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شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقای حیات جمعی فضاهای عمومی 

پذیری شهری با تأکید بر عامل محصوریت و اجتماع  
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 06/07/1399                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          

 14/02/1400                                                                                                                    تاریخ پذیرش مقاله:                              

 چکيده  
هاای اجمااا ی فضااهای شاهری      روز از ميزان مقياس انسانی و ارزش در ایران با توجه به تسلط حرکت سواره بر فضاهای شهری، روزبه

گيارد کاه    محور بودن فضاهای شهری صاور  ناای   هایی در راسمای انسان است. ممأسفانه در بسياری از شهرهای ایران، تالش اسمه شدهک
باشد، در پژوهش حاضر با توجه به اهايت حياا  جایای در فضااهای  ااومی شاهری       ميدان مرکزی شهر بم نيز یکی از این فضاها می

و  رصه هاگانی، به شناسایی  وامل مؤثر در ارتقای حيا  جایی در فضاهای  اومی شهری با تأکيد   نوان یکی از  ناصر اصلی شهر به
هاای اجمااا ی پرداهماه شاد.      شده در انجام و شکوفایی فیاليات  بر  امل محصوریت و تحليل نقش و اهايت هر یک از  وامل شناسایی

گيری در دسمرس،  ربردی است، با اسمفاده از روش گروه هبرگان و ناونهتحليلی و از نظر هدف کا-لحاظ ماهيت، توصيفی تحقيق حاضر به
افزار  ها از نرم وتحليل داده ها تا رسيدن به اشباع نظری ادامه داده شد. جهت تجزیهنفر موردبررسی قرار گرفمند و مرحله تکايل پرسش 83

SPSS 35های تحقيق نشان داد که از مجاوع  ایج حاصل از یافمههای آماری تحليل  املی و مدل سنجش جذابيت اسمفاده شد. نم و روش 
میارف   29مینایی باا  - الکردی و ادراکی-فضایی، فیاليمی- امل اصلی کالبدی 3میرف مسمخرج از ادبيا  تحقيق و مشور  با اساتيد، 
شهری نقاش دارناد. هایناين     پذیری در ارتقای حيا  جایی فضاهای  اومی شناسایی شدند که با تأکيد بر  امل محصوریت و اجمااع

های اجماا ی و اهمياری  شده در فضاهای  اومی شهری ایجاد یا احيا شوند، در ارتقای فیاليت که  وامل شناسایی مشخص شد درصورتی
ی های اجباری تأثيری ندارند. سخن آهر اینکه محصوریت فضا اصل بنيادین در طراحی میااری و فضاا  نقش مهای دارند، ولی بر فیاليت

تواناد فضااهای   ی حاضار مای  شده در مقاله شود و ر ایت  وامل شناسایی آید و فضا درواقع با محصوریت شروع می حساب می شهری به
 پذیر نااید.  اومی شهری را در پيوند با سایر اصول طراحی میااری برای افراد جامیه اجمااع
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 مقدمه   
هاودرو،   نظيار  وسایلی پيدایش با تکنولوژی پيشرفت
 سااب  اینمرنات  و کاامیيوتر  تلفان،  یخیاال،  تلویزیاون، 
 بارای  شاهری  فضااهای  در افاراد  حضور به کاهش نياز
 اسات  شده اجماا ی تیامال  حمی و تفریح، کار هرید،
(Hampton et al, 2015 .)شااهد  اماروزه  کاه  طاوری  به 

 حاالی  در ایان . هسميم هصوصی زندگی رشد روند روبه
  با ااا  تواناااد مااای جایااای کاااه زنااادگی اسااات
 شاود  شهر پایداری و سالممی، امنيت سرزندگی، افزایش

(Gehl, 2010     برهالف زنادگی فاردی کاه در بيشامر .)
ایی نياز باه مکاانی   ها امکان وقوع دارد، زندگی جمکان

هاص با شرایطی ویژه دارد. مکانی که  اوم مردم به آن 
زادگان باه نقال   رضازاده و  باس) دسمرسی داشمه باشند

تارین   مهام  از (. یکای 89:1394، 2و یازوسکی 1از هدمن
 بررسای  ضارور   پاذیری  اجمااع بح  در که فضاهایی
 کنند فضاهای  اومی هسمند. می پيدا

 بخاش  تارین مهام   ناوان  باه  یشاهر   اومی فضاهای
 که هسمند اجماا ی زندگی برای  نصر ضروری شهرها،
 و اطال اا   تباادل  شاهری،  فضااهای  در حرکت سب 
 کيفيات  ساازی  غنای  هایناين  و پاذیری  اجمااع آگاهی،
 و (Madanipour, 2012:1) شوند می شهری های محيط
 ور غوطه انسان با که هسمند هایی محيط ترین مهم از یکی
 و رساای  از قيدوبنادهای  رها شادن  ضان آن، در شدن

 کااروان حياا    مياان  در را هاود  تواناد می دیده نشدن،
 اسات  میمقاد « 3هاروی دیوید»دهد.  جای بشری جامیۀ
انساان   و شاوند  مای  بازتوليد  اومی فضاهای در شهرها
فضااهای   در مسامار  طور به را هود اجماا ی« هود»نيز 

 .(20:1397و هاادمی،  براتی ) کند می بازتیریف  اومی
در این ميان فضاهای باز در مقابل فضاهای بسمه، شاامل  

هااا و فضاااهای باااز نااواحی  هااا، ميااادین، هيابااان پااار 
 ,Muruani & Amit-cohen) شااوندمسااکونی ماای

درواقع فضااهای بااز، فضااهایی محصورشاده      (.2007
های ساهماانی و  ناصر طبيیی هسامند کاه    توسط توده

انجاام کارهاای میينای از زنادگی     توسط ماردم جهات   
  فضااها  ایان  اصالی  شاوند.  الکارد   روزانه اشااال مای  

 

 اقشاار،  پاذیرایی کلياه   بارای  بسمرساازی  و سازی فراهم
 در کلياه  اجماا ی های اقليت و جنسی و سنی های گروه

 فضاااهای کيفياات رو، ازایاان. اساات روز شاابانه سااا ا 
 توانااد ماای فضااا در مساامقر شااهری  ناصاار  اااومی و

 فضااهای  در شهروندان حضور یا  دم حضور ساز ينهزم
هاای  ویژگای  از یکی(. Remeaser,2005) باشد شهری

در  نقشای  تواناد  مای  فضاهای بااز  ااومی شاهری کاه    
  ناادهاای  تحکايم  و اجمااا ی  زندگی جایی، پایاداری 

 

 بااز  ااومی شاهری    فضاهای ها در آن تلفيق و فرهنگی
 یاک  باه  يابیدسام  است. برای «محصوریت»داشمه باشد 

 محصور مطلوبی شکل به باید فضا جذاب، شهری مکان
 اصال حااکم در    نخسامين  گفات  توانمی درواقع و شود

 

توسالی،  ) اسات  «محصاوریت »های شهری طراحی مکان
  گرفمن نادیده محصوریت یینی گرفمن نادیده و( 26:1376
 باا  محصور اجماا ا  فضا. رکن ترین مهم  نوان به انسان
 تشخص هصوصی، حریم ایانی، امنيت، به دسميابی هدف
 آیند. وجود می به زندگی هاص سبک و

 و فضااایی در  ایجاااد در مهااای محصااوریت نقااش
 فضاا  که اگار  تا جایی دارد محيط و کننده اسمفاده ارتباط
 فضاای  یک به توان نای نشود، محصور مطلوب شکل به

(. تاأثير  46:1386سايدیان،  ) یافت دست مطلوب شهری
 بر زندگی جایی در یک فضای  ااومی در  محصوریت 

 

مشااهده   های آناان قابال  ی حضور مردم و فیاليتنميجه
، 4گذاری مکاان )ووساون   تواند اساس ارزشاست و می
وجااود آوردن فضااای  اااومی  ( و هاادف بااه56:1391

محسوب شود. البمه محصاوریت فضاا هادف کاوچکی     
ی یاک مکاان    دهناده  نشاان  تواناد تنهایی نای است و به
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بنابراین پرداهمن باه   (.Jaecheol,2017,2) هوب باشد
مرات   اجماا ی که جزء نيازهای برتر در سلسلهنيازهای 

، 6بااه نقاال از فرامیمااون 5پيشاانهادی مااازلو اساات )لناا 
ساهمن فضا کاه موردتوجاه    پذیر و اجمااع( 116:1390

ها است میااران برای برطرف کردن نياز اجماا ی انسان
ان هدفی مطلاوب بارای فضاای  ااومی      نو تواند بهمی

پاذیری را در فضاای    اجماااع « 7یاان گال  »مطرح شاود.  
های ساکنان موردمطالیه قارار   اومی با توجه به فیاليت

 کاه شاامل:   داد و سه نوع فیاليت کلای را میرفای کارد   
و دو  های ضروری، انمخابی و اجمااا ی هسامند  فیاليت

هاای  ان ویژگی نو نوع فیاليت اهمياری و اجماا ی را به
یک شهر هاوب میرفای کارد، البماه تأکياد اصالی بار        

 های اجماا ی است.هاراهی زندگی جایی با فیاليت
هدف تحقيق حاضر، هدف شناسایی  وامل ماؤثر بار   

 تأکيد با ارتقاء حيا  جایی در فضاهای  اومی شهری
پاذیری و ميازان تاأثير و      نصر محصوریت و اجمااع بر

هاای   گيری فیاليت شده در شکل اهايت  وامل شناسایی
 گانه )اجباری، اهمياری، اجماا ی( است. سه

در راسمای بيان مسئله و هدف تحقياق ساؤاو  زیار    
 شوند: طرح می

ترین  وامل مؤثر در ارتقای حيا  جایی فضاهای  مهم -
  اومی شهری با تأکيد بر  امل محصوریت کدامند؟

ا ایجااد و  شده چه نقشی در ارتباط با   وامل شناسایی -
گانه ماورد تأکياد یاان گال در      های سه شکوفایی فیاليت

 فضاهای شهری دارند؟
 پیشینه و مبانی نظری

در « پاذیری  اجماااع » تحقيق حاضار از مفهاوم  ااده   
تشاکيل   «محصاوریت »فضاهای  اومی و مفهوم هاص 

ای هاای اهيار مطالیاا  گسامرده     طای ساال   است.شده
می صور  گرفماه پذیری فضاهای  او ی اجمااعدرباره
اما به مقوله  وامل مؤثر بر ارتقاء حياا  جایای    است،

 نصاار  باار تأکيااد بااا در فضاااهای  اااومی شااهری 
اسات. باه   پذیری کامر توجه شاده  محصوریت و اجمااع

ویژه که در این تحقياق ميازان تاأثير و اهايات  وامال      
گانااه  هااای سااه گيااری فیالياات شااده در شااکل شناسااایی

مورد تأکياد یاان گال در    ( ماا ی)اجباری، اهمياری، اج
و جنباه نوآوراناه تحقياق     فضاهای شهری، هدف اصلی

 است.است که این زمينه تاکنون تحقيقی صور  نگرفمه
 فضای عمومی
 نقاش  کاه  هسمند ارزش واجد زمانی  اومی فضاهای
 ایجااد  شاهروندان  جایی زندگی در تیاملی و اجماا ی
 ناصار مهام    این فضاها از (.1385طالب،  مهذب) کنند

های مخملف زندگی بشار  اند و در  رصه شهرهای مدرن
(. Kurniaty, 2014:517) کنناد  نقش حياتی باازی مای  

 ایان فضااها میمقاد اسات کاه      یهم دربااره  «8کارمونا»
 صاحنه  یاک   ناوان  به و اقشار ی هاه برای دسمرس قابل
 هساامند اجماااا ی تیااامال  ناااایش و رفمااار، باارای
(Carmona et al, 2004.) 

 آمده هصوصی مقابل در  اومی دهخدا، ی در لامنامه

 تیریاف  باشاد   اوم به ممیلّق و منسوب که آنیه به و

 فضاای  از هر گااه  طورکلی (. به1345دهخدا، ) شود می

 دو آیاد،  مياان  باه  ساخن  جامیه در آن تأثير و  اومی

 فضااهای  ابمادا  گاردد   می ممبادر ذهن به فضا از مفهوم

 شاوند  مای  مینا کالبدی و فيزیکی صور  به که  اومی

 و دیگاری  آن نظاایر  و ها هيابان ميادین، ها، پار  مانند

انساانی    هاای  اجماااع  گيری شکل برای موجود فضاهای
 در اجمااا ی  هاای  آزادی ميازان  به که دولت از مسمقل

 (.51:1391چالی،  محل اسدی) گيرند شکل می فرد ذهن
يت مطلوب های کيف ترین شاهص نظران به مهم صاح 

 (.1شااره جدول) اند فضاهای  اومی شهری اشاره کرده
ها مسمقيم و غيرمسمقيم بر زندگی جایی و  این شاهص

 .رفمار اجماا ی شهروندان تأثيرگذارند
 

35 



 

 

 

 
 

ره 
ما

ش
17

3
 
♦ 

ار 
به

14
00

 
♦

  
  

 معیارهای موردنظر در فضاهای عموی شهری سال پرداز نظریه

 1961 جين جيکوبز
 اهمالط هيابان، امکان به توجه ها، فیاليت غنای و تنوع مراقبت، و نظار  امکان ذپذیری،نفو مخملط، کاربری بصری، نظم بر ها فیاليت نظم

 پذیری. انیطاف ها، فیاليت غنای اجماا ی،
 .(بيولوژیک) مینی، سرزندگی ،(اجماا ی) سرزندگی  دالت، کارایی، نظار ، و کنمرل دسمرسی، سازگاری، 1985 کوین لينچ

 1983 ویولچ
 بومی پيوندهای به توجه گذشمه، آوای رسيدن گوش به اجماا ی، زندگی امکان ممباین، شهری های فرم انمخاب، آزادی ط،محي پذیری قرائت

 .ای منطقه

 1985 یان بنملی
 ظرن از کارایی سازی، شخصی امکان غنا، بصری، سازگاری پذیری، انیطاف هوانایی، ،(فرم) تنوع نفوذپذیری، پذیری، انیطاف تنوع، نفوذپذیری،

 .انرژی مصرف

 1997 کارمونا و پانمر
 تدا ی  الکردها، کيفی، های ارزیابی هاگانی، ادرا  سواره، نفوذپذیری، حرکت جریان رفماری، الگوهای پياده، حرکت جریان زمين، کاربری

 مصنوع. فرم  ينی، منظر هوانایی، میانی،
 (.پياده) انسانی مقياس منظر، و دید هویت، مکان، حس فرم، هوانایی، ساهمار، 1989 ساور  ورث

 
   اااومی، فضااای هااای مخملاافوجااود تیریااف بااا
 هااه  این فضاها شامل که اند نظران موافق صاح  اغل 
 جامیاه  یاک  در  اومی ا ضای برای که هسمند مناطقی

 هسامند  دسمرس در و باز  ال( در لزوماً نه اصل و در)
(Orum, 201:1.) 

 پذیری اجتماع
 اهاّياات ماادرن، ی جامیااه در رایاایفردگ بااا افاازایش

  ناوان  باه   ااومی،  فضااهای  مانناد  انساانی  های محيط
 درنميجاه  و کنند می نزدیک به هم را مردم که هایی مکان

 بخشاند،  مای  بهباود  را رفماه  ازدسات  اجماا ی تیامال 
 (.6:1388میااریااان،  و نيااا صااالحی) یابااد ماای افاازایش
از  ترکيبی دنگرد آم برای فضایی قابليت پذیری،اجمااع
 زناادگی از مخملفاای اشااکال در انسااانی هااایاجمااااع
 چاون  هم شهری فضاهای در که یابدتبلور می اجماا ی،
 رساد مای  ظهور یمنصه به... محلّه و  هاسایگی، واحد
 (.33:1391مظفر و هاکاران، )

 پذیر اجمااع های واژه 1957 سال در «اساوند» بار اولين
 هسامند  هاای فضاایی   کيفيات  مبيّن را که گریز اجمااع و

آورناد یاا    می جاع هم گرد را مردم که هایی محيط برای
افازود هار    اداماه  در و کارد  تیریف کنند، می دور هم از

 گریزی اجمااع فضای و هر مطلوب پذیری اجمااع فضای
 بایسمی این دو فضا مطلوبيت برای بلکه نيست نامطلوب
 رناادگي قاارار هاام کنااار در ممیااادل صااور  بااه کيفياات

(Osmond, 1957.) «پاذیر را  فضااهای اجماااع  « تویمرا 
شاهروند   باه  که داند می انسان برای آرامش روانی نقاطی
 گيری شکل بر شهر تأثير و نقش بمواند رساند تا یاری می

 (.Mitcherlich, 1969:172) شخصااايمش را بياباااد 
چهره  ها آن در شهری زندگی که را فضاهایی« 9هالیرین»
انمخااب   اجازۀ شهروندان به زیاد گوناگونی با و بندد می

ایان   بار  و هواناد می گرا مردم فضاهای آزادانه را بدهد،
شاهر   باه  کاه  هسامند  فضااها  این است که درواقع، باور

 ,Halprin) بخشااند ای ماای کيفياات و شخصاايت ویااژه

فضااهای   ميادان،  بار  باا تارکاز  « 10زوکر» (.1972:210
 میناای  باه  را یاه جام کاه  هواناد  پذیر می اجمااع شهری
« تجایای از افاراد  »و ناه صارفاً باه    « اجماااع »به  واقیی

 (.Zucker, 1970:157) کند تبدیل می
مايالدی   1960 دهاۀ  به جایی زندگی مطالیا  شروع
و  میاااری  با مخالفت در انمقادا  که زمانی گردد  برمی

و  اجماا ی نيازهای از غفلت هاطر به مدرن، شهرسازی
رسايده   هاود  اوج به اجماا ی امال تی راندن حاشيه به

 ,Mahmoudi Farahani & Lozanovska) بااود

جایای   زنادگی  مطالیاا   دوره ایان  . در(2015:178
 گال  (  یاان 1961) 11جيکاوبز  جين مثل محققانی توسط
 & Gehl) ( آغااز شاد  1980وایات )  ( و ویلياام 1971)

Svarre, 2013:2-3.) 
 افزایش برای یهایراه دنبال ( بهWhite,1980) 12وایت

 های فضاهای عمومی شهری شاخص. 1ج
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باود.   شاهری  فضااهای  ماردم در  حضاور  و سارزندگی 
 ماردم  آنجاا  در»نااود   چنين تیریف را هيابانی زندگی

 طوونی هایزنند و هداحافظی می حرف باهم ها سا ت

 شود. می رفمارهای شهری رشد با   این، و  «دارند
سه نوع فیاليت کلی را میرفای کارد کاه شاامل     « گل»

مخابی و اجماا ی هسامند )گال،   های ضروری، انفیاليت
هااا دو نااوع فیالياات اهمياااری و از ميااان ایاان( 5:1391

های یک شهر هوب میرفای   نوان ویژگی اجماا ی را به
 (.Biddulph,2007:49)کرد 

( 140:1393)بحرینی به نقال از چای پاين،    13چی پين
هاای  ی فیاليات های مردم را در فضا به سه دسمهفیاليت

های اهميااری )مثال   هواب(، فیاليت الزامی )مثل کار و
هاا کاه   تفریح( و سایر فیاليات  های هانوادگی وفیاليت
کناد  های مشارکمی و انفیاالی باشاد تقسايم مای    فیاليت

 (.2)جدول شااره 
 کیفیت محیطی نامطلوب مطلوب محیطی کیفیت ها نوع فعالیت

   های اجباری فیاليت

   های اهمياری فیاليت

   جماا یا های فیاليت

 
 
 

در یکای از   جاامیی  در مورد زندگی جایی مطالیاا  
 منظم طور به دهه چندین (شهرهای جهان )کینهاگ اولين
 ,WHO Report FINAL WEB ) اسات  شاده  انجاام 

دیگااار   باااارتی زناادگی جایااای یاااا باااه  .(73;2017
پذیری در فضای  اومی محصاور، در تقابال باا     اجمااع
گرایی مردم مطارح   ایش جاعمنظور افز گریزی به اجمااع
 ماهيات  هاکاارانش نياز کااهش    و« 14هلناد »است.  شده

 اناد را یاادآوری نااوده    ااومی  بااز  فضاهای اجماا ی
(Askari, 2014)، «هاام اهاياات دادن بااه   « جيکااوبز

در  15هاهای اجماا ی را از طریق اهمالط کاربریفیاليت
( با ا   Jacobs,1961:153-222یک فضای  ااومی ) 

 است.کيفيت آن دانسمهارتقاء 
 ناوان   پذیری فضاهای  اومی باه  در هصوص اجمااع

  وامل فيزیکا،، پژوهشگران زیادی ی اصلی، یک مؤلفه
 بار  تأثيرگذار  وامل  نوان را به شناهم، روان اجماا ، و
 اند: داده نشان پذیرى اجمااع

( باا اسامفاده از روش   1386دانشیور و چرهیياان ) 
اسنادی  الوه بر مرور ادبيا  در  ای و مطالیه کمابخانه

ارتباااط بااا ممايرهااای اصاالی تحقيااق بااه بررساای     
 و  پاذیر پرداهمناد   های فضاهای  اومی اجمااع ویژگی

 

پاذیر را مساملزم    گيری فضاهای  اومی اجماااع  شکل
توجه به تأمين هلاو ، قلاارو، هواناایی، آساایش و     
امنياات و از لحاااظ بیااد کالباادی و کساا  آگاااهی و 

يطی، حضور و تیامال  اجماا ی از لحاظ تجارب مح
فیاااليمی دانساامند  و بااه سااه نااوع فیالياات )اجباااری، 
اهمياااری و اجماااا ی( در فضاااهای  اااومی شااهری 

 هاا و کيفيات    اشاره داشمند که ارتباط بين این فیاليات 
 

پاذیری   تواناد بار درجاا  اجماااع     کالبدی فضاها می
شااجا ی و  فضاااهای  اااومی شااهری تااأثير بگااذارد.

تحليلای  –( با اسمفاده از روش توصايفی 1394پرتوی )
پرسشنامه و مشااهده( باه بررسای و    ) و روش ميدانی
پذیری در فضااهای  ااومی شاهری،     شناهت اجمااع

 وامل ارتقا و ایجاد آن و ارتبااط  وامال مخملاف باا     
پاذیری   پذیری پرداهمند. با بررسی ابیاد اجمااع اجمااع

بادی، اجمااا ی و   فضاهای  اومی شهری سه بید کال
  ها نشان داد که  دم های آن فیاليمی تقسيم کردند. یافمه

 

 اهامالل  به منجر  اومی فضاهای های مقياس به توجه
 ااومی ناحياه    فضاای  روی بار   الکردی تداهل یا
 تار  پاایين  مقيااس   ااومی در  فضای هاینين و شده
نسبی هاود   کارایی محلی مقياس  اومی فضای یینی
 .رسيد نخواهد شده تیيين هدف به و داده دست از را

 های محیطی. ارتباط بین کیفیت محیط و فعالیت2ج
 (24:1386منبع: چرخچیان و دانشپور به نقل از وایت، )
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 ارتقااء  بار  ماؤثر  (  وامل1397) پور و هاکاران حسن
 ترسايم  تحليلای  مدل یک قال  در را اجماا ی تیامال 
مشااهده ميادانی    صاور   باه این تحقيق  روش .اندکرده

  وامال  که است آن بيانگر پژوهش این بوده است. نمایج
 حاضر افراد یرو سا کننده اسمفاده شخص محيط، کالبدی

 و کيفيات  ميازان  بار  تأثيرگاذار  فاکمورهاای  محيط، در
 .هسمند اجماا ی تیامال  کايت

 و بررساای باهاادف( 1397حقيقاای )حاااتای و ذاکاار 
فضاای  ااومی    انمخااب  در تأثيرگاذار   وامل شناسایی
 سايناا و اکباتاان   بو لی راهپياده دو در شهروندان توسط
 دساميابی باه   در نو نگرشی یارائه در سیی هادان شهر
 انمخااب شاهروندان   ماورد  و موفاق   اومی فضای یک

 آن روش و کاااربردی پااژوهش نااوع. اناادانجااام داده
 کااک  به شده برداشت اطال ا . است تحليلی-توصيفی
ضاری    و T طرفه یک واریانس تحليل) SPSS افزار نرم

نماایج  . اسات  قرار گرفمه موردتحليل( اسیيرمن هابسمگی
 هاای  مؤلفاه  باه  توجاه  کاه  دهاد  مای  اننش پژوهش این

 دیگار  باه  نسابت  بااویی  اهايت یدرجه از غيرکالبدی
 .برهوردارند ها مؤلفه

( باه روش  1398 لوی نس  اشاکذری و هاکااران )  
گيااری از اباازار توصاايفی و تحليلاای و مياادانی و بهااره 

فضاا   پاذیری  اجمااع بر مؤثر پرسشنامه به بررسی  وامل
ماوزه دفااع    باغ کماب، بااغ در سه فضای  اومی شامل: 

انااد. نمااایج پااژوهش، مقاادس و پاال طبيیاات پرداهمااه
پذیری فضاهای جایی و  اومی را در تهران در  اجمااع
ی کلای  وامال کالبادی، فیااليمی و اجمااا ی      سه دسمه
دهااد و نمااایج بیااد اجماااا ی را نساابت بااه  نشااان ماای
دهاد.   تار نشاان مای    های دیگار پاژوهش پررنا     مؤلفه

پاذیری و   ارد حائز اهايت در ميزان اجماااع بيشمرین مو
هاای دیگار    موفقيت یک مکان  اومی نسبت باه مکاان  

تیااامال   راحماای،  واماال: دسمرساای، حضااور مااردم، 

پااذیر،  فیاليات اجمااا ی، فضااهای انیطااف     اجمااا ی، 
 کيفيت و زیبایی مکان است.
( باه روش توصايفی و   1398جوان مجيدی و نگاری )
گيری از ابزار پرسشنامه با هدف  هتحليلی و ميدانی و بهر

انجاام   شاهر  تااور  در پذیری اجمااع های مؤلفه شناهت
 میناایی  ادراکای  و فیااليمی  کالبادی،  هاای  مؤلفه. اندداده
 نماایج . اسات  شده های تحقيق شناسایی   نوان شاهص به

 شااهص  پذیری، رؤیت و هوانایی دهد می نشان حاصل
 فضااهای  وجاود  ،کنناده  د و  ورودی شهر، تاور بودن
برگازاری   گردهااایی،  و تجایی فضاهای ایجاد شفاف،
 فرهنگی، کارکرد وجود مذهبی، و ملی مراسم و ها جشن
 هاای  مؤلفاه  از جایای،  ی هاطره داشمن و هویت ایجاد
 است. شهر تاور پذیری اجمااع مهم

پاذیری   اجماااع  مطالیه ( به2016) 16فالحت و لو نق،
مادل   یاک  تحقيق اند. این هپرداهم شهری های در محيط
کناد  می پيشنهاد پذیریاجمااع توصيف را برای مفهومی
ادراکی  -مینایی و محيطی انسانی، سه جنبه مبنای بر که

در  اصالی  ابازار   ناوان  باه   وامل محيطای  است. سیس
ترتيا    ایان  قرار گرفات. باه   موردبررسی طراحان دست
ای فضااه  پاذیری در  اجماااع  بار  محيطی  وامل تأثيرا 
 شوند. تقسيم می اجماا ی و فيزیکی دسمه دو به شهری

 محصوریت
پذیری  محصوریت یکی از  ناصر مهم در ایجاد اجمااع 

 و مکاان  بارای تیریاف   در فضاهای شهری و  نصاری 
 احسااس  که درواقاع  است هویت حس آوردن وجود به

 اسات  شده فضای تیریف یک داهل انسان در قرارگيری
 مطلاوب  باه شاکل   ی شاهری فضا یک اگر که جایی تا

مطلاوب و   فضای شهری یک به توان نای نشود محصور
 یافت. دست پذیر اجمااع

مینااای  بااه «محصااور»خاادا نامااه ده براساااس لااات
شاده از دیاوار و    شاده، محااط   کارده  شده، احاطه دربندان
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ساايدیان و ابافاات یگانااه،  ) اسااتحصااار و محبااوس 
 وسايله  باه  فضاا  یاک  شادن  محادود  (. منظور48:1386
ناایاد،   احسااس  انسان که صورتی ، بهاست هایشجداره
درجا   دارای محصوریت .است گرفمه قرار ظرفی داهل
 حداقل محصوریت هيابان با ارتباط در که است هاصی
 ميازان » و« کاف  باه  جاداره  ارتفااع  نسبت»  امل دو از

رنا ،   .گيارد مای  سرچشااه  «پيوسمگی جاداره هياباان  
 محصاوریت  بار  ياز ن و کاف  جداره مصالح شکل بافت،
 احجام، فضا، کننده تیریف  ناصر کليه. تأثيرگذارند فضا
 درهمان دیوارها، ها، ساهماان انواع مانند نقاط، و سطوح
 تااأثير کاادام و هاار بااوده محصااوریت ایجادکننااده... و 

 انسان است که ذکر به گذارند. وزم می ناظر بر ممفاوتی

 صار  نا و محصاوریت  از هاصای  توقع مکان هر برای

 (.133:1386پاکزاد، ) دارد محصورکننده
 باید که حسی اولين  نوان به را فضا محصوریت برهی
 از نقال  باه  17کارموناا ) آیاد  حاصال  شهری فضاهای در
 تارین اساسای  از یکای   نوان به یا و (289:1394 ،18زیمه
هاکااران،   و حساينی  دوست) دانندمی فضا ایجاد اصل

126:1396.) 
را از نظار ایجااد هارداقليم در    محصوریت « شافموئه»
داناد   ماؤثر مای   انگيز وجود آوردن فضایی شاد و طرب به
(Shaftoe,2008:70 امنياات و آسااایش بااه .) ی   ااالوه

دسميابی به مقياس انسانی نيز مقوو  دیگری هسمند که 
اناااد محصاااوریت را در ایجادشاااان ماااؤثر دانسااامه  

(Tibbalds,1992:4 فضاااهای  اااومی کااه درنميجااه .)
شاوند از طریاق بررسای  ناصار     وریت ایجاد مای محص

کليااد « ماااتين»انااد. کالباادی موردبررساای قاارار گرفمااه
دانااد  هاای آن ماای محصاوریت مياادان را درماان گوشااه  

(Moughtin,1999:57  )وایت هم حس محصاوریت   و
را دليال لاذ  باردن از آن مکاان      19در پالزای سايگرام 

 (.White,1980:26داند ) می

ارتفااع   البدی ماؤثر بار محصاوریت،   از ميان  وامل ک
  رض در تحقيقا  ممیددی با  نوان نسبت ها،ساهماان

یا ارتفاع به  (Carmona et al, 2003; 139) 20ارتفاع به
 (. 3 اند )جدول شاارهگرفمه موردمطالیه قرار 21 رض
منظور یافمن  اددی بهيناه بارای     دليل برهی به هاين به

هياباان را از طریاق    یک فضای نسبت ارتفاع به  رض،
تأثيرشان بر حاس آساایش و ایانای موردتحقياق قارار      

و یااا بااا اساامفاده از  (Alkhresheh,2007;18)انااد  داده
برای نسبت  رض  22سازی واقیيت مجازی تکنيک شبيه

اناد  به ارتفاع، یک ميدان شهری را موردبررسی قرار داده
(Jaecheol and Seungnam ,2019;1). 

ارتفاع به  رض از  وامل دیگری نياز   الوه بر نسبت 
توساالی، ) ی فضاااهااا و اناادازهماننااد ناااای ساااهماان

منظور دست یافمن به یک مکان شهری  ( به29:1376-27
و ایان ساه  امال در ميادان      است  جذاب نام برده شده

های ادراکی شهری محصور از طریق تأثيرشان بر کيفيت
 (.Jaecheol,2017:1) اندموردبررسی قرار گرفمه

 تااریخ  باه  شااید  محصاور  اجماا اا   پيدایش تاریخ
. باازگردد  بشاری  اجماا ا  گيری شکل و بشر سکونت
 از ساکونمی  فضااهای  پيراماون  در دیوار حصار و ایجاد
 رشاد  اماا  اسات   باوده  رایاج  ساکونمی  نواحی در دیرباز

 باه  1970 دهاه  از تیریف امروزی با محصور اجماا ا 
اسات.   باوده  محساوس  ياربسا  جهاان  نقااط  اکثر بید در

درباره محصوریت در فضاهای  اومی چنادان تحقيقای   
است. باه دو ناوناه از تحقيقااتی کاه در      صور  نگرفمه

کنناده باود    بيان مبانی محصوریت در ایان مقالاه کااک   
 شود:اشاره می

باا بررسای تطبيقاای   ( 1386سايدیان و ابافات یگانااه )  
نمی شهری سا  ری محصوریت در مناظکاّ  وامل کيفی و

ایران و اروپا، اهايت شرایط فرهنگی، اقلياای و زماانی   
سااایر اصااول  تبااع بااهکااه محصااوریت  دادناادنشااان را 
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باید از شرایط باومی و میاصار    شهرسازی و میااری می
مناامج شااود تااا حااداکثر مطلوبياات فضااایی را باارای    

 .پياده و سواره ایجاد کند کننده اسمفاده
 کاه  باود  آن زا ( حااکی 1389) کالنمری پژوهش نمایج

 اجمااا ی،  پيوسمگی افزایش به است ماکن محصوریت
 اجمااع سطح در امنيت و آسایش اجمااع، حس افزایش
 .بيانجامد محلی

 ردیف
نسبت ارتفاع 

 به عرض
حس 

 محصوریت
 توضیح

 
 ضیيف 1:4 1

دیدهای رو به بيرون به اندازه کافی 
ماند که حس در درون فضا باقی نای
 آورد. وجود محصوریت را به

 هوب 1:2.5و  1:2 2
تر غلبه دارد و دید به آساان کم
بیدی افزایش  3حس محصوریت 
 یابد.می

 قوی 1:1 3
حداقل راحمی را از نظر محصوریت 

 آورد.وجود می به

 هيلی قوی 1تر از  بزرگ 4
وجود  حس ترس از محصوریت را به

آورد و نفوذ نور به فضا را کاهش  می
 . دهد می

 

 
 

 حقیقروش ت
تحقيق حاضر با هدف بررسی  وامل مؤثر بار حياا    
جایای فضااهای  ااومی شااهری باا تأکياد بار  اماال       

است. پاژوهش   پذیری انجام گرفمه محصوریت و اجمااع
 حاضر از نظر ماهيت، کاّی و کيفی بوده و از نظر هدف

تحليلی -در زمره تحقيقا  کاربردی و به روش توصيفی
هاای   اسات. داده نجاام گرفماه  و بر پایه راهبرد پياایشی ا

های محقق ساهت  تحقيق حاضر از راه تکايل پرسشنامه
تادوین   گرد آمدند. پرسشنامه تحقيق براسااس پيشاينه،  

اسااتيد میاااری و    قیا آن از طر یظااهر  یای روا شد و
طراحی شهری مورد تأیيد قرار گرفات. جامیاه آمااری    
تحقيااق حاضاار کارشناسااان ماارتبط بااا مقولااه طراحاای 

کارشناسان سازمانی، اسامادان دانشاگاه   ) شهری فضاهای
و دانشااجویان دو دوره کارشناساای و کارشناساای ارشااد 

 کاه باا    و رشمه طراحای شاهری( هسامند    رشمه میااری
 

 آشنا بوده و قابليت و توانایی پاساخگویی باه   موضوع 
 

 سؤاو  را داشمند. با توجه به اینکه داشامن اطال اا    
 

یات انمخااب محقاق در    کافی در مورد موضاوع، اولو 
 هاا و  ها بود و با توجه به گسمردگی تیداد ناونه ناونه

ها  باا اسامفاده از روش     دم اطالع محقق از تیداد آن
نفاار  83گيااری در دساامرس  گااروه هبرگااان و ناونااه

 موردبررسی قرار گرفمند و مرحله تکايل پرسشاگری  
 

 تا رسيدن به اشباع نظری ادامه یافت. از دویل اسمفاده
 گيااری در دساامرس ایاان بااود کااه    از روش ناونااه

( Available Sampling) دساامرس در گيااری ناونااه
 دسامرس  در یاا  کاه  است هایی سوژه انمخاب مینای به
  بسايار  کاار  هاا آن کاردن  پيادا  کاه  ایان  یا هسمند شاا

 

 کاه  اسات  ایان  روش این اصلی مزیت. است ای ساده
 گياری  ناوناه  هاای  روش دیگر به نسبت آن از اسمفاده
ها و  قبل از پرداهمن به تحليل داده. است راحت بسيار

اسمخراج  وامل مؤثر مرتبط با حيا  جایی فضاهای 
  اومی شاهری و نقاش و اهايات  وامال ماؤثر بار       

 

گانه در فضااهای شاهری، بایاد ميازان      های سهفیاليت
 های تحقياق موردبررسای    یافمه  پایایی و قابليت تیايم

 

منظاور از آلفاای کرونباا      ااين هگرفات، باه  قرار مای 
ایاان  اادد  اساات و 0.74کااه  اادد آن  اساامفاده شااد

هاای تحقياق اسات.    قبول یافمه دهنده پایایی قابل نشان
افازار   ها در تحقيق حاضر از نارم  بید از گردآوری داده

ها اسمفاده شد.  جهت تحليل داده  SPSSتحليل آماری
 از در این مطالیه جهت پاسخگویی به سؤاو  تحقيق 

 
 

های ممفاو  آماری و ریاضی اسمفاده  ها و تکنيک مدل
شد. جهت پاسخگویی به ساؤال اول تحقياق از روش   

شاده   های شناهمه تحليل  املی اسمفاده شد که از مدل
هاا و تیياين  وامال ماؤثر      آماری جهت تلخايص داده 

نسبت ارتفاع به عرض برای محصوریت خیابان . 3ج
 (297:1394منبع: )کارمونا و همکاران،  براساس
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است و در ایان مقالاه باا اسامفاده از ایان مادل باه        
ای حيا  جایی فضااهای  بررسی  وامل مؤثر در ارتق

  شهری با تأکيد بر  امل محصاوریت پرداهماه   اومی 
شد و برای پاسخگویی باه ساؤال دوم تحقياق کاه در     

 شاده چاه نقشای در ایجااد      ارتباط با  وامل شناساایی 
هااای مااورد تأکيااد یااان گاال در  و شااکوفایی فیالياات

فضاااهای شااهری دارنااد، از روش ساانجش سااطح    
 جذابيت اسمفاده شد.

 

 های تحقیق شاخص
توانسات هادفی   تنهایی نای که محصوریت به ازآنجایی

 ناوان   پذیری فضا باه  برای فضای  اومی باشد، اجمااع
ایان در حاالی    شاد،  شاهصی مطلوب بارای آن مطارح  

های کالبادی محصاوریت و    ی بين مؤلفهاست که رابطه
اسات.   جایای کامار موردبررسای قارار گرفماه     زندگی 

سابقاً رویکرد طراحاان   اجماا ی،انسجام ابیاد کالبدی و 
باه رهاا نااودن ابیااد      اما با تکامل میااری، مدرن بود،

باه ایان دليال کاه رابطاه باين        اجماا ی فضا منجر شد.
وابسامه )رفماار    ممايرهاای  و)محايط(   ممايرهای مسمقل

در بررسی رفمارهاای اجمااا ی در فضاا، در    اجماا ی( 
ی اجمااا ی باه   ی وابسمگی نيازهاتحقيقاتی که در زمينه

مشخصا  کالبدی انجام شدند، نادرست تبياين شادند،   
بنابراین تبيين صحيح این رابطه به تحقيق بيشامری نيااز   

منظور در ایان مقالاه باه بررسای و تحليال       بدیندارد. 
 ناوان    امل محصوریت و  ناصار مارتبط باا آن )باه    
پاذیری در   مماير مسمقل( و تأثير آن بر ارتقای اجماااع 

 ناوان ممايار وابسامه(     باه )  ااومی شاهری  فضاهای 
راساما باه بررسای و اسامخراج      پرداهمه شاد و درایان  

هااای ماارتبط بااا  اماال محصااوریت و      شاااهص
پذیری فضاهای  اومی شهری پرداهمه شد که  اجمااع

منظور  پردازان ممیدد است. بهبرگرفمه از نظریا  نظریه
هایی برای سانجش و  اليااتی کاردن     تیيين شاهص

پذیری و هایناين    امل محصوریت و اجمااع مفاهيم
هاای ماذکور    ميزان ارزش و اهايت هریک از شاهص

بنادی   ای با طيف ( در قال  پرسشنامه4 )جدول شااره
زیاد، مموساط، کام، بسايار کام(      بسيار زیاد،) ليکر 
 های آماری مورد پرسش قرار گرفمند. ناونه

 ها شاخص معیار

با تأکيد بر ) میيار کالبدی
مل محصوریت و  ا

  ناصر مرتبط با آن(

 ارتفاع، شده طراحی یفضا یگسمردگ وار،ید یاطراف، سطح  اود یبا فضاها شده طراحی یفضا یداهل اا يبناها، نحوه ارتباط تقس های سمون فیرد ،ی ناصر هط  يترک
 مم،یممحد و مامد با تنوع ر های جداره، شده طراحی یدر فضا ی، تنوع رنگشده طراحی یشده در ساهت سطوح و پوشش فضاها ، مصالح بکاربردهشده طراحی یچارچوب فضاها
در  یهاتيفیال یها، سازگاردر جداره شده طراحی های بلو  ی الکرد تي، ماهشده طراحی یفضا یکیزيو ف یبصر یوسمگيو پ ینشسمن، دسمرس یبرا یوجود مکان کاف

 یهوانا در فضا یفر  ادهيپ یرهايمس یدر فضا، طراح غيرفیال یهایکاربر احياء ،هاساهماان یدر ناا یبصر یسازگارها، در جداره هاتيفیال یها، اهمالط و غناجداره
 ني دم اهمالف فاحش ب ،یدسمرس تيدر فضا، قابل ادهيپ های فیاليتجهت  ی نوان محرک به مقياس کوچک یتجار های کاربری کارگيری به ،یو نورپرداز ییروشنا تيفيمحصور، ک
جهت  هایی الاانآرامش، وجود  جادیا منظور به محصورشده یدر سطوح فضا ناا آبکم در فضا، اسمفاده از آب و  سروصدایپله،  جای به، اسمفاده از رمپ ها ساهماان یناا

 ...، و یباز ،جهت نشسمن محصورشده یفضا کنندگی د و نشسمن در فضا، 

 پذیری میيار اجمااع
، محصورشده یفضا یزيانگهاطره زانيم ،یو هنر یفرهنگ یدادهایمراسم و رو یبرگزار کان، سن و جنس کاربران فضا، امیبانه در فضا، تنوع قومداوطل یهاتيفیال زانيم

 .افراد از فضا یذهن ریتصو ،یریحضورپذ زانيتوقع فرد از فضا، م ،ی نوان  نصر شاهص شهر به محصورشده یفضا ییشناسا

 
 
 های تحقیق یافته
ی از کاربردهااای اصاالی روش تحلياال  اااملی،   یکاا
بندی ممايرها در چند  امل و در  بهمار ماهيات و    طبقه

ها با هم اسات. در مقالاه    ها و روابط آن پيیيدگی پدیده

هاای  ها از مطالیه نظریاه  حاضر بید از اسمخراج شاهص
شاااهص  39ماارتبط بااا موضااوع موردبررساای حاادود  

مشاور  باا    هاا بیاد از   انمخاب شدند که این شااهص 
 ای تادوین قال  پرسشانامه  اساتيد و کارشناسان امر، در

پذیری، منبع:  مرتبط با آن و عامل اجتماعهای مورداستفاده در تحقیق با تأکید بر عامل محصوریت و عناصر . شاخص4ج
CDM(2008 ،)(، 2009(، الحقال)2003(، لنگ)1389(، جین جاکوبز به نقل از شارعپور)2010)PPS(،  مؤسسه 2012شولتز)

 (2011رمونا)(، کا2006(، گل یان)2000(، الندری)2003کاهانا)
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شااادند و در اهمياااار ممخصصاااان و کارشناساااان و   
دانشجویان قارار گرفات. پايش از انجاام روش تحليال      

منظور بررسی کفایت حجم ناوناه و رد فارض     املی به
 اسامفاده شاد    KMOصفر از آزمون بارتلت با ضاری   

زیرا امکان اسمفاده از این مدل در تاامی شارایط وجاود   
ها باید شایسمگی وزم را داشمه باشند. مقدار  ندارد و داده

KMO  توان از این  موقع می باشد و آن 0.5باید باوتر از
 0.71در مقاله حاضر  KMOکه مقدار  مدل اسمفاده کرد

ل ها را در مدل تحليا  محاسبه شد که قابليت اجرایی داده
 صيتشاخ  یآزمون بارتلات بارا   و دهد   املی نشان می
 باا  اسات  برابار  پاژوهش  یمادل  اامل   یمقدار هابسمگ
 نشاان  001/0 ≥000/0 یساطح میناادار   که با 2486.81

 ی اامل  ليا تحل یبارا  آماده  دست به یها که داده دهد می
در ادامااه ماااتریس هابساامگی بیااد از  مناساا  هساامند.

جهاات رفااع اهاامالف  هااای اوليااه اسمانداردسااازی داده
 نيب یداهل یمقدار هابسمگ مقياس تشکيل شد، هر قدر

آمده کامار  دیهای پد باشد، تیداد  امل تر کینزد ها ريمما
میاارف در  35در تحقيااق حاضاار حاادود  هواهااد بااود.

نفاار از ممخصصااان و   83جریااان پااژوهش توسااط   
تیاداد  وامال   کارشناسان ماورد ارزیاابی قارار گرفات.     

، هاا  آناز  کیا هار   ژهیا ه با مقادار و هارا شده اسمخراج
ی تجایا  یاز  وامال و فراوانا   کیا هر  انسیدرصد وار
 باار  از   ژهیمقدار و است.  وامل آمده انسیوار درصد
کاه   اسات  شاده   مشااهده  یرهاا يمجاو ه مما انسیوار

 شاه ي امال ها  نياسات، اولا  شده نييتوسط هر  امل تب
 نیابرابنا  ،کناد  یما  نياي را تب رهاا يمما انسیوار نیشمريب

 امل  3در تحقيق حاضر  را دارد. ژهیمقدار و ترین بزرگ
هاا،   اصلی اسمخراج شد که مقادیر ویاژه هار یاک از آن   

هوبی  بودند و تاييرا  و واریانس ممايرها را به 1باوی 
 امال باه حادی     3اند. درواقع مقادیر ویاژه   تفسير کرده

هاا پراکنادگی    های موردبررسی حاول آن  بوده که میرف

 3، 5اند. با توجه به نمایج جادول شاااره    مری داشمهبيش
 کااه  اماال اول بااا مقاادار   اماال اصاالی اساامخراج شااد

بيشمرین سهم و  امال دوم باا مقادار ویاژه      7.59ویژه 
 2.37در مرتبه بیدی و  امل سوم با مقادار ویاژه    4.68

هاای   کامرین سهم را در تبياين ميازان تاييارا  میارف    
 تحقيق داشمند.

 امال اصالی    3(،4) ه نماایج جادول شاااره   توجه ب با
 هاای  میارف درصاد تاييارا     63حادود   شده اسمخراج

 29میرف،  35کنند. هاینين از ميان تحقيق را تبيين می
 میرف در تبيين  وامل دهالت دارند.

 عامل ردیف
مقادیر 
 ویژه

درصد 
 واریانس

درصد تجمعی 
 واریانس

1 1 7.59 31.71 31.17 
2 2 4.68 18.64 50.35 
3 3 2.37 13.09 63.44 

 

 
 16 امال اول   ،آماده  دست بهی  امل یبا توجه به بارها

هسامند کاه    ی امل اول، ماوارد  یهامیرف ،دراد میرف
فضایی و بيشمر ابیاد فضاایی و بیاد   و  یبه بخش کالبد
منظاور   نی. باد هسامند مرباوط   محصورشاده فنی فضای 
. شاد  یارگذنام فضایی-ی امل کالبد  نوان به امل اول 

تاااام  و اساات شااکل گرفمااه  میاارف 6 اماال دوم از 
فیااليمی و کاارکردی در فضاای     تيا ماه ،ی آنها میرف

-فیاااليمی بااه نااام ، اماال دوم بنااابرایندارنااد  اااومی 
کاه   دردا میرف 7 امل سوم  شد و یگذارنام  الکردی

-ادراکای و  امال   اسات  ادراکای و  یدرونها آن تيماه
 (.6 شااره جدول) شد یگذارنام مینایی

 فضایی -عامل کالبدی
های موردبررسی و ماهيت فيزیاک  با توجه به شاهص

گيااری  نصاار محصااوریت در هااا در شااکلو فناای آن
 16تحقياق کاه از   فضاهای شاهری،  امال اول در ایان    

 ژه،یو مقادیرِهمراه با  شده استخراج های عامل تعداد. 5ج
 یو درصد تجمع انسیدرصد وار
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گذاری شاد.  فضایی نام-گرفمه،  امل کالبدی میرف شکل
د تواننا  فضای شهری با توجه به ساهمار کالبدی مناس  می

 شهری شود. موجبا  احيای جامیه مدنی در فضاهای
 عملکردی -عامل فعالیتی

د کاه در آن  شاو  فضای شهری به ترکيبای اطاالم مای   
هاا و کارکردهاای ممناوع اجمااا ی، هادماتی و      فیاليت
 بار  زين کوبزيج نيج که هاینان  دهدمیروی  فرهنگی

 یبرهوردهااا ،یلاازوم وجااود اشااکال ارتباطااا  اجماااا  
باا   کناد.  یم تأکيد یشهر یها فیال بودن مکان و یاجماا 

میرف(، ایان   6) های موردبررسی توجه به ماهيت میرف
 گذاری شد.  الکردی نام- نوان  امل فیاليمی  امل به
 انساان و  یارتبااط  یهاا  هیا پا یريگدر شکل امل این 
آورده و را فاراهم   طيمحا  تيا فيک ءارتقا ینهيزم ط،يمح

 ارتباطاا  و ساب    ،ننسابت باه مکاا    یاحساس  ااطف 
 یدر فضااها  یکادیگر باا   شاهروندان  تر کیتیامال  نزد

ایجاد  فضابا  تری قوی یاجماا  یوندهاي، پشده ی اوم
و  یو هنگام حضاور در فضاا احسااس سارزندگ     ناوده
 .آوردوجود می به یشادکام

 بار عاملی متغیر عامل ردیف

1 
- امل کالبدی
 فضایی

ی ناصر هط  يترک  0.715 
بناها های سمون فیرد  0.627 

اطراف یبا فضاها شده طراحی یفضا یداهل اا ينحوه ارتباط تقس  0.619 
وارید یسطح  اود  0.529 
شده طراحی یارتفاع چارچوب فضاها  0.667 

شده طراحی یشده در ساهت سطوح و پوشش فضاها مصالح بکاربرده  0.707 
شده طراحی یدر فضا یتنوع رنگ  0.496 
ممیممحد و مامد با تنوع ر یها جداره  0.688 

نشسمن یبرا یوجود مکان کاف  0.723 
شده طراحی یدر فضا یکیزيو ف یبصر یوسمگيو پ یدسمرس  0.551 

ها ساهماان یدر ناا یبصر یسازگار  0.616 
محصور یهوانا در فضا یفر  ادهيپ یرهايمس یطراح  0.722 

یردازو نورپ ییروشنا تيفيک  0.678 
ها ساهماان یناا ني دم اهمالف فاحش ب  0.481 
پله جای بهاسمفاده از رمپ   0.518 

آرامش جادیا منظور به محصورشده یدر سطوح فضا ناا آباسمفاده از آب و   0.642 

2 
- املی فیاليمی
  الکردی

ها جدارهدر  شده طراحی های بلو  ی الکرد تيماه  0.725 
هادر جداره یهاتيالفی یسازگار  0.682 

ها در جداره هاتيفیال یاهمالط و غنا  0.598 
در فضا غيرفیال های کاربری احياء  0.488 

در فضا ادهيپ های فیاليتجهت  ی نوان محرک به مقياس کوچک یتجار های کاربری کارگيری به  0.553 
داوطلبانه در فضا های فیاليت زانيم  0.503 

3 
-دراکی امل ا

 مینایی

محصورشده یفضا انگيزی هاطره زانيم  0.532 
کم در فضا سروصدای  0.671 

و ... یجهت نشسمن و باز محصورشده یفضا کنندگی د و   0.499 
 0.428 توقع فرد از فضا

ی نوان  نصر شاهص شهر به محصورشده یفضا ییشناسا  0.653 
یریحضورپذ زانيم  0.638 
افراد از فضا یذهن ریتصو  0.566 

 نتایج حاصل از چرخش عامل به روش واریماکس. 6ج 
 

43 



 

 

 

 
 

ره 
ما

ش
17

3
 
♦ 

ار 
به

14
00

 
♦

  
  

های  ارزیابی میزان ارزش و اهمیت هریک از شاخص
 های مرتبط با آن شده با فعالیت مرتبط با عوامل شناسایی
ا حياا   در ارتبااط با   شده شناساییبا توجه به  وامل 

جایای فضااهای  ااومی شااهری باا تأکياد بار  اماال       
پاذیری و مشاور  باا اسااتيد و      اجماااع محصوریت و 
 ،اهميااری  اجماا ی،) ی گانه های سهفیاليت ممخصصان،
کامال   صاور   باه در بخاش مباانی نظاری     که( اجباری

 وامال   ها باا آنارتباط به گذاری و ارزش ند،تشریح شد
منظاور از مادل    د. بادین شاو  پرداهماه مای   شده شناسایی

 یابیا ارز ایا قضاو  سنجش سطح جذابيت اسمفاده شد. 
در  موردبررسیهای اهايت و ارتباط مؤلفهدر هصوص 
 گرفماه در فضااهای شاهری،    های انجامارتباط با فیاليت

با توجاه باه وزن    5تا  1 دد  انيم یازيامم ی دربردارنده

بار   ینت مبميرتبه سطح جذاب نيهواهد بود. هاین اريمی
در  ( هواهاد باود.  3)ساطح   3( تا 1)سطح  1سه گروه 

 هاای  شااهص سطح اهايات و ارتبااط    7جدول شااره 
در  گاناه  ساه  هاای  فیاليات  امل کالبادی در ارتبااط باا    

 اهای شااهری پرداهمااه شااد و مشااخص شااد کااه فضاا
 ارتبااط  ینحوهی،  ناصر هط  يترکمانند  هایی شاهص
 یر فضاااد یتنااوع رنگاا ، ... فضااا یداهلاا اا يتقساا
 در غيره و ... یفر  ادهيپ یرهايمس یطراح، شده طراحی

اجمااا ی افاراد در فضااهای     هاای ارتقای ميزان فیاليت
  اومی شاهری اهايات بااویی دارناد و بیاد از آن در     

ولاای  اهمياااری نقااش دارنااد.  هااای فیالياات ارتقااای
اجبااری افاراد    هاای  فیاليات  بار هاای کالبادی    شاهص

 .کامرین نقش را دارند

 
–هاای  امال فیااليمی    نمایج حاصل از بررسای مؤلفاه  

گاناه در فضااهای   های ساه   الکردی در ارتقای فیاليت
اسات. مطاابق    آورده شاده  8 شاااره  شهری در جادول 

–هاای فیااليمی  اهايات وجاود مؤلفاه    ،7شااره  جدول

های اجمااا ی و اهميااری     الکردی در ارتقای فیاليت
اهايات قارار   شهری در سطح یاک   در فضاهای  اومی

گياری حياا  جایای در     دارد و نقش بيشمری در شکل
طرفی وجاود برهای از    فضاهای  اومی شهری دارد. از

های اجبااری در فضااهای    ها در انجام فیاليتاین مؤلفه

   شهری نقش و تأثير دارند.
ماورد   ل سنجش ساطح جاذابيت در  نمایج حاصل از مد

هاای   فیاليات بید ادراکی و مینایی در ارتباط با ارتقاای  
وجاود  اسات.   شاده  آورده 9 در جادول شاااره   گانهسه
و  یشاهر  یدر فضااها  های بید ادراکی و میناایی  مؤلفه
 فارد و  نيهاص ب ای رابطه یرگي شکل موج  ،یمیاار
 لیاست که موجا  تباد   ی،  املاین بید .شود یم طيمح

 یبرا ژهیو یو رفمار یحس ا يبا هصوص یفضا به مکان
، ابیااد  تحقياق هاای  مطاابق یافماه  ابراین بن  شود یافراد م
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 1 72 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 ی اجماا یها تيفیال
 2 53 3 3 2 3 4 4 3 5 3 4 2 4 3 4 3 3 ی اهمياریها تيفیال
 3 29 1 1 1 2 2 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 ی اجباریها تيفیال

 گانه سهی ها تیفعالی عامل کالبدی و فضایی با ها لفهمؤسطح اهمیت . 7ج
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 د.ندر فضاهای شهری نقش بسزایی دار اهمياریاجمااا ی و   هاای  فیاليات ادراکی و میناایی در ارتقاای   

 

 تیماه
 یعملکرد

 یها بلوک
در  شده یطراح

ها جداره  

 یسازگار
در  ها تیفعال

ها جداره  

اختالط و 
 یغنا
 ها تیفعال

ها در جداره  

 اءیاح
 یها یکاربر

در فضا رفعالیغ  

 یها یکاربر یریکارگ به
 اسیمق کوچک یتجار

جهت  یعنوان محرک به
در  ادهیپ یها تیفعال

 فضا

 زانیم
 یها تیفعال

داوطلبانه در 
 فضا

جمع 
 امتیازات

 جذابیت

ی اجماا یها تيفیال  5 4 4 5 5 5 28 1 

ی اهمياریها تيفیال  4 3 3 3 4 4 21 2 

ی اجباریها تيفیال  4 3 3 1 1 1 13 3 

 

 

 زانیم

 یزیانگ خاطره

 یفضا

 محصورشده

سروصدا

کم در  ی

 فضا

توقع فرد 

 از فضا

 یکنندگ دعوت

 محصورشده یفضا

جهت نشستن و 

 و ... یباز

 یفضا ییشناسا

 محصورشده

عنوان عنصر  به

 یشاخص شهر

 زانیم

 یریحضورپذ

 ریتصو

 یذهن

افراد از 

 فضا

جمع 

 ازاتیامت

 
 

 جذابیت

 1 34 5 4 5 5 5 5 5 ی اجماا یها تيفیال

 2 30 4 4 5 5 4 4 4 ی اهمياریها تيفیال

 3 11 2 1 2 1 3 1 1 ی اجباریها تيفیال

 
 نتیجه

با توجه به اینکه، یکی از اصاول دساميابی باه فضاای     
اصاال  شااهری مطلااوب و جااذاب اصاال محصااوریت و

مقياس و تناس  در بدنه، سااهمار و  ناصار اسات، در    
ی باا ا اداد و ارقاام باه     صاور  کلا   بيشمر تحقيقا  باه 

بررساای  ناصاار محصااوریت شااامل سااه  نصاار کااف، 
اسات.   ها و سمون، پرداهماه شاده   جداره، ناای ساهماان

در تحقيق حاضر، باا توجاه باه ایان نکماه کاه فضاای        
وسيله ترکي  سطوح مادی و  ناصار   محصور درواقع به
هاای ایان    شاود، چگاونگی و ویژگای    شهری ایجاد مای 

ی فضای محصاور جهات    دهنده لترکيبا  و  ناصر شک
ارتقای جذابيت فضا و ارتقای حيا  جایای و حضاور   

هااای اجماااا ی  افاراد در آن فضااا بارای انجااام فیاليات   
آوری  موردبررسای قاارار گرفاات و بااا اساامفاده از جاااع 

 پاذیری   ط با اصل محصوریت و اجمااعهایی مرتب میرف

 

 و اسمفاده از مدل تحليل  املی،  فضاهای  اومی شهری
 -فیااليمی فضاایی،  -ها در قال  سه  امل کالبادی  رفمی

 مینایی شناسایی و تلخيص شادند. - الکردی و ادراکی
با   تجاع  فضا در ممفاو  و ممنوع هایفیاليت وجود
 بخشاد  می ارتقاء را پذیری جاع ویژگی و شود می افراد
 کنناد کاه   مای  ایجاد تجاع فضا، در زمانی ها،فیاليت اما
مخملاف و   هاای فیاليات  با شدن درگير کانام افراد اووً
هاود را   نيااز  یاا   القه با مناس  فیاليت انمخاب امکان
 هام قارار   کناار  مخملاف  هاای فیاليت اگر. باشند داشمه
 درگيار  فیاليات  چناد  در زماان  هام  تواندمی فرد گيرند 
 بارای  مناسابی  بسامر  باید محصورشده فضای ثانياً .شود
 انجاام  تاوان  و ناایاد  ایجااد  مخملف های فیاليت  رضه
فضاای مناسا     و باشاد  داشامه  را مخملف فیاليت چند

 را هردساال  کودکاان  باازی  امکان و افراد برای نشسمن
 تجهيازا  و مبلااان   توساط  بایاد  فضا یینی فراهم کند 

 گانه سهی ها تیفعالعملکردی با -ی عامل فعالیتیها مؤلفهسطح اهمیت . 8ج
 

 گانه سهی ها تیفعالمعنایی با -ی عامل ادراکیها مؤلفهسطح اهمیت . 9ج
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 کنار هام  در را مخملف هایفیاليت انجام امکان مناس ،
سخن آهر اینکاه محصاوریت فضاا اصال      .سازد فراهم
حسااب   ن در طراحی میااری و فضای شاهری باه  بنيادی
شاود و   آید و فضا درواقع با محصوریت شاروع مای   می

تواناد  شده در مقالاه حاضار مای    ر ایت  وامل شناسایی
فضاهای  ااومی شاهری را در پيوناد باا ساایر اصاول       

 .پذیر نااید طراحی میااری برای افراد جامیه اجمااع
 

 نوشت پی   
1. Hedman Richard 
2. Yaszeswski Andrew 
3. David Harvey 
4. Lawson 
5. Jon T. Lang 
6. Kenneth Frampton 
7. Gehl jan 
8. Matthew Carmona 
9. Halprin 
10. Zucker 
11. Jane Jacobs  
12. Whyte  
13. Francis Stuart Chapin 
14. Holland  
15. Mixed Uses 
16. Naghiloo, Falahat 
17. Carmona  
18. Sitte  
19. Seagram  
20. W/H 
21. D/H  
22. Virtual Reality 
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