
 

 

 دهیچک
دارد. در واقع  میمستق یحضور افراد در آن مکان رابطه  استفاده از آن و زانیبا م یمکان عموم تیموفق زانیم

ها باشدد.اما   انسان یو همبستگ یتعامالت اجتماع شیدد افزاصدر  ف،یتضع یبه جا دیبا یو طراح یمعمار

افدراد اسدت، مکدان     شارکتو م یشود کاهش روابط اجتماع یمشاهده م یعموم ینچه امروزه در مکان هاآ

 نیمختلف هستند، و در ع یبلکه محل برخورد رفتارها ستند،یتنها محل گذران اوقات فراغت ن یعموم یها

 یمد حسدا   بده   یعموم یاز جمله مکان ها یینمایس سیپرد .هستند روزمره یازهاین یحال محل رفع برخ

بده   نمایتازه به س یدارد، نگاه مخاطبدر جذ   ییباال تیظرف نمایموجود در هنر س تیجذاب لیکه به دل دیآ

رخدداد شدکل    یبدرا  ییآن را بده فضدا   تواندیم یو دائم تیحضور آزادانه، بدون محدود یبرا ییعنوان فضا

 یارتقاء دهنده  کننده و جادیا یارهایمع ییرو شناسا نیکند. از ا لیتبد یو روابط اجتماع یاز زندگ یدیجد

در عدواملی   چده  تید خصوص عبارتندد از  رعا  نیمطرح در ا االتسو کند. یم دایضرورت پ یریاجتماع پذ

 یدر طراحد  یشدود  توجده بده چده عدوامل      شتریتواند موجب جذ  مخاطب ب یم یینمایس سیپرد یطراح

 قید هدد  از تحق  نیگردد  بندابرا  یالت اجتماعمتعا یفیو ک یکمّ شیتواند موجب افزا یم یینمایس سیپرد

 ییاست و جهدت پاسدخگو   یعموم یدر فضاها یریاجتماع پذ ءتقارو ا جادیعوامل موثر در ا نییرو تع شیپ

مورد مطالعه قدرار گرفتده، سد س     یعموم یدر فضاها یریشده ابتدا عوامل مؤثر بر اجتماع پذ انیبه هد  ب

 یمتشدکل از عمدوا افدراد جامعده در رند  سدن       یآمدار  یپژوهش جامعه  یها هیبه فرض ییگوخجهت پاس

انجداا گرفتده    ارهدا یسنجش مع spssنرا افزار  یو استنباط یفیاز آمار توص ادهو با استف متفاوت انتخا  شده

شدمال، و بده    یبدوم  یبرگرفتده از معمدار   یبداز و بسدته    یفضا یبه دست آمده طراح ی جهیاست. و در نت

 شاخص ها هستند. نیتر تیبا اهم طیمح یروانشناس یدست آوردها یریکارگ
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