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 چکیدٌ 

هیشاى ظزفیت ٍ ٍ بػی  در آى ؽىل هی گیزد فضبی ؽْزی ثخقَؿ فضبی ػوَهی ؽْزی ظزفی اعت وِ تؼبهالت ارتو

رفتبر ّبی  ٍ ػذم ؽٌبخت وبفی  اس فضبی ؽْزی .ؼبهالت ارتوبػی اعت تلبثلیت ّبی آى ، تؼییي وٌٌذُ ًَع ٍ حذٍد 

ثِ دًجبل آى دٍری گشیذى  افزاد اس فضبلی ؽْزی گزدیذُ ٍ ربری در آى هَرت ؽىل گیزی تؼبهالت ًبهغلَة ارتوبػی 

ی اًَاع تؼبهالت اًغبًی ٍ حضَر آًْب در ؽْز هی تَاى هحیغی عزاحی ًوَد وِ افزاد هیل ثَدى در آى را اعت ثب ؽٌبعبی

اى  بحیز آى ثز تؼبهالت ارتوبػی ٍ ًوَدًؾبى هی دٌّذ . لذا ایي پضٍّؼ ثز آى اعت وِ ثِ ثزرعی اًَاع تؼبهالت اًغبًی ٍ ت

وز ، ثغتزی هٌبعت رْت افشایؼ ٍ ثْجَد تؼبهالت اًغبًی ثِ ٍرَد تب ثب ؽٌبعبیی هَارد فَق الذ ;در فضبی ؽْزی ثپزداسد 

اهذُ ٍ ثذیي ٍعیلِ تؼبهالت روؼی در فضبی ؽْزی ٍ فضبی ػوَهی ؽْزی افشایؼ یبثذ. ًتبیذ پضٍّؼ حبوی اس آى اعت 

ًظزی چَى خلَت  هجبحجػالٍُ ثز در راعتب تؼبهالت ارتوبػی هغلَة ،  ػوَهی ؽْزی فضبی وِ رْت عبهبًذّی

اس هبى ٍ آرایؼ فضب ًیش چیذٍ   یفضبی ؽخقی ٍ للوزٍ ، تَرِ ثِ هَاردی چَى ػَاهل هحیغی ، ویفیت فضبی ، سدحبما

ٍ ثِ ػجبرتی  ٍ تؼلك ایؾبى  ی هختلفهیشاى هؾبروت افزاد ، فؼبلیت گزٍ ّب ٍ حضَر یاعت . در چٌیي فضبیضزٍریبت 

 .افشایؼ هی یبثذهیل ثِ توبیل ارتوبػی 

 

 فضبی ػوَهی ؽْزی ، تؼبهالت اًغبًی ، تؼبهالت ارتوبػی ، عبهبًذّی هحیظ: ياضگان کلیدی 
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 مقدمٍ 

حضَر اًغبى ٍ ًیبس ّبی ایؾبى هَرد ًظز  وِ سهبًی پبعخذُ خَاّذ ثَد ، وبرائی فضبی ؽْزی ثِ خقَؿ فضب ّبی ػوَهی    

ی تىٌَلَصی اعت ٍ ووتز  تؼبهالت ارتوبػی ٍ آًچِ در ؽْز ّبی اهزٍس دیذُ هی ؽَد ًگبُ وبلجذی ٍ هبؽیٌ .لزار گزفتِ ثبؽذ 

. ثِ تَرِ  هی ؽَد . وِ ایي خَد ثبػج وبّؼ حضَر افزاد ثِ فَرت اختیبری گزدیذُ  اعت  هحیظ عبهبًذّی درفضبی روؼی 

ػجبرتی حضَر افزاد ًِ ثِ ػلت ویفیت ٍ رذاثیت فضبی ؽْزی ٍ ًِ ثِ ػٌَاى هحیغی رْت تؼبهل ارتوبػی ، ثلىِ ثِ ػٌَاى 

ی ؽْزی ، فضبی ػوَهی ّبغتزی رْت رفغ ًیبس  ثِ فَرت حضَری  ارجبری در آهذُ اعت . اس هْوتزیي ٍ اعبعی تزیي فضبث

اعت  چزا وِ در فضبی ػوَهی فزفت آى ٍرَد دارد  وِ ثزخی اس هزس ّبی ارتوبػی ؽىغتِ ؽذُ ٍ ثزخَرد ّب اس پیؼ تذٍیي 

.Lynch,k) ارتوبػی رذیذ ثب ّن اختالط وٌٌذ  ثِ ٍلَع پیَعتِ ٍ افزاد در یه هحیظ  اعت یبفتًِ ثٌبثزایي (  901:

ارتوبػی فَرت گیزد  ؽزط اعبعی ثزای ایٌىِ یه فضبی ػوَهی ، فضبی ؽْزی تلمی ؽَد ایي اعت وِ در آى تؼبهل ٍ تمبثل

ر ثبة تؼبهالت ّن اوخز تحمیك ّب ًمؼ وبلجذ در فضبی ػوَهی دیذُ ؽذُ اعت ٍ یب حتی دیؾتز پضٍّؼ ّب ( ث 9831) پبوشاد . 

اهب ایٌىِ چِ هَاردی ، وغت تؼبهالت ٍ ًمؼ آى در ثخؼ ّبی هختلف هؼوبری ٍ ؽْز عبسی هَرد عٌزؼ لزار گزفتِ اعت 

ثِ ًذرت اؽبرُ  ،ارتوبػی اعت  وِ ثتَاًذ در عبهبًذّی هحیظ  رْت ایي ارتجبط هغلَة هَحز ثبؽذ خَد ، پبیِ تؼبهالت 

پضٍّؼ در رغتزَی پبعخ ثِ چٌذ عؤال اعت : آیب رْت تؼبهالت ارتوبػی هغلَة در فضبی ػوَهی ا لذ ؛گزدیذُ اعت 

تؼبهالت اًغبًی تَرِ ًوَد؟ آیب رْت داؽتي تؼبهالت ارتوبػی هغلَة ًیبسهٌذ هحیغی هتٌبعت ثب  ؽْزی هی ثبیغت ثِ

 تَاًذ هَرد تَرِ خبؿ عزاحبى لزار گیزد ؟تؼبهالت هی ثبؽین ؟ فضبی ػوَهی ثِ ػٌَاى هحیغی رْت تؼبهالت ارتوبػی هی 

 مباوی وظسی  .1

 فضای عمًمی  - فضای شُسی - 1.1

ذ ، ثِ دلیل ایزبد ٌفضبی ؽْزی ثب حضَر اًغبى ٍ فؼبلیت اٍعت وِ هؼٌب هی یبثذ ٍ ثیؾتز اس اًىِ دارای ًمؼ وبلجذی ثبؽ   

یي گًَِ فضب ّب ثب اّذاف ٍیضگی ّبی خبؿ وبروزدی تؼبهالت  ارتوبػی هیبى ؽْزًٍذاى  ٍارذ اّویت اًذ . ثِ ّویي دلیل ا

فزٌّگی عزاحی ٍ احذاث هی گزدد ٍ ؽبهل عِ ؽبخـ افلی ػوَهی ثَدى ، ثبس ًوَدى فضب ٍ  –ٍعؼیتز ٍ ػویك تز ارتوبػی 

ّب ، حزوت  ( فضبی ثبس ػوَهی اهىبى اًگیشػ ٍ اًتخبة آساد هیبى رفتبر 5:  9831ثزلزای تؼبهل ارتوبػی  هی ثبؽٌذ ) پبوشاد ، 

.Lynch)                      هزدم ٍ ؽْزًٍذاى فزاّن هی آٍرد . ی اسّب ٍ اوتؾبفبت ثؼذی را ثزای تؼذاد هؼٌب دار :901  )

فضبّبی ػوَهی وِ افزاد ٍ گزٍُ ّبی هختلف ارتوبػی در  وِ لبثلیت تغجیك تٌَع رفتبر ّب را داؽتِ ثبؽذ . یثِ ػجبرتی فضبی

 , Hanjer & Reijndorpرتوبػی ّغتٌذ .) جىِ ی  ااًذ ، هحل تجبدل افىبر ٍ اعالػبت ٍ هىبًی ثزای ؽىل گیزی ؽ آى عْین

( فضبّبی ػوَهی هؾتول ثز فضبّبی گًَبگَى چَى : هؼبثز ، فضبّبی ثبس ػوَهی ، هیبدیي ، پالساّب ، پبرن ّب ، سهیي  1009

( ّوچٌیي ػولىزد چٌیي  (Woolley , 1002ضبّبی تزوغ هی ثبؽذ  ّبی ثبسی ، عَاحل ٍ وٌبرُ ّب ٍ عبیز فزم ّبی ف

عبوٌیي ثز فضبّبیی اس رولِ فضبّبی ثبس ػوَهی ثب رؽذ تىٌَلَصی تزْیشات ٍ ثز اعبط عغح الگَّبی رفتبری ) فزٌّگی ( 

ایي ؽزط اعبعی ثزای  ( ثٌبثز 9835اعبط رٌغیت ، عي ، آة ٍ َّا ٍ ... در رَاهغ هختلف ، هتفبٍت ثَدُ ٍ ّغت . ) هؼیٌی ، 

ایٌىِ یه فضبی ػوَهی ، فضبی ؽْزی تلمی ؽَد ایي اعت وِ در آى تؼبهل ٍ تمبثل ارتوبػی فَرت گیزد ، پظ آى دعتِ اس 

( ثلىِ فضبّبی  9831ًزم فضبّب ٍ عخت فضبّب وِ ثغتز تؼبهل ارتوبػی ًیغتٌذ ، فضبی ؽْزی ًبهیذُ ًوی ؽًَذ . ) پبوشاد ، 

 ( . 915:  9833ىبى ایزبد ارتجبعبت ارتوبػی ٍ فزٌّگی را فزاّن آٍرًذ . ) وبرهًَب ٍ ّوىبراى ، ػوَهی ؽْز ثبیغتی اه
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 تعامالت اجتماعی  –تعامالت اوساوی  - 1.1

  . اعالػبتی وِ در حبلت ولی ثیي یه فزعتٌذُ ٍ گیزًذُ فَرت هی گیزد ، داًغت جبدلِ یرا هی تَاى فزایٌذ ه بتارتجبع     

هی ت ؾبً ( ارتجبط اًغبًی در ؽزایظ ٍیضُ ای ؽىل هی گیزد ٍ اس خَیؾتي آغبس هی ؽَد ٍ اس درٍى خَد 15 : 9831آتؼ پَر )

پیؼ گفتبر ( ثِ عَر ولی دٍ هذل ارتجبعی ػوذُ ٍرَد دارد :  : 9831گیزد ٍ عپظ ثِ دیگزاى پزداختِ هی ؽَد . ) فزٌّگی ،

دٍ عَیِ ٍ درگیزی فؼبل اعت ، ثذاى هؼٌب اعت  وِ هغئَلیت ارتجبط یه عَیِ ٍ دٍ عَیِ . تؼبهل وِ حبفل یه ارتجبط 

 : 9811ثِ ػجبرتی افزاد ّن فزعتٌذُ ّغتٌذ ٍ ّن گیزًذُ ) ٍٍد ،  ;وبرائی ارتجبط هیبى فزدی ثِ ػْذُ توبم پیبم دٌّذگبى اعت 

الت ؽبهل عِ ًَع  تؼبهل ثب تؼبهالت اًغبًی در ولی تزیي حب . ( وِ هی تَاًٌذ ثِ فَرت والهی ٍ یب غیز والهی هی ثبؽذ 41

ارتوبػی ( هی گزدد تؼبهالت ًخغت اس خَد آغبس هی ؽَد ٍ عپظ ثِ  –هقٌَع ٍ وبلجذی  -خَد ، دیگزاى ٍ هحیظ ) عجیؼی 

ارتوبػی ( اعت دائوب  –دیگزاى ٍ تؼبهل ثب عبیزیي پزداختِ هی ؽَد . ّوچٌیي ثِ حغت آًىِ اًغبى فزدی اس هحیظ ) فیشیىی 

خَد را ثیبى وزدُ ٍ  بیتؼبهالت اعت وِ ًیبس ٍ خَاعتِ ّایي  یش در حبل تؼبهل هی ثبؽذ اًغبى ثب هزوَع ثب هحیظ خَد ً

 .تبهیي هی ًوبیذ 

 

 

 

 

 

 ، هٌجغ : ًگبرًذُ : تؼبهالت اًغبى 9ًوَدار 

( فزد در تؼبهالتؼ ثب ًمغِ ًظزات عبیزیي در راثغِ ثب خَدػ آؽٌب  13 : 9811خَد در رزیبى ارتجبعبت پذیذ هی آیذ ) ٍٍد ، 

تمَیت آى  رْتهی ؽَد ٍ عپظ اس درًٍی وزدى ثزخی دیذگبُ ّب ، درگیز رؽتِ گفتگَ ّبی درًٍی ثب خَیؼ ؽذُ تالػ در 

تؼبهل ثب خَد  ٍ ٌبخت اس خَدثٌبثزایي ؽ . هی ًوبیذ . ثِ ػجبرتی در ایي تؼبهل خَد را هحَر افلی ثحج ٍ گفتگَ لزار هی دّذ

اس خَد ، تَاًبیی وٌتزل ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب دیگزاى ٍ  فزدبم در تؼبهالت ارتوبػی هغلَة اعت . ثؼذ اس هزحلِ ؽٌبخت گاٍلیي 

هحیغی وِ در آى لزار هی گیزد ، ثِ ٍرَد هی آیذ هحیغی وِ در اى لزار هی گیزد ثِ ٍرَد هی آیذ ٍ تؼبهالت فزد ثبدیگزاى ٍ 

تَرِ ثِ هفبّیوی چَى حذ هغلَثی اس خلَت ، للوزٍ ، فضبی ؽْزی ٍ  . هحیظ تحمك هی یبثذؼبهالت فزد ثب دیگزاى ٍ ٍ ت

تزاون در ثِ ٍرَد آهذى هحیغی رْت تؼبهالت هغلَة هَحز هی ثبؽذ . تؼبهالت ارتوبػی ًیش ثِ ػٌَاى ثخؾی اس  –بم حاسد

ٍ ثِ خقَؿ فضبی ؽْزی اس رولِ فضب ّبی ػوَهی ؽْزهؼٌب دار هی  تؼبهالت اًغبًی اعت وِ ثب ثَدى فزد در هحیظ روؼی

ٍ ٍاوٌؼ ثیي اًغبى ّب  وًَؼؽَد . تؼبهالت ارتوبػی هفَْهی اعت وِ ثب ؽیَُ ، هیشاى ، ؽذت ٍ ثِ عَر ولی اًَاع گًَبگَى 

اری ارتجبط ، هی تَاًذ یه ( تؼبهل ارتوبػی ٍ ثزلز 845:  9831در یگ گزٍُ روغ یب ربهؼِ عز ٍ وبر دارد . ) عبرٍ خبًی ، 

 تعامل با خًد 

 تعامل با محیط تعامالت اوسان تعامل با دیگسان 



 معمازایسان سساسسی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معمازی،عمسان ي شُسساشی دز َصازٌ سًم

 49ماٌ  تیس -تُسان 

 

ٍ ارتجبعی ثیي افزاد ثبؽذ وِ خَد هغتلشم تؼزیف رٍیذاد ٍ فؼبلیت ّبی هتٌبعت ٍ در  هىبلوِ هَضَع فیشیىی ، یه ًگبُ ،  یه 

(  11:  9834ًتیزِ ًمؼ پذیزی هزدم در فضب ٍ ػضَیت آًْب در گزٍ ّْب ٍ ؽجىِ ّبی ارتوبػی ثبؽذ . ) داًؾپَر ٍ چزخیبى ، 

 ی ػوَهی ؽْزی هی تَاًذ ثغتزی هغلَة رْت ؽىل گیزی ایي تؼبهالت ثبؽذ .فضب ّب

 

 ساماودَی فضای عمًمی دز زاستای تعامالت اجتماعی : 

ثب ؽٌبعبیی ًَع تؼبهالت هَرَد فضبی ؽْزی هَرد ًظز ، هی تَاى ثِ عزاحی هحیغی رْت ایي تؼبهالت الذام ٍ فزفت      

ت را ایزبد ًوَد . در راعتبی ایي ّذف هی ثبیغت ثِ ػَاهل هحیغی ّوچَى ) عجه ّبی ّبی دیذار ٍ پیؼ ًیبس تزٍیذ تؼبهال

هؼوبری ، رًگ ، ًَر ٍ ... ( ٍ ویفیت فضبیی هحیظ ؽٌبختِ ؽذُ ٍ ّوچٌیي آرایؼ ٍ چیذهبى فضبی آى ، تَرِ ًوَد . ثزرعی 

عبهبى ثخؾیذى فضبی ؽْزی هی . ّوچٌجي ثیي افزاد در هحیظ هؾخـ هی ًوبیذایي ػَاهل هیشاى تؼبهالت ٍ حذٍد اى را در 

، عبختِ ؽذُ  هحیظ )فضبی ؽْزی (  هیشاى ویفیت.تَاًذ ًَع تؼبهالت ؽخقی ٍ ارتوبػی را تحت تبحیز خَد لزار دّذ 

هغلَثیت تؼبهالت را تؼییي هی ًوبیذ . ایزبد فبفلِ ثِ رْت تغییز دادى رفتبر ّبی ّویؾگی ، لزار گزفتي  افزاد در وٌبر 

هتٌبعت ثب اعتفبدُ وٌٌذگبى ٍ ًحَُ اعتفبدُ  ی، حضَر در ثبسیْب ٍ گزدّوبیْبی گزٍّی ٍ ایزبد تؼبهل ثب دیگزاى ، فضبییىذیگز 

)  وٌٌذگبى اس فضبی ؽْزی ثِ رْت ایزبد خلَت هغلَة ٍ یب حتی چیذهبى فضب رْت لغغ تؼبهل ٍ یب ثبلؼىظ ثزلزاری تؼبهل

ثب عبهبى ثخؾیذى فضبی ؽْزی هی تَاى فزاّن ًوَد . هحیظ عبختِ ؽذُ هی هَاردی اعت وِ  ، ّوگی اس(   U ٍLفزم ّبی 

یبدگیزی ٍ سیجبی را ثزآٍردُ عبسد . ثز ایي اعبط هحیظ  ػشت ، ، اهٌیت ، تؼلك ، ءتَاًذ رٌجِ ّبیی  اس ًیبس ّبی اًغبى ؽبهل ثمب

  9839ایؾبى را هؼٌب هی ثخؾذ ) لٌگ ، عبختِ ؽذُ ػالٍُ ثز تبهیي ًیبس ّب ٍ ثزآٍردى خَاعتِ ّب فزدی رفتبر تؼبهالت 

ػوَهی ،  ی چَى :ػزفِ ّبی هختلفرْت اعتفبدُ گزٍُ ّبی هختلف ٍ ٍرَد  (ثٌبثزایي فضب ّبی ثب ػولىزد ّبی هتٌَع 

  اعت وِ در فضبّبی ػوَهی ؽْزی هی ثبیغت هَرد تَرِ لزار گیزد . خقَفی ، ًیوِ خقَفی ػَاهل هْوی
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 ی محیط دز زاستای تعامل اجتماعی مطلًب ساماودَ

 عًامل محیطی کیفیت فضایی چیدمان ي آزایش فضا 

 زوگ ، بً ، صدا ي... عمًمی -ویمٍ خصًصی  –عسصٍ خصًصی  وحًٌ مبلمان ، آب وما 

 عًامل عیىی عًامل فسدی عًامل ذَىی

 خًاوایی  –امىیت  –ایمىی 

 تصًیس ذَىی –وقشٍ شىاختی 

طبقٍ  –سه  –جىسیت 

 بًمی یا غیس بًمی ،اجتماعی  
 –دستسسی َا  –کیفیت عملکسد َا 

خط  –وفًذپریسی  –فضای بیشتس 

 فسم ي بىا  –آسمان 

 
 برًذُ، هٌجغ ًگ عبهبًذّی هحیظ در راعتبی تؼبهل ارتوبػی  1ًوَدار 

 



 معمازایسان سساسسی اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معمازی،عمسان ي شُسساشی دز َصازٌ سًم

 49ماٌ  تیس -تُسان 

 

 وتایج پطيَش

رْت داؽتي تؼبهالت ارتوبػی هغلَة هی ثبیغت ثِ تؼبهالت  اًغبًی ٍ ثغتزی وِ ایي تؼبهالت در آى ثِ ٍلَع هی پیًَذ 

فضب ّبی ػوَهی ؽْز ثِ ػٌَاى هحیغی هٌبعت رْت ایي تؼبهالت ثَدُ وِ ثب عبهبًذّی هٌبعت هی تَاى ؽزایغی تَرِ ًوَد . 

ثِ تَرِ  ؼبلیت اوخزیت گزٍ ّب ی ارتوبػی  ثبعٌیي ٍ رٌغیت ّبی هختلف پیؼ ثیٌی ًوَد . در ایي هیبى ّوگبًی ثزای ف

ویفیت فضبیی ٍ حتی چیذهبى  ٍ آرایؼ فضب ٍ ( ؽْز   ی ٍ عیوبی ػوَهیهوبرثزی ّب ثِ لحبػ ػولىزدی ٍ فز)بلجذ و

، اس ًىبت هْن در عبهبًذّی فضبی ػوَهی در رْت هَرَد در فضب ٍ هیشاى حضَر افزاد  یّوچٌیي رٍیذاد ّب ٍ فؼبلیت ّب

تزاون اس رولِ هفبّیوی  –ت هغلَة  هی ثبؽذ ، ّوچٌیي هفبّیوی چَى خلَت ، فضبی ؽخقی ، للوزٍ ٍ اسدحبم بهالتؼایزبد 

 یب تمَیت ثزخی اس ایي تؼبهالت هی گزدد . ٍ ػوَهی هَرت تحمك یمجَل  آى در ّز فضبهاعت وِ رػبیت حذ 
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