِ هیبى َطاحی فًبی قْطی ٍ قىلْبی ظًسگی اخشوبػی ؛ ثط ضاثُِ هیبى اؾشفبزُ اظ ؾبذشوبًْب ٍ 

حًَض افطاز زض ذیبثبى ٍ هیساى، ثط ضاثُِ هیبى ویفیز ٌّطی هؼوبضی ٍ سَخِ ٍ ػاللِ قْطًٍساى ثِ هحیُكبى، ثوط ضاثُوِ هیوبى    

.َطاحی فًب، ثبیس سوبم اضسجبَْبی اخشووبػی ٍ ضفشوبضی   زّس گَاّی هی ػوَهی قْط ٍ آضاهف ٍ آؾبیف قْطًٍساى قىل هىبًْبی

 ضا وِ ثیكشطیي سٌبؾت ثب آى هحل ضا زاضز، سؼطیف وٌس.  

 ًبهیسُ اؾز. 4«هحیُْبی زض ذَض » چٌیي هىبًْبیی ضا « زًٍبلس ادلیبضز » 

ّب ثب هطزم، زض ذالل ضٍظ، سكىیل قسُ اؾوز. آؾوبیف،    ، ضٍاثٍ ٍ ؾبیط سدطثِسدطثِ آؾبیف زض قْطّب، اظ هدوَػِ ثطذَضزّب

وٌس.  ًبقی اظ سوبؾْبیی اؾز وِ لصر ثرف اؾز ٍ هبیِ ذكٌَزی. سوبؾْبیی وِ اقربل ضا ثِ ػٌَاى افطازی اظ خبهؼِ سأییس هی

 «آٍضز.  هیّبی زٍؾز زاقشٌی، هَلؼیشْب ٍ هىبًْبیی ضا فطاّن  قْط ظًسُ، ثطای ایدبز ایي سدطثِ

ایوي  ثبقٌس، ایي ًىوبر زض َطاحوی    ای اظ فًبّبی قْطی هی ، ظیط هدوَػِخوؼیسَخِ ثِ ایي ًىشِ الظم اؾز وِ چَى فًبّبی 

 .  آیٌس ًیع ثىبض هی ػطنِ ّب

 

 تأهیي ایوٌی ٍ سَْلت دسترسی برای توام افراد جاهعِ  (1

اؾز ّوِ اػًوبی خبهؼوِ، ثُوَض هؿوبٍی حوك قوطوز زض       خَاًبى ثطای ضفشي ثِ هىبًْبی ػوَهی هكىلی ًساضًس. اگط لطاض 

ظًسگی اخشوبػی ضا، ثهَضر ایوي ٍ ضاحز زاقشِ ثبقٌس، ًرؿز ثبیس ذطزؾبالى، ثعضگؿبالى ٍ هؼلَالى هس ًظط ثبقوٌس. ثوب ایدوبز    

ؼٌوی قوجىِ   قوَز، ی  ضٍّبی ػطیى ٍ هدعا اظ حطوز ؾَاضُ، ایوٌی ٍ حمَق هؿبٍی ّوِ افطاز خبهؼِ، ثؿیبض ثْشط سأهیي هوی  دیبزُ

ّبی ثبضیه ثطای ػبثطاى ٍ فًبّبی ثبظ ػوَهی وِ اذشهبل ثِ ػبثطاى زاضز ٍ دصیطای ظًسگی اخشووبػی هشٌوَػی    ای اظ ضاُ گؿشطزُ

 اؾز وِ زض اخشوبع زض خطیبى اؾز. 

                                                 
4
 . Caring environments 
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 :  افرادتسْیل استفادُ هرتب ٍ دایوی  (2

اًس. ایي فًبّب ثطای ّوِ ثِ آؾبًی لبثل زؾشطؾی  اًس، زض هطوع خبهؼِ ٍالغ قسُ فًبّبی قْطی وِ قطیبًْبی ظًسگی ضٍظهطُ

ای اظ هدشوؼْبی سدبضی، فطٌّگی ٍ هؿىًَی احبَِ قسُ اؾز. ایي فًبّب، هىبًْبیی اؾز وِ اغلوت ؾوبوٌبى،    اؾز ٍ ثب هدوَػِ

طیي ٍخِ ًموف  وٌٌس ٍ یب هؿیط وبض ضٍظاًِ آًْبؾز.فًبّبی قْطی ثِ ثْش یب انَالً اظ آى ثطای ذطیس ٍ گطزـ ّفشگی اؾشفبزُ هی

زض هطووع   فًوبّب وٌٌس ٍ هٌؼىؽ وٌٌسُ ثؿیبضی اظ ّووبى ٍیػگیْوب زض همیوبؼ وَچىشطًوس. ایوي       هطاوع ظًسگی ضٍظهطُ ضا ایفب هی

ّوبی   آیوس ٍ هوَضز اؾوشفبزُ گوطٍُ     ی هاللبسْبیی ثسؾز هوی لفهٌُمِ ٍ ثط ؾط سمبَغ هؿیط ؾبیط هحالر ٍالؼٌس. زض ایي هحلْب، سَ

ای ثب َّیوز،   َض هؿشمین زض زؾشطؼ ؾبوٌبى اَطاف اؾز ٍ اظ ّویي ضٍ هٌبَمی اؾز وِ ثِ خبهؼِهرشلف اؾز. ایي هحلْب، ثُ

اًوس،   وٌس. فًبّبی قْطی ووِ هٌكوبء ظًوسگی ضٍظهوطُ     سؼلك زاضًس ٍ اؾبؾبً ثؿیبضی اظ سؿْیالر ضٍظاًِ ؾبوٌبى هحلِ ضا سأهیي هی

ّوبی قوْطًٍساى    ي وٌٌوسُ ثؿویبضی اظ فؼبلیشْوب ٍ اؾوشفبزُ    اًوس ٍ سوأهی   ایي فًبّب چٌس هٌظَضُ ،ّطگع فًبی یه هٌظَضُ ًیؿشٌس

ثركوس. ایوي    ثبقٌس. اظ ایي ضٍ، ّوبٌّگی اخشوبػی خبهؼِ ضا سأهیي وطزُ ٍ ػًَیز قْطًٍساى ضا زض خبهؼِ، ػووالً سحموك هوی    هی

ل انلی یىذوبضچگی  قًَس ٍ ثِ نَضر ػبه اًس، هظْط ظًسگی قْطی سلمی هی دطاوٌسُ ٍ ذیبثبى ّب هٌبَك وِ ذَز هیبى ؾبذشوبًْب

 ]8[. وٌٌس قْط ػول هی

 

 

 

 هسیرّا، سیرکَالسیَى-11
 گیطًس: هؿیطّب زض زٍ حبلز هرشلف زض فًبّبی قْطی هَضز اؾشفبزُ لطاض هی

 ی زیگط ای ثِ ًمُِ ( ثطای حطوز هؿشمین ٍ هكرم اظ ًم1ُِ

 ّبی ؾَاض ثط زٍچطذِ ّبی غیطضؾوی ٍ سفطیحی هبًٌس ثچِ ( ثطای حطوز2

  ] 3[. قَز ثْشط اؾز زاضای دیچ ٍ ذن ثبقس ظًی اؾشفبزُ هی طای دطؾِهؿیطی وِ ث

 

 ّا ٍ هسیرّا در رٍابظ اجتواعی راُ تاثیر-12
زّس ثِ اَطاف حطوز وٌٌس، فطنشْبیی ضا ًیع ثطای ضٍاثٍ هشمبثول هیوبى آًْوب ثسؾوز      ّب ػالٍُ ثط آًىِ ثِ هطزم اهىبى هی ضاُ

ثركس ووِ ثوطای َطاحوی     ّب هی ثِ ضاُ« هىبى»خشوبػی اؾز. ایي ٍیػگی ًَػی حؽ زّس وِ ثیكشط ثِ نَضر ضٍاثٍ هشمبثل ا هی

 قْطی ٍ هؼوبضی ثؿیبض اّویز زاضز.  

 

 رٍ ٍیژگیْای پیادُ

ضٍ هٌبؾت ثبیس ثب ًیبظّبی ػبثطاى ّوبٌّگ ثبقس. دیبزُ ضفشي ٍیػگی زاضز وِ ؾبیط ضٍقْبی حول ٍ ًمل فبلوس آى   قجىِ دیبزُ

 وٌیس، ًبذَزآگبُ ثِ هحطوْبی هحیُوی  ثیٌیس ٍ قطٍع ثِ اذشالٌ هی س، وؿی ضا هییایؿش ذَاؾز هیاؾز، یؼٌی ّط هَلغ زلشبى 

زّیوس،   ؾوطػز یوب هؿویطسبى ضا سغییوط هوی      ،زّیوس  اؾز، ثِ افىبضسبى دبؾود هوی   فىطسبى خبّبی هرشلفی ،زّیس ٍاوٌف ًكبى هی

گصقشِ اظ ایوي، هؼووَالً سٌْوب ٍ زؾوز ذوبلی لوسم        .اؾزضٍی ػدیي  ي ضفشبضّب ثب دیبزُسوبم ای.  …وٌیس ٍ  ًكیٌیس، ثبظی هی هی

، ثوِ  …ظًوین ٍ   زّین، ثب زٍؾشی یب ّوطاُ گطٍّی لسم هی ای ضا ّل هی ظًین، غبلجبً ویف یب چشطی زؾشوبى اؾز، وبلؿىِ ثچِ ًوی

 ّویي خْز فًبی وبفی هَضز ًیبظ اؾز. 

ای  سم ظزى اظ ثركْبیی چٌوس اظ حطوشْوبی ظًدیوطُ   قَز. ثِ ػجبضر زیگط، ل َجیؼز لسم ظزى، ََضی اؾز وِ زاین لُغ هی

وكین. ّوِ ایي اػووبل ضا ثوطای اؾوشطاحز اًدوبم      زّین، زضاظ هی ًكیٌین، ضٍی ؾُحی لن هی ایؿشین، هی زضؾز قسُ اؾز. هی

از وٌین ) حبل چِ ثطای اؾشطاحز ثبقس، چِ ثطای آًىِ زؾشوبى ثوطای قویء زیگوطی آظ    قیء ضا ضّب هی”.ثطای آضاهف“زّین،  هی

وكین سب اظ آفشبة ) یب ؾبیِ( لصر ثجطین، سب ثب وؿی حطف ثعًین، سب چیعی ضا ثِ وؿوی ًكوبى    قَز.(، اظ لسم ظزى هسسی زؾز هی
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ٌ لبثول  »ضا « ػطنوِ قوْطی  »، سب ثرَاًین یب ثرَضین. ثٌبثطایي ثطای آًىِ ”سب ثجٌین ٍ زیسُ قَین“ زّین،   وٌوین، اهىبًوبر  « اضسجوب
ای اظ  ضٍّب، ثبیس سأهیي قوَز. ثوطای سوأهیي چٌویي َیوف گؿوشطزُ       بظی وطزى زض اهشساز قجىِ دیبزُایؿشبزى، ًكؿشي، لویسى ٍ ث

ًیبظی ًیؿز. ایي ًیبظّب ثب زیَاضّوبی وَچوه،    …ّب، زض ذیبثبًْب ٍ فًبی ػوَهی ثِ هجلوبى هدلل )ٍ دط زًگ ٍ فٌگ( ٍ  فؼبلیز

قَز، ٍ ّوِ ایٌْب ثوب ّون ّوبٌّوگ اؾوز. ایوي ّووبٌّگی اظ        أهیي هیّب ٍ ضهذْب س ّب، دلِ ، ًطزُ 5ّب، ضفْب ّب، لجِ ثیطٍى ًكؿشگی

ضٍ،  ضٍّوب ٍ زض هحول ساللوی ؾوبذشوبًْب ٍ دیوبزُ      َطیك حدن ؾبظیْبی ٌّطی ضٍی ظهیي، ّوؿُح ؾبذشوبًْب ٍ زض اهشساز دیوبزُ 

 ]9[ گطزز. سأهیي هی

ّوبی   ایي ثساى هؼٌبؾز وِ ػٌبنط ٍ ًكبًِ«. چٌس هٌظَضُ ثَزى»ٍ زیگطی « ّوبٌّگی»زض ایٌدب، زٍ هؼیبض ٍخَز زاضز: یىی 

یبثوس.   ای َطاحی قَز وِ ثِ زضز وبضّبی هرشلفی ثرَضز، ثِ ایي سطسیت، اًشربثْوب افوعایف هوی    ضٍ، ثبیس ثِ گًَِ ٌّطی قجىِ دیبزُ

 اؾز.  ضٍ، آظازاًِ ثبظی وٌٌس، يوي ایٌىِ ًیبظ ثِ ثؿیبضی اظ سدْیعار ٍیػُ ّن هٌشفی سَاًٌس زض قجىِ دیبزُ ّب هی ثچِ

 ”  گَیس. ثِ هطزم زض فًبی ثبظ ذَز ذَقبهس هی« قْطثبظ“»ثِ ػجبضر زیگط:  

سَاًس هحل هُلوَثی ثوطای هاللوبر ٍ نوحجز      ضٍیی وِ زض هؼطو ؾط ٍ نسای ٍ ذُطّبی آهس ٍ قس ؾطیغ اؾز، ًوی دیبزُ

ِ  ثبقس. ّوچٌیي ، ثدبی دیبزُافطاز  اظ ثویي فًوبّبیی ؾوجع ػجوَض ووطزُ ٍ       ضٍ، هی سَاى هؿیطّبیی ثطای ػجَض دیبزُ ایدبز وطز وو

هؿیط هُلَة ٍ زلذصیطی ثطای لسم ظزى ٍ هاللبر ثب اّل هحل ضا ثَخَز آٍضز. الجشِ چٌیي هؿیطی ثبیس ثُوَض هٌُموی، اًشروبة    

 ]10[قَز. 

 
  2سهَیط

 شْری جوعیهحیظ ٍ هکاىاّویت حس -13
ایي  .ّبی ضٍظهطُ اؾز ٍاؾُِ زضن ًوبزّب ٍ فؼبلیزاظ زیسگبُ دسیساضقٌبؾبى حؽ هىبى ثِ هؼٌبی هطسجٍ قسى ثب هىبى ثِ 

ّبی فطزی ٍ خوؼی ثط چگًَگی  اضظـ .سَاًس زض هىبى ظًسگی فطز ثِ ٍخَز آهسُ ٍ ثب گصض ظهبى ػوك ٍ گؿشطـ یبثس حؽ هی

گصاضز  بثیط هیٍیػُ ضفشبض فطزی ٍ اخشوبػی افطاز زض هىبى س ّب ٍ ثِ ّب، ًگطـ گصاضًس ٍ حؽ هىبى ًیع ثط اضظـ حؽ هىبى سبثیط هی

وٌٌس. حؽ هىبى ػبهلی ثطای احؿبؼ  قبى قطوز هی ّبی اخشوبػی ثب سَخِ ثِ چگًَگی حؽ هىبى ٍ افطاز هؼوَال زض فؼبلیز

وٌس. اظ زیسگبُ  اهٌیز، لصر ٍ ازضان ػبَفی افطاز ًیع ّؿز ٍ ثِ َّیشوٌسی افطاز ٍ احؿبؼ سؼلك آًْب ثِ هىبى ووه هی

زض .زٍؾشی، سدطثِ هىبى ٍ قرهیز هىبى اؾز ّبی هىبى هطسجٍ زض ثیبى حؽ هىبى، ٍاغُسطیي هفبّین  دسیساضقٌبذشی هْن

آفطیٌٌس ٍ ًشیدِ ضؾَم ٍ اسفبلبر سىطاضی اؾز ٍ  سفؿیطّبی اهطٍظی حؽ هىبى چیعی اؾز وِ افطاز زض زٍضُ ظهبًی ذبل هی

ًكسًی  ضًس وِ ثِ فطز ًَػی احؿبؼ ٍنفّب آًچٌبى احؿبؾی اظ خبشثِ زا وٌس. ثؼًی اظ هىبى حبل ٍ َّای هحیٍ ضا سَنیف هی

سَاى  قَز. زض ٍالغ هی وٌٌس وِ حؽ هىبى ًبهیسُ هی ّب هی هٌس ثِ ثبظگكز ثِ آى هىبى المب وطزُ ٍ اٍ ضا ؾطظًسُ، قبزاة ٍ ػاللِ

ی ثب قىل اٍلیِ حؽ هىبى، آقٌبی .زّس گفز وِ حؽ هىبى اًگیعُ هبًسگبضی افطاز ضا زض یه هحیٍ ذبل سمَیز یب افعایف هی

ّب ضا زض  هىبى اؾز وِ قبهل، ثَزى زض یه هىبى ثسٍى سَخِ ٍ حؿبؾیز ثِ ویفیبر یب هؼٌبی آى اؾز. ثؿیبضی اظ هطزم، هىبى

ّب اؾز. ایي افطاز سَخِ ػویمی ثِ ذَز هىبى  ّب فمٍ اظ َطیك فؼبلیز وٌٌس ٍ ضاثُِ آًْب ثب ثطذی اظ هىبى حس آقٌبیی سدطثِ هی

قَز. زض سَنیف  ّبی آى هی وٌٌس وِ ثبػث ًسیسى ٍالؼی هىبى ٍ ػسم هكبضوز زض فؼبلیز سدطثِ هیًساضًس ٍ قىلی اظ هىبى ضا 

                                                 
5
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 قَز. ثٌبثطایي فًب ٍاؾُِ ای اؾز وٌس ظیطا هىبى زض ًشیدِ فًب ثطای اًؿبى ذلك هی هفَْم فًب ، اًؿبى ًمف هحَضی ایفب هی
ًِ سٌْب قَض ظًسگی ضاثب ذَز ثِ ّوطاُ زاضز ثلىِ اهٌیز  .حًَض هساٍم ؾبوٌبى هحلیوٌس وِ زضن هىبى ضا ثطای هب همسٍض هی

ضاًیع ثب ذَز ثِ ّوطاُ زاضز. ًگْساضی فًبّبی ثبظ ػوَهی دط ّعیٌِ هی ثبقس. ثٌبثط ایي ثْشط اؾز ایي فًبّب ضا ثیي فًبّبی 

 ]11[ ًیوِ ذهَنی ٍػوَهی سمؿین وطز سب هؿٌَلیز ًگْساضی اظ آًْب سؼییي قسُ ثبقس. -ذهَنی

 ]12[  گبّی ًیبظ اؾز. ای ایدبز فًبیی ثیبز هبًسًی وِ ثشَاى زض آى خوغ قس ٍ اذشالٌ وطز، ثِ هىبى، وبًَى یب سىیِاهب ثط
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 گیری ًتیجِ-14

فًبّبی قْطی زض قىل گیطی سهَیط شٌّی ٍَّیز ثركی ثِ قْط ًمف ٍ خبیگبُ ٍیػُ ای زاضًس ،ّوچٌیي ٍیػگی ّبی 

ی سهَیط شٌّی ،ذبَطُ خوؼی ٍزض ًْبیز َّیز قْطی هی گصاضز .فًبی قْطی قْطی سبثیط ثِ ؾعایی زض ضًٍس قىل گیط

فًبی ذبلی هیبى ؾبذشوبى ّب ًیؿز ثلىِ هفَْهی اؾز وِ هحیٍ فیعیىی افطاز ضٍیساز ّب ٍّوچٌیي ضٍاثٍ هیبى آًْب ضا زض ثط 

بلت شوط قسُ دیساؾز ، ًیبظ ثِ ثكطضا ثبیس ثِ ػٌَاى َطف هحجز ٍهربَت هحیٍ ظیؿز ثساًین. ّوبى گًَِ وِ اظ هُهی گیطز.

فًبی سؼبهل سٌْب ثِ ػٌَاى یه هؼًل ووجَز فًبی ػوَهی قْطی هُطح ًیؿز ، ثلىِ ووجَز ایي فًب ثط سوبهی خٌجِ ّبی 

اخشوبػی ٍ هؼبقطسی هطزم یه خبهؼِ سبثیط گصاض ثَزُ ٍ ووجَز یب فمساى ایي فًبّب زض خَاهغ ثبػث ثطٍظ هكىالر اخشوبػی 

بضّبی ًبزضؾز اخشوبػی هی قَز اظ ایي ضٍ ؾبذز فًب ّبی خوؼی  اّویز ثبالیی زاضز ٍ زض َطاحی ایي چٌیي ٍضفشبضّب ٍ ٌّد

 فًبّبیی زذبلز ٍ هكبضوز ذَز هطزم ثِ ػٌَاى اؾشفبزُ وٌٌسُ ّبی ایي فًب ّب اظ اّویز ثبالیی ثطذَضزاض هی ثبقس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَم

 94هاُ  تیر -تْراى 

 10 

 

 هراجع
 .1389اًشكبض، ی.سْطاى:قطوز ؾْبهیوبضثطز یثط خبهؼِ قٌبؾ ی:همسهِ اخبهؼِ  یدَض،ف. آًبسَه غیضف [1]

: خَاّط افؿط، سْطاى : طاؾشبضی، ٍ یػل بى،ی، للوطٍ ،اظزحبم ، سطخوِ: ًوبظ ی:ذلَر،فًبی قرهیٍ ضفشبض اخشوبػ ٍیآلشوي ، الف . هح [2]

 .1385یثْكش سیهطوع چب ح ٍ اًشكبضار زاًكگبُ قْ

 .1390.سْطاى:اًشكبضار ؾوزیهؿىًَ یهحََِ هدوَع ّب یَطاحثط  ی. زضآهسبض،ضیضاه[ 3]

فط.سْطاى.اًشكبضار زاًكگبُ  یٌیػ طيبی:زوشط ػلٍ،سطخوِیهح یزض َطاح یثرف ػلَم ضفشبض یهؼوبض ِیًظط ٌفیلٌگ،ج. آفط [4]

 1390سْطاى،

 .1367، یثْكش سی. سْطاى: اًشكبضار زاًكگبُ قٍْیهح یهطسًَی، ـ. ضٍاًكٌبؾ [5]

[6] Setphanie Riger and Pual j.lavarks,"community  Ties :patterns of attachment and social interaction in urban 

Neighborhoods ," American jornal of community psycology, 1981 

 1378شبىٍفطٌّگ، ؾبل اٍل قوبضُ زٍم ٍؾَم، ظهؿ یفهل ًبهِ هؼوبض ،یهؿىًَ ٍیهح یضٍاًكٌبؾ .، ض فَضز،یگ [7]

 .1391،.سْطاى:اًشكبضار زاًكگبُ سْطاىیقْط یفًب لی. سحلح  ،یٌیثحط [8]

، ؾطقز هؼوبضی، ضؾَل هدشجی دَض، اًشكبضار ًمف ذَضقیس، سْطاى، «ضَّاضی قطٌ الظم ثطای قْطّبی لبثل ؾىًَز». ن،زیشطیچ  [9]

1378. 

 .1367،. هؿىي حسالل.هطوع سحمیمبر ؾبذشوبى ٍ هؿىياّطی،ظ [10]

 1389قَلشع،ى.ضٍح هىبى ثِ ؾَی دسیساض قٌبؾی هؼوبضی،سطخوِ:هحوس ضيب قیطاظی،اًشكبضار ضخ زاز ًَ،سْطاى، [11]

 

[12] William L ,Yancy, "Architecture,Interaction ,and Social control:The case of a large scale Public Housing 

project" ,Enviroment and behavior. , 1895 

 .1376،سْطاى زاًكگبُ ػطنِ ّبی ظًسگی خوؼی ٍ ذهَنی .سطخوِ:هٌَچْطهعیٌی .سْطاى: اًشكبضارالف،ؾطج. چطهبیف [13]

 

 www.memarnet.com                                                                                                                   1قىل

 www.causar.gov.ir                                                                                                                                2قىل 

     

                                                                                                            


