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An investigation of social and psychological dimensions of 
urban green spaces (with an urban management approach)
Abstract
Living in modern environment whit increasing population and 
the growth of urbanism, has turned cities into a locus of human 
collections with various activities and simultaneously made 
them face the lack of public green spaces in this way moving 
from modernized environment toward post – modern life and 
the emergence of nostalgia feelings among people in these areas, 
has increased the need to expend more luxury time and returning 
to green spaces in modern cities this transition has many social, 
psychological and cultural effects on citizens who live there.
In this paper, adopting the descriptive-analytic research method, an 
attempt has been made to present recommendation and solutions 
to enhance the performance of urban management in connection 
to promotion of social, cultural, and mental effects of urban green 
spaces in metropolises while expressing the importance of green 
space in modern cities and analysis of social, cultural and mental 
effects caused by the development of such spaces. The findings of 
this study suggest that:
- Green spaces in cities have highly desirable social and 

psychological effects and consequences besides ecologic yield. 
But in case of weak performance of urban management, these 
spaces can cause some undesirable functions.

- Promoting exploitation of green space should be paid 
more attention than their ecologic promotion by the urban 
management (and, consequently, management of parks and 
green spaces of the municipalities).

- Urban green spaces and urban management affect each other 
in such a way that it can be said urban green space will not 
function and perform desirably without active, sustainable 
urban management.

Keywords: city, green space, social effects, cultural affects 
psychological effects, safety and urban management.

چكیده 
قرارگرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعيت و رش��د شهرنشينی، شهرها را به كانون 
تجمع های زیستی و فعاليت های مختلف و متنوع تبدیل كرده و آن ها را با كمبود فضاهای 
سبز عمومی روبرو نموده است. این در حالی است كه با گذر از فضای مدرنيته و قرارگرفتن 
در جهان پست مدرن و به وجود آمدن حس نوستالژیک در این فضا، نياز شهروندان را برای 
گذران اوقات فراغت افزایش داده و بازگشت به فضاهای سبز در شهرهای مدرن را باعث 
شده است كه این خود آثار اجتماعی، روانی و فرهنگی زیادی را بر شهرنشينان واقع در این 
فضاها بر جای می گذارد. در این مقاله كه بر اساس روش تحقيقي توصيفي– تحليلي )با 
تأكيد بر تحليل ثانویه( تهيه گشته، سعی بر آن شده است كه ضمن بيان اهميت فضای سبز 
در شهرهای مدرن امروزی و تحليل آثار اجتماعی، فرهنگی و روانی ناشی از گسترش این 
فضاها، توصيه ها و راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ارتقاي 

آثار اجتماعی، فرهنگی و روانی فضاهای سبز شهری در كالنشهرها ارائه شود.
یافته هاي این مقاله بيانگر آن است كه:

فضاهاي سبز در شهرها صرف نظر از بازده اكولوژیک، داراي آثار و تبعات مطلوب   -
بسياري در زمينه هاي اجتماعي و روانشاختي هستند؛ اما این فضاها در صورت عمکرد 
ضعيف مدیریت شهري مي تواند زمينه ساز برخي از كاركردهاي نامطلوب باشد.
ارتقاي بهره وري فضاهاي سبز مي بایست بيش از ارتقاي اكولوژیک آنها مورد   -
توجه مدیریت شهري )و به تبع مدیریت پارك ها و فضاهاي سبز شهرداري ها( 

قرار گيرد.
فضاهای سبز شهری و مدیریت شهري هر دو بر یکدیگر تأثير می گذارند، به   -
طوري كه مي توان گفت فضای سبز شهري بدون مدیریت فعال و پایدار شهري 

عملکرد و كاركرد مطلوبی نخواهد داشت.
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مقدمه
افزایش ش��تاب زندگي مدرن شهري و فرهنگ »بي تفاوتي 
مدن��ي« شهرنش��ينان، منجر ب��ه كاهش ارتب��اط و تعامل 
اجتماعي ش��هروندان با یکدیگر و غفل��ت از اهميت فضاي 
عمومي بسترس��از براي این تعامل هاي اجتماعي شده است. 
به طوری كه امروزه در آبادی های شهری، بویژه در مادرشهرها، 
ارتباط مستقيم با محيط طبيعی، یا بسيار ناچيز است، یا اینکه 
اصاًل وج��ود ندارد(Norberg,1980: 166). از س��وی 
دیگر با استقرار دولت رفاه و به رسميت شناخته شدن حقوق 
ش��هروندی و نوع زندگی ام��روزی، نياز افراد جامعه را برای 
گذران اوق��ات فراغت افزایش داده و ای��ن امر تقاضا برای 
گسترش فضای سبز و ایجاد پارك ها را در شهرها به دنبال 
دارد(Oski,1988: 8). بنابر این اگر شهر، مهد و گهواره 
انسان امروزی است، هر چه این گهواره شاداب تر، سرسبزتر 
و شکوفاتر باشد، امنيت و آرامش در آن بيشتر و رشد بهنجار 
و موزون انس��اني بيشتر اس��ت )ميکائيلي و كيازاده، 1386: 
116(. بر این اس��اس مي توان گفت فضاي س��بز ش��هري، 
بخش��ي از فضاي باز شهري اس��ت كه عرصه هاي طبيعي 
یا اغل��ب مصنوعي آن زیر پوش��ش درخت��ان، درختچه ها، 
بوته ها، گل ها، چمن ها و س��ایر گياهان اس��ت كه بر اساس 
نظارت و مدیریت انس��ان با در نظ��ر گرفتن ضوابط، قوانين 
و تخصص هاي مرتبط با آن، براي بهبود ش��رایط زیس��تي، 
زیس��تگاهي و رفاه��ي ش��هروندان و مراك��ز جمعيتي غير 
روس��تایي، حفظ، نگهداري و یا احداث مي شوند)نخعي مقدم 
و سرگزي و ملک، 1386: 199(. این نظر كه فضاهای سبز 
شهری بر رفتار شهروندان تأثير می گذارند و می توانند برای 
تنظيم رفتار به كار برده شوند امری پذیرفتنی است و اصواًل 
چنين امکانی وجود دارد كه از طریق برنامه ریزی و طراحی 
فضاهای سبز شهری و از راه تركيب این گونه طرح ها با نوع 
نظام انتظام دهن��ده، مراتب ارتقای اخالقی و اجتماعی افراد 
جامعه را فراهم س��اخت به طوری كه تنها تماس با طبيعت 
قادر به جبران صدمات وارده به هویت و فراهم آوردن رش��د 
موزون شخصيت باشد(Choay,1986: 255). از دیگر 
سو، یکی از معيارهای ارزیابی كيفيت محيط هر شهر، وجود 
فضاهای س��بز عمومی اس��ت، فضاهایی كه شهروندان در 
آنه��ا بتوانن��د با ایمنی و آس��ایش خاطر با هم ب��ه تعامل و 
گفتگو بپردازند. اهميت این مس��أله تا حدی است كه امروزه 

توج��ه به فضاهای س��بز ش��هری و اعمال سياس��ت هایی 
كه مردم ش��هرها را از مش��کالتی مانند ی��أس و نااميدی 
برهانن��د و باع��ث ارتباط با فضاهای س��بز و محيط گردد، 
از مهمترین وظایف نهادهای ش��هری محس��وب می شود 

.(Wright,2000: 34)
بر این اس��اس می توان گفت، همان گونه كه فضاهای سبز 
ش��هری می توانند با برنامه ریزی و طرح ریزی، محل بروز و 
نمود فضایل انس��انی باش��ند ؛ از جهت دیگر نيز می توانند از 
طریق رهاشدگی و برنامه ریزی ها و طرح ریزی های نادرست 
و ساده انگارانه، به مکان بروز انواع جرائم شهری تبدیل شده 
و آثار اجتماعی، فرهنگی و روانی زیانباری بر شهرنش��ينان 

داشته باشند. 
از این رو در این مقاله سعی بر آن شده است كه آثار مطلوب 
و نامطلوب فضاهای سبز شهری از سه منظر جامعه شناسی، 
فرهنگی و روانشناختي بر روی شهروندان بررسي شود. )در 
این زمينه به چند نمونه از مطالعات موردي در ایران و سایر 

كشورها اشاره مي شود.(

رویكـرد جهانی در خصوص سـاختار اجتماعی و 
روان شناختی فضاهای سبز شهری

در گذش��ته تصوی��ری محدود از فضاهای باز و س��بز وجود 
داش��ت؛ به طوری كه این فضاها محدود به باریکه ای از آب، 
 .(Crisp,1979:11)فواره، چند بوته گل و باغچه می شد
نداش��تن چارچوب و رویکردی جامع در این خصوص باعث 
می شد كه موضوع فضاهای باز و سبز شهری و تأثيرات آنها بر 
سازوكار آدمی به ندرت مورد توجه قرار بگيرد)اميریاراحمدی، 
1378: 116(. ولی امروزه در جهان رویکرد به فضای س��بز 
ش��هری به عنوان یک الگوی فضایی دامنه وس��يعی یافته 
اس��ت. فضای سبز شهری در كنار دیگر كاركردهای فضای 
ش��هری در كالنشهر های كشورهای مختلف، پراكنش هایی 
را در این فضاها شکل می دهد؛ به طوری كه این نوع فضاها 
در این كش��ورها در كن��ار دیگر كاركردها توانس��ته پویایی 

اجتماعی، فرهنگی و روانی شهروندان را سبب شود.
ام��روزه رویکرد به فضای س��بز در كالنش��هرهای اروپایی، 
رویک��ردی تلفيقی از س��اختارهای م��درن و به وجود آوردن 
حس نوس��تالژیک در این محيط هاس��ت. ساخت و طراحی 
فضای سبز، از فضای كالبدی محض دور شده به طوری كه 
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امروزه بر این فضا به عنوان مکانی مناسب كه می تواند آثار 
اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مثبتی داشته باشد تأكيد 

می شود)مدنی پور، 1379: 46-88(. 
ميزان تأثير روان ش��ناختی و اجتماعی فضاهای سبز شهری 
بر ش��هروندان به یکی از مباح��ث مهم و كاربردی در دیگر 
كشورها تبدیل شده، به طوری كه هر ساله مساحت زیادی از 
زمين های شهری آنها به این كاربری بسيار مهم اختصاص 
داده می ش��ود. مثاًل در كشور شيلی هر ساله 20هزار هکتار 
زمين زیر پوش��ش فضای سبز قرار می گيرد؛ زیرا به اهميت 
آن و تأثيرات مطلوبی كه بر اجتماع و فرهنگ مردم دارد پی 
برده اند)ش��اهوردیان، 1383: 14(. بنابر این امروزه می توان 
فضاهای سبز ش��هری در كش��ورهای مختلف را به عنوان 
یک��ی از موضوعات اصلی در تکام��ل و پویایی اجتماعی و 

روان شناختی شهروندان در قرن حاضر بازشناخت. 

مدیریت شهري و فضاهای سبز شهری
اصطالح مدیریت ش��هري تنوعِ مفهوميِ گس��ترده اي دارد، 
اما در جمع بندي كلي تعاریف ارائه ش��ده از مدیریت شهري 
مي ت��وان گفت كه نظام مدیریت ش��هری عبارت اس��ت از 
س��ازماني گسترده متش��کل از نظام عناصر و اجزا رسمي و 
غيررس��مي ذي ربط و مؤثر در حيطه هاي مختلف اجتماعي، 
اقتص��ادي و كالبدي حيات ش��هري با ه��دفِ اداره، هدایت 
و كنت��رل توس��عه همه جانبه و پایدارِ ش��هر)جوادي، 1381: 
47(. امروزه این نظام با چالش های زیادی روبرو است اما با 
وجود چالش هاي پيش روی مدیریت شهري مي توان گفت 
كه اكنون ش��هروندان بيش از پيش خواستار ارتقاي كيفيت 
زندگ��ي در همه ابعاد آن هس��تند. جامع��ه فراگير با اقتصاد 
پویا، رعای��ت عدالت اجتماعي، فرهنگي اس��توار و در عين 
حال متنوع، توسعه پایدار و محيط شهري امن براي همه از 
خواسته هاي عمومي شهروندان است. در واقع آنان خواستار 
نظام مدیریت ش��هري بازتر، فراگيرتر و كارآمدتري هستند. 
بنابراین باید با نواندیش��ي و ایجاد موازنه ميان ش��يوه هاي 

سنتي و رویکردهاي نوین به مقابله با چالش ها رفت.
با ورود و گذر از شيوه هاي سنتي، امروزه مدیریت شهري در 
جهان تحول اساسي یافته است و شهرها براي آن مدیریت 
مي ش��وند كه بتوانند رفاه و آسایش س��اكنان خود را تأمين 
نمایند. مدیریت شهري امروز جهان داراي تشکيالتي وسيع 

بوده و مهمترین نقش را در موفقيت انواع برنامه ها و طرح هاي 
توسعه شهري و... برعهده دارد)ش��يعه، شهریور1380:24(. 
بنابراین ب��راي رویارویي با چالش ه��ا وتضادهاي گوناگون 
مدیریت��ي از جمله در زمينه فضای س��بز، مدیران ش��هري 
ناگزیرند كه تفکر منطق گرایي را در خود و كاركنان سازمان 
پدی��د آورده، پ��رورش داده و كاربردي نمایند ت��ا بتوانند در 
جهت توليد كّمي و كيفي بيش��تر با مجموعه عوامل شهري 
گام بردارند. مدیران ش��هري با مجهزشدن به منطق گرایي 
مي توانند باورهاي مش��ترك و فرهنگ ش��هري را برمبناي 
آن ش��کل دهند؛ به گونه اي كه كل آن منطق گرا ش��ود. بر 
این اس��اس مي توان گفت كه توس��عه فضاي سبز در سطح 
ش��هرها نياز به مدیریت فعال و پویا دارد، این مدیریت،خود 
نيازمند پيش نيازهایي است؛ به طوري كه این پيش نيازها در 
زنجيره اي قرار دارند كه از یکدیگر تأثير مي پذیرند و در عين 

حال برهم تأثير مي گذارند)شادي طلب،1381: 196(.



فصـلنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
ش���ماره 21 -   پ�ائي��ز 1387

 No.21 Autumn  2008
22

فضای سبز شهری و اثرات آن
پيدایش احساس بيگانگی یکی از سرچشمه های مشکالتی 
اس��ت كه ام��روزه گریبانگير مردم جهان گش��ته اس��ت و 
این مس��أله بيش از همه بين مردم و محي��ط مصنوع آنها 
ظاه��ر می گ��ردد(Hanna,1958:148(؛ در حالی كه 
فضاهای سبز عمومی هم از دیدگاه تأمين نيازهاي زیست 
محيطي شهرنش��ينان و هم از نظ��ر تأمين فضاي فراغتي 
و بس��تر ارتباط و تعامل اجتماع��ي آنان جایگاهي درخور 
اهمي��ت دارد. بناب��ر این منظور از فضاي س��بز ش��هري 
نوعي از س��طوح كاربري زمين شهري با پوشش گياهي 
انسان س��اخت اس��ت كه هم داراي بازده��ي اجتماعي و 
هم در بر دارنده بازدهي اكولوژیکي مي باشد)س��وزنچی، 
1383: 5(؛ به طوری كه فضاهای س��بز شهری به عنوان 
بخش��ی از فضاهای باز ش��هری، عامل اصلی در ساختار 
س��يمای شهری، بهبود ش��رایط اكولوژیکی، گذران اوقات 
فراغت و تفریح محس��وب می ش��وند، ت��ا از این طریق بر 
كيفي��ت محي��ط زیس��ت ش��هری بيفزایند)خليليان عادل، 
1385: 854(. از س��وي دیگر مي ت��وان گفت هدف اصلي 

در طراحي فضاي س��بز، دستيابي به آثار اجتماعي و رواني 
آن در هر چه نزدیک تر كردن انس��ان و طبيعت به یکدیگر 
اس��ت. هر چند از كاركرد فضاي س��بز در ساخت كالبدي 
ش��هر و كارك��رد زیس��ت محيطي آن نيز مي ت��وان انتظار 
بازدهي اجتماعي و رواني داشت)تقوایی، 1382: 41(. بنابر 
این یکي از كاركردهاي بس��يار مهم فضاي س��بز، كاركرد 
اجتماعي- رواني آن مي باش��د كه رس��يدن به این كاركرد 
مس��تلزم تغيير س��اختار تفکري نس��بت به فضاي كالبدي 
و س��اختاری آن فض��ا در جهت برطرف ك��ردن نيازهاي 

اجتماعي- رواني شهرنش��ينان مي باش��د.
در یک تقس��يم بندي كلي مي توان آثار اجتماعي ناش��ي از 
ایجاد گسترش فضاي سبز شهر را به صورت زیر ارائه كرد:

1- آثار جامعه شناختي؛  
2- آثار فرهنگي؛

3- آثار روان شناختي)روحي و رواني(.
ب��ا نظ��ر به مطالب ارائه ش��ده، ب��ه معرفی آث��ار مطلوب و 
نامطلوب فضاهای ش��هری از منظر جامعه شناسی، فرهنگی 

و روان شناختي بر روی شهروندان می پردازیم.

)نمودار شماره1( فرايند مديريت توسعه پايدار در فضاهاي سبز
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الـف( آثـار و پیامدهـای مطلوب ناشـی از گسـترش 
فضاهـای سـبز شـهری بـر سـاختارهای اجتماعی، 

فرهنگی و...
- اثرات جامعه شـناختی ناشـی از گسـترش فضای سـبز 

شهری بر شهروندان

رابط��ه اجتماعي در فض��ا و زمان اتف��اق مي افتد، مجاورت 
مي تواند علت ش��روع رابطه اجتماعي باشد اما شرایط كافي 
آن نيس��ت و ميزاني از تجانس ب��راي حفظ این روابط الزم 
اس��ت. ساختار فيزیکي و تقس��يمات عملکردي فضا ممکن 
اس��ت گش��اینده یا محدود كنن��ده فرصت ها ب��راي ارتباط 
باشند)طالبي، 1384: 161(. فضاهاي سبز از جمله فضاهایي 
هس��تند كه حس مکان اجتماعی را الق��ا می كنند؛ به آدمی 
اجازه می دهند كه از دیگران بياموزد؛ فرصتی پدید می آورند 
ك��ه ارزش های ف��ردی و اجتماعی خود را بروز دهد، رش��د 
معن��وی خ��ود را ارتقا بخش��د؛ به طور كلی فضای س��بز به 
اس��تفاده كنندگانش این امکان را می دهد كه احساس آزادی 
و اس��تقالل كنند؛ به طوری كه در فضای خانه و محيط كار 

چنين چيزی امکان ندارد. 
فضاهای س��بز محيط طبيع��ی را به داخل محيط ش��هری 
می برند و فضاهای خشن و بافت مصنوعی شهر ساخته شده 
را ب��ه محيطی آرام بخش و نش��اط آور تبدی��ل می كنند و با 
رنگ های چش��م نواز، نواهای گوش نواز و هوای پاكيزه، روح 
آدمی را برای مقابله با دش��واری های زندگی ش��هری آماده 
می كند)بهرام سلطانی، 1381: 13-211(. فضاهای سبز بين 
اعضای اجتماع و محيط طبيعی پيرامون رابطه مس��تحکمی 
برق��رار می كنند؛ به این ترتيب ش��هر را قابل س��کونت تر و 
تحمل پذیرت��ر می كند)اش��رفی، 1377: 361(. این امر برای 

اجتماعی كه می خواهد پایدار باشد اساسی است. 
اجتم��اع و جامعه متش��کل از تع��داد اف��رادی تحت عنوان 
جمعيت اس��ت ك��ه در مکان های خاص و ب��ا ویژگی های 
جغرافيای��ی خاص زندگ��ی می كنند. اما ش��هرها، امروزه به 
ص��ورت اجتماعی مصنوع كه جمعيت یا ش��هروندان آن به 
صورت مکانيکی و روزمرگی در ارتباط با هم هستند در آمده 
اس��ت. در این ميان عامل و مکانی كه می تواند این محيط 
مکانيک��ی و دلگي��ر را از این حالت خارج كند، فضای س��بز 
است)رهنمایی، 1382: 170-169(. به طور نمونه نتایج یک 
بررس��ي بر روي پارك هاي ش��هركرد نيز نشان مي دهد كه 

31درصد از شهروندان مراجعه كننده به پارك ها و بوستان ها، 
اس��تفاده از پ��ارك را عاملي براي راحتي خ��ود و 28درصد 
اس��تفاده از پارك را به منظور آزادي )ب��ه مفهوم رهایي( از 
مش��کالت و تنش هاي زندگي ش��هري مي دانند. همچنين 
بر اس��اس این پ ژوهش مهمترین عامل انگيزش استفاده از 
پارك ها عامل اس��تراحت )25درصد مراجع��ان( پس از آن، 
احس��اس حضور در طبيعت )18درصد( و سپس فعاليت هاي 
ورزشي )16درصد( عنوان شده است)محمدي، و همکاران، 
1386(. بنابر این می توان آثار جامعه ش��ناختی فضای سبز را 

بر شهروندان به صورت زیر بيان كرد:
1- ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر ميان ش��هروندان در 

مناطق مختلف شهری)سعيدنيا، 1379: 44(؛
2- ایجاد زمينه های كاری یا شغلی جدید؛

3- كس��ب و شناخت برخی از ش��اخص های اجتماعی 
)هنجارها، ارزش ها، خرده فرهنگ ها و...(؛

4- اجتماعی ش��دن افراد و پيدا كردن دوس��تان جدید 
و پرك��ردن خلوت و تنهایی)مهندس��ين مش��اور آمود، 

1382: 11(؛
5- شکل گيری تعدادی از تشکل های غيردولتی)NGOها(؛

6- انتشار عقاید و افکار ارزشی؛
7- افزایش احساس خویشاوندی و یا منافع واحد؛

8- ایج��اد محيط��ی مناس��ب جهت تفری��ح در اوقات 
بيکاری و فراغت) باباپور، 1378: 63(؛

9- س��ایر آثار اجتماعی)تقویت روحيه، شخصيت سازی 
و...(؛

- اثرات فرهنگی ناشـی از گسترش فضای سبز شهری بر 

شهروندان:

هر پدیده ای به عنوان یک سيستم باز، دارای محيطی است 
ك��ه با آن محيط ارتباط تعاملی دارد. محيط بر سيس��تم اثر 
می گذارد و سيستم نيز متقاباًل محيط خود را متأثر می سازد. 
این فرایند، در طول حيات هر سيستمی ادامه دارد و هيچ گاه 
قطع نمی ش��ود. اگر محيط بر سيس��تم غالب و مسلط شود. 
آن را متحول می س��ازد و به ش��کلی كه مورد نظر است در 
می آورد و اگر سيس��تم بر محيط مؤث��ر افتد آن را دگرگون 

می سازد و به دلخواه خود به آن شکل می دهد. 
بنابر این رابطه هر سيس��تمی با محيط خ��ود، رابطه كنش 
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و واكن��ش اس��ت ك��ه در آن، ضم��ن اثرگ��ذاری متقابل، 
یک��ی می تواند بر دیگر غالب ش��ود، بنابر این فضای س��بز 
و ش��هروندان به عنوان یک سيس��تم باز عمل می كنند. در 
این ميان تأثير فضای سبز بر ارتقاي فرهنگ و فعاليت های 
فرهنگی ش��هروندان چشم گير اس��ت. از مهمترین تأثيرات 
فرهنگی فضای س��بز بر روی ش��هروندان می توان به موارد 

زیر اشاره كرد:
1- گسترش فرهنگ شهری و حقوق شهروندی؛

مفاهي��م  و  مل��ی  مفاخ��ر  ب��ا  اف��راد  2-آش��نایی 
ارزشی)انسانی(؛

3- ش��کل گيری انجمن های هنری، ورزشی، فرهنگی 
و... در قالب NGO ها یا س��ایر انجمن ها مثل انجمن 

طرفداران محيط زیست و...؛
4- برگزاری دوره های آموزشی، تحقيقاتی، جشنواره ها، 
ش��ب شعرها، مسابقات نقاشی كودكان و... در فضاهای 

سبز؛
5- انتش��ار افکار و عقاید ارزشی )ارزش های فرهنگی، 

خرده فرهنگ ها و...(؛
6- س��ایر پيامدهای فرهنگی )فرهنگ سازی تدریجی، 
بسترس��ازی جهت آش��نایی مهاجران ب��ا فرهنگ های 

شهری و...(؛

آثار روان شـناختي)روحي و رواني( گسترش فضاي سبز بر 

شهروندان

تأثي��ر منظر و فضای س��بز بر س��المت روح��ی و روانی در 
دهه های اخير بس��ط یافته و نظریه ه��ای متفاوتی در مورد 
آن مطرح شده است؛ از جمله نظریه بهبود استرس اولریک، 
ك��ه معتقد اس��ت مناظر طبيع��ی، بالقوه تمایل به كاس��تن 
ميزان اس��ترس دارند در حالی كه مناظر ساخته شده موجود 
)بالفع��ل( نه تنها از بهبود اس��ترس ممانعت نمی كنند، بلکه 
 .(Ulrich,2002)خود می توانند س��بب استرس ش��وند
اصواًل فضاي س��بز مناس��ب در ش��هرها، افزون بر سالمت 
جس��ماني موجب آرامش روان، بازده كاري بيشتر و كيفيت 
زندگي برتر مي گ��ردد )ابراهيم زاده، عبادي جوكندال، 
 1387: 39(. ام��ا ای��ن در حالي اس��ت كه در بس��ياري از 
ش��هرهاي ما، عدم توجه به جنبه هاي انس��اني در طراحي و 
معماري فضاهاي ش��هري باعث ش��ده كه در شهرها بيش 

از روستاها سالمت رواني، اجتماعي در معرض آسيب باشد. 
یک��ي از عواملي كه باعث به وجود آمدن چنين مش��کالتي 
ش��ده است، عدم توجه به فضاي سبز شهري و اینکه ساختار 
موجود در فضاهاي س��بز در راس��تاي س��اختارهاي تفکري 
مدرن قرار گرفته و یک نوع تضاد در س��اختار كالبدي تقریبًا 
سنتي با س��اختار تفکر مدرن استفاده كنندگان به وجود آمده 
اس��ت. بنابر این نحوه ساخت و ش��کل گيری فضاهای سبز 
می تواند اثرات مس��تقيمی ب��ر روح و روان مراجعه كنندگان 
داش��ته باشد به طوری كه تحقيقات نشان می دهد كه بخش 
مهمی از اهداف شفابخش��ی منظر در مشاهده مناظر طبيعی 
و نه الزامًا در انجام فعاليت در مناظر طبيعی و فضاهای سبز 

.(Kaplan,1992:125-133 )است
در خصوص نقش مهم فضاهاي س��بز در ارتقاي س��المت 
جس��مي و بویژه روحي– رواني شهروندان مي توان به نتایج 

مطالعات صورت گرفته زیر اشاره كرد: 
نشان مي دهد كه درختان  1 . van den berg مطالعات
و مناظر جنگلي پارك مانند سبب كاهش استرس، لذت 
از منظ��ر، كاهش عصبانيت و تن��ش و افزایش تمركز 
 .(van den berg,2003:135-146) مي شود
  2 .Nakamuraandب��ررس�ي ه��اي اس�اس  ب�ر 
و fuji وج��ود پ�رچي���ن در ت�م����دد اعص�اب و 
آرامش جامع�ه انس���اني تأثيرات ش���گرف�ي دارد                                                     

.(Nakamurand and fuji,1992:139-144)
مطالع��اتLumann. 3 نش��ان مي دهد ك��ه پارك با 
گونه هاي گياهي گوناگون تأثيرات ترميمي مستقيمي 
داش��ته و باعث تجدید ق��وا در ش��هروندان مي گردد  

.(Lumann,2001:31-44)
تأثيرات دید به درختان و منابع طبيعي، همانند تقليل  4 .
استرس، سرحال شدن، كاهشي فشار خون، افزایشي 
تأثيرات مثبت و كاهش��ي عصبانيت و پرخاشگري از 
نتایجي مي باش��د كه Hartig به آن دس��ت یافت 

.(Hartig,2003:109-123)
5Grahn.  نش��ان  Ottosson  و   بررس��ي هاي   
مي ده��د كه باغ قدیم��ي با درختان مي��وه و تنوعي 
از گل ه��ا باع��ث افزای��ش ق��درت تمركز مي ش��ود 
 .(ottossond and Grahn, 2005: 23-55)
نتایج یک بررس��ي در ش��هر سيستان نشان داد كه در  6 .
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توس��عه فضاي سبز شهري از طریق تغيير ميکروكليما 
با كاهش دما و خنک ش��دن هوا، خود به خود س��طح 
ب��اال مي برد)نخعي مق��دم و  را  آرام��ش ش��هروندان 

همکاران، 1386: 204-198(.
به طور كلي مي توان تأثيرات روان ش��ناختي فضاي سبز را بر 

شهروندان به صورت زیر بيان كرد:
1- ایجاد آرامش روحي و رواني: 

ع��الوه ب��ر آثار روح��ي و روان��ي و آرامش ك��ه در اثر 
قرار گيري در طبيعت و نظاره گري فضاي س��بز حاصل 
مي ش��ود، از نظر علمی می توان به یک مورد اشاره كرد 
و آن هم توليد فيتونس��يد اس��ت. درختانی مانند گردو، 
كاج و... از خود ماده ای به نام »فيتونس��يد« در فضا رها 
می كنند كه این مواد روی انسان اثر فرح بخشی دارد؛ به 
گونه ای كه این ماده می تواند تعادل بين دو نيمکره مغز 
را به خوبی برقرار س��ازد و حالت طبيعی و آرام بخشی را 

به انسان ارزانی كند)عليزاده، 1381: 9-10(.
2- تأثيرات مثبت در سالمتی جسمی و بدنی افراد:

مردم در جوامع صنعتی خيلی كم ورزش می كنند؛ برای 
بس��ياری فعاليت ه��ای بدنی جایی در كاره��ای روزانه 
ن��دارد، در نتيجه برای این كه این افراد به فعاليت بدنی 
بپردازن��د باید بي��ش از پيش آنها را ب��ه این كار ترغيب 
ك��رد. محيط های جذاب از جمله فضای س��بز می تواند 
مردم را تشویق به شركت در چنين فعاليت هایی كند. از 
پژوهش های انجام شده چنين بر می آید كه محيط های 
سرسبز به عنوان مکانی برای این فعاليت های تفریحی 
بر مکان های ساخته ش��ده رجحان دارند)گروه توس��عه، 
1382:11(. به عن��وان مثال راجراولریخ در تحقيقی كه 
در زمينه اثرات روانی درختان و فضای س��بز روی دوره 
بهبود بيماران در یک بيمارستان انجام داد به این نتيجه 
رسيد كه فضای س��بز می تواند دوره بستری بيماران را 

كوتاه كند)مجنونيان، 1374: 213(.
3- ارتقاي كارایی و راندم��ان عملکردی افراد)افزایش 

بهره وری(:
زندگی در ش��هرها و به طور كلی در دنيای مدرن باعث 
مکانيکی شدن زندگی انس��ان ها گردیده است و اوقات 
فراغت را برای انسان ها كم كرده است و با این فرصت 
كم فراغت از كار، نمی توان رفتن به س��فرهای طوالنی 

و چندروزه را در برنامه زندگی قرار داد. بنابر این مجبور 
به اس��تفاده بهينه از فرصت كم فراغت از كار و زندگی 
روزمره می ش��ود و بهترین مکان ب��رای انجام این كار 
فضاهای س��بز شهری اس��ت؛ زیرا با قرارگيری در این 
گونه فضاها، انگيزه زندگی كردن افزایش و متعاقب آن 

كارایی و راندمان عملکردی افراد نيز افزایش می یابد.
4- ح��ل چالش ه��ا و تنگناهای اف��راد از طریق تبادل 
افکار، مشورت های دوستانه و... در كانون های رسمی و 

غيررسمی مستقر در پارك ها و فضاهای سبز؛
5- تأثي��ر ب��ر روی رفتار انس��ان ها و پویای��ی ذهنی و 

رفتاری آنها؛ 
6- مان��دن افراد در وضعيت فيزیکی و روحی مناس��ب 
از طریق حضور مس��تمر در فضاهای سبز مثل نرمش، 

ورزش و... در این فضاها؛
آثار مطلوب جامعه شناختی، فرهنگی و روانشناختی گسترش 
فضاهای س��بز ش��هری بر روی ش��هروندان را می توان به 

صورت شکل زیر نشان داد.
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ب( آثـار و پیامدهـای نامطلـوب ناشـی از گسـترش 
فضاهای سـبز در شـهرها بر سـاختارهای اجتماعی، 

فرهنگی و...
پارك ها و فضاهای سبز شهری به عنوان یکی از مهمترین 
عرصه ها و فضاهای عمومی شهرهای معاصر، در صورتی كه 
همه گونه ش��رایط آسایش محيطی در آنها فراهم شده باشد، 
نقش بس��يار عمده ای در برطرف ك��ردن نيازهای گوناگون 
اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی شهروندان خواهد داشت. 
ای��ن در حالی اس��ت كه این ن��وع فضاه��ا در صورت عدم 
اتخاذ تمهيدات مختلف، بس��يار مستعد رفتارهای ناهنجار و 
مجرمانه نيز هستند)صالحی، 1386:22(. بنابر این عالوه بر 
آثار مطلوب فضای سبز و مزیت های آن، عواملی نامطلوبی 
وجود دارد كه باعث خدشه دارش��دن آث��ار مطلوب فضاهای 
سبز شهری می ش��ود. یکی از مهمترین مباحث مطرح شده 
در این زمينه بحث امنيت اجتماعی فضاهای س��بز ش��هری 
اس��ت. بر اس��اس نظریه های كالس��يک، از خودبيگانگی، 

تنهایی، سازمان شکنی و فشارهای روانی كه جامعه شهری 
به شهروندان خود تحميل می كند، باعث افزایش افسردگی، 
خودكشی، اعتياد، فرار از خانه، پرخاشگری، انحرافات اخالقی 
و انواع جرم و جنایت در جامعه ش��هری می ش��ود )شکویی، 
1371: 51(؛ و چون وقوع هر نوع جرم عالوه بر لزوم شرایط 
مختلف، مستلزم شرایط مستعد مکانی است، برخی مکان ها 
بوی��ژه پارك ها و فضاهای س��بز عمومی در ش��هرها واجد 
ویژگی هایی می شوند كه با شرایط مورد نياز برای وقوع جرم 
مطابقت می نماید. بنابر این با وجود س��اختارهای نامناس��ب 
حاكم بر ش��هرها و مش��کالت اقتصادی و بي��کاری و... در 
جامعه، نمی توان انتظار داشت كه این معضالت در فضاهای 
 (Osear, 1996: 25-29)عمومی ش��هری بروز نياب��د
و س��اده انگاری اس��ت كه با وجود چنين شرایطی در جامعه، 
خواستار امنيت كامل اجتماعی در محيط هایی نظير پارك ها 
و فضاهای س��بز ش��هری باش��يم؛ به طوري كه مطالعه سه 
پارك ناامن شهرتهران نش��ان مي دهد كه 37درصد مردها 

)شکل شماره1( آثار و پيامدهای مطلوب ناشی از گسترش فضاهای سبز در شهرها بر ساختارهای اجتماعی، 
فرهنگی و...
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و 51درصد زن ه��ا )از نمونه هاي تحقيق (، عوامل محيطي 
شهر را در مقایسه با عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، 
عام��ل اصلي ایجاد احس��اس ناامني در پارك هاي ش��هري 
گ��زارش نمودند)صالحي، 1386: 26(. به عبارت دیگر نتایج 
ای��ن تحقيق وجود رابطه »احتمال��ي« و »امکاني« برخي از 
ویژگي هاي فضایي و كالبدي- عملکردي پارك هاي شهري 
را در وق��وع جرائم و ناهنجاري ه��اي اجتماعي و در نهایت 

عدم احساس امنيت را مورد تأثير قرار مي دهد. 
بر این اس��اس مهمترین آثار پيدا و پنهان ناش��ی از ناامنی 
در پارك ها و فضاهای س��بز را مي توان به صورت زیر بيان 

كرد :
- كاه��ش مراجعه زن��ان و دختران بوی��ژه به صورت 
انف��رادی به پارك ه��ا به خصوص در برخ��ی از نواحی 

شهری؛
- آزار و اذیت مداوم روحی یا جس��می كودكان و زنان 

در پارك ها؛
- تبدی��ل پارك ب��ه محلی برای خری��د و فروش مواد 

مخدر، مشروبات الکلی، قرص های شادی آور و...؛
- بروز جرایمی نظير قتل، تجاوز و سرقت در پارك ها؛

- عدم توجه به حقوق كاربران مانند حقوق آزادی.
راهکاره��ای عملی جه��ت افزای��ش امني��ت اجتماعی در 

پارك ها: 
- توجه به طراحی باز فضا، بدین معنی كه طراحی پارك 
ب��ه گونه ای انجام پذیرد كه حداكثر نظارت اجتماعی را 

در محيط فراهم آورد.
- دموكراتيزه ك��ردن فضا یعنی توج��ه به ایجاد فضایی 
كه منجر ب��ه افزایش تعامالت، به ج��ای برخوردهای 
اجتماعی گ��ردد؛ می تواند به كاهش ش��دید معضالت 
اجتماع��ی در پارك بيانجامد. در چنين فضایی مانند هر 
سيس��تم دموكراتيک دیگر حفظ حقوق اقليت در مقابل 
اس��تبداد اكثریت نبای��د منجر ب��ه نادیده گرفتن اقليت 

گردد.
- تمركز زدای��ی در طراح��ی پارك ه��ا، پخش ك��ردن 
كاربری ها در كل س��ایت و اس��تفاده از پوشش گياهی 
پراكن��ده، نقش بس��يار مهم��ی در افزای��ش امنيت در 
پارك ها ایفا می نماید. عدم تمركز گرایی در طرح، باعث 
افزای��ش پویای��ی و فعاليت در كل مجموع��ه و به تبع 

آن افزایش س��طح نظارت اجتماعی در آن خواهد ش��د 
.(Harris,1988)

- پرهيز از ایجاد فضاهای مساعد جهت ارتکاب جرایم 
)بوی��ژه جلوگيری از ش��کل گيری فضاهای بدون دفاع 

شهری(
- مدیری��ت پنهان: مدیریت پنهان مدیریتی اس��ت كه 
با بهره گيری از فنون و روش های طراحی، س��عی در از 
بين ب��ردن زمينه های بروز بزه��کاری و جرم در فضای 

پارك می نماید)مطلبی، 1382(. 
- متناس��ب بودن كّمی و كيفی ساخت فضاهای سبز با 
حجم فيزیکی شهر و نيازهای جامعه با توجه به شرایط 
اكولوژیک��ی و روند گس��ترش آتی ش��هر)صالحی فرد، 

.)14 :1381
- توج��ه به اصول��ی همچون آس��ایش و رفاه عمومی، 
اجتماع��ی  روان ش��ناختی–  طراح��ی،  و  معم��اری 
س��بز  فضاه��ای  مکان گزین��ی  و  مکان یاب��ی  در  و... 

شهری)صالحی فرد، 1382: 123-26(.
ع��الوه بر بحث امنيت در پارك ه��ا، آثار نامطلوب فضاهای 

سبز شهری را می توان به صورت زیر بيان كرد: 
1( از دس��ت دادن بيهوده فرصت ها )اتالف س��رمایه ای 

ارزشمند به نام زمان(؛
2( ش��کل گيری دوستی های نامش��روع )بویژه در ميان 

نوجوانان و جوانان(؛
3( آس��يب های جس��می یا بدن��ی اس��تفاده كنندگان از 
خدمات فضای سبز )بویژه كودكان در فضاهای بازی(؛

4( تبدیل شدن بخشی از فضای سبز به محل جمع شدن 
و تلنبارشدن زباله های شهری؛

5( تبدیل ش��دن بخش��ی از فضای سبز به كانون تجمع 
افراد ناهنجار و بزهکار؛

6( از دس��ت رفتن هزین��ه زیاد ب��رای نظافت فضاهای 
سبز؛

7( گسترش فرهنگ ابتذال؛
8( رواج برخی افکار و عقاید ناپس��ند و ش��کل گيری و 

توسعه برخی ناهنجاری های اجتماعی؛
9( ایجاد ترس، اضطراب و دلهره در س��اكنان فضاهای 

مجاور فضاهای سبز شهری )ناامنی(؛
10( گسترش فضاهای بدون دفاع شهری؛

به  فوق الذکر  موارد   -  1
پیمایشي  مطالعات  استناد 
مطالعاتي  طرح  میداني  و 
اجتماعي–  اثرات  )بررسي 
فضاي  گسترش  اقتصادي 
آن  ارتباط  و  شهري  سبز 
است  شهري(  مديريت  با 
گسترده  حجم  دلیل  به  که 
یافته هاي  آماري،  نتایج 
و  دیگر  مجالي  در  تحقیق 
ارائه  جداگانه  مقاله اي  طي 
به  این  بنابر  شد.  خواهد 
بسنده  کلي  عناوین  ذکر 

مي شود.
2  - همان توضیح
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مدیریت ش��هری و بهبود عملکرد اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز شهری با عنایت به نقش ها و عملکردهای اجتماعی 
و روانش��ناختی ایجاد و گس��ترش فضاهای سبز ش��هری، توصيه ها و راهکارهای مدیریت ش��هری جهت بهبود عملکردهای 

فوق الذكر به صورت شکل زیر ارائه می شود.

آثار نامطلوب جامعه شناختی، فرهنگی و روان شناختی گسترش فضاهای سبز شهری بر روی شهروندان را می توان به صورت 
شکل زیر نشان داد.

)شکل شماره2( آثار و پيامدهای نامطلوب ناشی از گسترش فضاهای سبز شهری بر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و...
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)شکل شماره3( مديريت شهری و ارتقای شاخص های اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز
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نتیجه  گیري:
ا اگر ش��هر مهد گهواره انسان امروزي است، هر چه این 
گهواره ش��اداب تر، سرس��بزتر و شکوفاتر باش��د امنيت و 
آرامش در آن بيش��تر و رش��د بهنجار و موزون انس��اني، 
بيش��تر تأمين  ش��ده اس��ت. در این ميان فضاهاي س��بز، 
نق��ش مهم��ي در ایجاد ش��هرهاي س��بز، ش��ادي آفرین 
و خاطره انگي��ز دارن��د. ام��روزه تأثي��ر و نق��ش اجتماعي 
و روان ش��ناختي فضاهاي س��بز در كل ش��هرها بيش از 
گذش��ته اهمي��ت یافته اس��ت؛ زیرا این فضاه��ا در غالب 
موارد تنها مناطق هس��تند كه امکان آرامش شهرنشينان 
در اوق��ات فراغ��ت را بدون خارج ش��دن از ش��هر فراهم 
مي كنن��د. فضاه��اي س��بز ش��هري تأثي��رات اجتماعي، 
روان ش��ناختي زیادي بر شهرنش��ينان دارند. از مهمترین 
این آثار مي توان به مواردي چون، ایجاد ارتباط متقابل و 
پيوند اجتماعي، لذت بردن از تماش��اي زیبایي هاي طبيعي 
فضاهاي س��بز، كاهش استرس و ایجاد آرامش و آسایش 
در شهروندان اش��اره كرد. در این ميان باید توجه داشت 
ك��ه فضاهاي س��بز كالنش��هرها در ش��رایط كنوني تنها 
محل انتش��ار آثار مثبت اجتماعي و روان شناختي نبوده و 
در صورت عملکرد ضعيف مدیریت شهري )در هر یک از 
مراحل طراحي، ساخت و بهره برداري( مي تواند زمينه ساز 
برخي از كاركردهاي نامطل��وب مثل )وقوع جرائم متعدد 
در پارك ه��ا، رواج دوس��تي هاي نامش��روع، ایجاد ناامني 
در اس��تفاده كنندگان و...( باش��د. بنابر این مي توان گفت 
فضاي سبز ش��هري و مدیریتي شهري هر دو بر یکدیگر 
تأثير مي گذارند؛ به طوري كه مي توان گفت فضاي س��بز 
ش��هري بدون مدیری��ت فعال و پایه ش��هري، عملکرد و 

كاركرد مطلوب نخواهد داش��ت. 
در راستاي بهبود عملکرد فضاهاي شهري مي توان راهکارها 

و پيشنهادهای زیر را طرح كرد:
1- در سال هاي اخير رشد سریع جمعيت و شهرنشيني، 
باعث كمبود فضاي س��بز در شهرها شده است. بنابر 
این مدیران ش��هري مي بایس��ت عالوه بر توجه به 
جنبه هاي كيفي، نس��بت ب��ه افزایش كّمي فضاهاي 
س��بز در ش��هرها در راس��تاي عملک��رد اجتماعي و 

روان شناختي این فضاها اقدام كنند؛ 
2- توج��ه به طراحي باز فض��ا، دموكراتيزه كردن فضا، 

تمركز زدای��ي در طراحي پارك ه��ا و پرهيز از ایجاد 
فضاهاي مس��اعد جهت ارتکاب جرائم و... مي تواند 
در جهت بهبود عملکرد فضاهاي س��بز و عدم ایجاد 

ناامني مؤثر باشد؛
3- متناس��ب بودن كّمي و كيفي س��اخت فضاهاي سبز 
با حجم فيزیکي ش��هر و نيازه��اي جامعه با توجه به 

شرایط اكولوژیکي و روند گسترش آتي شهر؛
4- توجه ب��ه اصولي همچون آس��ایش و رفاه عمومي، 
معم��اري و طراحي، روانشناس��ي- اجتماعي و... در 

مکان یابي و مکان گزیني فضاهاي سبز شهري؛ 
5- ارتقاي نقش مردم از طریق ایجاد تشکل پليس سبز 
)مشاركت افتخاري و داوطلبانه شهروندان( در جهت 
حفاظت و نگهداري فضاي س��بز شهري، تشکيل و 
حمایت از انجمن ها و جمعيت هاي حمایت از فضاي 
س��بز )بویژه حمایت قانوني،  اداري، مالي و...(، ایجاد 
انجمن سبز دانش آموزان )در مقاطع مختلف تحصيلي 
بوی��ژه مقطع ابتدایي( و آموزش این افراد، حمایت از 
انجمن هاي محلي)NGO( و تقویت آنها در سطوح 

منطقه اي و ناحيه اي شهري؛ 
6- افزایش به��ره وري اجتماعي و اكولوژیکی فضاهاي 
س��بز ش��هري از طریق توجه عميق ب��ه جنبه هاي 
س��اختاري فرهنگي اجتماعي فضاهاي سبز شهري 
و ارائه طرح ه��ا و برنامه هاي دقيق و اصولي در این 
زمينه، استفاده از طرح هاي راهبردي سایر سازمان ها 
و نهادها)مثل سازمان ارش��اد اسالمي، ایرانگردي و 
جهانگردي، محيط زیست و...( در زمينه فعاليت هاي 
فرهنگ��ي،  اجتماعي در فضاهاي س��بز، اس��تفاده از 
كارشناس��ان امور فرهنگي و جامعه شناسي در فضاي 
س��بز بوی��ژه پارك هاي وس��يع و ایج��اد واحدهاي 
س��اختماني جهت انجام مطلوب تر فعاليت هاي آنان، 
در نظ��ر گرفتن ش��رایط زیس��ت محيطي در ش��هر، 
شفاف س��ازي و ح��ل معض��الت حاكم ب��ر قوانين، 
آیين نامه ه��ا و مق��ررات و ضوابط اداري، س��ازماني، 
مدیریتي و... در زمينه مدیریت خرد و كالن فضاهاي 
سبز شهري، بهينه سازي فرایند استانداردسازي سطح 
خدمات، تأسيسات و تجهيزات،  بازنگري طرح جامع 
ش��هري و تغيير نگرش در این طرح ها از محاسبات 
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كّم��ي و آماري فضاهاي س��بز ب��ه جنبه هاي كيفي 
مرغوبيت و مطلوبيت فضاهاي سبز شهري مي تواند 

كارساز باشد.
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1- ابراهي��م زاده، عيس��ي، عب��ادي جوكندال، اس��ماعيل، 
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