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  چكیده
ته حیات اجتماعی در روزگار معاصر با تغییر الگوهای زندگی شهری روبرو گش

که بر تعامالت فردی ،خانوادگی و اجتماعی تاثیر نا مطلوب داشته است 

دستیابی به مدل سنجش کیفی محیطی برای احیای این مناسبات و حفظ و ارتقای 

کیفیت محیط در فضای سبز محالت شهری تحت عنوان باغ خانواده هدف نگارش 

حیات شهری چند مقاله حاضر است  اهمیت باغ های خانواده در اعتالی کیفیت 

وجهی است از سویی عالوه برزیباسازی چشم اندازشهری در حفظ سالمت انسان ها 

تاثیر فراوانی دارند و از جهت دیگر با ایجاد بستر حضور خانواده درفضای 

بازشهری با تاثیر بر جنبه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی که 

دگی و زیست پذیری شهرها را پایه های پایداری شهری می باشند کیفیت زن

ارتقا داده و در رسیدن به وضعیت مطلوب تر محیطی شهرها موثر هستند.. 

چارچوب نظری پژوهش و روش تحقیق بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و مقایسه 

اسنادی و بررسی ادبیات موضوعی،  کیفی تحلیلی است ابتدا با استفاده از روش

آوری ومقایسه گردیدو سپس عامل های شکل  معنظریات موجود در این زمینه ج

دهنده کیفی محیطی و قابلیت های محیطی باغ خانواده را تعیین و آن دسته 

که قابل تحقق در بستر طراحی محیطی هستند را در قالب  مدل  سنجش کیفی 

 ریزمعیار گردید.  22شاخص و  5محیطی باغ خانواده تدوین گردید که شامل 
 

 یطیمح تی، قابل یطیمح یفیباغ خانواده ، مولفه ک كلیدي: هايواژه

 

  مقدمه -1
انسان امروزي به دلیل نحوه توسعه شهري و رویارویی با الگوي 

زندگی جدید ارتباط گذشته خود را از دست داده است؛این فقدان 

زمینه ساز ارتباط در زندگی روزمره و همچنین فشارهاي محیط مصنوع 

همه نیاز هاي بشري ماهیتی  ]1[مشکالت روحی و جسمی براي وي شده است 

جسمانی ندارند غذا، اجاره و خرده ریزه خانواده، اقالم مادي 

استاندارد زندگی را تشکیل می دهند، اما باید به خاطر داشت که هر 

خانواده خواست هاي دیگري در عرصه هاي آموزش و  سرگرمی و معاشرت 

ي اجتماعی دارد که اعطاي آن در صورت لزوم براي دستیابی به آنها ها

گرسنگی خواهند کشید. بسیاري از شهرسازان با این نظر موافق بودند 

که مدافعان زیباشهر در کارزار خود براي زیبا کردن، تمیز کردن و 

سبز کردن شهر نیازهاي روانی جمعیت شهرنشین را مدنظر قرار می 

مله فضاهایی که در شهرهای کهن ایرانی مد نظرطراحان .از ج]2[دادند 
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قرارداشته لکه های سبز شهری بوده اند که این مهم امروز جلوه 

بیشتری به خود گرفته است . پارک ها و فضاهای سبز،عالوه بر 

زیباسازی چشم انداز شهری در حفظ سالمت انسان ها تاثیر فراوانی 

طی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دارندوباتاثیربرجنبه های مختلف محی

که پایه های پایداری شهری می باشند کیفیت زندگی و زیست پذیری 

شهرهارا ارتقا داده وبا کارکردهای زیباشناختی خود در رسیدن به 

وضعیت مطلوب تر محیطی شهرها موثرند با وجود سابقه گسترده باغ در 

ی باشد  جنبه نو ایران ، باغ خانواده  مقوله ای جدید و متفاوت م

آورانه این تحقیق در تدقیق به ارتباط بخشیدن میان فرایند طراحی 

باغ خانواده با مولفه های کیفی محیط  می باشد هرچند که در مورد 

باغ خانواده در ایران مطالعه دقیقی صورت نگرفته ودر منابع فارسی 

 زبان تعریف مشخصی از آن نیست اما می توان گفت منظور از باغ

خانواده ، باغی است که حضور در آن مستلزم به همراه داشتن اعضای 

مکانی برای تفرج ، آسایش و از همه مهمتر گذراندن ]3[خانواده است 

وقت در کنار خانواده که سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در 

استحکام روابط اجتماعی و رشد تک تک افراد جامعه، نقش مهمی دارد. 

ستحکام خانواده و سالمت آن، زمینه سالمت عمومی را فراهم تالش برای ا

 می سازد که الزمه رسیدن به پایداری شهری است.
 

 

 روش انجام تحقیق -2
روش تحقیق بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و مقایسه کیفی تحلیلی 

اسنادی و بررسی ادبیات موضوعی،  است ابتدا با استفاده از روش

یسه گردیدو سپس عامل های آوری ومقا نظریات موجود در این زمینه جمع

شکل دهنده کیفی محیطی و قابلیت های محیطی باغ خانواده را تعیین و 

آن دسته که قابل تحقق در بستر طراحی محیطی هستند را در قالب  مدل  

 سنجش کیفی محیطی باغ خانواده تدوین گردید
 

 دبیات موضوعا-3
ست به بررسی وع الزم اپیش از بررسی چارچوب نظری موضحداکثر 

 تعاریف و مفاهیم پیرامون باغ خانواده بپردازیم

 

 باغ تعریف -3-1

دوده ای محصور می دانند کهه در آن بسیاری از اهل فن ، باغ را محوطه و مح

درختان و سایر گیاهان پرورش داده می شود کهه البتهه بههره ههای مهادی و 

معنوی فراوان دارد . در تعریف دهخدا "باغ محوطه ای که نوعًا محصور است و 

در آن گل و ریاحینن و اشجار مثمر و سبزی آالت و جز آنها غرس و زراعت مهی 

ن باغ را "محلی معموالً محصور کهه در آن گهل ههاا و کنند " و در فرهنگ معی

درختان را کاشته باشند " می خواند . همچنهین در فرهنهگ معهین " بوسهتان 

جایی است که گل های خوشبو در آن بسیار باشند" که قرابت زیادی با مفههوم 

باغ دارد و امروزه به درست یا غلط توسط مراجع رسمی به مفهوم پهارک ههای 

 ]2[ارمی رود.شهری به ک

 

 

 نوادهاختعریف  -3-2

تعریف خانواده در طول زمان با تغییراتی همراه بهوده اسهت. از یهک منظهر 

خانواده عبارتاست ازپیوند قانونی دو جنس مخالف بهر پایهه روابهط پایها، 

تقدس مذهبی، روابط عمیق عاطفی که با نوعی قرارداد اجتماعی و آثهار مههم 

انواده همهواره بها یهک در این منظر، معناي اصهلی خه ]5[فرهنگی همراه است
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قرارداد اجتماعی، پیوند حقوقی، اجتماعی و: عاطفی همراه می باشداز منظري 

دیگرازدواج فرایندي است از کنش متقابل دو فرد که با شرایطی قانونی و طی 

مراسمی تشکیل می شود و به طور کلی عمل آنهان مهورد پهذیرش قهانون قهرار 

فهوم محدود آن معنی می کننهد و قالهل برخی خانواده را در م ]6[گرفته است 

 اند که از یک واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد که به همراه
فرزندان پدیدآمده از آنان، خانواده تشکیل می شود. تعریف دیگري، خانواده 

را گروهی از افراد می داند که از راه خون، زناشویی و یا فرزندپروري بها 

یابند و طی یک دوره زمانی نامشخص، بها ههم زنهدگی مهی  یکدیگر ارتباط می

   ]7[کنند. 

 

 

 نوادهاخباغ تعریف  -3-3

با وجود سابفه گسترده باغ در ایران ، بهاغ خهانواده  مقولهه ای جدیهد و 

متفاوت می باشد  منظور از باغ خانواده ، باغی است که حضور در آن مستلزم 

ز همهه به همراه داشتن اعضای خانواده است مکانی برای تفهرج ، آسهایش و ا

ضهوابط طراحهی  203مهمتر گذراندن وقت در کنار خانواده،با نگاهی به نشریه 

متهر  50000تها  5000فضای سبز و مقایسه آن با وضع باغ های خانواده که بین 

مربع مساحت دارند در می یابیم که این باغ ها براساس مقیاس و حوزه نفهو  

متر برآورد مي شود 1000،  دارای مقیاس محله ای و شعاع حوزه ي نفو  آن نیز

از لحاظ مالکیت جزو باغ های خصوصی یا نیمه خصوصی بسته به نحوه اداره آن 

 ]2[ارزیابی می گردند .

 

 رچوب نظری اچ -4

 قابلیت های محیطی باغ خانواده -4-1

نقش اصلی آن که  2برای مطالعه قابلیت های محیطی باغ خانواده با توجه به 

اجتماعی جامعه از طریق خانواده ها و دیگهری بسهتری یکی ارتقای  سرمایه  

امن  برای کودکان که فرصت کسب تجربه در یک محیط خالق پرور و هویت زا بهه 

 تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد .

 تقای سرمایه اجتماعیدر ار قابلیت های محیطی باغ خانواده  -4-1-1

خهانواده و  – 2فهرد و خهانواده _ 1ظرفیت های باغ خانواده را در دو سهط  

وقتی سرمایه خانواده بهه عنهوان تعهامالت اجتماع ، مورد بررسی قرار داد  

اجتماعی مشتمل بر الگوهاي پیوند فیمابین اعضاي خانواده تعریهف مهی شهود 

حفظ و ارتقای آن مستلزم عمیق ساختن و تداوم بخشیدن بهه ایهن ارتبهاط از 

طریق ایجاد محیطی برای در کنار هم  بودن اعضای خانواده و انجام فعالیهت 

رقالب تفری  یا ورزش یا تفرج است کهه کهارکرد اصهلی های تعاون گرایانه د

باغ خانواده می باشد و در سط  ارتباط خانواده و اجتماع باید توجه داشهت 

که توان آفرینش باورها و التزام هاکه در اصل همان ظرفیت برقراري ارتباط 

با اجتماعات بیرونی مشابه )اعم از همسایه ها، نهادههاي محلهی و...م مهی 

ظرفیت مهم یک خانواده محسوب گردیده و تفاوت تولید سرمایه خانواده باشد، 

ها به همین عنصر بازمی گردد و همینطور  فعالیت گروهی اعضای خهانواده در 

 کنارهم در افزایش سرمایه اجتماعی خانواده موثراست 

های گروههی بهین  پس انجام رویدادهای اجتماعی در سط  محالت مانند مسابقه 

ا و ایجاد فضایی برای عرضه تولیدات خانگی یا نمهایش آنهها مهی خانواده ه

تواند در توانمندسازی خانواده ها در افزایش ظرفیت برقهراري ارتبهاط بها 

 اجتماعات بیرونی موثر گردد 

یکی از طرق ارتقاء سرمایه اجتماعی، ارتقاء توانش تربیتی والدین است نقش 

ن برای کسب تجربه فعالیت اجتماعی باغ خانواده در فرصت هایی که به فرزندا

در محیطی امن در حضور والدین فراهم می آورد از این نظر برای خانواده ها 

بسیار موثر است و به والدین فرصت تبادل و مقایسه شیوه های تربیتی که بر 

فرزندانشان اعمال می کنند در نخوه عمل فرزندان با اجتماعهات بیرونهی را 

 می دهد .
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، مقتضاي آن است که والدین به بسط پیوندهاي بیرونهی خهود بها حضور فرزند

سایرخویشهههاوندان و همسهههایگان و همچنهههین نهادههههاي اجتمهههاعی محلهههی، 

بپردازند.ازاین زاویه باغ خانواده مکانی برای حضور یافتن فرزندان است و 

همانطور که پیشتر گفته شد والدین، فرصتها و تهدیدها را با هدایت منهابع 

فرزندان خود مدیریت می کنند، پس از این لحاظ باغ خهانواده جهایی  به سوي

برای درک تفاوت های روحهی اعضهای خانوتهده بهرای یکهدیگر و شهناخت سهط  

 ]8[فراگیری اجتماعی است 
 

تقویت حس تعلق به مکان در  قابلیت های محیطی باغ خانواده  -4-1-2

 در کودکان

ارتباط انسان با طبیعت، با ماشینی شدن زندگی رو به کاهش گذاشته است و 

ژه اینکه ارتباطی از نوع این امر در مورد کودکان نیز مشهود است. بوی

احساس و عالقه که الزمه رشد روانی انسان است کاهش چشمگیرتری به نسبت 

ارتباط مادی و کارکردی داشته است از یک دست، مکان ها می توانند احساس 

هایی از خلوت، کنترل، و امنیت را مهیا سازند. نیاز به تنها بودن و فرار 

ن های پنهان، یافته ای عمومی در این از فشارهای اجتماعی و اهمیت مکا

سال  12تا  2، اطالعات گردآوری شده از کودکان  1881مطالعات است. در پایان 

بیان می دارد که محیط های بیرونی معنای احساسی بیشتری برای کودکان 

دارند ارتباط احساسی که الزمه ایجاد پیوند مکان است، در کودکان از اهمیت 

است. ارتباطی که هر گونه غیریت، بی گانگی و عدم شناخت بیشتری برخوردار 

موجب اختالل در آن خواهد بود.تئوری عشق به محیط زیست ویلسون بیان می 

دارد که ما به عنوان موجودات بشری، یک خویشاوندی، و حقیقتًا یک نیاز 

اساسی برای شکل دادن ارتباطات با جهان طبیعت داریم، آن هم در دوران 

فضاهای طبیعی،  ]10[ودکی که این محرک های بیولوژیکی قوی تراند میانه ک

تأثیر مهمی بر احساسات کودکان و درک زیبایی شناسانه آنان دارد و طراحی 

بهینه فضاهای طبیعی در مدارس می تواند باعث افزایش احساسات مثبت کودکان 

درسه نسبت به مدرسه و احساس آرامش و تعلق خاطر آنان نسبت به محیط م

بنابراین، برقراری ارتباطی سالم که بتواند تمام سطوح ارتباط با  ]11[شود

محیط طبیعت و فضای سبز را پوشش دهد، می تواند درکی عمیق تر از محیط را 

به کودکان اراله دهد و احساس نسبت به مکان را بر انگیزد. احساسی که از 

کودکان عرضه می شود. این آشنایی و این همانی با مکان مورد عالقه آنان به 

ارتباط که با حواس پنج گانه در مراحل اولیه شکل گیری شناخت شکل می 

گیرد، می تواند به دو نوع ارتباط عمده تقسیم کرد: یکی ارتباط بصری به 

منظر فضای سبز، و دیگری ارتباط فیزیکی و تجربه مستقیم. ارتباط بصری با 

و فشار های روانی در کودکان شده و از فضای سبز طبیعت، موجب کاهش اضطراب 

طرفی در آنان ایجاد نشاط و لذت را بر می انگیزد. دوست داشتن مکان و 

وابستگی به آن نیز عاملی است که به واسطة این عوامل در کودک شکل می 

گیرد تحقیفات نشان می دهد که حضور کودکان در فضای طبیعی باعث کاهش 

ها می شود. همچنین کودکانی که اوقات خود را  استرس و فشارهای روحی در آن

در فضاهای سبز می گذرانند نشانه بیماری کمتری دارند محوطه سبز مدارس 

نیز باعث افزایش عملکرد علمی کودکان می شود طبق نظریه بهبود استرس 

الریچ کاهش استرس از واکنش های عاطفی و زیبایی شناختی نسبت به محیط 

ظر طبیعی پاسخ های عاطفی مثبت را گسترش و استرس را ایجاد می شود و منا

کاهش می دهند تأثیر منظر و فضای سبز بر سالمت روحی و روانی در دهه های 

اخیر بسط یافته و نظریه بهبود اولریک، که معتقد است مناظر طبیعی، 

بالقوه گرایش به کاستن میزان استرس دارند در حالی که مناظر ساخته شده 

لفعلم نه تنها از بهبود استرس ممانعت نمی کنند، بلکه خود می موجود )با

لذا بهره گیری از نیروی بالقوه نهفته در این  ]12[توانند سبب استرس شوند

نوع چشم انداز در ایجاد احساسات مثبت، رهیافتی است به ارتقاء حس تعلق 

ی به عنوان بستری امن  برا نقش  باغ خانواده ]13[به مکان می باشد. 

کودکان در کنار والدین هم از نظر عاطفی پشتوانه الزم برای حضور در محیط 
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را فراهم می سازد و هم فرصت کسب تجربه در یک محیط خالق پرور و هویت زا 

 را برای کودک فراهم می کند .

 

 

 مفهوم کیفیت -4-2

تنوعی که در تعریف کیفیت وجود دارد از یک سو و ادراك سلسه مراتبی انسان 

یت شیء از دو منبع یعنی عرصه عینی و عرصه  هنی که موجب می گردد کیف

سرچشمه گیرد، باعث شده تا باانواع کیفیت روبرو باشیم. بر این اساس، 

کیفیت هایی که متعلق به "عرصه  هنی" هستند، کیفیت هایی به شمار می روند 

که درون "ضمیر" فرد ساکن هستند و متقابال کیفیت هاي مرتبطبا "عرصه عینی" 

ت هاي متعلق به شیء هستند، به شکل "موجودیتی خارجی" در معرضذهن که کیفی

قرار گرفته و با حقایق جهان خارج سروکار دارند. کیفیت هاي ضمیري را می 

توان به عنوانارزشهایی که به دشواري قابل کمی شدن بوده و به سختی می 

یان توان آنها را اندازه گیري نمود معرفی کرد. کیفیت هاي مرتبط با ب

مطلوب یا نامطلوب و زشت و زیبا بودن اشیاء معموال از این دسته هستند. بر 

خالف کیفیت هاي ضمیري، "کیفیت هاي حقیقی"اشیاء را می توان به عنوان 

کیفیاتی که ماهیتی قابل اندازه گیري دارند و به ظرفیت هاي قابل سنجشی 

-ارزش هاي  هنینظیر وزن، ارتفاع و سرعت ارتباط دارند، معرفی نمود. 

روانی یک شیء که از آنها به عنوان "کیفیت هاي مطلوبیت" شیء نام می برند 

)نظیر زیباییم از "فرد" نشأت می گیرد در حالی که مقیاس هاي اندازهگیري 

عینی اشیاء که از آن به عنوان "کیفیت هاي ظرفیتی" نام می برند، از خود 

 شیء سرچشمه می گیرد
است، جامعترین عبهارت  في كه توسط صاحبنظران اراله شدهبنا به مفاهیم مختل

بهه كهار رفتهه اسهت. ایهن  براي درك و استفاده ازاین مفاهیم مشهترک کهه 

 ]8[كیفیتها عبارتند از

 

 انعطاف پذیری

نیازههاي افهراد و همچنهین امكهان ته    امكان تغییرات در فضا با توجه به

اي مثبت فضهاهاي شههري اسهت. ییرات در عملكردهاي موجوددر فضا، از ویژگیه

استفاده در موقعیتهاي متفاوت و ساعات مختلف شبانه روز نیهز  همچنین امكان

 نشان از انعطاف پذیري فضا دارد
 

 خوانایي

آن بهر  ههن نهاظرین و حاضهرین، از  وضوح فضاهاي شهري و امكهان نقشهپذیري

 و حس تعلق افراد به فضا تاثیرگذار است. ویژگیهایي است كه بر حس مكان

 

 تناسبات بصری

میان ابعاد فضا بهر ادراك انسهان از  ابعاد و اندازه فضا، شكل فضا، رابطه

 آن فضا و حس مثبت یا منفي افراداز فضا تاثیرگذارند.
 

 پایداري

استفادة بهینه از عوامل محیطي و عدم تهاثیرمنفي طبیعهي و منهابع اولیهة 

در محیط زنهدگي انسهان بهویژه فضهاي  سان از موارد قابل توجهمورد نیاز ان

مي باشد. عدم آلهودگي محهیط، اسهتفادة بهینهه از  مورد استفاده توسط عموم

اكوسیستم ها و عدم صدم هرساني به آنها، از مهوارد مهوثر  انرژي و توجه به

 محیط مي باشند به پایداري

 

 كارایي

كهارا بهودن فضها، امكهان  ر نتیجههكارا بودن هر كي از معیارهاي فهوق و د

مي سازد. از سوي دیگر امکان سنجش  استفاده افراد را بدون منع و شرط فراهم

امکان شناسایي و ایجهاد محهیط ههاي مطلهوب را  فایدهم -کارایي محیط)هزینه

 افزایش مي دهد
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 سازگاری

فعالیتهایي موجود در فضا وعملكرد خود فضا نشهان از بههره منهدی مطلوبیت 

 دارد. مناسب آن فضا از این کیفیت

 
 نفوذپذیري

دسترسهي بهه عملكردههاي فضها از شهروط  دسترسي به فضا مفیز كیي و بصري) و

 اولیه قابل استفاده بودن فضا مي باشند كه بر مطلوبیت فضا تاثیر گذارند
 

 تنوع و گوناگوني:
فعالیتي و تنوع فضایي ازعواملي است كه بر جا به محیط مي افزایهد و  تنوع

 بیشتر افراد در آن را افزایش مي دهد امكان حضور هرچه
 

 سرزندگی

سنین متفاوت، به مطلوبیت و سهرزندگي  امكان حضور افراد مختلف، از قشرها و

دهها و افزاید. حضور متداوم افراد امكان برخور مي هرچه بیشتر فضاهاي شهري

را افزایش داده و این عاملي بر پویایي فضها اسهت. عوامهل  تعامالت اجتماعي

 تاثیرگذار برحضور افراد و تداوم این حضور، در اجتماعي بودن فضا موثرند

 

 

 

 .امي استبراي جدا كردن آن از متن الز و یا جدول شکل هر و پایین

 

  

 

 نمونه یك جدول: 1جدول 

 عنوان ردیف
تعداد 

 كلمات

  مقدمه 1

2 
مروري بر 

 تحقیقات گذشته
 

  گیرينتیجه 3

 

 
 ايمعماري صخره ،روستاي كندوان: 1شكل 

 

 مدل تجربی سنجش امکانات و فرصت های باغ خانواده-5
بنا به مفاهیم مختلفي كه اشاره گردید ، به تطبیهق میهان الگوههای       

 خانواده باغ کیفی تجربی در احساس برخورداری از امکانات و فرصت های 
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 ]11[مدل تجربی احساس رضایت مندی ازامکانات باغ خانواده 1شکل 

 

 
 

 ]15[مدل تجربی احساس برخورداری ازامکانات باغ خانواده 2شکل 
 

 

 

به ریزفضاها یی که مورد نیاز سنجش کیفیت های محیطی پارک  203بررسی نشریه 

 های محلی اشاره دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
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 ]16[برای سنجش کیفی پارک محلی  203تطبیق ضوابط نشریه  3کل ش
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 گیرينتیجه -6

با نظریات مطرح در زمینه کیفیت محیط فضای باز   مدل تجربی 2از مقایسه 

شهری و نقش های مطرح برای باغ خانواده مورد نظر این پژوهش  می توان به 

کیفی مولفه ها در قالب قابلیت های محیطی باغ خانواده پرداخت طبقه بندی 

 و به این ترتیب مدل زیر حاصل می شود:

 
 ]نویسندگان[مدل بررسی کیفی باغ خانواده  2شکل 

 

با تاکید بر نقش قابلیتهای اجتماعی باغ خانواده وحس تعلق به مکان 

برای بررسی کیفی محیطی باغ خانواده و برنامه  2دل شکل در کودکان  م

ریزمعیهارمی  22شهاخص و  5ریزی طراحی آن مطرح می گرددکه مبتنی بهر 
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باشدو می تواند در برنامه ریزی های آتی طراحی بهاغ ههای خهانواده 

 مورد استفاده قرار گیرد.
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