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  شرح پژوهش
  

. کند یمدلبستگی را عالقه داشتن، عشق به چیزي داشتن و میل به کسی داشتن معنی  )1377(دهخدا 
از نظر . گردد که شخص در ارتقاي محل زندگی خود اهتمام ورزد اي زندگی باعث میحس دلبستگی کاربران به فض

چنانچه وي معتقد است عصبیت در ریاست . ، تعلق خاطر یک فرد به مجموعه خویش است1"عصبیت"ابن خلدون
عصبیت تر از  پس هر کسی عصبیتش قوي. شود کند، زیرا ریاست با غلبه و پیروزي حاصل می نقش خود را ایفا می

ي زندگی  از نظر وي شخص داراي دلبستگی به مجموعه. )1363, ادر ن  ير ص ن(گردد  دیگري باشد، ریاست نصیب او می
فرد در جهت ارتقاي مکان زندگی و در نهایت ارتقاي کیفیت کل  نیتر ستهیشاواجد جایگاه ریاست است، زیرا که وي 

  .زندگی افراد است
هاي مادي بر تمام وجوه زندگی انسان غالب گشته است؛ تملک حقوقی، اولین نسبت در  در دنیایی که انگاره

مبود تعامالت از بین رفتن حس دلبستگی، جدایی افراد از یکدیگر و ک. راستاي ایجاد پیوند بین انسان و فضاست
 2شولتز -نوربرگ ی اجتماعی در کنار سایر معضالت شهري ماحصل دید مدرنیستی به فضا است؛ چنانچه به گفته

: 1381, نوربرگ شولتز(اند شده "خود بیگانه"است و از  "بی معنا"شان  کنند که زندگی بسیاري از مردم احساس می
هاي روابط انسانی گشته و در این میان وظیفه  کاهش میزان دلبستگی انسان به مکان منجر به تغییر در بنیان. )85

  . معمار احیا روابط انسانی به مدد طراحی مکان است
از   که  طوري  به. کند برقرار می  هدوسوی  اي خود رابطه  اطراف  شود، با محیط متولد می  که  در هر مکانی  انسان

نیز در رفتار او تأثیر   دیگر محیط  یابد و از سوي می  خود را در آن  زندگی  ضروري  و عوامل  وابسته  محیط  سو به  یک
  حال  در عین  که  صحیح يها با ارزش  است  دوستدار فضایی  انسان  است  مسلم  آنچه. گذارد می  و مؤثري  متقابل

  عدم  دلیل  به  و ناهنجار که  ، ناهماهنگ آلوده  ییدر فضاها  اکثر شهرنشینانامروزه . نیز باشد  نیازهایش  ابگويجو
با چنان   ، انسان شهري  از نواحی بخشیدر   که  طوري  به. اند ، گرفتار آمده ایجاد شده  صحیح  ریزي  و برنامه  شناخت

 .میسر نیست  آن  از دست  رهاییکه رسد  نظر می  به  شود که می  مواجه  روح  و بی  خشن  ، بسترهاي مناظر ناهماهنگ
توجه نسبت به محل  کوششی در جهت تغییر فضا ننمایند و در ظاهر بی شخصاًممکن است تمام ساکنین محله، 

به . دهند نشان می العمل هاعکس آنظر داشته و نسبت به زندگی خود به نظر برسند، اما تمام تغیرات محیط را مدن
شهروندان نیز نسبت به فضاي خیابان و منطقه محل سکونت  نیتر تیمسئولحتی بی  )123: 1385(3کابز اعتقاد جی

  . خود حساس هستند

                                                   
 .در فرهنگ معین عصبیت به معناي تعصب و از چیزي جانبداري کردن است1

2Norberg-Schulz, Christian 
3Jacobs, Jane 
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ي درك و ارتباط او با محیط اطرافش، قدم اول مطالعات طراحی  با اصالت یافتن انسان در طراحی فضا، مطالعه
وجهی از این . و کیفیت فضا ابعاد متفاوت دارد  ي بین انسان و مکان بنا به نگرش انسان چگونگی رابطه. قرار گرفت

ها در مقابل مکان منبعث از مشخصات  وضع گیري انسانم. رابطه برخاسته از انسان و ابعاد جسمانی و روانی اوست
وجه دیگر این . شود هاي متفاوت، یکسان پنداشته نمی چنانچه فضایی واحد براي انسان. هر شخص است شناسانه روان

 تر پررنگگردد، این رابطه نیز  تر یغنبی شک هر چه مکان از لحاظ کیفی . رابطه، معلول مکان و کیفیت آن است
  . شدخواهد 

داند و معتقد است که افراد در  ي انسانی عمیق می کابز دلبستگی به مکان را به عنوان یک خصیصه جی
و با این وسیله به آن مفهوم خانه " من به آن تعلق دارم"کنند که  ها ابراز می مواجهه با برخی از مکان

تري باشد،  معتقد است محیطی که واجد حس مکان قوي 4الکساندر. )39: 1388, گرانیدانشپور و د(بخشند می
هایی که افراد  انمک. )123: 1387, يپرتو(تري وجود داشته باشد  و پر طراوت بخش تررضایت کند زندگی  کمک می

افراد متعهد، نسبت به این فضاها خود را . هایی پویا و سرزنده هستند انگارند، مکان متعلق می ها آنخود را نسبت به 
  . باشند در حال پویش و تغییر می دائماًها  کوشند؛ لذا این مکان مسئول انگاشته و در جهت ارتقا مطلوبیت آن می

ود کیفیاتی در مکان است که افراد را نسبت به اطراف خود متعهد حس دلبستگی به مکان ماحصل وج
این پژوهش به دنبال . تواند باشد ی به آن بخشی از هدف اصلی هر طراحی میابی دستبنابراین توجه به . سازد می

بخش  در این راستا در این. یافتن کیفیاتی در فضا است که در نهایت منجر به افزایش حس دلبستگی به مکان گردد
ي  گردد و اهداف پژوهش در دامنه و محدوده ضرورت حس دلبستگی و توجه به فضاي باز مسکونی تبیین می

شود و در نهایت با اتخاذ روش  ي پژوهش حاصل می بر این مبنا سواالت اصلی و فرضیه. گردد مشخص استخراج می
  .رددگ تحقیق مناسب و تدوین ساختار پژوهش، فرایند انجام پژوهش آغاز می

  

  ضرورتپژوهش
براي نیل .ها و کالبد اطرافشان است اي متناسب بین انسان هاي طراحان و معماران خلق رابطه یکی از رسالت

هاي متفاوت داشته باشند، به نحوي که  پیوند  به این هدف خالقان فضا باید درك صحیحی از رفتار انسان در محیط
آپارتمان نشینی، فضاهاي کم و کوچک براي زندگی، دوري از . )Waxman, 2004(تر سازند  انسان و مکان را قوي

که نه چندان بزرگ باشد که فرد  طلبد یمها به خوابگاه، استفاده از فضاهایی عمومی را  طبیعت به اجبار و تبدیل خانه
 نسبت به آن حس مالکیت و خودي نداشته باشد و نه چندان کوچک که تبدیل به حیاط خصوصی گردد و تحقق آن

هاي امروزي با امکانات و شرایط زندگی موجود، قابلیت پاسخگویی به بسیاري از  خانه. با امکانات امروزي مشکل گردد
ي حاکم بر جوامع سنتی مبتنی بر  ارتباط ها ارزشاز طرفی بریدن از . هاي انسان سنتی ایرانی را ندارند نیازمندي

                                                   
4Alexander, Christopher 
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از طرفی امکانات و شرایط زندگی . گردد یممنجر به نارضایتی  مستحکم با طبیعت و تعامالت اجتماعی در دراز مدت
از این جهت ضرورت انجام این . دهد ي ویالیی بزرگ را به بسیاري از شهروندان نمیها خانهامروز اجازه زندگی در 

ها   ناز سویی نیاز به وجود فضایی مکمل در کنار فضاي داخلی آپارتما. شود هاي مختلف تعریف می پژوهش در حوزه
ي مستمر با طبیعت از یک سو و گسترش بخشی از عملکردهاي  جهت پاسخگویی به نیازهاي تفریحی، ایجاد رابطه

از منظر دیگر، توجه به فضاهاي باز به عنوان . نماید فضاي داخل به خارج ضرورت توجه به فضاي باز را تبیین می
حضور مردم و در نتیجه افزایش امنیت اجتماعی و محلی براي برقراري تعامالت اجتماعی و در پی آن افزایش 

در نهایت حس دلبستگی، . همچنین ایجاد حس مسئولیت در ساکنان نسبت به محل زندگی خود ضروري است
ي بومی است، لذا علی رغم مطالعات جهانی در این حوزه، استفاده ها مؤلفهوامدار خصوصیات فرهنگی بستر طرح و 

در ادامه موارد مذکور به تفصیل . گردد ان، نیاز به یک پژوهش داخلی و بومی احساس میکاربردي از دستاوردهاي آن
  .بیان خواهد شد
به طور غریزي فقدان چیزي را در زندگی خود  کند یمهر کس که در مراکز شهري زندگی  باًیتقرامروزه 

د امکان طبیعت از آن حذف ایجاد محیط مصنوعی است که تا سرح به خاطرماًیمستقاین احساس . کند یماحساس 
آنان و تقلیل حضور طبیعت در   تیفعالگسترش شهرها، ماهیت شغلی شهرنشینان و نوع . )1379, نصر(شده است 

فضا  نیتر الوصول سهلدر گذشته حیاط به عنوان اولین و . ي انسان و طبیعت شده است شهرها سبب کاهش رابطه
اما امروزه حضور حیاط اختصاصی براي هر واحد مسکونی در .کرد یمبراي ارتباط تنگاتنگ با طبیعت نقش بازي 

ا ضروري است حیاطی که در خور زندگی امروزي و همخوان با نیازها و لذ. کالن شهرهاي ایران غیر ممکن است
  . امکانات شهروندان امروزي، از نو طراحی گردد

هاي  ایجاد فضاهاي تفریحی و فرهنگی است و  بلوك ها اولین فرصت براي فضاهاي باز عمومی بین ساختمان
معتقد بود در آینده به جاي آن که پارك  5هیکوربوزلوچنانچه . اند گرفتهمسکونی در درون این فضاهاي تفریحی جاي 

 ،اند امروزه شهرها در ارتفاع رشد کردهاما . )21: 1382, يصبر روسیس(در شهر باشد، شهر در پارك خواهد بود 
را به تمسخر  هیلوکوربوزیآرمان يها يآزاد،يبلندمرتبه ساز .ك محقق گرددباز و پار يبدون آنکه گسترش فضاها

زندگی امروزي و پیامد آن  .گر است باز جلوه ينبود فضا ریاز مشکل نظ یگرفته است و همچنان شهر با انبوه
مطابق آمار سال . آپارتمان نشینی، فرصت داشتن چنین فضایی به صورت خصوصی را از شهروندان سلب کرده است

متر  100درصد آن زیر  71متر مربع و حدود  50درصد واحدهاي مسکونی ساخته شده زیر  16در شهر تهران  85
ردي و هاي ف چنانچه فضاي باز مسکونی پاسخگوي نیازها و خواسته.)1385, رانیمرکز آمار ا(مربع مساحت دارند

هاي زندگی را از فضاي داخلی به فضاهاي  توان بخش زیادي از فعالیت اجتماعی ساکنان در سنین مختلف باشد، می
بنابراین، . حدودي جبران نمودا ها منتقل و کمبودهاي زندگی در واحدهاي مسکونی با مساحت کم را ت باز مجموعه

هاي مسکونی به عنوان حیاط مشترك و جمعی در بسیاري  معنیاز به بازنگري و توجه ویژه به طراحی فضاي باز مجت

                                                   
5 Le Corbusier 
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هاي قدیمی با در  اگر فضاي باز عمومی با انتظارات افراد از حیاط در خانه. هاي مسکن امروزي ضروري است از گونه
قسمتی از زندگی ساکنان که پاسخگوي نیازهاي  گردد  نظر گرفتن تغییرات زندگی امروزي همخوان باشد، سبب می

اجتماعی آنان است، در این فضا جریان یابد و همچون گذشته فعالیت و فضاهاي داخلی و خارجی با یکدیگر تلفیق 
ها با قابلیت فراوان براي تبدیل شدن به مکانی تفریحی  در این میان نقش فضاي باز عمومی بین ساختمان. گردند

ها  فضاهاي منفی بین ساختمان گونه نیاالزم است تعریفی مجدد براي . ادیده انگاشته شده استبراي ساکنان ن
  . صورت گیرد

هایی با ترافیک آرام پتانسیل  فضاهاي قدم زنی در مناطق مسکونی با دسترسی آسان به فضاي عمومی، خیابان
ی نه تنها تعامالت اجتماعی را زن مناطق قدم دي، گذاري اقتصا سرمایه نیتر کمبا . باالیی براي ائتالف اجتماعی دارند

بشر تنها در . )Sauter,Hüttenmoser, 2006(گردد  کند، بلکه باعث ارتقاي کیفیت محیط مسکونی می تشویق می
گی خواهد بود و حیات وي مستلزم برقراري روابط نزدیک با سایر افراد ي زند پرتو اجتماع و همکاري قادر به ادامه

ي اجتماع ریدر بر گشهر مکان . پیدایش شهرها و مدن نیز در راستاي نیل به این هدف صورت گرفته است. است
ه شهر مکان نهادهاي گردهم آمد. باشد انسان و تفاوت کیفی آن با روستا نشات گرفته از تفاوت کمی آن دو می

اي ارتقاي کیفیت زندگی، توجه به کیفیت ارتباط و پیوند بین ساکنان در شهر ضروري بر. )1383, رحیم زاده(است
ي تضمین  شود، اما سالمت و استحکام الزمه ي تعامالت با فرهنگ و قوانین جامعه تبیین می میزان و نحوه. نماید می

قعی بین دو موجود پدید ي خلل ناپذیري است که نسبت وا ي مستحکم به معناي رابطه رابطه. کیفیت رابطه است
یبه وجود  رابطهبا افزایش کمیت و کیفیت عناصر مشترك، . هاست عنصر مشترك واسط پیوند بین انسان. آورد می

فضایعمومیمکانی براي تعامالتاجتماعیوزندگیجمعیودارایرسالتیبراي افزایش . یابد تري می آمده استحکام افزون
بستریبرایتوسعهو تواند یمتومراوداتاست کهیاجتماعیدرجوامع،در بسترتعامال سرمایه

تواند قابلیت و استطاعت برقراري تعامالت اجتماعی را  ساختار فضایی محیط می.گیریهویتفردیواجتماعیباشد شکل
فضاي عمومی بهترین عرصه براي شکل گیري این روابط است و فرصت گردهم آمدن و برقراري . فراهم نماید

هایی که در آن امکان تعامالت اجتماعی بیشتري است،  حس دلبستگی در محل. دهد تعامالت را به کاربران می
کنونی که کانون تعامالت اکثر معابر و فضاي عمومی محالت . )Casakin,Billig, 2009: 833(یابد افزایش می

اجتماعی ساکنان محله و عامل ارتقاي یک بافت به محله بودند، در حد مجاري عبوري تنزل مقام یافتند و زندگی 
ي آن عدم حضور کودکان و سالخوردگان در سطح محله  ها رخت بر بست و نخستین نشانه اجتماعی از آن

هاي مسکونی  قابلیت خلق فضاهاي نیمه خصوصی و نیمه عمومی را  ماهیت مجتمع. )1383, یاصفهان یقاسم(است
 . هایی واسط محلی براي برقراري تعامالت اجتماعی است سازد و به عنوان عرصه ممکن می

به همین . اتی در تکوین و استمرار زندگی اجتماعی هستندهاي اجتماعی عنصري بسیار ارزشمند و حی نظارت
هاي اجتماعی  دهند که پنهان و دور از نظارت دلیل بسیاري از تخلفات و جرایم در زوایایی از روابط اجتماعی رخ می

. )Tuan, 1977(ی به امنیت در محالت مسکونی، تقویت حس دلبستگی استابی دستاقدام براي  نیتر يضرور.هستند
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و این امر در  )34: 1386, لنگ("یابد ردم بیشتر و مؤثرتر است، احتمال بروز ناهنجاري کاهشمیآنجا که حضور م"
اعضاء  .آید پا افتاده و ساده مثلپوشش فردي تا جرم و جنایت پدید می  هاي پیش خصوص طیفی از اعمال یا رفتار

هاي اجتماعی از  نظارتهاي اجتماعی جهت رعایت قوانین اجتماعی در هراساز  از ارزش يریرپذیجامعه با تأث
بروز جرائم و ناامنی فضاهاي . ها در فضاست عامل ایجاد امنیت، حضور انسان نیتر بزرگ.کنند ها پرهیز می ناهنجاري

در صورتی که فضا خالی از حضور شهروندان گردد، بستر . هاست عمومی زائیده عدم استقبال ساکنان از این بخش
راه حل تقلیل جرایم محیطی و ایجاد ) 1980( 6وایت. گیرد جتماعی شکل میهاي ا مستعدي براي رخداد ناهنجاري

به نحوي که افزایش استفاده موجب شود تا افراد ناباب مجبور به ترك فضا . داند امنیت را در ایجاد فضاهاي جذاب می
ن و نظارت آنان بر هایی که منجر به افزایش حضور اجتماعی در مکا شوند، لذا تعریف مجموعه ضوابط و دستورالعمل

الزم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در طراحی فضاهاي باز مسکونی . دینما یمفضا گردد، ضرورت این پژوهش را تعریف 
حفظ سالمت و نشاط . به صورت کامل میسر گردد ي ساکنان در فضا جانبه همهبه نحوي تجدیدنظر گردد که حضور 

نهفته در آن سالمت جامعه نیتأمپی آن است که در عمومی فضاهاي وامدار توجه به طراحی  هاي مسکونی مجموعه
  . است

در صورت نادیده انگاشتن معیارهاي فضاي . کند فضاي مطلوب، جاذب و افراد را به درون فضا دعوت می
ویلیام مطالعات . رود مناسب از دید کاربران، نقش اصلی فضا که نشات گرفته از حضور افراد در آن است، از بین می

. )358: 1376, ترنر(گردد وایت نشان داده است که حضور مردم در فضا، جاذب سایر افراد به آن فضا می
به نقل از پاکزاد تعامل اجتماعی  8میچرلیخ. داند رمز شکوفایی فضا را در اندازه تماس میان کاربران می )1987(7گل

عرصه عمومی که در آن گفتمان  9هابرماس.)442: ب1386, پاکزاد(را یکی از نیازهاي اساسی انسان برشمرده است 
اي لذا الزم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در طراحی فضاه.  داند تعاملی روي دهد را براي جامعه سالم ضروري می

  . ي ساکنان در فضا به صورت کامل میسر گردد جانبه همهعمومی به نحوي تجدیدنظر گردد که حضور 
اي مادي تقلیل یافته و فضاهاي عمومی تنها به مثابه  یانسان و فضا در زندگی معاصر به انگاره رابطهامروز 

انسان خود را   کند، تا آنجا که منافع مادي ایجاب می. اند فضایی براي تردد و حمل و نقل و نه جز این تنزل یافته
مدیریت شهري را مسئول حفظ و نگهداري آن هاي دیگر و  متعهد و متعلق به فضا دانسته و در غیر این صورت ارگان

هاي  ي شهري و صرف هزینه فراوان، اما هنوز بافتها يزیر برنامهو  ها طرحاین در حالی است که با گسترش . داند می
اند، نزد  خودجوش، محالت قدیمی و روستاها که فارغ از هر گونه طرح و برنامه از پیش تدوین شده به وجود آمده

برخی بر این باورند که انسان ادراك سنتی خود را از فضاهاي گذشته . از محبوبیت بیشتري برخوردارندکاربران خود 

                                                   
6Whyte, William 
7Gehl, Jan 
8Micherlich, Alexander 
9Habermas, Jürgen 
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تواند به راهکارهاي ارتقاي  یانسان و فضا می رابطهدقت و بازنگري در . )1386, يادیبن,یتوسل(از دست داده است 
  . کیفیت این رابطه منجر شود

هاي بسیاري مشابه با بخشی از این پژوهش در کشورهاي دیگر انجام شده که به بخشی از آن نیز در  پژوهش
غیر قابل  ریتأثاما آنچه مسلم است، بستر اجتماعی و فرهنگی طرح، . فصول مرور ادبیات موضوع اشاره خواهد شد

بایست منطبق با روش  ها می ي مکان طراحی کلیهالگوي مورد استفاده در . هاي پژوهش دارد اغماضی در نتایج و یافته
. چنانچه الگوهاي اجرا شده در سایر کشورها در ایران محقق نیست. زندگی، فرهنگ و اعتقادات آن جامعه باشد

  .ي شهروندان ایرانی  به تدوین معیارهاي طراحی پرداخت بنابرین الزم است که با توجه به بیشینه
 

  پژوهشی دامنهومحدوده
هاي فضاي باز مسکونی بر حس دلبستگی مستلزم شناخت و تعریف دو متغیر اصلی حس  ویژگی ریتأثبی ارزیا

شناسی و  شناسیو روان یمختلفیهمچونجامعهها حوزهحس دلبستگی به مکاناز. دلبستگی و فضاي باز مسکونی است
از  .ي کاربردآنهستند تعریفنحوهیمختلفعلومبراساسنوعدیدگاهخود ازآن،خواستارها حوزهشناسیقابلبررسیاست و انسان

اما این پژوهش از . است متأثرگیري آن  سوي دیگر مسایل اقتصادي، فرهنگی و تاریخی به صورت محسوسی بر شکل
  .است  با تعریف زیر مورد استفاده واقع شده "حس دلبستگی"پژوهشدر این . نگرد دریچه محدودي به موضوع می

ها و رفتارهاي بین مردم و محیط، مردم و مردم در محیط  فعالیتحس دلبستگی در : دلبستگی به مکان
تعامل با محیط کالبدي و اجتماعی منجر به شکل گیري . )Relph, 1976; Altman,Low, 1992(گردد یمحاصل 

 ;Bonaiuto et al., 1999(شود که ماحصل دلبستگی مردم به محیطشان است پیوندي عاطفی، رفتاري و شناختی می

Green, 1999( . است رگذاریتأثاین پیوند در رفتار و فعالیت کاربران .  
و در کل محل سکونت انسان، از مقیاس  ي مقیاس خاصی در طراحی نیست حس دلبستگی به مکان، مشخصه

ي هدف  جامعه. در برگیرد تواند یمفضاي مسکونی از یک اتاق شخصی تا کل شهر را . خرد تا کالن قابل بررسی است
هاي موجود، گزینشی در فضاهاي مسکونی صورت گرفته و  به دلیل محدودیت. این پژوهش، فضاي باز مسکونی است

با گزینشی مجدد، فضاهاي باز مسکونی . شهر تهران، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت هاي مسکونی بخشی از مجتمع
ها که  هاي یک مجتمع مسکونی محاط گشته و یا فضاي منفی بین ساختمان گردند که در بین بلوك انتخاب می

رار خواهند هاي از پیش طراحی شده مورد مطالعه ق ، در مجتمعدیآ یمحیاطی مشترك براي کل مجموعه به حساب 
  .اطالق خواهد شد "فضاي باز مسکونی"پژوهشدر این راستا به فضاهایی که واجد تعریف زیر باشند در این . گرفت

هر فضاي ساخته نشده در مرز و یا محدوده مجتمع مسکونی که امکان  استفاده از : فضاي باز مسکونی
 )Campbell, 2001(مستقیم براي کاربران وجود داردمزایاي اجتماعی و اقتصادي آن به صورت مستقیم و یا غیر 

فضاي باز با . کنند ي این فضا را محصور می هاي مسکونی و یا مرز و دیواره محدوده مجتمع، بدنه ساختمان



      

طراحی فضاي باز در ایجاد حس دلبستگی ریتأث  

8 
 

ها طراحی  هاي مسکونی که فضاي باز آن مجتمعپژوهشدر این . گیرد را در بر نمین شود، ولی آ ها تعریف می ساختمان
  .اند هاي موردي،  پژوهش شده ، به عنوان نمونهکنند سطح زمین را اشغال می% 65شده است و بالغ بر 

  

  هدف پژوهش
از آنجا که حس دلبستگی به مکان ماحصل فضایی مطلوب است، . باشد هدف اولیه، نیل به فضایی مطلوب می

ارتقاء حس دلبستگی به مکان در نهایت . افزایش حس دلبستگی به مکان هدف اصلی این پژوهش قرار گرفته است
ي بین رابطه انسان و مکان وراي  رابطهتحقق . کیفیت زندگی افراد استفاده کننده از فضا نیز خواهد شد منجر به ارتقا

گیري چنین  دالیل بسیاري در شکل. هاي ذهنی انسان بنا شده باشد جریانات مادي و بر اساس کیفیات فضا و ویژگی
هدف نهایی، شناخت عواملی است . کنند د میکه موانع بسیاري آن را تهدی طور همانحسی در انسان دخیل هستند، 

  . که در تقویت و یا تضعیف حس دلبستگی دخالت دارند
به منظور تدوین راهنما براي ارتقاي کیفیت   ي ساکنان و محیط مسکونی این پژوهش درصدد تحلیل رابطه

اهداف خردتر را نیز نیل به هدف اصلی پژوهش، رسیدن به . فضاي باز مسکونی برخاسته از نظرات ساکنان است
در فضا، امکان گسترش بخشی از عملکردهاي فضاي داخلی  مؤثرترتشویق ساکنان به حضور بیشتر و . کند یممیسر 

به خارج، افزایش حس امنیت با افزایش حضور کاربران و سهیم نمودن کاربران در نگهداري و حفظ سیماي عمومی 
 . سایت از دیگر اهداف این پژوهش است

  

 پژوهشسوال

سوال اصلی پژوهش، فهم . باشد یمهاي مسکونی  در جستجوي افزایش حس دلبستگی به مجتمعپژوهشاین 
 گردند در این راستا سواالت پایه زیر مطرح می. بین الگوهاي کالبدي و حس دلبستگی به مکان است

 ؟کدامندهاي موثر در ایجاد حس دلبستگی به مکان  شاخص 

 ایجاد حس دلبستگی به مکان گردد؟تواند باعث  آیا معمار می 

 گردد؟ هایی در فضاي باز مسکونی باعث افزایش حس دلبستگی به مکان می چه ویژگی 

  .گردد در راستاي نیل به پاسخ سواالت اساسی، سواالت پیرو دیگري نیز مطرح می
 ارزیابی فضاي باز مسکونی بر چه معیارهایی استوار است؟ 

 است؟ رگذاریتأثت اجتماعی در ارزیابی انسان از فضا آیا پیوندهاي انسانی و تعامال 

 ي در میزان حس دلبستگی به مکان دارد؟ریتأثي فضاي باز  آیا گونه 
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  یپژوهش هیفرض
 را آنکاربران غالبا نسبت به مکانی حس دلبستگی دارند که "پژوهش حاضر بر این فرض کلی استوار است که 

ي شکل دهنده حس دلبستگی به مکان، ها گذاري عامل ینرو شناخت و ارزشاز ا  ،"دانند می "مطلوب"واجد کیفیاتی 
اگر چه معناي لغت مطلوب بسیار گسترده و وسیع است، اما در . کند یاري می "مطلوب"معماران را به طراحی فضاي 

  .پردازد گردد، می گیري حس دلبستگی می این پژوهش تنها به بخشی از آن که منجر به شکل
هاي مسکونی در میزان حس دلبستگی ساکنان به  د کیفیات فضایی و کالبدي فضاي باز مجتمعرس به نظر می

فضاي باز در . تغییر در کیفیات فضاي باز، ارتباط مستقیم در ایجاد حس دلبستگی دارد. محل سکونت موثر است
با طراحی مناسب فضاي . هاي روزمره است زندگی امروزي با توجه به ماهیت آن دربرگیرنده بخش عظیمی از فعالیت

طراحان از طریق افزایش ارزیابی مثبت فضا، مبتنی بر .  توان پیوند افراد و محل سکونتشان را  افزود باز عمومی می
  .گذارند ریتأثکیفیت فضایی و همچنین  فرصت ایجاد عملکردهاي متفاوت، بر حس دلبستگی به مکان 

  

  روش پژوهش
گیري و کمی  است اما به دلیل استخراج معیارهاي خاص و قابل اندازه، کیفی  اگر چه ماهیت این پژوهش

هاي  مشخصه. گیرد ي همبستگی مورد استفاده قرار می شدن، تلفیقی از راهبردهاي کمی و کیفی در قالب شیوه
 -به کمک راهبرد علی. وابسته است ریمتغفضاي باز مسکونی متغیر مستقل و میزان حس دلبستگی به مکان 

  .شود هاي فضاي باز مسکونی بر حس دلبستگی ساکنان بررسی می ویژگی ریتأثمیزان  ،اي مقایسه
الگـوي  "تعیینمتغیرهایاصـلیحس دلبسـتگی بهـروش    . گیـرد  مطالعات موردي بخش اعظمی از کار را در برمـی 

ــادالت ســـــــاختاري ــورتمیپذیرد10"معـــــ ــت. صـــــ ــاختاریاالگویی کلیمیانمتغیرهااســـــ . هدفازآنایجادســـــ
ــودمی  ــتفادهازتحلیلعامل،اینامکانبه وج ــع   بااس ــتگی در مجتم ــس دلبس ــدکهعواملمؤثردرایجاد ح ــکونی   ای ــاي مس ه

به کمک روش بار عـاملی،  . هرعاملبستهبهوسعتو اهمیتخودمتشکالزچندویاچندینمتغیرمستقلدیگر است. مشخصگردند
هـا،   تحلیل سؤال. گردد پنهان تعیین میهاي سازنده بر متغیرهاي وابسته مشخص و سهم آنان در تعریف متغیر  سنجه

بررسـی روایـی   . گیـرد  انجـام مـی   19ي  نسـخه 11اس.اس.پی.ي اولیهدرنرمافزاراسها محاسبات پایایی و روایی و آزمون
ي اصـلی در   فرضیهشود و  میاجرا ، 1813ي  نسخه12اس. اُ. ام. ي توسط نرم افزار ايدییآزمون تحلیل عاملیتأ و ساختار

  .خواهند گرفتقرار  بررسیمورد دلبستگی و ارزیابی فضاي باز مسکونی ي حس  خصوص رابطه

                                                   
10  Structural equating modeling(SEM) 
11 SPSS Software 
12AMOS 

 يها و خطاها انسی، واریعامل ير بارهایتواند مقاد یشده، م يریاندازه گ يرهاین متغیانس بیووارکو  ین نرم افزار با استفاده از همبستگیا13
ر استفاده یل مسین تحلیو همچن يدییتا یل عاملی، تحلیتشافکا یل عاملیتحل ياجرا يتوان برا یند، و از آن مکا استنباط یرا برآورد  پنهانیرهایمتغ

  .ردک
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  نتایج
  

. ي کیفیات فضاي باز مسکونی و حس دلبستگی به مکان صورت گرفته است این پژوهش جهت تبیین رابطه
هایی از محیط است که در نهایت منجر به ارتقاي  افزایش حس دلبستگی با تغییر در ویژگی ،هدف اصلی پژوهش

 .نتایج طرح در راستاي پاسخ به سواالت اساسی زیر شکل گرفته است. کیفیت محیط مسکونی گردد

 ؟کدامندهاي موثر در ایجاد حس دلبستگی به مکان  شاخص 

 به مکان گردد؟تواند باعث ایجاد حس دلبستگی  آیا معمار می 

 گردد؟ هایی در فضاي باز مسکونی باعث افزایش حس دلبستگی به مکان می چه ویژگی  
هاي بخش نظري  سپس یافته. ابتدا به صورت اجمالی بر روند انجام پژوهش، مروري خواهد شد بخشدر این 

در این قسمت عالوه بر پاسخ به سواالت . استخراج خواهد شدپژوهشاصلی   و تجربی پژوهش با یکدیگر تلفیق و نتیجه
ریزي و طراحی  ، مجموعه معیارهایی در حوزه راهنماي طراحی جهت برنامهپژوهشاصلی مطرح شده در ابتداي 

هاي استفاده کننده از نتایج  در بخش بعد دستاوردهاي پژوهش و گروه. گردد هاي مسکونی ارائه می فضاي باز مجتمع
  . گردد هاي آتی در راستاي تکمیل فرایند این کار پیشنهاد می شود و در نهایت پژوهش می معرفی

  معیارهاي ارزیابی حس دلبستگی به مکان
مندي و تداوم  ي انسان و مکان است که به منظور بهره ي رابطه مرتبهنیتر یعالاحساس دلبستگی به مکان 

شود که انسان  اي به پیوند فرد با مکان منجر می این حس به گونه .اي دارد حضور انسان در مکان، نقش تعیین کننده
ها، معانی، عملکردها، شخصیت و نقشی براي مکان  هاي خود، از نشانه داند و بر اساس تجربه خود را جزئی از مکان می
اي او مهم و باشد و در نتیجه مکان بر این نقش نزد او منحصر به فرد و متفاوت می. سازد در ذهن خود متصور می

پیوند میان انسان و محیط است؛ در اثر این رابطه، مکان م ي ه حس دلبستگی به معنی رابطه.گردد قابل احترام می
اغلب، . شود و اهمیت فضا براي شخص، باالتر از یک نقطه در دستگاه مختصات است گاهی روانی بدل می ربه لنگ

هاي اصلی  شاخص. خورد گذرد و با خاطرات جمعی پیوند می هاي شخصی می حس دلبستگی به مکان از سطح تجربه
  . سازنده حس دلبستگی به مکان حس هویت مکان و حس وابستگی و پیوندهاي اجتماعی هستند

. هاي مختلف نیز اشاره دارد هاي خاص، بلکه شباهت میان مکان ها، نه تنها به تمایز میان مکان هویت مکان
ها  هویت ویژگی اساسی تجربه مکان. ها است ها و حتی ملت ها، مکان ت دیگر انسانفرد همواره در حال شناسایی هوی

. گذارد می ریتأثگرفته و هم بر آن  ریتأثهاي انسان  اي که هم از تجربه است؛ ویژگی
هاییمشتر هایمختلفبههمراهداشتهباشد،اماهموارهزمینه هاواجتماع هایمتفاوتیرابرایگروه گرچهیکمکانخاصممکناستهویت

ها متمایز  اي بوده و به واسطه آن از سایر مکان هر مکان داراي مشخصه .کوتوافقیدربارههویتمکانمیانافرادوجوددارد
وجه دیگر . سازد استفاده و حضور در مکان ترغیب میه تمایز کاربران را ب. یابد شود و کیفیتی منحصر به فرد می می
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اي خاص  هایی که یادآور موضوع و یا حادثه مکان. ي فرد است ی آن با گذشته و ارتباط با پیشینهخوان همهویت 
تواند  این هویت فارغ از یادآوري خاطرات می.ابندی یمگردند و هویتی ویژه  ها می هستند براي فرد متمایز از سایر مکان

ایز، پیوستی و از جهت هویت با سه عامل اصلی تم. برخاسته از معنا و مفهومی گردد که براي فرد با مکان همراه است
  .یابد معنا شکل می

 .باالتریاستت هرچهدلبستگیبیشتریدرانساننسبتبهیکمکانوجودداشتهباشدآنفضاواجدکیفی
قرارگیرد ونیازهایویرابرطرفکندو تر سهلدادهوبااودرتعاملیر اینامرمستلزمآناستکهمکان،بیشترانسانرامخاطبقرا

عامل زمان نیز فارغ از کیفیات . وجه اصلی وابستگی به مکان است بنابراین رضایت. ظرفیمناسببرایالگوهایرفتاریاوباشد
این وابستگی زمانی که با تملک همراه . هاي فضا منجر به ایجاد پیوند و وابستگی بین فرد و مکان گردد و ویژگی

امل بر این اساس وابستگی به مکان با سه ع. هاي مکان شکل گیرد ها و نارسایی تواند علی رغم ضعف باشد، می
  .گیرد رضایت، حس مالکیت و اقامت طوالنی مدت شکل می

وجه دیگر حس دلبستگی فارغ از کیفیات محیطی و فضایی، منبعث از پیوندهاي اجتماعی و تعامالت انسانی 
مکان به این تعامالت شکل داده و عامل مشترك بین جمع است، در این حالت مکان . است که در مکان وجود دارد

  . گردد ي تعامالت اجتماعی جاري در آن، دلبسته به مکان می وت براي فرد یافته و او به واسطهکیفیاتی متفا
ي  از آن رو که یکی از اجزاي حس دلبستگی به مکان، مکان به عنوان عامل مورد دلبستگی است، مطالعه

  .فضاي باز مسکونی به عنوان مکان دلبستگی ، مورد تمرکز پژوهش است

  فضاي باز مسکونی معیارهاي ارزیابی
فضاي باز مسکونی مفهوم جدیدي است که ماحصل زندگی جمعی و مجتمع نشینی امروزي جایگزین 

هاي بسیاري بین این دو وجود دارد، اما از نظر  گر چه از لحاظ ماهوي و شکلی تفاوت. هاي خصوصی شده است حیاط
هاي ماهوي بر عملکرد آن سایه انداخته و  ین تفاوتهر چند ا. رود، کاربري مشابه داشته باشند عملکردي انتظار می

  . هاي مسکونی موجود به محل گذر و یا توقف خودرو نزول یافته است آن در بسیاري از مجتمع شان جهینتدر 
ي آن با حس دلبستگی، تدوین الگوي ارزیابی ضروري  جهت نیل به ارزیابی فضاي باز مسکونی و کشف رابطه

جه به ماهیت نیمه عمومی و نیمه خصوصی فضاي باز مجتمع مسکونی، از تلفیق ادبیات موجود از این رو با تو. است
هاي عملکردي  ویژگی. هاي عملکردي، فضایی و مدیریتی حاصل شد در این زمینه، الگوي سه بخشی ارزیابی ویژگی

هاي  یی نیز شامل عاملهاي فضا ویژگی. متوجه سه نوع عملکرد گزینشی، ضروري و اجتماعی مطابق الگوي گل است
ي ایرانی و  هاي حیاط در خانه از سوي دیگر با توجه به ویژگی. ها است انسجام و خوانایی برگرفته از الگوي کاپالن

با توجه به ماهیت . بستر فرهنگی موجود، حریم خصوصی و طبیعت گرایی نیز به عوامل ارزیابی فضایی، افزوده شد
یابد، چنانچه در سطح مشخصات فضایی و فعالیتی  مدیریت از فضا اهمیتی ویژه می نیمه عمومی فضاي باز نگهداري و

  .گذار است ریتأثدر ارزیابی فضاي باز 
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  معیارهاي موثر بر ایجاد حس دلبستگی
این همبستگی بر نقش . هاي فضاي باز با حس دلبستگی دارد نتایج پژوهش داللت بر  همبستگی باالي ویژگی

شد، نتایج حاکی  بر خالف آنچه تصور می. کند فضا بر ایجاد پیوند بین انسان و مکان تاکید می معمار به عنوان طراح
  . از برتري نقش معمار بر پیوندهاي اجتماعی است
هویت مکان داللت بر وجه . هویت مکان و حس دلبستگی است 0.9نتایج پژوهش حاکی از همبستگی باالي 

ي  هاي درخور فرهنگ و پیشینه بنابراین خلق مکان. تراك مکان با فرد داردها و وجه اش تمایز مکان از سایر مکان
ي جمعی بسیار در ایجاد حس دلبستگی  ساکنان و  همچنین فراهم نمودن بستر حدوث واقعه و تشکیل خاطره

.  توجه دوم اثرگذار بر دلبستگی رضایت فرد در دو مقیاس فضاي داخلی و فضاي باز از محل زندگی اس. دخیل است
وجه سوم ماحصل گذشت زمان و طول مدت اقامت فرد در مکان و همچنین حس مالکیت وي چه به صورت حقوقی 

را  ریتأثترین  ي پژوهشگر، پیوندهاي اجتماعی کم بر خالف انتظار اولیه. و چه به صورت معنوي نسبت به مکان است
گذار بر حس دلبستگی شامل  ریتأثبر این اساس موارد اصلی . هاي موجود با حس دلبستگی دارد در بین شاخص

  .شوند موارد زیر می
هاي مجتمع، حتی قبل از استفاده از فضا و در برداشت اولیه نیز، در ایجاد  ویژگی: انتخاب محل سکونت

دلیل موقعیت اجتماعی و یا کیفیات آپارتمان و یا فضاي باز هایی که به  ساکنان مجتمع. حس دلبستگی موثر است
از طرف دیگر در صورتی که انتخاب . اند، بیش از سایرین به مکان دلبسته هستند براي زندگی انتخاب نموده را آن

  .یابد مجتمع، به دلیل شباهت به مکان دیگري باشد، احتمال ایجاد حس دلبستگی افزایش می
مستقیم ارزیابی انسجام، خوانایی، طبیعت گرایی و  ریتأثهاي پژوهش حاکی از  افتهی: هاي فضایی ویژگی

همچنین ایجاد مشخصه و ویژگی مخصوص وجه تمایز مجتمع با سایر . وجود حریم خصوصی بر حس دلبستگی است
اي جاري از سوي دیگر عملکرده. مستقیم در حس دلبستگی دارد ریتأثها منجر به شکل گیري هویت مکانی،  مکان

بنابراین در صورتی که فضا، افراد را به استفاده تشویق نماید، . مثبت در ارزیابی فرد از فضا دارد ریتأثدر فضاي باز 
  . شود تر می پیوند افراد و مکان قوي

ارزیابی اجتماعی . گذار هستند ریتأثهاي اجتماعی از دو جهت بر حس دلبستگی  ویژگی: تعامالت اجتماعی
هاي فضا براي افزایش تعامالت از سوي دیگر بر حس  فرد از محیط و میزان شناخت و تعامالت او از یک سو و قابلیت

شناسند و با آنان مراوده و تعامل دارند، بیشتر  هایی که در آن دیگران را می افراد به مکان. دلبستگی موثر است
از . مستقیم و مثبت دارد ریتأثقت پیوندهاي اجتماعی جاري در مکان بر پیوند فرد با مکان در حقی. دلبسته هستند

  .گردد هاي برقراري تعامل نیز باعث افزایش حس دلبستگی می سوي دیگر ایجاد فضاها و فرصت
ر گردد؛ حتی اگ اقامت طوالنی مدت در یک مکان باعث ایجاد پیوند بین فرد و مکان می: مدت زمان اقامت

هاي سریع که ماحصل زندگی امروزي  بدیهی است نقل مکان. مکان مطلوب فرد نباشد و رضایت از آن حاصل نشود
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هایی با محل زندگی قبلی ساکن  جدید واجد شباهت  از طرفی اگر مجتمع. منفی دارد ریتأثاست، بر حس دلبستگی 
  . یابد باشد، حس دلبستگی افزایش می

هاي مختلف قابل  رضایت در ابعاد و مقیاس. مستقیم در حس دلبستگی دارد ریتأثمقبولیت فضا، : رضایت
چنانچه رضایت در مقیاس آپارتمان و مجتمع با حس دلبستگی همبستگی دارد و رضایت در مقیاس . بررسی است

  .ي در دلبستگی به مجتمع نداردریتأثمحلی 
  

ترین  و حس دلبستگی و استخراج مهم ي بین کیفیات فضاي باز مسکونی کشف رابطهپژوهشهدف اصلی این 
گیري این  با این وجود، با توجه به بستر شکل. عوامل اثرگذار بر حس دلبستگی است، که به تفصیل شرح داده شد

ي راهنماي طراحی در کنار اهداف اصلی شکل گرفت، که  ي معماري، مجموعه راهکارهایی در حوزه در حوزهپژوهش
از آنجا که راهنماي طراحی پل میان . راتر از الزامات مذکور در شرح پژوهش مطرح شودتواند به عنوان پیوستی ف می

راهنمایی، در قالب معیارهاي فضایی و   ، در ادامه)1387, منش بایشک,بهزادفر(اي است  پژوهش و فعالیت حرفه
  .اجتماعی موثر بر حس دلبستگی شرح داده خواهد شد

  هاي فضایی موثر بر  حس دلبستگی ویژگی
در مقیاس کالن طراح . هاي طراحی در دو مقیاس طراحی کالن مجتمع و خرد فضاها  ارائه شده است ویژگی

تواند در ایجاد حس دلبستگی سهیم  ها می ي چیدمان بلوك ریزي تعداد واحدها، تعداد طبقات و نحوه از طریق برنامه
  . گر در پیوند انسان و مکان موثر استها با یکدی در مقیاس خرد کیفیات طراحی فضاها و ارتباط آن. باشد

 مقیاس طراحی  
o تر از  بیش) واحد 200زیر (هایی با مقیاس کوچک  ها حاکی از آن است که حس دلبستگی در مجتمع یافته

هاي کوتاه و میان مرتبه  همچنین دلبستگی در مجتمع. است) واحد 500تا  200بین (مقیاس متوسط 
  . ستهاي بلند مرتبه ا بیشتر از مجتمع

o حس دلبستگی وجود دارد نیتر کمي متمرکز  ي پراکنده بیشترین میزان و در گونه در گونه . 

o در این گونه، . ها است ي متمرکز فضاي باز به نحو محسوسی کمتر از سایر گونه حس دلبستگی در گونه
کنان نقاط دورتر تمرکز فضاي باز در بخش مشخصی از زمین، امکان استفاده از آن را به صورت مستمر از سا

 .دهد کاهش می

 انسجام فضایی 

o  هاي ارزیابی فضاي باز در حس  را از میان ویژگی ریتأثانسجام و به هم پیوستگی فضایی، بیشترین
 .  دلبستگی دارد
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o بنابراین . ها با یکدیگر در ارزیابی ساکنان از کل فضا موثر است ابعاد و موقعیت خرد فضاها و ارتباط آن
اد و میزان و ارتباط خُرد فضاها واجد اغتشاش و بی نظمی باشد، در ارزیابی فرد از فضا که ابع  زمانی

 . آید خلل وارد می

 فضاهاي خصوصی 

o وجود فضاهاي خصوصی دومین معیار اصلی موثر کیفیت فضاي باز بر حس دلبستگی است. 

o  نچه علی رغم چنا. مفهوم فضاي خصوصی در فضاهاي باز عمومی مفهومی تعدیل شده و نسبی است
ماهیت عمومی فضاي باز مسکونی، به صورت متوسط ساکنان حریم خصوصی براي خود متصور 

. ي ایرانی است هاي مسکونی موجود فارغ از محرمیت در حیاط خانه حریم خصوصی مجتمع. هستند
 منظور از حریم خصوصی، مکانی است که افراد امکان نشستن در آن بدون ایجاد مزاحمت توسط سایر

  . ساکنین را داشته باشد
o هایی که فضاهاي  ایجاد حریم خصوصی مستلزم وجود سلسله مراتب فضایی است، از جهت در مجتمع

 .هستند قائلمتنوع در آن وجود دارد، افراد حریم خصوصی بیشتري براي خود 

o رگذاریثتأها با ایجاد سلسله مراتب دسترسی و تنوع فضایی بر ایجاد حس محرمیت ي بین بلوك فاصله 
 . است

 طبیعت گرایی 

o  ،مستقیم بر تلقی ساکنان از مجتمع دارد و سومین  ریتأثنزدیکی به طبیعت و استفاده مستمر از آن
 .  معیار ارزشمند افزایش حس دلبستگی با شاخص ارزیابی فضایی است

o این . طراحی مجتمع باید به نحوي باشد که ارتباط مستقیم و مستمر ساکنان با طبیعت حفظ شود
 . تواند شامل گذر روزانه از آن و یا چشم انداز همیشگی فضاهاي داخلی به فضاي سبز باشد ارتباط می

o جوددر صورت و(هاي ردیفی و پراکنده، ساکنان در ارتباط مستقیم با طبیعت  ي مجتمع در گونه (
  ي متمرکز در ایجاد حس دلبستگی گردیده هستند، که از دالیل برتري این دو گونه نسبت به گونه

 .است

 خوانایی 

o  بر خالف اهمیت خوانایی در فضاهاي باز عمومی، نقش آن در ارزیابی فضاي باز مسکونی کمتر از سایر
 . معیارها است

o ي وي از محل سکونت، درك مکان براي  جربههاي فضا به مدد استمرار حضور و ت علی رغم پیچیدگی
 . محسوسی ندارد ریتأث؛ بنابراین خوانایی در ارزیابی فضاي باز مسکونی گردد یمفرد ساده 

o سازد واردان ساده می هاي مکان یافتن راه را براي تازه حضور نگهبانان و راهنما در کنار ویژگی. 

 هویت مکانی 
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o این . مستقیم دارد ریتأثجاد هویت مکانی و حس دلبستگی ي خاص در فضاي باز بر ای وجود مشخصه
 . ها باشد تواند شامل آبنما، استخر، طرح کاشت، تندیس و یا موقعیت و حجم بلوك مشخصه می

o هاي مناسب جهت ایجاد  بنابراین فضاها و فرصت. اند هایی که از آن خاطره دارند، وابسته افراد به مکان
هاي ملی و مذهبی و یا فضاهاي  تواند شامل گردهمایی فرصت میاین . خاطره باید فراهم گردد

 .کند، باشد ي فضاهاي جمعی و مکث که امکان ایستادن و تعامل در آن تقویت می دربرگیرنده

 ها و همسایگی جداره  
o ها باید به نحوي باشند که عالوه بر تعریف نمایی شایسته مجتمع، حس محصوریت را نیز  القا  جداره

 . نمایند

o بنابراین طراحی آن باید . ي اطراف از اهمیت زیادي برخوردار است امنیت و قابل دسترسی بودن جداره
و مکث را براي ساکنان  تأملبه نحوي باشد که عالوه بر امکان نظارت مستقیم بر تمام نقاط آن، فرصت 

 .فراهم آورد

 مشارکت ساکنین 

o صت دخالت و تغییر در محیط را بدهد و افراد را بایست به صورتی باشد که به افراد فر طراحی فضا می
این . یابد در نگهداري مجتمع دخیل نماید و در نتیجه حس مسئولیت و حس مالکیت افراد افزایش 

دخالت طیف متفاوتی از تغییرات همچون کاشت، نگهداري و آبیاري فضاي سبز تا  تغییر در مبلمان را 
 . تواند در برگیرد می

o گردد افراد ساکن در بلوك آن  طراحی شده مشخص در اطراف هر بلوك، باعث می اختصاص فضاي باز
باغبانی کردن بزرگساالن و یا بازي کودکان در فضاي اختصاصی هر بلوك . ي خود بپندارند فضا را ویژه

 . گردد باعث تقویت حس دلبستگی می

o استقرار مبلمان مناسب در این دهد،  ها رخ می اي از تعامالت در مجاورت بلوك از آنجا که بخش عمده
از طرف .  مستقیم در حس دلبستگی دارد ریتأثدهد و افزایش تعامالت،  حوزه، تعامالت را افزایش می

هاي فضاهاي داخلی همچون مطالعه و گفتگو را به  دیگر این مبلمان امکان انتقال بخشی از فعالیت
ها بهتر است به نحوي باشد که عالوه بر  طراحی بخش مجاور بلوك. سازد فضاي اطراف بلوك ممکن می

 . آنکه فضاي پنهانی در آن قرار نگیرد، از دید افراد خارج از آن بلوك محفوظ باشد

 انعطاف پذیري 

o  از آنجا که ساکنان مجتمع را طیف وسیعی از افراد از قشرهاي مختلف اجتماعی و ساختار جمعیتی
 . هاي افراد متفاوت باشد باشد که پاسخگوي خواستهدهد، طراحی آن باید به نحوي  متعدد تشکیل می
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o  کودکان بیشتر مشتاق فضاهاي ایمن براي بازي، نوجوانان خواهان فضاهاي ورزشی و سالمندان
بنابراین طراحی باید داراي . انداز هستند دوستدار فضاهاي ایمن و ساکت و در عین حال داراي چشم

 . از رضایت افراد متفاوت باشدتنوع و انعطاف پذیر الزم جهت برخورداري 

o هاي مجاور به یک فضاي جمعی دسترسی داشته و  تواند به نحوي باشد که بلوك استقرار فضاي باز می
این سلسله مراتب فضایی منجر به افزایش . در نهایت تمام مجتمع داراي فضاي جمعی مشترك باشند

  . گردد ف حریم خصوصی میها با درجات مختل تنوع فضایی و خلق طیف متفاوتی از مکان

  معیارهاي اجتماعی  موثر بر  حس دلبستگی
تعامالت اجتماعی بر حس دلبستگی به مکان، به دلیل کاهش تمایل  ریتأثرغم تاکید الگوي نظري بر  علی

  . همسایگان به روابط اجتماعی، نقش پیوندهاي اجتماعی بر حس دلبستگی تنزل یافته است
رغم تمایل زیاد ساکنان به  علی. هاي موجود متفاوت از سطح انتظار است کیفیت روابط همسایگی در مجتمع

شناسند و آنان را در سطح  ارتباط با همسایگان، چنانچه به طور متوسط اذعان شده است سایر ساکنین را می
به صورت مستقیم به  گاه چیهباًیتقر. تها بسیار کم اس ي مستقیم آن دانند، اما رابطه شخصیت خود و خانواده می

تواند شامل قرض دادن اشیا به همدیگر، مراقبت از فرزندان و یا خرید  این کمک کردن می. کنند یکدیگر کمک نمی
تر  این بر خالف شیوه گذشته است که روابط همسایگان حتی از روابط خانوادگی گاهی پررنگ. براي همدیگر باشد

  . نمود می
امنیت را وابسته به مشخصات کالبدي  نیتأمپژوهش حاکی از آن است که ساکنان بیش از آنکه هاي  یافته

از سوي دیگر ماندگاري فضاي سبز منوط به . دانند مجموعه بداند، مدیریت و نگهداري را در حفظ امنیت مسئول می
هداري به ساکن واگذار ي نگ افراد، وظیفه کهاي کوچک مقیاس به دلیل احساس تملّ در خانه. نگهداري است

شدن حس مالکیت، نقش مدیریت و نگهداري مجموعه در حد مشخصات فضایی آن در  رنگ کمگردد، اما با  می
ي همبستگی بین مدیریت مجموعه و حس دلبستگی، کمتر از کیفیات  هر چند رابطه. یابد ارزیابی مکان ارتقا می

  . فضایی و عملکردي است
از طرفی شرکت در . نسبت به مجتمع حس مالکیت داشته باشند، بیشتر استحس دلبستگی در افرادي که 

از این طریق ساکنان در مدیریت و . مستقیم در حس دلبستگی دارد ریتأثمدیره و عضویت در آن  أتیهجلسات 
 هاي موجود آشنا از طرفی با مشکالت و محدودیت. نمایند نگهداري مجتمع شریک شده و جهت ارتقاي آن تالش می

  .  است رگذاریتأثگردیده و پیشنهادات آنان در مدیریت مجتمع 

  دستاوردهاي پژوهش
 بـر ایـن مبنـا   . است هاي مسکونی فضاهاي باز مجتمعبه اصول و مبانی طراحی  یابی هدف از این پژوهش دست

را براي ارتقاي فضـاي   هایی ي آن آموزهها افتهباشند که ی میکنندگان آن، معماران منظر و معماران  ترین استفاده اصلی
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از آنجـا کـه تـاکنون چـارچوب کـاملی بـراي ارزیـابی و سـنجش و         . دهـد  ي مسکونی در اختیار آنان قرار میها طیمح
هاي مسـکونی تعریـف نشـده اسـت،      همچنین الگوي راهبردي افزایش کیفیت فضاهاي باز به صورت خاص در مجتمع

ــاز ،توانمندسازیمتخصصانمعماریدرشــناخت بهتــر خصوصــیات کالبــدي پژوهشدستاورداصــلیاین یکــی از  فضــاهاي ب
هاي تعامالت اجتماعی در فضاي باز است؛ که سبب ارتقا حس دلبسـتگی سـاکنین بـه     هاي مسکونی و ویژگی مجتمع

  . خواهد شد سکونتشانفضاهاي 
 .ش جهت تفکیک اراضی بهره برندتوانند از نتایج این پژوه ریزان شهري می در مقیاس کالن، طراحان و برنامه

ها و  ریزان جهت طرح گیري برنامه تواند در تصمیم هاي مسکونی می نتایج طرح در خصوص مقیاس و ابعاد مجتمع
  .هاي شهري مفید باشد برنامه

ي  هایی که سابقه ریزي شهرهاي جدید و مکان با توجه به لزوم توجه پیوند انسان و مکان در طراحی و برنامه
تواند در ایجاد حس دلبستگی و تمایل افراد به سکونت و  هاي این پژوهش می طوالنی مدت ندارند، یافته ساخت
  . براي ارتقاي محل مفید واقع گردد ها آنتالش 

توانبهیک دستورالعملمشخصدسـتپیدانمود، یکـی دیگـر از     با توجه به این که درحوزهطراحیو برنامه ریزي نمی
در طراحـی فضـاهاي بـاز     رگـذار یتأثهـاي   اهم نمودن الگـوي ارزیـابی و معرفـی شـاخص    دستاوردهاي این پژوهش فر
ییدر اختیار طراحانقرار خواهددادکهبااسـتفادهاز  ها روشدر واقع اینالگوي ارزیابی،معیارهاو.مسکونی براي معماران است

  . آندرفرآیندطراحی، راهکارهاي اجراي براي ارتقاي فضاهاي جمعی را پیشنهاد نمایند
ي  هاي مشابه در حوزه تعمیم الگوي نظري پژوهش در سایر پژوهشپژوهشاین دیگر دستاوردهاي از 

الگوي   .تواند به عنوان الگوي پایه مورد استفاده قرار گیرد میپژوهشهاي این  یافته. شناسی است روانشناسی و جامعه
الگوهاي نظري و نتایج آماري . مفید باشدتواند براي محققان حوزه معماري و شهرسازي نیز  نظري اصلی پژوهش می

اي این  ریزي شهري که از نتایج حاشیه هاي برنامه ي اجتماعی با خصوصیات کالبدي در موقعیتها افتهی
  .مورد استفاده محققان علوم روانشناسی قرار گیرد تواند یمباشد نیز  میپژوهش

به کمک راهکارهاي . کند نیتأمعامل را تواند بخشی از اهداف پدافند غیر  حس دلبستگی به مکان، می
در زمان رویارویی با مشکل، نیروهاي  هتوان افراد را نسبت به مکان متعهد و مسئول نمود به نحوي ک معماري می

ي علوم نظامی و پدافند غیر عامل نیز  تواند در حوزه بنابراین نتایج این پژوهش می. مردمی درصدد حفظ مکان برآیند
  .مثمر باشد

 هاي آتی پیشنهادپژوهش

بایدموضوعاتمتعددو  نمایدکهمی یحس دلبستگیازآنجامشکلمی پژوهش در حوزه
هاي  شناسیو علوم دیگر تحتمقوله شناسی،جامعه هایمختلفروان یراازحوزها دهیچیپ

  .یبرایتدقیق موضوعاتمطرحشدهصورتپذیردتر گستردهیمختلفتحقیقاتها بخشازاینروالزماستتادر.محیطیگردهمآورد
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پژوهش حاضر معطوف به فضاي باز مسکونی بوده و فارغ از کیفیات داخلی فضاي مسکونی به ارزیابی حس 
ها و حس دلبستگی  هاي پژوهش مبنی بر همبستگی رضایت از فضاي داخلی آپارتمان یافته. دلبستگی پرداخته است

فضاي  ریتأثوهشگر نیز مطالعه در خصوص ي آتی پژ برنامه. نماید بر اهمیت مطالعه در مقیاس فضاي داخلی تاکید می
ي دکتري  داخلی خانه در حس دلبستگی در شهرهاي جدید است که در قالب یک دوره تحقیقاتی پس از پایان دوره

اما به دلیل اهمیت و وسعت موضوع، نیاز است که پژوهشگران مختلف . در دانشگاه فنی برلین صورت خواهد گرفت
  .یاي متفاوت آن را مورد مطالعه قرار دهنددر بسترهاي اقلیمی و جغراف

الزم است که . لحاظ نشده استپژوهشاي در ایجاد حس دلبستگی در این  همچنین کیفیات محلی و منطقه
گر چه پیش . تر محلی صورت پذیرد و اثر هر کدام بر یکدیگر سنجیده شود هاي تکمیلی در دو مقیاس بزرگ پژوهش

این حوزه صورت گرفته است، اما حس دلبستگی در فضاي شهري و محلی نیازمند هاي محدودي در  از این، پژوهش
  .باشد تر در بسترهاي فرهنگی متفاوت می تحقیقات وسیع

هاست، اما در این  هاي تفرجی و تفریحگاه در اکثر منابع جهانی موجود حس دلبستگی معطوف به مکان
ي سایت تفریحی و تاریخی  گردد در حوزه یشنهاد میخصوص متنی منتشر شده در ادبیات فارسی وجود ندارد، پ

  . صورت پذیرد
هاي ارزیابی در این پژوهش قابل تعمیم به فضاهاي عمومی و خصوصی نیست، به دلیل ماهیت نیمه  شاخص

. ها در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است نیمه خصوصی فضاي باز مسکونی تلفیقی از این شاخص - عمومی
هاي تکمیلی استخراج  هاي محیطی بر حس دلبستگی در سایر فضاها، الزم است شاخصه ویژگی ریتأثه جهت مطالع

  . گردد
ي انسانی و اجتماعی، ها مؤلفهبه  توجهبه دلیل ماهیت پژوهش و وابستگی آن به دانش معماري، علی رغم 

ي برخاسته از علوم ها همؤلفهاي کالبدي و فضایی گشته، چه بسا که  توجه اصلی محقق معطوف به ویژگی
شود در مطالعات  پیشنهاد می. ي حس دلبستگی داشته باشد تري بر مقوله محسوسریتأثشناسی  شناسی و روان جامعه

  .هاي انسانی و اجتماعی تکمیل گردد آتی، الگوي نظري استخراج ویژگی
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  .27- 16: 13+12 ,رانیا يمعمار ي دو فصلنامه. يمنظر شهر. 1382رضا , يصبر روسیس
  .روزنه, تهران, اهل کجا هستم؟. 1383 دیمروار, یاصفهان یقاسم
  .تهراندانشگاه , تهران, نیدحسیس, ینیبحر:مترجم, ها و طرح ها هیرو یگونه شناس ،يشهر یطراح. 1386جان , لنگ
  .تهران, 1385نفوس و مسکن  یعموم يسرشمار جینتا. 1385 رانیآمار ا مرکز
فرهنگ , تهرانعبدالکریم , گواهی:مترجمانسان متجدد  يبحران معنو - عتیانسان و طب. 1379حسین , نصر
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 دیدانشگاه شه, تهران, نی،پرويگناباد:مترجم,  دون ل خ ن اب  ه دم ق از م  يا ده يز و گ  ت رداش ب. 1363آلبرت , ادر ن  ير ص ن
  .یبهشت

  .معمار نشر, تهران, ان،یداحمدیس, رضایعل:مترجم, حضور، زبان و مکان:  يمعمار .1381 انیستیکر, شولتز نوربرگ
  
 


