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بررسی تاثیر فضای سبز در حس تعلق 

 ورضایتمندی ساکنین مجتمع های مسکونی

 

پریا                                                      

 . 2 دکتر امید خبیری، *1صارمیان 

دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسالمی  -1                               

 واحد رودهن،

استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -2                                                     

 رودهن،

 

 

 

 

 چكیده 
خانه ومحل زندگی برای انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که 

میتوان آن را "مرکز دنیای فرد" نامیدبنابراین خانه باید 

ای درونی وبیرونی خودتوقع " دنیای فرد بودن" را بتوانددرفض

برآورده کنددر همین راستاتاثیر وکنش متقابل میان برخورداری 

ازفضای سبز وعدم برخورداری از آن برزندگی انسان توسط پژوهش های 

گوناگون به اثبات رسیده است که دراین میان با گسترش صنعت این 

یستی گردند.دریک تقسیم بندی فضاها میتوانند سبب افزایش کیفیت ز

کلی میتوان آثار اجتماعی ناشی از فضای سبز رابه صورت آثارجامعه 

شناختی ـ آثارفرهنگی و آثارروان شناختی برروی انسانها بررسی 

کرد. همچنین از نظر متخصصان علوم رفتاری یکی از مهمترین عوامل 

فضای باز  بالندگی انسانها بخصوص کودکان ارتباط مستقیم آنان با

یا طبیعت زنده است باتوجه به این عوامل ضرورت وجود مکانهایی به 

عنوان مکمل "خانه" خودنمایی میکند که در آنجا مراودات مختلف 

صورت میگیردباتوجه به این ضرورتها دراین مقاله به انواع 

« ارتباطی« »بهداشتی« »تفریحی»کارکردهای این فضاها اعم از

جود این فضاها درمحیط زندگی افراد درایجاد واهمیت و« آموزشی»و

حس تعلق خاطر ودلبستگی به محل زندگی افرادوهمچنین ایجاد تنوع 

فضایی به نحوی که امکان استفاده بهتر رابرای ساکنین فراهم آورد 

می پردازد. هدف از ارائه مقاله در نهایت بررسی توسعه دانش 

ایداری در مجتمع های طراحی در فضاهای زندگی به منظور ارتقاء پ

مسکونی وبررسی اثرات روان شناختی )روحی وروانی( آن برساکنین 

مجتمع های مسکونی به نحوی که باعث ایجاد رضایت وحس تعلق ساکنین 

 از خانه ومجتمع مسکونی خود گردد.

 

:فضای سبز,حس تعلق و رضایتمندی,سالمت  واژگان کلیدی

 روان,ساکنین,مجتمع های مسکونی
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مقدمه-1

 

انسان درهر مکانی که متولد می شودبامحیط اطراف خود رابطه     

دوسویه برقرار می کندبه طوری که از یک سوبه محیط وابسته وعوامل 

ضروری زندگی خود را در آن می یابدواز سوی دیگر محیط نیز دررفتار 

او تاثیر متقابل وموثری می گذارد .آنچه مسلم است انسان دوستدار 

ی است باارزشهای صحیح که درعین حال جوابگوی نیازهایش نیز فضای

باشداماامروزه اکثر شهرنشینان با فضاهای آلوده, ناهماهنگ 

وناهنجار وبابسترهای خشن وبی روح مواجه می شوندتقریبا هرکس 

درمراکز شهری زندگی می کند فقدان چیزی رادر زندگی خوداحساس می 

ایجاد محیط مصنوعی است که تاسرحد کند این احساس مستقیما به خاطر

 (1731امکان طبیعت از آن حذف شده است)نصر ,

آپارتمان نشینی ,فضاهای کم وکوچک برای زندگی ودوری از طبیعت     

استفاده از فضاهای عمومی را می طلبد که با امکانات وشرایط زندگی 

موجود ,قابلیت پاسخگویی به نیاز مندی های انسان راداشته 

بنابراین نیاز به وجود فضایی مکمل درکنار فضای داخل باشد.

آپارتمان ها جهت پاسخگویی به نیازهای تفریحی ,ایجاد رابطه ای 

مستمر با طبیعت ازیک سو وگسترش بخشی از عملکردهای فضای داخل به 

خارج ضرورت توجه به فضای باز راتبیین می کند .از منظردیگر توجه 

 به فضاهای باز وفضاهای سبز

به عنوان محلی برای برقراری تعامالت اجتماعی ودرپی آن افزایش 

حضورمردم ودرنتیجه افزایش حس اجتماعی و همچنین احساس مسولیت 

 درساکنان نسبت به محل زندگی خود ضروری است .

فضاهای بازبین ساختمانها اولین فرصت برای ایجاد فضاهای     

درون این فضاهای تفریحی تفریحی وفرهنگی است وبلوکهای مسکونی در 

جای گرفته اند چنانچه لوکوربوزیه معتقد بود درآینده به جای آن که 

اما  ( 2131712پارک درشهرباشد , شهر در پارک خواهد بود )سیروس صبری,

های باز امروزه شهرها درارتفاع رشد کرده اند بدون آنکه گسترش فضا

زنگری و توجه ویژه بنابراین نیاز به باوفضاهای سبز محقق گردد . 

به طراحی فضاهای باز ضروری است فضاهایی که با کمترین سرمایه 

گذاری اقتصادی , مناطق قدم زنی نه تنها تعامالت اجتماعی را تشویق 

می کند بلکه باعث ارتقای کیفیت محیط مسکونی می گردد. 

(sauter,Huttenmoser ,2006 وضروری ترین اقدام برای دست یابی به امن ) یت

( حس دلبستگی Tuan ,1977درمحالت مسکونی تقویت حس دلبستگی است )

درمحلهایی که در آن امکان تعامالت اجتماعی بیشتری است افزایش می 

( "آنجا که حضورمردم بیشتر وموثرتر است casakin ,Billig,2009:833یابد )

 ( .7831713احتمال بروز ناهنجاری کاهش می یابد ")لنگ 

سعی می شود به بررسی حس تعلق ودلبستگی ساکنین مجتمع  دراین مقاله 

های مسکونی وعواملی که در ایجادآن دخیل می باشد بپردازیم وسپس به 

عامل فضای سبز واثراتی که به صورت جامعه شناختی ,فرهنگی وآثار 

روانشناختی برروی شهروندان وساکنین مجتمع های مسکونی دارد 

نقش فضای سبز به عنوان یکی از عوامل  بپردازیم ودرنهایت به بررسی

 ایجاد حس تعلق ودلبستگی در مجمع های مسکونی بپردازیم .

 

 حس تعلق ودلبستگی : -2
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یکی از معانی مهم درارتقاء کیفیت محیط های انسانی ,حس تعلق      

به مکان می باشد .این حس که عامل مهم در شکل گیری پایه های 

محیط می باشد نهایتا منجر به ایجاد ارتباطی استفاده کنندگان و

محیط های با کیفیت نیز خواهد شد .مطالعات بس متعددی در مورد 

شناخت حس تعلق وارتباط آن باجنبه های مختلف انسانی توسط علوم 

مختلف صورت گرفته وبه طور کلی می توان از دو جهت به تعریف حس 

گروه دوم : از تعلق پرداخت .گروه اول : از دید پدیدار شناسان و

دید روانشناسان محیطی قبل از پرداختن به مفهوم حس تعلق دراین 

. نگرش ,شناخت مکان وویژگی های آن از موارد مهم می باشد . رلف 

مکان راترکیبی از اشیاء طبیعی وانسان ساخت ,فعالیتها )عملکردها 

(ومعانی می داند که تجربه آن می تواند درمقیاس وسیع از یک اتاق 

( از نظر وی مکان واجد 1976وچک تا یک قاره را دربر داشته باشد )ک

      سه خصوصیت محدوده کالبدی

 

,فعالیتها ومعانی می باشد که آن را از حالت یک فضا خارج وبه یک 

مکان بایک تجربه ذهنی برای فرد تبدیل می کند .از نگاه 

محکم  پدیدارشناسان جغرافیای انسانی حس تعلق به معنای پیوندی

وعاملی تاثیر گذار میان مردم ومکان با اجزاء تشکیل دهنده آن است 

که این پیوند به صورت مثبت بوده وسبب گسترش عمق ارتباط وتعامل 

فرد با محیط می گردد وباگذر زمان عمق وگسترش بیشتری می یابد 

(Relph,1976:Tuan,1974)  از نگاه این رویکرد ,تجربه اصلی ترین رکن ادراک

فاهیم ومعنای یک مکان است ولذا معنا دریک مکان ,ارتباط مستقیم م

بانحوه ادراک انسانی ومقوالت مربوط به آن دارد .تحقیقات نشان می 

دهد که هرچه مدت ارتباط افراد بایک مکان بیشتر باشد به همان نسبت 

شناخت وادراک انسانها از آن مکان افزایش یافته وامکان ایجاد 

 Hidalgo et ,al.,2001:Bonaiuto etمحیط  نیز افزایش می یابد . ) معنای تعلق در

,al.,1999  ) 

رالف بابیان این امر که مفهوم حس مکان با جنبه های انسانی      

ارتباط اساسی وجدایی ناپذیری دارداعالم می دارد آن چه که یک فضا 

عمیق را به یک مکان اعتال می بخشد آغشته شدن آن با معانی ومفاهیم 

است که درطول زمان گسترش وعمق پیدا می کند .این تعریف مفهومی از 

مکان در طول زمان وضرورت شکل گیری معنا ناشی از تعامل وادراک 

انسانی دربستر زمان ,مساله ای است که به بعدی از حس مکان اشاره 

می نماید که عمدتا به بعد ناآگاهانه و ادراکی درالیه های خاموش 

راد داللت دارد که از آن به وابستگی وحس تعلق تعبیر می تجربه اف

 شود که حسی توام باعاطفه در مکان می باشد .

کریستین نوربرگ شولتز معمار پدیدار شناس معروف برپایه طبیعت 

وساختار مکان به توصیف وتحلیل مکان وفضا به عنوان فضای هستی 

ی مکان با انسان اشاره کرده وبه روح مکان به معنای جوهره ارتباط

 اشاره می نماید .  

(NorbergSchutz,1980 او هدف از معماری را ایجاد فضای مرکز یا فضای )

هستی که در آن فرد خود رابا محیط  تطبیق داده وباآن هم ذات 

 ( 1711پنداری می کند اعالم می کند )فالحت ,

ن دیدگاه دوم مربوط به روانشناسان محیطی است . روانشناسا     

محیطی نزدیک به حدود چهل سال به مطالعه روابط انسانی با محیط 

ومعنای مختلف ارتباطی آن پرداخته اند . واژ ه قرارگاه رفتاری 

دراین علم توصیفی از یک مکان رفتاراست که یک واحد کوچک اجتماعی 

است که از تلفیق یک فعالیت ویک مکان به گونه ای حاصل می آید تا 
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م بتواند عملکرد های ضروری آن محیط رفتاری را در فرآیندی منظ

 (1711برآورده سازد )مطبی ,

حس تعلق در روانشناسی محیطی از موضوعات مورد توجه بوده است      

واژه های متعددی نظیر دلبستگی به مکان ,وابستگی به مکان , اولویت 

 به مکان ,اولویت دهی به مکان ,هویت مکان وغیره از جمله این واژه

ها می باشند به طورکلی می توان انواع نگرش های معنایی ارتباط 

 انسان و مکان در روانشناسی محیطی را در چند رویکرد بررسی نمود .

رویکرد شناختی : این رویکرد برنقش شناخت انسان از محیط به      

عنوان ضرورت ایجاد معنای حس تعلق تاکید می کند براین  اساس محیط 

ی وشناخت بیشتر برای افراددارای بار معنایی بیشتری های با آگاه

 نسبت به محیط های مشابه باادراک و شناخت فردی کمتر می باشند .  

رویکرد اجتماعی : از نگاه این رویکرد ,احساس تعلق به محیط       

برآیند عواملی از تعامالت اجتماعی می باشد که درمحیط صورت می 

محیط حاوی اطالعات ونشانه های مشترک  پذیرد .براساس این رویکرد

اجتماعی است که انسان ها بادرک ورمز گشایی آنها بامحیط خودبه 

 تعامل می رسند

رویکرد احساسی : این رویکرد به بعد عاطفی واحساسی ارتباط      

انسان ومکان اشاره دارد وتعامل در این درجه راناشی از نوعی 

الم وشکل گیری معنا دراین رویکرد ارتباط عمیق بین انسان ومکان اع

را در ارتباط با عواطف انسانی می داند .بسیاری از نظریه های 

طراحی محیطی به حس تعلق دراین رویکرد , نام حس مکان رانهاده 

واشاره به انعکاسی از ترکیب ادراک ,شناخت واحساسات انسانی نسبت 

ز تجربه شناختی به محیط را دارند .آلتمن حس تعلق درمحیط را بیش ا

دانسته واعتقاد داردکه این حس ,عقاید فرهنگی مرتبط کننده افراد 

با محیط را شامل می شود وخصوصیات این محیط را در سه عامل مقیاس , 

 اختصاصی 

 

 

دربررسی ابعاد  (Altmun,etal.,1992بودن وقابل دسترس بودن بیان می کند )

حس تعلق به مکان اشاره  مختلف تعلق می توان دودسته بندی را برای

 تعلق کالبدی به مکان  -2تعلق اجتماعی و   -1کرد 

تعلق اجتماعی این گونه تعلق عمدتا برپایه تعامالت وکنش های      

اجتماعی در محیط صورت می گیرد براساس نظریه محیط اجتماعی شکل 

گرفته ومحیط ازاین منظر گونه ای از تعلق ,ترکیبی ازعناصر اجتماعی 

دارا می باشد که فرد درآن به جستجوی  تعلق خاطر خود می پردازد  را

 (1711.)کاشانی جو ,

تعلق کالبدی به مکان :این نوع از تعلق ,برگرفته از عناصر      

واجزاءکالبدی مکان به عنوان بخشی ازفرآیند شناخت وهویت انسانی  

ریشه  می باشد .در مطالعات به نقش مهم آن اشاره واز آن با عنوان

داری یاد می شود که براین اساس فرد محیط را به همراه  عناصر 

 کالبدی آن درشکل دهی معنای تعلق به خاطر می سپارد . 

نوربرگ شولتز بااقتباس از نظرات هایدگر درباره ماهیت وجودی      

سکونت ,هدف از معماری را سکنی گزینی می داند ومعتقداست که بشر 

که بتواند خود را بایک محیط تطبیق داده وبا وقتی سکنی می گزیند 

آن همذات پنداری کند . ازاین رو سکنی گزینی چیزی بیش از یک مامن 

است وداللت بر فضاهایی دارد که درآنها حیات به عنوان مکان درمعنای 

( اوهمچنین اشاره داردکه نقش  Hule ,2000واقعی کلمه حادث شود .)

 مکانی است که به شخص اجازه  معماری ارائه خصوصیات کالبدی
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 sime ,1986سکونت می دهد وسکونت به معنای حضوری آرام درمکانی محفوظ )

) 

یکی از نقش های مهم معماری تحقق عینی حس مکان است به گونه      

ای که ازطریق چنین حسی ,فضای انتزاعی به مکانی ملموس تبدیل شود 

ی نیز اصطالحی است که وشخصیت خود را به دست آورد . مکانی دوست

جغرافی دانان پدیدار شناس , معادل با حس مکان مطرح می کنند وآن 

را پیوندی پرمحبت و تاثیر گذار میان مردم ومکان ها یا قرارگاهها 

( درواقع احساس تعلق ودلبستگی به مکان سطح Tuan,2001می دانند )

بهره مندی  باالتری از حس مکان است که در هرموقعیت وفضا  به منظور

وتداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای می یابد این حس به 

گونه ای به پیوند فرد با مکان منجر می شود که انسان خودرا جزیی 

از مکان می داند و براساس تجربه های  خوداز نشانه ها ,معانی , 

ع عملکرد ها ,شخصیت و نقشی برای مکان در ذهن خود متصور سازد درواق

دلبستگی به مکان رابطه نمادین ایجاد شده توسط افراد به مکان است 

 که معانی احساسی ,عاطفی وفرهنگی مشترک به یک فضای خاص می دهد . 

جی کابز دلبستگی به مکان رابه عنوان یک خصیصه انسانی عمیق      

می داند ومعتقد است که افراد در مواجهه بابرخی از مکانها ابراز 

ه : "من به آن تعلق دارم " وبا این وسیله به آن مفهوم می می کنندک

بخشد .الکساندر معتقد است محیطی که واجد حس مکان قوی تری می باشد 

کمک می کند زندگی رضایت بخش تر وپر طراوت تری  وجود داشته باشد. 

مکانهایی که افراد خود را نسبت به آن ها متعلق (  12731713)پرتوی ,

نهایی پویا وسرزنده هستند افراد متعهد , نسبت به این می دانند مکا

 فضاها خود را مسوءل انگاشته ودر جهت ارتقاء آن می کوشند . 

حس دلبستگی به مکان ما حصل وجود کیفیاتی در مکان است که افراد را 

نسبت به اطراف خود متعهد می سازد .بنابراین توجه به دست یابی به 

طراحی می تواند باشد . این مقاله به آن بخشی از هدف اصلی هر 

دنبال بررسی کیفیاتی از فضاست که در نهایت منجر به افزایش حس 

دلبستگی وتعلق به مکان می شود .دراین راستا دراین بخش به بررسی 

فضای سبز درایجاد حس دلبستگی وتعلق در مجتمع های مسکونی می 

 پردازیم . 

 

 . فضای سبز وکارکرد های آن :3
فضای سبز به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی جان      

شهر ,یعنی ساختار کالبدی شهر می باشد اصوال فضای سبز مناسب 

درشهرها افزون برسالمت جسمانی موجب آرامش روان ,بازده کاری بیشتر 

(  7131713وکیفیت زندگی برتر می گردد.)ابراهیم زاده ,عبادی جوکندال,

تنوع فضایی می گردد .حال دراینجا به تعریف فضای و همچنین باعث 

سطوح  کنیم .واع کارکردهای فضای سبز اشاره می سبز ,سطوح سبز وان

سبز  مانندسطوح چمنکاری شده که نمی تواند نقشی در کاهش آلودگی 

سطوح فقط دارای زیبایی صوتی داشته باشد یاسبب کاهش دما شود این 

 هستند.فضاهای سبز شبه جنگلی که 

عالوه برزیبایی می توانند در کاهش آلودگی هوا وآلودگی صوتی 

موثرباشند و به نحومطلوبی سبب کاهش دما شود فضاهای سبزخیابانی که 

عمدتا جنبه زیبایی شناختی دارند وتاحدی نیز دارای بازدهی 

 اکولوژیکی می باشد.

 

 کردهای فضای سبز :کار -3.1
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کارکرد تفریحی : بهترین محل برای آرامش ورفع خستگی هستند      

امروزه کارکرد تفریحی فضای سبز جایگزین بخشی از کارکردهای تفریحی 

 خانواده , روابط همسایگی ومحلی وبازار و....شده است .

کارکرد بهداشتی : این کارکرد در راستای تامین کننده بهداشت      

وح وروان افراد است زیرا نقش گسترده فضای سبز در تمرکز اعصاب ر

 برکسی پوشیده نیست .

کارکرد ارتباطی : زمینه ساز روابط نانوشته سازمان یافته ای      

هستند که باتوجه به نیازهای اقشار مختلف اجتماعی شکل می گیرد 

 ودوام می یابد .

وپرورش جسم وذهن  کارکرد آموزشی:بازی وسرگرمی در آموزش     

کودکان سهم موثری دارد وزمینه کسب مهارت وخالقیت  رابرای کودکان 

 فراهم می آورد .

کارکرد خرید وفروش:به رغم اینکه جایگاه گردش وآرامش هستند      

به دلیل حضور گسترده مردم در آنها جای مناسب وپررونقی برای عرضه 

 . کاالهای مختلف مورد نیاز گردشگران هستند

 

 آثاراجتماعی ناشی از فضای سبز : -3.2

امروزه جامعه شناسان وروانشناسان براین باورند عالوه بر      

تامین بهداشت محیط مکانهای مسکونی ,فضاهای سبز نقش مثبتی در 

سالمتی شهروندان برعهده دارند که در یک تقسیم بندی کلی می توان 

سبزشهر رابه صورت زیر  آثار اجتماعی ناشی از ایجاد وگسترش فضای

آثار روانشناختی  -7آثارفرهنگی  -2آثار جامعه شناختی -1ارائه کرد :

با نظر به مطالب ارائه شده به معرفی آثار فضای  روانی ( -)روحی 

سبز از منظر روانشناختی )روحی وروانی ( برروی ساکنین می پردازیم 

های اخیر بسط تاثیر منظر وفضای سبز برسالمت روحی وروانی دردهه 

یافته وازجمله استرلس اولریک معتقد است مناظر طبیعی بالقوه تمایل 

به کاستن میزان استرس دارند درحالی که مناظرساخته شده موجود 

)بالفعل ( نه تنها ازبهبود استرس ممانعت نمی کنند بلکه خود می 

 ( Ulrich;2002توانند سبب استرس شوند )
درشهرها افزون برسالمت جسمانی موجب  اصوال فضای سبز مناسب     

آرامش روان ,بازده کاری بیشتر وکیفیت زندگی برتر می شود )ابراهیم 

( این درحالی است که دربسیاری 7131713زاده ,عبادی جوکندال ,

ازشهرهای ما ,عدم توجه به جنبه های انسانی در طراحی ومعماری فضای 

ا سالمت روانی ,اجتماعی شهری باعث شده که درشهرها بیش از روستاه

درمعرض آسیب باشندیکی از عواملی که باعث بوجودآمدن چنین مشکالتی 

شده است عدم توجه به فضای سبز شهری واینکه ساختار موجود در 

فضاهای سبز درراستای ساختارهای فکری مدرن قرارگرفته ویک نوع تضاد 

ده کنندگان درساختار کالبدی تقریبا سنتی باساختار تفکرمدرن استفا

به وجود آمده است .بنابراین نحوه ساخت وشکل گیری فضاهای سبز می 

تواند اثرات مستقیمی برروح وروان مراجعه کنندگان داشته باشد 

بطوری که تحقیقات نشان می دهد که بخش مهمی از اهداف شفابخش 

منظردر مشاهده مناظر طبیعی و نه الزاما درانجام فعالیت در مناظر 

(درخصوص نقش مهم فضاهای سبز kuplan;1992:125-133فضاهای سبز است )طبیعی و

روانی شهروندان می توان به  –درارتقای سالمت جسمی  وبه ویژه روحی 

 نتایج مطالعات صورت گرفته زیراشاره کرد :

نشان می دهد که درختان ومناظر جنگلی پارک  van den bergمطالعات       

ت از منظر,کاهش عصبانیت وتنش وافزایش مانند سبب کاهش استرس ,لذ

 (van den berg;2003:135-146تمرکز می شود )
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نشان می دهد که پارک وفضای سبز باگونه های   Lumannمطالعات      

گیاهی گوناگون تاثیرات ترمیمی مستقیمی داشته وباعث تجدید قوا 

 (Lumann;2001:31-44درشهروندان می گردد. )
ان ومنابع طبیعی ,همانند تقلیل استرس ,سرحال تاثیرات دیدبه درخت

شدن ,کاهش فشار خون , افزایش تاثیرات مثبت وکاهش عصبانیت 

-Hartig;2003:109به آن دست یافت ) Hartigوپرخاشگری ازنتایجی می باشد که 

123 ) 
نتایج یک بررسی درشهر سیستان نشان داد که درتوسعه فضای سبز شهری 

یما باکاهش دما وخنک شدن هوا ,خودبه خود از طریق تغییر میکروکل

 (198:1386-204سطح آرامش شهروندان راباال می برد )نخعی مقدم وهمکاران ,
به طور کلی می توان تاثیرات روان شناختی فضای سبز را بر شهروندان 

 بصورت زیر بیان کرد :

ایجاد آرامش روحی وروانی :عالوه برآثار روحی وروانی 7,2,1     

ش که در اثر قرارگیری درطبیعت ونظاره گری فضای سبز حاصل می وآرام

شود ,از نظر علمی می توان به یک مورد اشاره کرد وآن هم تولید 

فیتونسید است .درختانی مانند گردو ,کاج و....ازخود ماده ای بنام 

"فیتونسید " درفضا رها می کنند که این مواد روی انسان اثر فرح 

ونیم کره مغز را بخوبی برقرارمی سازد وحالت بخشی دارد وتعادل د

 (9-10:1381-طبیعی وآرامبخشی رابه انسان ارزانی کند )علیزاده

مردم در جوامع  تاثیرات مثبت در سالمت جسمی وبدنی افراد:7,2,2     

صنعتی خیلی کم ورزش می کنند برای بسیاری از فعالیت های بدنی جایی 

ه برای اینکه این افرادبه فعالیت در کارهای روزانه ندارد درنتیج

بدنی بپردازند باید بیش از پیش آنها رابه این کار ترغیب کرد . 

محیط های جذاب ازجمله فضای سبز می تواند مردم را تشویق به شرکت 

درچنین فعالیت هایی می کند از پژوهش های انجام شده چنین بر می 

ین فعالیت های آید که محیط های سرسبز به عنوان مکانی برای ا

( به 11:1382تفریحی برمکان های ساخته شده رجحان دارند )گروه توسعه ,

عنوان مثال راجراولریخ درتحقیقی که در زمینه اثرات روانی درختان 

وفضای سبز روی دوره بهبود بیماران دریک بیمارستان انجام دادبه 

را این نتیجه رسید که فضای سبز می تواند دوره بستری بیماران 

 (213:1374کوتاه کند )مجنونیان ,

ارتقای کارایی وراندمان عملکردی افراد )افزایش بهره وری  7,2,7     

زندگی درشهرها وبطورکلی دردنیای مدرن باعث مکانیکی شدن زندگی  (:

انسان ها گردیده است اوقات فراغت را برای انسانها کم کرده است 

ان رفتن به سفرهای طوالنی وبااین فرصت کم فراغت از کار ,نمی تو

وچند روزه را در برنامه زندگی قرارداد بنابراین مجبور به استفاده 

بهینه از فرصت کم فراغت از کاروزندگی روزمره می شود و بهترین 

مکان برای انجام اینکار فضاهای سبزشهری است زیرابا قرارگیری 

کارایی  دراینگونه فضاها انگیزه زندگی کردن افزایش ومتعاقب آن

 وراندمان عملکردی افراد نیز افزایش می یابد .

حل چالش ها وتنگناهای افراد ازطریق تبادل افکار ,مشورت 7,2,8     

ها ی دوستانه و .....در کانون های رسمی وغیر رسمی مستقر در پارک 

 ها وفضای سبز

 تاثیر برروی رفتار انسانها وپویایی ذهنی و رفتاری آنها 7,2,1     

ماندن افراد در وضعیت های فیزیکی و روحی مناسب از طریق 7,2,3     

 حضور مستمر در فضاهای سبز مثل نرمش و ورزش و.... دراین فضاها

باتوجه به مطالب گفته شده در مقدمه ضرورت انجام این پژوهش تعریف 

می شود دراین راستا با توجه به نیاز وجود فضایی مکمل در کنار 
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تمان ها جهت پاسخگویی به نیازهای تفریحی فضای داخلی آپار

,ایجادرابطه مستمر با طبیعت ازیک سو ونیاز به فضاهایی به عنوان 

محلی برای برقراری تعامالت اجتماعی وافزایش حضور مردم ضروری است 

که فضاهای سبز وباز بین ساختمانها اولین فرصت برای ایجاد فضاهای 

فضای سبز پاسخگوی نیازها تفریحی وفرهنگی هستند چنانچه این 

وخواسته های ساکنین درسنین مختلف باشد می توان بخشی از فعالیتهای 

زندگی رااز فضای داخلی به فضاهای باز مجموعه ها منتقل وکمبودهای 

زندگی در واحدهای مسکونی با مساحت کم را تا حدودی جبران کرد . 

د پتانسیل باالیی این فضاها که قابلیت قدم زنی با ترافیک آرام هستن

برای ائتالف اجتماعی دارند وبه تجربه ثابت شده حس دلبستگی درمحل 

هایی که درآن امکان تعامالت اجتماعی بیشتری است افزایش می یابد . 

(Casakin,Billig ,2009:833 )   

همچنین یکی از ضروری ترین اقدام ها برای دست یابی به امنیت     

( "آنجا که حضور  Tuan,1977دلبستگی است ) درمحالت مسکونی تقویت حس

مردم بیشتر وموثرتر است ,احتمال بروز ناهنجاری کاهش می یابد 

(زیرا بزرگترین عامل ایجاد امنیت ,حضور انسانها 7831713")لنگ,

درفضاست مطالعات ویلیام وایت نشان داده است که حضور مردم در فضا 

 (71131733)ترنر,, جاذب سایر افراد به آن فضا می گردد. 

همچنین عاملی دیگر که در ارتباط با نقش این فضاهای سبز در     

مجتمع های مسکونی وجود دارد بازی پذیری فضاهای سبزبرای کودکان 

است .ازنظر متخصصان معماری وشهرسازی وعلوم رفتاری بازی پذیری 

فضاهای سبز وچند منظوره برای کودکان سبب پایداری مجتمع های 

 نی واز عوامل تعلق ودلبستگی به مجتمع های مسکونی می گردد . مسکو

یکی از مهمترین عوامل رشد وبالندگی کودکان ارتباط  مستقیم    

آنان با فضای باز یا طبیعت زنده است که امکان رشد وپرورش 

استعدادها وسالمت کودکان را فراهم می آورد .در نتیجه تامین محل 

و اطمینان والدین از سرگرمی سالم ورشد  بازی کودکان ورضایت آنها

وامنیت فرزندان ونیز کیفیت این فضا از عوامل تاثیرگذار برحس 

نتایج پژوهش ها داللت  دلبستگی ساکنین از فضای زندگی خود می باشد.

بر همبستگی باالی ویژ گی های فضای باز با حس دلبستگی دارد برااین 

ه ذکر چند مورد دیگر تاثیر اساس عالوه برموارد ذکرشده در متن ب

گذار برحس دلبستگی از فضاهای باز اشاره می کنیم : فضاهای خصوصی 

:مفهوم فضای خصوصی در فضاهای سبز وباز عمومی مفهومی تعدیل شده 

ونسبی است چنانچه علی رغم ماهیت عمومی فضای باز مسکونی , به صورت 

نظور از حریم متوسط ساکنان حریم خصوصی برای خود متصور هستند م

خصوصی , مکانی است که افراد امکان نشستن درآن بدون ایجاد مزاحمت 

را داشته باشد ایجاد حریم خصوصی مستلزم وجود سلسله مراتب فضایی 

است ازاین جهت در مجتمع هایی که در فضاهای سبز وباز  فضاهایی 

متنوع در آن وجود دارد افرادحریم خصوصی بیشتری برای خود قائل 

تند .فاصله بین بلوک ها وفضاهای نیمه باز  در طراحی فضای سبز هس

مجتمع ها با ایجاد سلسله مراتب دسترسی وتنوع فضایی برایجاد حس 

 محرمیت تاثیر گذارند . 

خوانایی : عاملی که سبب می شود درک مکان برای فرد ساده گردد      

. 

ی سبز برایجاد هویت مکانی : وجود مشخصه خاص در فضای باز وفضا     

هویت مکانی وحس دلبستگی تاثیر مستقیم دارد. این مشخصه می تواند 

شامل آبنما ,استخر,تندیس و ......باشد . افراد به مکانهایی که از 

آن خاطره دارند وابستخ اند بنابراین فضاها وفرصتهای مناسب جهت 
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ی ها ایجاد خاطره باید فراهم گردد این فرصت می تواند شامل گردهمای

یا فضاهای جمعی مکث که امکان ایستادن وتعامل در آن تقویت می شود 

 باشد . 

مشارکت ساکنین : طراحی فضا بایستی به صورتی باشد که به      

افراد فرصت نظردهی در محیط را بدهد وافرادرادر نگهداری مجتمع 

دخیل نماید ودر نتیجه حس مسولیت وحس مالکیت افراد افزایش یابد 

دخالت طیف متفاوتی از تغییرات همچون کاشت ,نگهداری ,آبیاری این 

فضای سبز تا تغییر در مبلمان را می تواند در بر گیرد . از آنجایی 

که بخش عمده از تعامالت در مجاورت بلوکها رخ می دهد استقرار 

مبلمان مناسب دراین حوزه تعامالت را افزایش می دهد وافزایش تعامالت 

در حس دلبستگی دارد. از طرف دیگر این مبلمان امکان  ,تاثیر مستقیم

انتقال بخشی از فعالیتهای فضاهای داخلی همچون مطالعه وگفتگو رابه 

فضای اطراف بلوک ممکن می سازد .طراحی بخش مجاور بلوک ها بهتر است 

به نحوی باشد که عالوه بر آن که فضای پنهانی در آن قرارنگیرد از 

 بلوک محفوظ باشد . دید افراد خارج از 

انعطاف پذیری : از آنجا که ساکنین مجتمع را طیف وسیعی از      

افراد از قشرهای مختلف اجتماعی وساختار جمعیتی متعدد  تشکیل می 

دهد ,طراحی آن باید به نحوی باشد که پاسخگوی خواسته های افراد 

وانان متفاوت باشد .کودکان بیشتر مشتاق فضای ایمن برای بازی ,نوج

خواهان فضاهای ورزشی , سالمندان دوستدار فضاهای ایمن وساکت ودر 

عین حال دارای چشم انداز هستند بنابراین طراحی باید دارای تنوع و 

 انعطاف پذیری الزم جهت برخورداری از رضایت افراد متفاوت باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری :

محیط  –ط انسان حس تعلق یکی از عوامل مهم در ارزیابی ارتبا    

وایجاد محیط های انسانی باکیفیت می باشد این سطح از معنای محیطی 

بیانگر نوعی ارتباط عمیق فرد بامحیط بوده ودر این سطح فرد نوعی 

همذات پنداری بین خود ومکان احساس می نماید هرقدر احساس رضایت 

ت به نسبت به یک محیط بیشتر شود افراد احساس تعلق خاطر بیشتری نسب

آن محیط نموده واز بودن در آن محیط احساس آرامش بیشتری می کنند 

ونهایتا روابط در محیط گرمتر وتاثیر محیط بر افراد بیشتر 

خواهدشد.در این بین تاثیر فضای سبز برسالمت روحی وروانی افراد 

مشخص است واصوال فضای سبز مناسب افزون بر سالمت جسمانی موجب آرامش 

زندگی برتر می گردد بنابراین نحوه ساخت وشکل گیری  روان وکیفیت

فضاهای سبز می تواند اثرات مستقیمی برروح وروان افراد داشته وسبب 

حس رضایت از یک مجتمع مسکونی می گردد ودر نتیجه هرقدر احساس 

رضایت نسبت به یک محیط بیشتر شود افراد احساس تعلق خاطر بیشتری 

بودن در آن محیط احساس آرامش بیشتری  نسبت به آن محیط نموده واز

می کنند ودر نهایت روابط گرمتر وتاثیر محیط برافراد بیشتر خواهد 

 گردید .
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