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تأثیر فضاى سبز و طراحى منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان 
در مجتمع هاى مسکونى 

      تاریخ د ریافت مقاله: 1397/07/27     تاریخ پذیرش نهایى: 1397/08/20

 چکیده
امروزه در طراحى مجتمع هاى مســکونى هدف اصلى صرفه اقتصادى و تأمین سرپناه مدنظر است طراحى فضاها بیش 
از آنکه بر اســاس نیاز ساکنان باشد متکى بر ایده طراحان اســت، از چالش هاى مهم به کارگیرى معیارهایى است که 
احساس تعلق به مکان را ارتقاء داده و به حرفه کمک کند طرح هاى ارائه شده با خواسته ها، سالیق و اقلیم تطابق بیشتر 
داشته باشد. در این پژوهش به نقش فضاى باز و سبز مجتمع هاى مسکونى در ارتقاء حس تعلق به مکان پرداخته شده 
اســت که با روشى تحلیلى و از طریق موردپژوهشــى ابتدا معیارهاى احساس تعلق به مکان از متون نظرى استنتاج و 
ســپس در چند مجتمع مسکونى به آزمون گذاشته شد. بین نحوه ى اظهارنظر و احساس تعلق مکانى دو گروه ساکنان 
تفاوت معنادارى موجود بود، ســاکنان برخوردار از محیط مطلوب و واجد فضاى ســبز طراحى شــده، دیدگاه مثبت و 

احساس تعلق بیشترى نسبت به محیط خود داشته اند. 

 واژه هاى کلیدى
فضاى سبز، مجتمع مسکونى، حس تعلق به مکان، مطلوبیت فضایى

Email: sasan.khatibi@outlook.com .دانشجوى کارشناسى ارشد معمارى، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمى، تهران، ایران **
 Email:Zare@wtiau.ac.ir           (مسئول مکاتبات) .استادیار گروه معمارى واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمى، تهران، ایران **

*** استادیار گروه معمارى واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالمى، دماوند، ایران.

مهندس ساسان خطیبى*، دکتر لیال زارع**، دکتر محمد هادى کابلى***
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 مقدمه
در دهه هاى اخیر به هم خوردن توازن و رابطه مطلوب و متعادل 
روان شناختى  تأثیرات  زندگى،  محیط  در  طبیعت  و  انسان  بین 
رابطه  این  در  که  گسترده اى  تحقیقات  است.  داشته  نامطلوبى 
انسان  نشان مى دهد حضور  به خوبى  است  انجام شده  اخیراً  و 
و  روانى  بازیابى  و  آرامش  سبب  مى تواند  طبیعى  محیط  در 
لذا چنانچه در طراحى هاى محیط رابطه  کاهش تنش ها گردد. 
بین انسان و طبیعت مطلوب و مطبوع باشد سالمت و بهداشت 
به عنوان  ارتقاء مى یابد. مجتمع هاى مسکونى  نیز  روانى جامعه 
پیچیده ترین و مهم ترین عملکرد در عرصه معمارى عصر حاضر 
ساکنین  رفتار  بر  بسیارى  تأثیرات  مى توانند  و  آمده  به حساب 
افزایش روزافزون جمعیت و  باشند،  آنها در پى داشته  و روابط 
انبوه سازى در قالب  به تبع آن، نیاز روزافزون به مسکن، نیاز به 
مجتمع هاى مسکونى را پدید آورد، که از مهم ترین تحوالت در 
فرایند اسکان بشر در شهرها است و به فرم غالب مسکن شهرى 
در دوران معاصر تبدیل شده است. مسکن از مهم ترین مقوله هاى 
را در برمى گیرد و چهره  معمارى است که بخش اعظم شهرها 

شهرهاى متفاوت با معمارى مسکونى آنها هویت مى یابد.

معمارى مسکونى به عنوان مهم ترین عرصه و فضاى معمارى که 
بیشترین ساعات عمر و زندگى انسان که باید همواره با آرامش و 
امنیت و رشد باشد، در آن سپرى مى شود، حائز اهمیت فوق العاده 
است، آدمى عالوه بر نیازهاى کالبدى از مسکن خواسته ها و آمال 
معنوى و روحى را نیز دنبال مى کند تا در خانه احساس آرامش 
داشته باشد، لذا مهم ترین موضوعى که در ارتباط با مسکن باید 
پژوهش،  این  انجام  از  است. هدف  انسان  قرار گیرد،  موردتوجه 
در  باز  فضاى  به  کیفیت بخشى  در  تأثیرگذار  عوامل  شناسایى 
مجتمع هاى مسکونى و ارائه مدل جهت ارزیابى آن و ارائه راهکار 
عملى در راستاى افزایش دل بستگى ساکنان در مجتمع مسکونى 

براى قشر متوسط در شهر تهران است.

روابط  حتى  و  فرهنگى  اجتماعى،  فردى،  روابط  مسکن  مشکل 
همچنین  مى دهد،  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  افراد  میان  عاطفى 
مى تواند سبب بروز بحران هاى روحى اخالقى و اجتماعى گردد، 
تأثیر  کالبدى،  شرایط  معتقدند  محیط  شناسان  روان  از  برخى 
دارد  انسان  روابط  آن  تبع  به  و  افکار  و  رفتار  بر  انکارناپذیرى 
محیط  به  توجه  بدون  انسان  روابط  و  رفتار  بررسى  که  آنجا  تا 
محیط  یک  نیست.  امکان پذیر  آن  بر  حاکم  کالبدى  شرایط  و 
مسکونى مطلوب باید بتواند شرایط الزم براى رشد فردى هر یک 

از افراد خانواده و درنهایت جامعه، را فراهم آورد.

لنگ  جان  ندارد،  معنى  انسانى  جوامع  زندگى  ارتباطات  بدون 
طریق  از  معمارى  طرح  یک  که  است  معتقد   (Lang, 1989)
قابلیت هاى خود در زندگى مردم دخالت مى کند بعضى از رفتارها 
عمل  به  ممانعت  دیگر  رفتارهاى  بعضى  انجام  از  و  تسهیل  را 
گیفورد، 1378  (گیفورد،  1378الف؛  گیفورد   رابرت  مى آورد. 

ب) مطالبى در مورد ادراك و شناخت محیط، شخصیت و محیط، 
محل  مورد  در  وى  مى کند  مطرح  را،  محیط  و  فضاى شخصى 
از دو واژه سکونتگاه و خانه استفاده مى کند و خانه را  سکونت 
فضایى مى داند که در آن حس تعلق خاطر پدید مى آید، و عنوان 
مى کند خانه، بخش مهمى از هویت ما است، لذا در این راستا 

اهداف پژوهش به شرح زیر دسته بندى و تدقیق گردید.

1. تدقیق تأثیر الگوى سکونت بر روابط انسان از مبانى نظرى و 
متون تخصصى با تأکید بر تأثیر فضاى سبز و معمارى منظر در 

ارتقاء احساس تعلق به مکان

2. تعیین مؤلفه هاى تأثیرگذار محیط در مجتمع هاى مسکونى بر 
روابط انسان و ارتقاء احساس تعلق به مکان از منظر فضاى سبز 

و محوطه مجتمع مسکونى

3. بررسى دالیل رضایت از مجتمع هاى مسکونى و تأثیر آن بر 
مجتمع هاى  از  رضایت مندى  بردن  باال  به منظور  انسان  روابط 

مسکونى و ارتقاء احساس تعلق به مکان

لذا در این مقاله پس از بررسى پیشینه نظرى موضوع و تحلیل 
مجتمع هاى  در  فضایى  مطلوبیت  سنجش  مدل  آن،  توصیفى 
سپس  و  شد  ارائه  سبز  فضاى  و  محوطه  بر  تأکید  با  مسکونى 
آزمون  مورد  مسکونى  مجموعه  چند  در  عملیاتى  به صورت 

قرارگرفته شد.

 روش پژوهش 
در این پژوهش به بررسى و ارزیابى فضاهاى سبز به عنوان یکى 
از مؤثرترین معیارهاى مؤلفه ى کالبدى در جهت ارتقاء کیفیت 
بردن  باال  به منظور  مسکونى  محیط هاى  فضایى  مطلوبیت  و 
به مکان پرداخته  تعلق  ارتقاء احساس  بر  شرایط محیطى مؤثر 
روش  از  استفاده  با  تحقیق  نظرى  مبانى  بحث  در  است.  شده 
شفاف سازى متن و تحلیل محتواى متن با بررسى متون مرتبط 
با مطلوبیت فضایى و طراحى منظر، تعاریف و مفاهیم مرتبط با 
موضوع تحقیق تدقیق و ارائه گردید و سپس با رویکردى تحلیلى 
و مقایسه اى با استفاده از نظریات کاربران فضا استنتاج نهایى و 
شده اند  ارزش گذارى  و  دسته بندى  فضایى  مطلوبیت  معیارهاى 
در این راستا به مقایسه ى تطبیقى چند نمونه مجتمع مسکونى 
برخى واجد فضاى سبز مطلوب و برخى فاقد کیفیت هاى محیطى 
موردى  نمونه هاى  گروه  دو  ساکنان  با  و  شد  پرداخته  مدنظر 
پرسش نامه  صورت پذیرفت و تالش گردید معیارهاى مطلوبیت 
از روش  با استفاده  فضایى دسته بندى و مشخص گردد. سپس 
دو  در  مسکونى  مجتمع  نمونه   4 انتخاب  با  تحلیلى-مقایسه اى 
فضاى  واجد  مطلوب  محیط هاى  که  نامطلوب،  و  مطلوب  دسته 
سبز مناسب و گروه دیگر فاقد کیفیت هاى محیطى مد نظر بودند 
پرداخته شد. لذا ابتدا آمار توصیفى بررسى و سپس در بخش آمار 
واریانس چند  t و روش تحلیل  آزمون  از  استفاده  با  استنباطى 
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متغیر (مانوا) تفاوت هاى موجود بین گروه ها بررسى شد. 

بر اساس تعاریف متغیر پیش  بین در این پژوهش وجود دارد:

1. مجتمع هاى مسکونى که تا 80٪ بر اساس معیارهاى مطلوبیت 
محیطى و ضوابط با تأکید بر فضاى باز و سبز و محوطه دلپذیر 

طراحى شده اند. (فضاى مطلوب)

2. مجتمع هایى که تا 20٪ بر اساس معیارهاى مذکور طراحى 
شده اند. (فضاى نامطلوب)

و  مصاحبه  و  موجود  نمونه هاى  بررسى  با  تهران  از  انتخاب ها   
به  توجه  با  و  گرفت  صورت  معمارى  اساتید  از  نظرخواهى 
ویژگى هاى مثبت طرح فضاى سبز و منظر مربوطه انجام گرفت.

ابزار جمع آورى اطالعات

در این پژوهش به منظور بررسى اطالعات موردنیاز از شیوه اجراى 
و  اساتید  هماهنگى  با  سؤاالت  سپس  شد.  استفاده  پرسش نامه 
کارشناسان تدقیق و طراحى گردید، پرسش نامه مشتمل بر 10 
پرسش در مقیاس لیکرت است و با هدف بررسى نگرش ساکنان 
به محیط سکونتشان تنظیم گردیده است، ضریب آلفاى کرونباخ 
به دست آمده باالتر از0/7 ( a=0/711) و مطلوب قلمداد گردیده 
و با 30 نفر از ساکنان نیز جداگانه مصاحبه صورت پذیرفت. در 
این پژوهش با توجه به اهداف، متغیر وابسته، نگرش ساکنان به 
فضاى باز و محوطه با تأکید بر فضاى سبز است که با استفاده از 
پرسش نامه سنجیده شده است. نکات کلیدى و اهداف مدنظر؛ 
نگرش ساکنان مجتمع هاى مسکونى نسبت به محیط، فضاى باز 
و سبز که بر انگیزش و رضایتمندى ساکنان و مطلوبیت فضایى 

مؤثر بوده است، است.

آیا از محیط و فضاى محوطه سکونتتان راضى هستید؟

فضاى سبز طراحى شده تا چه میزان در رضایت یا عدم رضایت 
شما نقش داشته است؟

آیا وجود فضاى سبز مطبوع و طراحى شده در کاهش اضطراب 
عصبى مؤثر است؟

آیا با گذراندن وقت در محیط طبیعى مطلوب احساس شادابى و 
تمدید قواى بیشتر مى کنید؟

کدام مورد در رضایت مندى شما بیشتر تأثیر دارد؟

در محیط بسته احساس آزادى بیشترى دارید یا در طبیعت و 
فضاى سبز؟

کدام یک از محوطه هاى ارائه شده را بیشتر مى پسندید؟ چرا؟

را  ارائه شده  محوطه هاى  از  یک  کدام  جمعى  فعالیت  براى 
مى پسندید؛ چرا؟

و  استراحت  به  محوطه  قسمت  کدام  در  مى دهید  ترجیح 
فعالیت هاى اختیارى یا مطالعه بپردازید؟

براى فعالیت جمعى از کدام قسمت هاى محوطه بیشتر استفاده 
مى کنید و چرا؟

کدام  به  مجتمعتان  محوطه  و  حیاط  از  خاطراتتان  بهترین 
قسمت هاى آن مرتبط است و آیا هیچ گاه دلتنگ آن مى شوید؟

 مبانى نظرى پژوهش
نیاز هاى انسان

آنها موجب رشد  اقناع  بسیارى است که  نیازهاى  واجد  انسان   
نشود  برآورده  گونه صحیح  به  چنانچه  و  مى شود  وى  تکامل  و 
موجبات ناهماهنگى ابعاد و شخصیت وى را فراهم مى آورد و بر 
روابط بین افراد نیز تأثیرات منفى خواهد داشت. اینکه وى چه 
مطرح  روان شناسى  مختلف  مکاتب  بین  همواره  دارد  نیازهایى 

بوده مهم ترین این دیدگاه ها به شرح زیر است:

برآورده 
نشدن 

نیاز هاى 
انسانى

نیازهاى زیستى و 
خودشکوفایىاحتراممحبت و احساس تعلقایمنى و امنیتحیاتى

واکنش هاى 
ژىناشى از آن
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جدول 1. برآورده نشدن نیازهاى انسان بر اساس نظریه ى مازلو و واکنش هاى ناشى از آن
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 نظریه مازلو

زمینه  این  در  منابع  مهم ترین  از  یکى  به عنوان  مازلو  نظریه   
و   جامع  نسبتاً  نظریه  این  در  مطرح شده  نیازهاى  اگرچه  است 
چون  هم  اما  است،  انسان  روانى  و  مادى  نیازهاى  دربرگیرنده 
و  روحانى  وجه  معاصر  دوران  در  مطرح  فرضیات  از  بسیارى 
معنوى حیات انسان و نیازهاى مرتبط با آن مغفول مانده است 
نیازهاى مازلو  (نقى زاده، 1385، 94). مفهوم سلسله مراتب در 
از  باید قبل  پایین  نیازهاى سطح  این فرض استوار است که  بر 
نیازهاى سطح باالتر تأمین شوند، که مى توانند در نظمى سلسله 

مراتبى ترتیب یابند. (جدول 1)

تأثیر محیط بر رفتار

محیط از عوامل مهم و مؤثر بر رفتار است. روان شناسان محیطى 
معتقدند، محیط، در سطوح مختلفى رفتار انسان را تحت تأثیر 
قرار مى دهد. رفتارهاى آنى، تابعى از وضعیتى هستند که در آن 
اتفاق مى افتند، براى مثال آرایش مبلمان در یک اتاق، بر شیوه 
شخصیت  مى گذارد.  تأثیر  یکدیگر،  با  اتاق  آن  در  افراد  تعامل 
براى مدتى  نوع محیطى که  مردم یک کشور توسط طبیعت و 
تفاوت هاى  مى گیرد،  شکل  مى کنند،  زندگى  آن  در  طوالنى 
نژادى در شخصیت، تاحّد زیادى به تفاوت محیط هایى که مردم 
نژادهاى مختلف براى چندین نسل در آن زیسته اند بستگى دارد 

(راپاپورت، 1381).

آب وهواى  مى گذارد.  تأثیر  انسان  خلق وخوى  روى  بر  آب وهوا، 
و  نامساعد  محیط  مى کند،  سخت کوش  و  فعال  را  مردم  سرد، 
دشوار، مردم را جسور مى کند، مردم این گونه محیط ها، آدم هایى، 
یا  جویانه  رقابت  محیط،  به  آنها  رویکرد  و  مى آیند  بار  عملگرا 
بهره بردارانه است. در نقطه مقابل، مردمى که در آب وهواى گرم 
آب وهواى  هستند.  غیرفعال  آدم هایى  معموالً  مى کنند،  زندگى 
معتدل، مردمى با خلق وخوى «خالص» و معتدل به بار مى آورد، 
ویژگى این نوع خلق وخو آگاهى از خود و رابطه با محیط است، 

زنگى این افراد در هماهنگى با محیط است و بینشى که نسبت 
به نقش محیط در بهبود زندگى دارند باعث احساس نیاز به حفظ 

محیط طبیعى مى گردد (راپاپورت،1384).

سکونت

بیان گردیده و  ،اقامت و آرامش،  به معناى  در لغت نامه دهخدا 
ریشه لغوى آن از سکون به معناى جاى گرفتن در خانه است 
(دهخدا، 1373) در فرهنگ حمید سکونت به معناى آرمیدن، 
معناى  به  سکونت  واژه   .(1378 (سیاح،  است  آرام  و  آرامش 
اقامت کردن و سکنى گزیدن بوده و در ادبیات ما معناى آرامش 
و  محیط  بین  دوسویه  رابطه  این  دارد.  بر  در  نیز  را  تسکین  و 
به چیزى  داشتن  تعلق  است، حس  انسان همان حس سکونت 

(رهبرى منش، 1389، 100).

مفهوم سکونت در تفکر شولتز

شولتز، در کتاب مفهوم سکونت مى نویسد «سکونت از سقفى را 
سایبان قرار دادن و چند مترمربعى از زمین را زیر پا گرفتن فراتر 
رفته و به برقرارى پیوندى پرمعنا با مکانى مفروض که مى تواند، 
هر یک از سطوح مختلف محیط باشد، تبدیل مى گردد». عموماً 
سکونت داشتن سقفى در باالى سر و چند مترمربعى زمین در 
زیر پا تعبیر مى گردد، (برداشتى صرفاً مادى و کمى) شولتز به 
این برداشت، مفهومى وجودى و کیفى مى بخشد، به تعبیر وى 
سکنى گزیدن یعنى درآن واحد، تعلق خاطر یافتن به مکانى خاص 

(شولتز، 1394، 18).

مسکن

مسکن اسم مکان است. به معناى محل آرامش و سکون مکانى 
که انسان در آن زندگى مى کند، در لغت نامه دهخدا مسکن چنین 
معنى شده: جاى باشش و خانه، منزل و بیت، جاى سکونت و 
مفاهیمى  با  خود  محتوایى  معناى  در  مسکن  آرام،  جاى  مقام، 
چون آسایش، آرامش و امنیت و محلى که این نیازها را تحقق 

جمع بندى دیدگاه ها در مورد خانه و مسکن

خانه محل آینده سازى و رویا پردازى است و این امکان را مى دهد که با آرامش در خیاالت غرق شدگاستون بچالرد
خانه پدیده اى است فرهنگى و شکل و سازمان فضایى آن به شدت تحت تأثیر فرهنگ استامس راپارپورت
مهم ترین ویژگى خانه، احساس تعلق به آن استنوربرگ شولتز

خانه محلى است که در آن مهم ترین و پر معنى ترین جنبه هاى زندگى تجربه و ادراك مى شود (Hall, 1966)ادوارد تى هال
خانه مهم ترین بخش از هویت ما استرابرت گیفورد

جدول 2 . دیدگاه ها در مورد خانه و مسکن

1
ویژگى هاى محیطى

Environmental Features

خصوصیات شناخته شده و ویژگى هاى محیط طبیعى مانند: گیاهان، نور خورشید، آب و ... را شامل 
مى شود که مى توان آنها را در طراحى ساختمان در نظر گرفت. براى مثال: جهت استفاده از نور 

خورشید، مى توان در طراحى حداکثر نور روز براى فضاها ایجاد کرد.

2
شکل هاى طبیعى

Natural shapes and forms

نشان دادن شکل ها و فرم هایى که در طبیعت یافت مى شود، از شبیه سازى و تقلید کردن از 
فرم هاى طبیعى که بیشتر در نماى ساختمان ها و فضاهاى داخلى به کار گرفته مى شود. براى مثال: 

ستون هاى درخت شکل که در فضاهاى داخلى براى نگه دارى سقف استفاده مى شوند، احساس حضور 
میان درختان را برمى انگیزند.

3
الگوها و فرآیندهاى طبیعى

Natural patterns and pro-
cesses

این عنصر به جاى شبیه سازى و تقلید از فرم هاى طبیعى به بهره ورى از الگو و عملکرد یافت شده در 
طبیعت مى پردازد. براى مثال: ازآنجاکه عناصر طبیعت فراکتال هستند، با مطالعه ى طبیعت مى توان، 

اصول حاکم بر هندسه فراکتال را به دست آورد و با آن محیط ساخته شده را به وجود آورد.

4
نور و فضا

Light and Space

فضاسازى و نورپردازى مناسب که در هم تنیدگى نور، فضا و ماده را شامل مى شود، تنوع و جذابیت 
بودن در محیط طبیعى، را تداعى مى کند. براى مثال: بازى با نور و سایه در فضا، یادآور، سایه و 

روشنى در طبیعت است.

5
روابط مبتنى بر مکان

Place-Based relationships

ارتباط بین ساختمان و ویژگى هاى جغرافیایى، اکولوژیکى، تاریخى و فرهنگى مکان ساخت بنا را 
شامل مى شود. که باید پیش از طراحى موردمطالعه، و در طراحى لحاظ گردند. براى مثال: تشخیص 

مصالح بومى و استفاده از آنها در ساخت بنا.

6
تکامل روابط انسان – 

طبیعت

Evolved human-nature

گرایش فطرى و ذاتى انسان به وابستگى به طبیعت و برقرارى ارتباط با آن. براى مثال: تأمین برخى 
از نیازهاى روانى انسان از طریق ارتباط با طبیعت.
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مى بخشد، همراه است (دهخدا، 1373).

در دومین اجالس اسکان بشر به سال (1996) که در استانبول 
«سرپناه  است:  شده  تعریف  چنین  مناسب  مسکن  شد  برگزار 
شخص  هر  سر  باالى  سقف  یک  وجود  معناى  به  تنها  مناسب 
مناسب،  فضاى  مناسب،  آسایش  یعنى  مناسب  سرپناه  نیست، 
دسترسى و امنیت مناسب، پایدارى و دوام سازه اى و روشنایى، 
قبیل  از  اولیه  زیرساخت هاى  مناسب،  گرمایى  سیستم  تهویه، 
کیفیت  زباله،  دفع  آموزش،  و  بهداشت  مناسب،  آب رسانى 
مناسب زیست محیطى، عوامل بهداشتى مناسب، مکان مناسب و 
قابل دسترس ازنظر کار و تسهیالت اولیه که همه این موارد باید با 
توجه به استطاعت مردم تأمین شود» (دالل پور، 1379). مسکن 
عالوه بر حفظ و حراست انسان از سرما و گرما وظایف دیگرى 
نیز بر عهده دارد. در حقیقت مسکن امروزى نه تنها مکانى براى 
اعتالى  جهت  در  مى تواند  بلکه  است  انسان  فراغت  و  آموزش 
پیشرفت وى  و موجبات  واقع شود  مؤثر  انسان  و روحى  فکرى 
یکى  عنوان  به  امروز، مسکن  در جهان  بنابراین  آورد.  فراهم  را 
(یحیوى،  دارد  متنوعى  کارکردهاى  انسان  ضرورى  نیازهاى  از 
1358، 134). در این رابطه دیدگاه هاى مطروحه به شکل جدول 

2 جمع بندى و ارائه گردیده است.

فضاى سبز و طراحى منظر

به طبیعت حضور عناصر  حضور فضاى سبز و گل و گیاه؛ دید 
طبیعى از ملزومات ایجاد فضاى خالق است حتى آواى طبیعت 
در ارتقاء کیفیت محیط و احساس تعلق به مکان تأثیر به سزا 
عناصر  و  اهمیت حضور طبیعت  به  توجه  با  رابطه  این  در  دارد 
طبیعى در محیط  بهتر است مرورى بر طراحى منظر و چگونگى 
استفاده از عناصر طبیعى در هنر و علم طراحى منظر به منظور 
ارتقاء کیفیت محیط  صورت پذیرد. واژه انگلیسى لندسکیپ1 از 
دو بخش زمین و منظر تشکیل شده است. اما در فارسى به عنوان 
معادل براى آن واژه ى "منظره" در نظر گرفته شده است. اما این 
واژه بار مفهومى واژة انگلیسى را ندارد. چشم انداز کلى طبیعت 
«لندسکیپ»  است اما درجایى که بشر در آن دخالت کرده باشد 
و یا، تغییراتى انجام داده یا طراحى کرده باشد، بحث طراحى یا 
معمارى منظر  مطرح مى شود. معمارى منظر دانشى است که 
به فضاى بیرونى ساختمان هاى بسته  و به چشم انداز آن همراه 
ساختار محیطى آن، از دیدگاه محیط زیستى و از دیدگاه رابطه 
آن با زندگى انسان، و از دیدگاه هنر و جنبه هاى زیبایى شناسى 
و  برنامه  ریزى  و  مى پردازد. درواقع معمارى منظر، هنر طراحى 
انسان  عناصر دست ساز  و  به طبیعت  نظام دهى  زمین،  مدیریت 

1
ویژگى هاى محیطى

Environmental Features

خصوصیات شناخته شده و ویژگى هاى محیط طبیعى مانند: گیاهان، نور خورشید، آب و ... را شامل 
مى شود که مى توان آنها را در طراحى ساختمان در نظر گرفت. براى مثال: جهت استفاده از نور 

خورشید، مى توان در طراحى حداکثر نور روز براى فضاها ایجاد کرد.

2
شکل هاى طبیعى

Natural shapes and forms

نشان دادن شکل ها و فرم هایى که در طبیعت یافت مى شود، از شبیه سازى و تقلید کردن از 
فرم هاى طبیعى که بیشتر در نماى ساختمان ها و فضاهاى داخلى به کار گرفته مى شود. براى مثال: 

ستون هاى درخت شکل که در فضاهاى داخلى براى نگه دارى سقف استفاده مى شوند، احساس حضور 
میان درختان را برمى انگیزند.

3
الگوها و فرآیندهاى طبیعى

Natural patterns and pro-
cesses

این عنصر به جاى شبیه سازى و تقلید از فرم هاى طبیعى به بهره ورى از الگو و عملکرد یافت شده در 
طبیعت مى پردازد. براى مثال: ازآنجاکه عناصر طبیعت فراکتال هستند، با مطالعه ى طبیعت مى توان، 

اصول حاکم بر هندسه فراکتال را به دست آورد و با آن محیط ساخته شده را به وجود آورد.

4
نور و فضا

Light and Space

فضاسازى و نورپردازى مناسب که در هم تنیدگى نور، فضا و ماده را شامل مى شود، تنوع و جذابیت 
بودن در محیط طبیعى، را تداعى مى کند. براى مثال: بازى با نور و سایه در فضا، یادآور، سایه و 

روشنى در طبیعت است.

5
روابط مبتنى بر مکان

Place-Based relationships

ارتباط بین ساختمان و ویژگى هاى جغرافیایى، اکولوژیکى، تاریخى و فرهنگى مکان ساخت بنا را 
شامل مى شود. که باید پیش از طراحى موردمطالعه، و در طراحى لحاظ گردند. براى مثال: تشخیص 

مصالح بومى و استفاده از آنها در ساخت بنا.

6
تکامل روابط انسان – 

طبیعت

Evolved human-nature

گرایش فطرى و ذاتى انسان به وابستگى به طبیعت و برقرارى ارتباط با آن. براى مثال: تأمین برخى 
از نیازهاى روانى انسان از طریق ارتباط با طبیعت.

(Source: Kellert, 2008) جدول 3. شش عنصر اصلى در طراحى بیوفیلیک
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شکل 1. ویژگى هاى مسکن مطلوب

آن  در  به طورى که  فرهنگى  و  علمى  مسائل  گرفتن  نظر  در  با 
حفظ و نگه دارى منابع طبیعى و نظارت بر آن اهمیتى قابل توجه 
و  زیبا  کارآمد،  مناسب،  به محیطى  آن دستیابى  نتیجۀ  و  دارد 
درواقع   .(1394 شاهچراغى،  و  (بندرآباد  بود  خواهد  لذت بخش 
آب،  زمین،  به  که  است  طراحى  علم  و  هنر  از  ترکیبى  دانشى 
گیاه و ساختمان ها نظم و سازمان مى دهد و همان طور که گردن 
ارتباطات بین اجزاء و عناصر  برقرارى  کالن عنوان مى کند هنر 
نامنسجم به گونه اى زیبا، هدفمند و کارآمد است (کالن، 1377). 
یکى از مهم ترین تحقیقات در مورد تأثیر طبیعت بر جسم و روان 
انسان، پژوهش  «یان مک هارگ»  است که به سال 1969 تحت 
عنوان «طراحى با طبیعت» منتشر شد (مک هارگ،1386) . به 
نمود که  ثابت  لحاظ علمى  به  ارزشمند وى  عبارتى مطالعات 
حضور طبیعت و استفاده از طراحى منظر در کاهش اضطراب و 

بسیارى مشکالت روانى اجتماعى تأثیر به سزا دارد. (جدول 3)

مسکن مطلوب

آن  مظاهر  و  طبیعت  از  استفاده  و  طبیعت  با  گام  هم  طراحى 
ارتباط  برقرارى  براى  انسان  فطرى  نیاز  «تشخیص  طراحى،  در 
طراحى  جهانى،  استراتژى هاى  و  پایدارى  همراه  به  طبیعت  با 
زندگى  کیفیت  بتوانند  واقعاً  که  است  محیط هایى  خلق  براى 
مسکن  1394).یک  شاهچراغى،  و  (بندرآباد  دهند»  افزایش  را 
براى تجدیدقوا، تمدد اعصاب و آرامش  مناسب مى تواند محلى 

فکرى در فرد شده و خستگى هاى فکرى و جسمى ناشى از کار 
از جنبه روانى آماده فعالیت هاى  را  او  از وى زدوده و  را  روزانه 
آینده کند (اهرى و همکاران، 1367). مسکن مطلوب، مسکنى 
است که بتواند هر چه بیشتر انسان را در راه نیل به هدف غائى 
خلقت، یعنى کمال، یارى رساند، و بى شک هرقدر در طى این 
برخوردار است  بیشترى  از درجه مطلوبیت  باشد،  مؤثرتر  مسیر 

(ذبیحى، 1378).

1. انسان در جهت نیل به کمال باید در مسکنى، سکنى گزیند 
مسکن  یک  لذا  و  نماید  آسایش  و  آرامش  احساس  آن  در  که 

مطلوب باید بتواند آسایش و آرامش یک خانواده را فراهم آورد

2. انسان در جهت نیل به کمال باید در مسکنى زندگى کند که 
در آن احساس امنیت و ایمنى نماید و لذا یک مسکن مطلوب 
براى ساکنین خود فراهم  را  امنیت  بتواند درجات مختلف  باید 

سازد.

3. انسان در جهت نیل به کمال باید در مسکنى زندگى کند که 
در آن احساس محرمیت نماید (سیفیان، 1386).

کند  زندگى  در مسکنى  باید  کمال  به  نیل  در جهت  انسان   .4
که در آن امکان ارتباط با طبیعت، امکان مرتفع شدن نیازهاى 
انسان و امکان دسترسى به منابع تأمین کننده نیازها فراهم باشد. 

(شکل 1) 
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 بحث و یافته
مدل مفهومى مطلوبیت فضایى در مجتمع هاى مسکونى با 

تأکید بر محوطه و فضاى سبز

با توجه به مطالعات صورت گرفته مدل مفهومى مطلوبیت فضایى 
در مجتمع هاى مسکونى با تأکید بر فضاى سبز در قالب جدول 

4 تدقیق گردید.

با توجه به اهداف پژوهش و مخاطبین آنکه عمدتاً قشر متوسط 
راهبردها  ارزش گذارى  و  اساتید  با  مصاحبه  با  بودند  مدنظر 

اولویت بندى اهداف راهبردى به شرح زیر صورت پذیرفت:

ایجاد فضایى جهت گذران اوقات فراغت؛

ارتقاء سیماى کالبدى و هویت بصرى؛

ارتقاء کیفیت محیط براى حضور مطلوب استفاده کنندگان؛

شناسایى و تعیین مکان هاى سازگار  و مناسب با عملکرد هاى 
فراغتى تفریحى، جهت باال بردن کارایى؛

و  جذاب  و  باارزش  عناصر  از  استفاده  با  بصرى  هویت  ارتقاء 
گیاهان واجد ارزش و کف سازى جذاب؛ 

مکان هاى  در  مناسب  نورپردازى  با  زیبا  مبلمان  از  استفاده 
مناسب؛

با عملکرد هاى  مناسب  و  مکان هاى سازگار  تعیین  و  شناسایى 
مسیر هاى پیاده در سرتاسر محیط همراه با تعیین نقاط جذاب 

بصرى جهت استفاده از آن؛

ملحوظ داشتن فضاى مناسب پارك ماشین به نحوى که حوزه هاى 
حرکت پیاده را مخدوش نسازد؛

طراحى ورودى هاى خوانا و محورهاى حرکتى پیاده جذاب؛

تعریف نقاط عطف شاخص و تعریف محور هاى حرکتى مناسب 
جهت جذب جمعیت ساکنان؛

آن  مناسب  مکان یابى  و  ساکنان  موردنیاز  امکانات  تعیین 
به نحوى که فضاى جمعى مطلوبى فراهم آورد؛

مکان گیرى متناسب با اقلیم منطقه به نحوى که حداکثر مطلوبیت 
فضایى فراهم گردد؛

طراحى محل هاى اجتماع مناسب براى ساکنان؛

مسدود کردن دیدهاى بصرى با استفاده از گیاهان، المان هاى 
و  بصرى  کیفیت  ارتفاع  مناسب جهت  گیاهان  کاشت  و  جذاب 

هویت کالبدى؛

نورپردازى مناسب

راهبرد نهایى

 از روش هاى مؤثر در هدایت رفتار، استفاده از فرم ها و معناى 
احساس فرم و خط در تعریف فضاها است. فضاهاى خطى عموماً 
با فرم مربع و دایره بیشتر سکون  پویایى و حرکت و فضاهایى 
به  است  الزم  کالبدى  برنامه ریزى  در  مى کنند.  القا  را  مکث  و 
سازگارى فعالیت هاى هم جوار و نیز سازگارى آن ها با امکانات 
به این ترتیب  شود.  توجه  محیط  و  مکانى  محدودیت هاى  و 
ادغام صحیح عملکردها  و  تفکیک  و  قلمروها  مکان یابى صحیح 
ممکن خواهد شد. بنابراین در طراحى محوطه با توجه به الگوى 
رفتارى بهتر است به مواردى همچون: در نظر گرفتن فضاهاى 
کوچک، انسانى، متنوع و پیچیده، اجتناب از خلق محیطى ساده 
و یکنواخت به دلیل شباهت با سایر محیط هاى مصنوع شهرى، 
سازمان دهى فضاهاى باز طبیعى براى اوقات فراغت، ایجاد فضاى 
مطلوب، متنوع و متناسب با نیازهاى مردم، ایجاد محیطى امن 
انطباق کمیت و کیفیت  فعال،  ایجاد محیط هایى  اثر  آرام در  و 
فضاها با نیاز استفاده کنندگان، توجه به فرهنگ استفاده کننده در 
طراحى و شکل دهى فضاها در افزایش کارایى، القاء کردن حرکت 
و پویایى (به وسیلۀ فرم فضا، کشیدگى و امتداد فضا)، هم چنین 
گستردگى و گشودگى فضا (به وسیلۀ القاء کردن سکون و مکث)، 
از ترکیب آب، سنگ، گیاه و ریزش آب ضمن تلطیف  استفاده 
هوا با صداى مطلوب براى ایجاد غناى حسى براى افراد، نشستن 
بازى در فضاهاى  و  امکان تحرك  فراهم کردن  تماشا کردن،  و 
فرهنگى،  رفتارهاى  با  مناسب  مبلمان  کردن  فراهم  وسیع، 
با  انسان  دیرینه ى  پیوند  خاطره ى  یادآور  و  تداعى گر  طراحى 
بینایى،  ازجمله  چندگانه  حواس  همه ى  براى  طراحى  طبیعت، 
زنده در  نماد هاى همیشه  از  استفاده  بویایى، شنوایى و المسه، 
طراحى، برانگیختن تخیل مخاطبان توجه شود. تا ضمن ارتقاء 
کیفیت محیط بسترى براى گسترش خالقیت ها و ارتقاء احساس 
تعلق به مکان و خلق معنى گردد تا از طریق حضور طبیعت و 
فضاى سبز و طراحى منظر و همگام با طبیعت به ارتقاء احساس 

تعلق به مکان پرداخته شود.

اهداف طراحى کالبدى

مکانى براى گردهمایى و تشکیل تجمع ها، مکانى براى حضور 
و یا حتى مطالعه؛

از طبیعت،  اندیشه، استفاده  تبادل  اوقات فراغت،  براى،  مکانى 
تمرکز و آرامش، الهام از طبیعت؛

قلمرو  واجد   ، فضایى  مدارج  و  مراحل  و  بندى  سکانس  واجد 
فضایى متناسب با اهداف ذکرشده؛

را  شهر  آشفته ى  و  شلوغ  محیط  که  مناسبى  محیط  طراحى 
تبدیل به محیطى مناسب نماید.
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امکانات ورزشى

امکانات تفریحى و اوقات فراغت

چگونگى وجود 
امکانات خدماتى و رفاهىامکانات در مجتمع ها

امکانات زیرساختى

واحدهاى مسکونى

ویژگى هاى کمى

ابعاد فضاها

تعداد اتاق هاى خواب

نسبت اندازه محوطه و فضاى سبز به واحدها

وسعت محوطه و فضاى سبز

تفکیک حریم هاى عمومى و خصوصى از هم

ویژگى هاى کیفى

ویژگى معمارى فضاهاى داخلى

نور فضاها

تناسبات فضاها

چشم انداز فضاها

سبک معمارى

رنگ فضاها

چگونگى و ویژگى طراحى محوطه

چگونگى طراحى فضاى سبز و محوطه

سلسله مراتب دسترسى به شبکه ارتباطى مطلوب شهرى

دسترسى مناسب به خدمات، تسهیالت و کاربرى هاى مهم شهرىدسترسى

دسترسى سواره و پیاده در داخل مجتمع و نحوه تفکیک آنها از هم

دسترسى مناسب به واحد مسکونى: ورودى – راه پله، آسانسور، راهروها

توده و فضا
چیدمان مطلوب بلوك ها                      فضاى باز، جهت بازى کودکان

سطح اشغال و تراکم مناسب                 فضاى باز جهت تجمع افراد (فضاهاى گرد هم آورنده )

دید و چشم انداز مناسبسیماى شهر

محیط زیست

شکل و سیماى مطلوب ساختمان ها

فضاى سبز مناسب

هوا و جریان باد مناسب

عدم وجود آلودگى هاى محیطى

عدم وجود آلودگى هاى صوتى

نور مناسب

معیارهاى اجتماعى-
فرهنگى

آشنایى و روابط با همسایگان

مشارکت در فعالیت هاى اجتماعى

امنیت و حفاظت مطلوب

جدول 4 . عوامل مؤثر بر مطلوبیت فضایى در مجتمع هاى مسکونى
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اهداف خرد

طراحى پیش فضاى مناسب، محلى براى آماده کردن مخاطب 
با  تعریف شده  فضایى  طراحى  متمایز،  فضایى  به  ورود  جهت 

دعوت کنندگى و به عنوان واسطى جذاب؛

طراحى ، خوانا، متناسب با کارکرد دعوت کننده، با هویت، زیبا، 
کارآمد؛

و  عرصه ها  کلیه ى  در  فضایى  سکانس هاى  داشتن  ملحوظ 
قلمرو هاى فضایى طراحى شده.

اهداف عملیاتى

کامًال  پیش فضایى  واجد  فضایى  سکانس  هر  آغاز  شرح:  بدین 
متمایز باشد که در بدو ورود مخاطب فضایى احساس کند وارد 
را  خود  مخاطب  و  انفصال)  (هدف:  مى شود.  متمایز  قلمرویى 
وادى  بعدى  وارد شود. سکانس  دیگر  فضایى  به  که  کند  آماده 
جذب و اشتیاق، ایجاد انگیزه و انکشاف فضایى است. (طلب) در 
این سکانس در عین ارائه کردن طبیعت و زیبایى هاى آن کنش 
همراه  به  مخاطب  در  را  کشف  و  ادامه  به  میل  فضایى  متقابل 
این  در  آنچه  از  پیش طعمى  ارائه  بعدى  آورد. سکانس  خواهد 

حوزه رخ خواهد داد براى استفاده کننده از فضا ارائه مى شود.

فضاها و فعالیت  هاى قابل حصول با شیوه هاى جذاب ارائه خواهد 
شد (انگیزش).

در عین آنکه فضاى محوطه کل واحد به هم پیوسته اى است اما 
فیلم  بندى شده مانند یک  قلمروهایى کامًال متمایز و سکانس 
تمام  در  تأکید  و  را مى سازد  واحد  کلیت  به یادماندنى  و  جذاب 
با  مخاطب  پیوند  و  احساس حضور  بر  فضایى  مدارج  و  مراحل 

مکان است.

 نتیجه گیرى 
همانطورکه در مبحث مبانى نظرى پژوهش اشاره شد فضاى سبز 
و معمارى منظر به عنوان عاملى کلیدى و تأثیرگذار در احساس 

بر  به مکان و فعالیت ساکنان بسیار مؤثر است که عالوه  تعلق 
احساس آسایش در رشد شخصیت فردى و بهداشت روانى فراگیر 

نیز تأثیر بسیار دارد.

«با استفاده از ابزارهاى الزم و مناسب در طراحى، مى توان رفتارها 
را در فضا هدایت کرده، فضاهاى مطلوب براى فعالیت مطلوب، 
پدید آورده اصوالً استفادة صحیح از فضاها مستلزم تعریف فضا 

براى استفاده کننده است».

تحلیل  آزمون  نتایج  مى دهد  نشان   5 جدول  در  که  همان طور 
واریانس چند متغیرى (مانوا) تفاوت دو گروه مطلوب و نامطلوب 
در آزمون نحوه استفاده از فضاى سبز را نشان مى دهد که تفاوتى 

معنادار است.

از  مکان  به  دلبستگى  میزان  بین  داد  نشان  پژوهش  یافته هاى 
دیدگاه ساکنان در 2 گروه فضاهاى مطلوب و فضاهاى نامطلوب 

تفاوت  معنادارى وجود دارد.

محیط  از  رضایتمندى  میزان  بین  داد  نشان  پژوهش  یافته هاى 
و  مطلوب  فضاهاى  گروه   2 در  ساکنان  دیدگاه  از  مسکونى 

فضاهاى نامطلوب تفاوت  معنادارى وجود دارد.

خاطرة  و  معنى  خلق  میزان  بین  داد  نشان  پژوهش  یافته هاى 
جمعى از دیدگاه ساکنان در 2 گروه فضاهاى مطلوب و فضاهاى 

نامطلوب تفاوت  معنادارى وجود دارد.

افزایش  یافتى پژوهش نشان داد بین میزان کاهش اضطراب و 
شادى از دیدگاه ساکنان در 2 گروه فضاهاى مطلوب و فضاهاى 

نامطلوب تفاوت  معنادارى وجود دارد.

و  کارى  راندمان  رفتن  باال  بین  داد  نشان  پژوهش  یافته هاى 
گروه  در 2  دیدگاه ساکنان  از  فعالیت  انگیزش  و  افزایش شوق 
فضاهاى مطلوب و فضاهاى نامطلوب تفاوت  معنادارى وجود دارد.

 پى نوشت
1. Landscape

 توان آزموناندازة اثرسطح معنادارىFارزش

0/81024/0610/0010/1901ویلکز

جدول5. نتایج تحلیل چند متغّیر (مانوا) تفاوت دو گروه محیط هاى مطلوب و نامطلوب در آزمون نحوة استفاده از محوطه و فضاى سبز در 
مجتمع مسکونى
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Abstract
In recent decades, the imbalance occurrence, desired and balanced relationship between human and nature have unpleasant 

psychological effects. The relevant extent researches indicate that human presence could lead to a convenient life, mental retrieval 

and the decrease of tension, too. Therefore, if there is a pleasant and desired relevance between human and the environment in its 

design, the mental health care of the community will be promoted. Nowadays in designing residential complex, the main goal is 

the economic cost decline and the given shelter provision. Besides being designed with the residents' needs, it has relied on the 

designers' points of views among which is one of the main criteria in applied challenges by which the sense of belonging to the 

place is promoted and it assists profession to be more correspondent to the requests, interests, and climate. In this research, the 

open space' role is examined through promoting the sense of belonging to place, the purpose of this research is to identify the 

influential factors in qualifying the open space in residential complex and presenting its evaluative model as well as the applicable 

strategy through enhancing the attachment of residents in given compacts to the middle social class in Tehran city. Thus, the 

relevant research purposes are classified and determined as follow: 1. Determine the residential pattern effect on human relations 

from theoretical backgrounds and professional texts with putting emphasis upon the green space and landscape architecture in 

promoting the sense of belonging to place; 2. Determine the influential environmental aspects in the residential complex on 

human relationships to promote the sense of belonging to place based on the landscape, green space and surrounding area of 

the residential complex; 3. Examine the satisfactory reasons for residential complex and its effect on the human relationship 

to increase the satisfaction of residential complex and promote the sense of belonging to the place. In this research, evaluation 

of the green space is one of the most influential physical aspects to promote quality and space congeniality of the residential 

environment in order to enhance the influential environmental conditions on promoting the sense of belonging to the place. In 

discussing the theoretical background using textual clarification and its content analysis through examining related texts to the 

desired space, the relevant definitions and concepts to research topic are studied and presented and then, through the analytical 

and comparative approach and users' preoccupation, the final deductions and criteria are classified and valued. In this regard, 

the comparative study of several residential complex' samples, desired green space and given environmental non-qualified units 

is conducted, with two groups of residents, the case studies were done and attempted to both classify and determine the space 

congeniality. Then, using an analytical-comparative method and selecting 4 residential complex samples in two desired and non-

desired groups, the desired qualified landscape green space is suitable and the others lack given environmental qualities. Residents 

of the desired environment and qualified designed green space had a positive view and more sense of belonging to the place.

Keywords: Green space, Sense of belonging to place, Residential Complex, Desirable space, Tehran  
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