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 :چکیده 
 صورت تواند می روابط این کند می بیان را گروه چند ینب یا بیشتر و نفر دو بین ارتباط اجتماعی روابط

 و تفاوتی بی گاه و کشمکش و تنش و تضاد صورت به تواند می و باشد داشته دوستی و همکاری تفاهم

 رفتاری گیری جهت و انسان ها متقابل وابستگی و ارتباط اجتماعی روابط دیگر به بیان باشد همزیستی

 در فرایند یک عنوان به اجتماعی روابط . باشد دشمنی یا دوستیجهت  در تواند می که آنهاست

 و اجتماعی گروه های با گسترش همچنین و آن مداوم افزایش و جمعیت کثرت وجود با بزرگ شهرهای

 که شود می یی منجر پیامدها به رویدادها این گسترش گاه شود می تر پیچیده گوناگون های مان ساز

 به و است زیاد بسیار انسان ها تعامالت ها شهر این است در مخرب شهری جامعه تمامی برای بالقوه

 است. نیز زیادتر ناهماهنگی یابد می افزایش جمعیت که نسبت همان

بهمن شهر  22میدان  ، آن طبق بر که کنند می اشاره خصیصه این مثبت ابعاد به صاحب نظران از برخی

 و هم فکر دلیل به نه مردم و کرده ایجاد فرهنگی و زیستی جدید گونه های برای مساعد ای ایالم زمینه

 در کارایی و سودمندی شوند می واقع مفید هم حال به از یکدیگر تفاوت شان دلیل به بلکه بودن همگن

 قابل متعدد تخصصی مشاغل و ها حرفه قالب خود در شکل ترین پیشرفته به ایالمشهر افراد بین روابط

 کار تقسیم بر خود نوبه به که گیرد صورت می گسترده بازاری وجود پایه رب شدن تخصصی است مشاهده

 .است متکی

 

بهمن  22میدان  شهری، فضای اجتماعی، ساختار کالبدی، اجتماعی، ساختار تعامالتواژگان کلیدی: 

 ایالم.
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 مقدمه : -1

و تعامل با هم  یشآسا ینهستند تا عالوه بر تام ژهیو یها یتبا هو ییامروز ، به دنبال عرصه ها یشهر ها یمگیانسانها در سراس

از  یدیجد یاسمق یریو شکل گ ینیابعاد شهر نش یندهخود نائل شوند رشد فزا یبه کمال متعال یاجتماع یایینوعان در بستر پو

ا ن یشچون افزا یتازه ا یمعاصر با چالش ها یشده است که شهر و شهر ساز موجب یراخ یدهه ها یدر ط یرشد شهر

 یعبد الله)مواجه شود  یزندگ یفیتو در مجموع کاهش ک یوحس تعلق اجتماع یت،کمرنگ شدن هو یاجتماع یها یبهنجار

1331،33.) 

 یکه در شهر ها زندگ یروزانه کسان یدر مطالعات زندگ یداست که با یمسئله ا یعموم یفضاها یصنظر استفاده و تخص ینا از

 یم یفباز و قابل دسترس تعر ییمکان ها یعموم یصاحب نظران فضاها یدگاهدر د دیرقرار گ یکند مورد بررس یم یزندگ

 یعموم یبرخورد و رفت و آمد را در سطح آن دارد فضاها یشترینکه فرد ب تاس یخاطر که محله پس از خانه مکان ینگردد بد

ذشته محالت نقش گسترده و عمده ساکنان آن است از آنجا که در گ یاندر م یتعامالت اجتماع یریدر شکل گ یعنصر مهم

 یاهم ساز و  یخدمات شهر یمتمرکز از عملکرد ها یکردند لذا با خلق مجموعه ا یم یفاا یتعامالت اجتماع یدر شکل ده یا

صورت با مشارکت  ینآن ، مردم را به سمت فضا سوق داد در ا یعرصه جمع یها یتجذاب یلهتوان به وس یم یکدیگرمکمل 

کنش و  یتمحله به خود آنها واگذار شده تا همراه با تقو یها یریگ یمتصم یتور مربوط به خودشان، در نهاشهروندان در ام

 .کند یدابه محل خود پ یشتریتعلق ب حساس،ا یتعامالت اجتماع

اس را از صاحب نظران جامعه شن یرو برخ یندارد.  از هم یآن بستگ یفیتو ک یتو کم یو دوام جامعه به روابط اجتماع قوام

بر  یکالن روابط مبتن یکه در قالب دو الگو  یردگ یبه خود م یاشکال متنوع یاند.  روابط اجتماع یدهنام یعلم روابط اجتماع

آن موثر  یفیتو ک یاز الگوها، روابط اجتماع یکبر هر  یاست عوامل متعدد یبر تضاد قابل دسته بند یتفاهم و روابط مبتن

گذاشته  یبر جا یروابط اجتماع یتو کم یفیترا بر ک یآثار متفاوت یدجد یایدر دن یژهبه و یشهر یفضاها یانم یناست در ا

 .است

 

 :نظری مبانی و مفاهیم -2

 : تحقیق پیشینه 2-1

 :متغیر سه  شهری فضاهای عمومی از شهروندان مندی رضایت بر گذار اثر متغیرهای شناسایی با تحقیقی در (1333) فدائی و رفیعیان

  خدمات به دسترسی -1

 اجتماعی امنیت  -2

 . کند می معرفی عمومی فضاهای از شهروندان مندی در رضایت عوامل گذارترین اثر از را مکانی هویت و  -3

 زنان اجتماعی مشارکت تقویت و شدن اجتماعی میزان در ، شهری عمومی گذاری فضاهای تاثیر سنجش به (1331) همکاران و رفیعیان

 با را ارتباط بیشترین آن در اجتماعی نظارت و فضا بودن پذیر اجتماع زنان نظر از که است آن از حاکیپژوهش  این نتایج پردازد می

 انجام های مسکونی محیط کیفیت سنجش برای که شمالی سوتای مینه در مطالعاتی در دارد ، شهری عمومی فضاهای میزان مطلوبیت

 . اند گرفته نظر در محیط بر کیفیت گذار تاثیر عوامل از را مکان ویته و مکانی تعلق احساس ، مکانی حس ی مولفه سه است شده

 بودن ا پذیر بر مبتنی را عمومی فضاهای درون حیات جمعی ء ارتقا و پذیری اجتماع فرایند خود تحقیق در (1331چرخیان) و دانشپور

  گروه های و افراد بردن ت، لذ فیزیکی و آسایش روانی ، تامین اجتماعی مختلف گروه های و افراد برای فضا

 

 

 کنندگی دعوت چون فضایی مثابه به آنها توجه به با و اند فضا دانسته در مداوج و فصال اجتماعی حضور و فضا در حضور از اجتماعی

 . اند نموده اشاره هدفشان در راستای فعالیتی پاسخگویی و مطلوبیت ، ،امنیت
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 مکان سوم عنوان به را فضاها این شهری عمومی فضاهای به نظری رویکردهای شناخت ازب عنوان با خود تحقیق ( در1331) جو کاشانی

 فضاهای به مبنای گرایش موضوعی بر اصلی دوره سه وی شناسد می نمایند می ایفا اجتماعی تعامالت قراری بر در اساسی نقش که

 است: گرفته نظر در را شهری

 .بصری و فضایی ادراک بیشتر بر اصلی اکیدت 1111 سال تا صنعتی انقالب از پس دوره در  -1

 فضاهای ، رفتاری محیطی و تاثیرات مداری پیاده ،گسترش اجتماعی تعامالت تقویت 1111 تا 1111 سال از دوم دوره در  -2

  .شهری

 و امنیت ایجاد و ، پایداری محیطی زیست مالحظات مبتنی بر ها نظریه و فعالیت ها بیشترین تاکنون 1111 از اخیر دوران در -3

 داند. می عمومی قلمروهای مداری در انسان

 زیبایی ، امنیت و جذابیت عامل سه اجتماعی رفتار و تعامالت افزایش در عمومی باز فضای ی کالبد های ویژگی ( تاثیر1311) ترابی

 است. دانسته گذار تاثیر اجتماعی تعامالت افزایش را مراتب سلسله و دسترسی و آرامش و
 

 : اجتماعی تعامالت جایگاه 2-2

 اجتماعی ارتباطات ای جهت عرصه عنوان به بازارها و شهری میدان های مانند عمومی فضاهای ، مدرنیسم از قبل شهری سکونتگاه های

 دساختن پذیر امکان را تعامالت این که از مردمانی زیادی تعدادی اجتماعی انفعاالت و فعل از متشکل مکان هایی حقیقت در و اند بوده

 اند. شده می قلمداد

 و همبستگی حس افزایش باعث و کرده می کمک مردم به اطمینان و اعتماد حس در ایجاد باز فضاهای این بر ( عالوه1331) پور مدنی 

 هستند. منفعالنه حضور برای صرفا مکانی از فراتر فضاها این حقیقت شوند در می مردم در تعلق

 تعامالت قراری بر و تعامل وقوع قابلیت که فضاها از دسته آن تنها شهری فضای و عمومی بین فضای شدن قائل تفکیک با (1331پاکزاد) 

 فضای عمومی هزار از بیش روی بر که ای مطالعه در کند می ارزیابی شهری فضاهای عنوان به و باالتر ای درجه دارند در را اجتماعی

 وضعیت کیفی مطلوبیت در سنجش اساسی عامل چها که است شده داده نشان است گرفته صورت جهان مختلف های کشور در شهری

 : از عبارتند عوامل این ند خوردار بر بیشتری اهمیت از شهری عمومی فضاهای

 عامل را عمومی قلمرو (1193) آرت حنا پذیری همچنین ،اجتماع فعالیتها و ها ،کاربری منظر و. ،آسایش پیوستگی هم به و دسترسی

 داند. می عمومی و سیاسی زندگی و اییبرون گر اصلی

 روها پیاده (1111) جین جیکوبز داند می افراد از تجمعی محل صرفا نه و اجتماع به جامعه تبدیل عامل را عمومی حوزه زوکر میدان پاول 

 .داند می اجتماعی تعامالت تقویت و امنیت ایجاد عامل را

 به را شهری فضاهای در انجام قابل فعالیت های (1131) گل بان کند. می تاکید یشهر فضاهای نقش اجتماعی بر (1131)وایت ویلیام 

 فضاهای بخشی به کیفیت در را سوم ویژه به دوم های دسته نقش میان این از که کند می اجتماعی تقسیم و انتخابی دسته ضروری سه

 داند می دوم و اول مکان را کار و محل ،خانه سوم مکان انعنو به را ها شهر عمومی های عرصه (1131) نبرگ اولد داند می ممتاز شهری

    ) .111 ،ص 1331 ، جو کاشانی( کند می تعریف

 قرار آن در که مردمی و شهری فضاهای وی اصلی تاکید کند می معرفی سطح هفت در را شهری ( فضاهای1111) مارکوس کوپر کلر

 منظر از به ویژه را شهری فضاهای و پردازند می سکونتی محیط ارزیابی به انشهمکار و او مردمی مکان های کتاب در باشند دارند می

 واحد (ای، محله شهری، پارک پالزهای : کنند می بندی دسته گروه هفت در اجتماعی ارتباطات ایجاد

 

 ، کودکان بازی ، و نگهداری ویژه باز ، فضای سالمندان ویژه مسکونی باز ، فضای مدارس باز جور، فضاهای و جمع های پارک ) همسایگی

 (. 93: 1333، رضایی( درمانی باز فضاهای

 بدون شد اشاره آن به بیشتر که باشد می میالدی 1111 تا 1111 از دوم به دوره مربوط اجتماعی تعامالت تقویت با مرتبط رویکرد این

  تعامالت گیری شکل جهت مناسب بیشتر تولید قابلیت شهری فضاهای عرصه های از یکی عنوان به محله تردید

 قلمروهای محله اجتماعی بعد به توجه ست قلمروها و ها حریم تبلور آن مرزهای و اجتماع تبلور کالبدی محله باشد می دارا را اجتماعی

 .شود منجر اجتماعی تعامالت و متقابل های کنش بیشتر دهی مان ساز به تواند می سازد مهیا بیشتر چه را هر اجتماعی
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 : اجتماعی تعامالت بر موثر های فاکتور 2-3

 اجتماعی های قراری کنش بر و ایجاد جهت را برابر فرصت این نخست مرحله در بالقوه ظرفیت های بودن دارا با عمومی فضاهای واقع در

 در موجود تفاوت های اجتماعی تعامل انعقاد اولیه از پس بعد مرحله در دهند می قرار شهروندان کلیه اختیار در ناپایدار و شکننده ولو را

 پایدار و منسج اجتماعی روابط ایجاد ساز زمینه خود است متنوع رفتاری الگوهای آورندگان پدید که فرهنگی و ، اقتصادی اجتماعی سطوح

 (. 113: 2111، قنبران( شد خواهند

 را حوزه این او ویژگی پردازد می دیگری با باطارت در خویش بیان به فرد آن در که داند می فضایی را عمومی حوزه (1313) مسعودی

 تمام دسترس درر بایستی پدیده اجتماعی این لذا اند دانسته عمومی عالئق مورد در بحث و هم گرد خصوصی اشخاص شدن جمع

 باشد. شهروندان

 ارتقاء فرصت های و آن عیاجتما توان های از گیری بهره پرداخته عمومی فضای مختلف ابعاد و فضا شناخت ( به1331) دانشپور 

 را عمومی فضای یک کالبدی ( کیفیات1113).Kaplan داند می تاثیر موفق عمومی فضای یک خلق در را جمعی حیات در مشارکت

 بیشتر سالمت و خوشایند تجارب ، استراحت مکان ، زندگی محیط سر و هیجان افزایش به منجر که دانسته طبیعی عناصر وجود مدیون

  . شود می مردم برای

 ها ، پیوستگی ، بدنه محصوریت ، ، مصالح ، هندسه ، فرح پذیری ، انعطاف ، تناسبات ابعاد فضا، یکپارچگی و تعیین (1331) پاکزاد

 دهد می قرار تحقیق مورد را عمومی فضاهای  برای ریزی نامه بر که است نهادی . pps داند می موثر انسان ادراک بر را فضایی و کالبدی

 زمین اتوبوس، ایستگاه مثل د افرا تجمع جهت کنونی فضاهای ، در فضا بیشتر تامل و ، مکث نشستن جهت مناسب کالبدی ت هاییفرص

 کنار در عملکرد عناصر بینی پیش ، کالبدی و بصری لحاظ به فضا به دسترسی و کننده های دعوت ورودی ..... و خوردن غذا مکان بازی،

 ،کنترل دسترسی فضاییی وضوح و ،توانایی فضا درون به مردم هدایت در مناسب فضایی ارتباطات و ها راه ، آن زیبایی شناسانه ابعاد

 از را جاذب فعالیت های بینی و پیش شهری نقل و حمل سیستم با ارتباط ، ها جداره هویت و ها بدنه تعریف ، پیاده امنیت و نقلیه وسایل

 وجود بودن مستلزم جمع کنار در و داشتن دوست به انسان نیاز تامین .داند می نحو مطلوب هب عمومی فضاهای پاسخگویی در موثر عوامل

 و فضا ، حریم طبیعی عوامل ، وجود آرام ، جو دارند رابطه این را ظرفیت بیشترین شهری فضاهای عمومی و است کالبدی گاه قرار یک

 (.Whyte) ،1131 موثرند. باشند می داشتن استراحت به انسان نیاز کننده تامین که آنجا از وسایل نقلیه کنترل

 ،گرد آشنایان تعامل با چون اجتماعی فعالیت های و ، مردم فضا مستقیم تجربه بیانگر محیط با مستقیم تماس بر مبتنی انسان نیاز

 مطلوب ذهنی تصویر ایجاد در د کهباش می .... و رقابت امکان ، جسمی فعالیتهای ، ورزش آن کنار در و تفریح ، ، بازی زدن همایی، قدم

 (.whyte )،1131 .دارد مستقیم نقش ، محیطی آموزش و جدید تجارب ،کسب هیجان و پویایی ، فضا از افراد

 

 

 

 زیبایی و ارزش های مکان از تصور ، ایجاد محیط ادراک امکان ,crow e) 2111 ( فضا پذیری رویت چون عواملی با امنیت به نیاز

 (.1331 دانشپور،.( است  تامین قابل طبیعی و مکانیکی مختلف اشکال از استفاده با مکان کنترل نهایتا و مکان شناسانه

 کنش موضوع او طرح است داده نشان توجه شهری مسائل به که است فناوری علوم پردازان نظریه ترین جسته بر از پورت پا را آموس

 و محیط شناخت عامل ترین مهم را در محیط حرکت و پرداخته شهری فضای در انانس انفعالی موقعیت نفی به محیط و انسان متقابل

  است پرداخته محیط در طراحی رفتاری علوم نقش برسی به نیز لنگ جان داند می ذهنی طرح

 و پرداخته رام این به گذار تاثیر محیطی و عوامل فضا از آدمی دریافت چگونگی به معماری نظریه آفرینش عنوان تحت خود اثر در او

 بخشد می شکل شهر عمومی عرصه در او فعالیتهای و ها رفتار به داند که می ذهنی واره طرح نوعی واقع در را محیط از مردم تصورات

 (.113، جو کاشانی(

 کنند می همفرا را آن محیطی زمینه هر در ما باشند داشته نیاز اجتماعی تماس به مردم اگر گوید می نظری های آفرینش کتاب در لنگ

 بودن مطلوب بر دلیل که است ضرورت یک به مکان تعلق احساس و جویی پیوند به انسان نیازهای به پاسخ برای اجتماعی متقابله رابط

 .است اجتماعی تعامل
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 تعامل است نستهدا روزمره مردم روابط و ها دوستی و توسعه زمینه را رسمی غیر و گاه به گاه مالقات) 1112 و1111 (فرالکساندر کریستو

 (.131،  لنگ( می کند نزدیک یکدیگر به متفاوت های ویژگی و ذهنی پیشینه با را افراد ، نگرش اجتماعی

 توجه کمتر فرهنگی و اجتماعی ابعاد به معاصر شهری فضاهای گیری شکل در که اند شده باعث عواملی چه

 شود؟

 : خودرو به افزون روز وابستگی -1

 و فرهنگی معنای و شده شهر مسلط بر عمومی فضاهای عنوان به پارکینگ و ، معابر ها ، بزرگراه خودرو از افزون روز استفاده نتیجه در

 فضا این در نقلیه وسایل پیاده افراد جای به و شده کمرنگ اجتماعی خیابان مفهوم اند داده قرار تاثیر تحت را شهری فضاهای انسانی هدف

 .اند گرفته جای

  :شهری سازی نو های طرح در زمین بری کار و بندی منطقه سیاستهای -2

ابزاری  عنوان به منطقه بندی اند برده بین از را ارزش با و قدیمی شهری فضاهای و بوده توجه بی اجتماعی روابط به نوسازی های طرح

 فضایی نظم جایگزینی را اعملکرده سیاست نظم این است متنوع عملکردهای با شهری فضاهای ساخت از مانع عملکردها جدایی برای

 . است گرفته نادیده را اجتماعی عملکرد در فضایی نظم اهمیت و ساخته

 :عمومی شهری های محیط طراحی در خصوصی و دولتی ی نهادها میان هماهنگی عدم -3

 اختمان هایس ارتباط با در عمومی فضاهای گذشته در اند داده خصوصی عناصر به را خود جای جمعی های فضاها مدرن شهر در

 حفظ مورد در گذاری سرمایه اشتغال دارند امر این به هم با ارتباط بی خصوصی و دولتی نهادهای اکنون اما شده طراحی خصوصی

 .است و خصوصی عمومی منافع میان آشتی آن حل راه که یافته کاهش عمومی فضاهای

 :باز فضاهای به نوگرا شهری ریزان برنامه و معماران گرایش -1

 ها ساختمان میان اند فضاهای گذاشته کنار را سنتی شهری فضاهای اصول و ابعاد انسانی ، نوگرایی تاثیر تحت معاصر شهری ریزان هبرنام

 شهری فضاهای از استفاده به افراد گرایش  .اند شده رها شکل بدون و وسیع فضایی در مرتفع ها و ساختمان شوند می طراحی ندرت به

 .اند داشته اجتماعی ، زیست شهری فضاهای در توانستند می آنها هک حالی در تغییر کرده

 
 

 :نتیجه گیری -3

 اجتماعی و انسانی افزایش تعامالت علت به شهر در است متفاوت عقیدتی و فرهنگی مشخص های ویژگی با مختلف مردم بردارنده در شهر

 از ناشی شدید تحرک باعث ناهماهنگی است سیار باالب تحرک آن مشخصه وجه که شود می حاکم اجتماعی بندی قشر از جدیدی نوع

  دائمی تغییر عامل باعث همین شود می افراد اقتصادی و اجتماعی پایگاه تغییرات

 می دشوار کاری افراد میان پایدار و صمیمانه روابط اشاعه و حفظ شوند می افراد منافع و درآمد و آن شرایط و کار محل سکونت محل

 .یابد می کاهش عواطف و سنت ها به شخص بندیپای جهت همین شود

 آورد می بدست را این امکان گوناگون قالب سازمان های در ناهمگن افراد با گسترده اجتماعی روابط ایجاد با نشین شهر انسان سو یک از

 و خویشاوندی قیدهای اهنگیناهم این به دلیل دیگر سوی از و آورد بدست اجتماعی پایگاه و بپرورد را خود شخصیت مختلف ابعاد که

 اولیه های تماس بر ثانوی های تماس ها شهر در رود می بین یا از و شود می تضعیف یکدیگر با زندگی از ناشی احساسات و همسایگی

 به تعقالنی و هیختگی فر بر عالوه اجتماعی روابط بودن جزئی و ، ناپایداری مشخصی ، سطحی غیر خصلت علت همین به و یابد می غلبه

 را اغتشاش و ، فساد کاری بزه ، ، جنایت کشی خود تواند می عاطفی و خانوادگی بندهای و قید تضعیف می شود داده نسبت شهری انسان

 باشد. داشته همراه به برای شهرنشینان
 

 پیشنهادها و راهکارها: -1
 تاریخ طول در دارند ویژگی را یا خاصیت این که است فضاهایی از حفاظت با اجتماعی، فرهنگی روابط قراری بر برای شهری فضاهای ایجاد

 عمومی فضاهای امروز دنیای در اند کرده برآورده را اجتماعی روابط برقراری به خود ذاتی نیاز شهر در فضاهایی ایجاد با همواره انسان ها
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 برای فضاهایی جایگزینی حتی است کرده غلبه فرهنگی ، اجتماعی و ارتباطات ها تماس برای فضاهایی بر نقلیه وسایل مرور و عبور برای

 نیازمند ها شهر اما .است شده منجر ، فرهنگی اجتماعی مهم عملکرد با سنتی شهری فضاهای از رفتن بسیاری دست از بهای به شد و آمد

 عوامل شناسایی هدف با پژوهش باشد. این داشته مناسبی عملکرد و گفته پاسخ مردم ، فرهنگی اجتماعی روابط به که فضاهایی هستند

 پژوهش این دستاوردهای به توجه با نهایتا و گرفته است صورت شهر ایالم مسکونی محالت ساکنین اجتماعی تعامالت تقویت در موثر

 و اجتماعی تعامالت پیرامون شده مطرح های نظریه روی بر مطالعاتی منظور بدین گردد معرفی گفته پیش ارتقا بر موثر عوامل شد سعی

 است .  شده انجام مساله این حول کشور از خارج و داخل در شده انجام تحقیقات طور و همین رویدادها گیری شکل امکان

 فضاهای نقش ، بربهمن شهر ایالم 22در میدان  اجتماعی تعامالت زمینه در نظران صاحب شد اشاره آنها به که شده انجام مطالعات با

 به را مردم که در فضاست افراد سایر حضور دیگری عامل هر از بیش که باورند این بر و کنند می تاکید یاجتماع تعامالت ایجاد عمومی در

 توسط حرکت تجربه که بصری زیبایی شکلی و ابعاد کنار در فضا در جاری فعالیت های و اجتماعی جنبه طرفی از کند می جذب خود

 طور همین است شده دانسته افراد میان در اجتماعی گیری تعامالت شکل در رموث عوامل از شود ادراک وی توسط فضا درون در انسان

 است. شده شناخته اجتماعی ارتقاء تعامالت عوامل از دیگر یکی همراهی و مشارکت عامل

 گیری شکل بر موثر عوامل است داده را شکل تحقیق نظری مبانی واقع در که شده انجام مطالعات به توجه با همچنین 

 از: عبارتندبهمن شهر ایالم  22در میدان  اجتماعی تتعامال

 فضا، بودن مشارکتی اجتماعی، اعتماد ، فضا پذیری اجتماع مکان، ،حس محیطی ، اجتماعی ، امنیت تعلق حس خلوت، ، ، ازدحام قلمرو 

 میزان مراجعه و نوع و دسترسی لهفاص محله در پاتوق و عمومی فضاهای انواع وجود ، اقتصادی پایگاه و اجتماعی مذهبی، طبقه مراسم

 .شد استخراج مختلف منابع از ساکنین

 

 

 

 بهمن شهر ایالم  22عکس شماره یک: نمایی تعامالت اجتماعی در میدان 
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 : منابع و ماخذ -9

رفتار اجتماعی،  و تعامالت افزایش رد عمومی باز فضای کالبدی های ویژگی تاثیر اساس بر محله (، طراحی1311ترابی، محمد،) -1

 سازی. شهر و معماری مهندسی رجایی، دانشکده شهید دبیر تربیت ارشد، دانشگاه کارشناسی نامه پایان

 .21،23 صص1 زیبا، شماره هنرهای شهری، نشریه حیات و مدنی جامعه (1311محسن،) سید حبیبی، -2

 دانشگاه شهید ، ارشد کارشناسی نامه ،پایان )درکه محله( هرانشهرت کالن در ای محله (، توسعه1333احمد ) شناس، حق -3

 انسانی. علوم دانشکده بهشتی،

 موردی، تهران خیابان ، نمونه)خیابان( شهری عمومی فضای در هویت مفهوم ( ، بازشناسی1311) عبدالهادی سید دانشور، -1

 ا.زیب هنرهای تهران،دانشکده سازی، دانشگاه شهر در دکترا رساله انقالب

 صص 1 نظر شماره باغ حیاتجمعی،نشریه بر موثر عوامل و عمومی (، فضاهای1331چرخچیان، مریم) و الهادی عبد دانشور، سید -9

11،23. 

 فضاهای عمومی از شهروندان رضایتمندی بر موثر معیارهای و ها شاخص ، بررسی  (1333خدائی، زهرا) و رفیعیان، مجتبی -1

 .221،213 هجدهم، صص ، سال 96 راهبرد، شماره شهری، نشریه

 فضاهای عمومی مطلوبیت بر موثر های شاخص سنجش (،1331خانی) احمدوند مهسا سیفیایی و راضیه رفیعیان، مجتبی، و -1

 .31،91 ،صص2هنر تهران،فصلنامه نبوت میدان پژوهش مورد ) زنان( اجتماعی خاص گروهای منظر از شهر

 ،ترجمه محمد شهری های محیط و شهر در همگانی صداهای تقاعد ، از اگر شهروند سازی شهر (،1333محمود) ، رضایی -3

 اصفهان. اول خاک، چاپ نزاد، نشر احمدی

 تهران. انسانی جغرافیایی های پژوهش ، نشریه آن تعریف باز و محله مفهوم نظری ، بررسی (1331،مجید) عبدالهی -1

 45مشاور، شماره مهندس ، فصلنامه شهری محالت ساکنان کیفیت بر اجتماعی های سرمایه ، تاثیر (1333) غیاثوند،الهام -11

 28.،24 ،صص

، سال 6 شهر، شماره هویت ، نشریه شهری عمومی فضاهای به نظری رویکردهای ، بازشناخت (1331کاشانیجو، خشایار) -11

 .95 چهارم،ص

تهران،  عینی فر، دانشگاه علیرضا ترجمه ، )محیط طراحی در رفتاری علوم نقش(معماری نظریه (، آفرینش1333، جان) کنگ -12

 تهران.

 ریزی شهری برنامه و پردازش شرکت ،) مکانی و اجتماعی فرآیند بر نگرشی( شهری فضای طراحی (،1331) پور،علی مدتی  -13

 ،تهران.

 .21 سوم، شماره شهرداریها، سال ، نشریه اجتماعی تعامل (،جایگاه1331مسعودی،کیومرث)  -11
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