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چکیده
پیوند بین انسان و مکان یا «دلبستگی به مکان» مبنایی برای ارضای بسیاری از نیازهای انسان به واسطه مکان و معنا بخشی
به زندگی برشمرده شده است .بهویژه دلبستگی به مکانهای با اهمیت برای انسان که شاخصترین آنها فضای سکونت است.
فضاهای باز مابین ساختمان های مسکونی بستر پیوند ساکنان با طبیعت و محل گذران اوقات فراغت در مکانِ بیرونی بلافصل
خانه است .در این راستا پژوهش حاضر به بازشناسی مؤلفههای مؤثر در سازماندهی فضای باز مجتمعهای مسکونی در جهت
افزایش حسِّدلبستگی ساکنین با فضای باز مجتمع میپردازد .نوع پژوهش ،کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی – تحلیلی است.
گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانهای – اسنادی و پیمایشی – میدانی و با روش پرسشنامه انجامگرفته است .جامعه
آمار استنباطی مطالعه حاضر از نرمافزار  SPSSو رگرسیون خطی استفادهشده است .نتایج آزمون نشان از معناداری تأثیر تمامی
معیارهای متغیر مستقل (فضای باز مجتمع مسکونی) بر متغیر وابسته (حسِّدلبستگی) دارد .به این نحو که هر یک از معیارهای
فضای باز ،مؤلفههای سازنده دلبستگی ،بیشترین تأثیرگذاری خود را بر معیار فضای سبز؛ و پسازآن به ترتیب ،بر معیارهای
فضای بازی کودکان ،پیادهراه ها ،مبلمان شهری ،مسیرهای سواره و در نهایت فضای نشستن ،دارند .راهکارهای طراحیِ ارائهشده
در این پژوهش کاربردی بوده و میتواند راهبردی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی تأثیر فضاهای باز مجتمعهای
مسکونی در جهت افزایش دلبستگی به مکانِ ساکنین را فراهم آورد.
واژگان کلیدی :حسِّ دلبستگی به مکان ،فضای باز مجتمع مسکونی ،مجتمع مسکونی ششصد دستگاه ،مشهد

مقدمه
یکی از رسالتهای طراحان و معماران ،خلق رابطهای متناسب بین انسانها و کالبد اطرافشان است .برای نیل به این هدف
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آماری این پژوهش 444 ،نفر از ساکنین مجتمع مسکونی ششصد دستگاه در شهر مشهد است .برای انجام آمارهای توصیفی و

خالقان فضا باید درک صحیحی از رفتار انسان در محیطهای متفاوت داشته باشند ،به نحوی که پیوند انسان و مکان را قویتر
خوابگاه ،استفاده از فضاهایی عمومی را میطلبد که نهچندان بزرگ باشد که فرد نسبت به آن حس مالکیت و خودی نداشته
باشد و نهچندان کوچک که تبدیل به حیاط خصوصی گردد و تحقق آن با امکانات امروزی مشکل گردد .خانههای امروزی با
امکانات و شرایط زندگی موجود ،قابلیت پاسخگویی به بسیاری از نیازمندیهای انسان سنتی ایرانی را ندارند .از طرفی بریدن از
ارزشها ی حاکم بر جوامع سنتی مبتنی بر ارتباط مستحکم با طبیعت و تعاملات اجتماعی در دراز مدت منجر به نارضایتی
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سازند ( .)Waxman, 2004آپارتماننشینی ،فضاهای کم و کوچک برای زندگی ،دوری از طبیعت بهاجبار و تبدیل خانهها به
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میگردد .از طرف دیگر امکانات و شرایط زندگی امروز اجازه زندگی در خانههای ویلایی بزرگ را به بسیاری از شهروندان
نمیدهد .از این جهت ضرورت انجام این پژوهش در حوزههای مختلف تعریف میشود .از سویی نیاز به وجود فضایی مکمل در
کنار فضای داخلی آپارتمانها جهت پاسخگویی به نیازهای تفریحی ،ایجاد رابطهی مستمر با طبیعت از یک سو و گسترش
بخشی از عملکردهای فضای داخل به خارج ضرورت توجه به فضای باز را تبیین مینماید .از منظر دیگر ،توجه به فضاهای باز
بهعنوان محلی برای برقراری تعاملات اجتماعی و در پی آن افزایش حضور مردم و در نتیجه افزایش امنیت اجتماعی و همچنین
ایجاد حس مسئولیت در ساکنان نسبت به محل زندگی خود ضروری است (قاضیزاده.)4364 ،
تا پیش از دهه  24میلادی در مطالعات انجامشده در زمینه رابطه انسان و مکان ،دلبستگی به مکان مورد توجه قرار نگرفته
بود .در  71سال گذشته عواملی چون فضای شخصی ،قلمروپایایی ،تراکم ،معنای مکان و موضوعات مرتبط ،موضوع تحقیقات در
رابطه با انسان و مکان بودند؛ اما افزایش رو به تزاید توجه تأثیر فرهنگ بر ترجیحات مکان ،جابجایی جمعیت در شهرها و لزوم
تطابق با محیط جدید ،علاقه روزافزون به نتایج اجتماعی مکان ،سبب گردید تا احساس انسان در رابطه با مکان ،محور بسیاری از
تحقیقات گردد .اکنون مطالعات فراوانی در زمینه دلبستگی به مکان صورت گرفته است .به علاوه متخصصین حوزههای مختلف،
تحقیقات متعددی انجام داده و ابعاد محیطی و انسانی این ارتباط عاطفی را موردبررسی قرار دادهاند (دانشپور و همکاران.)4333 ،
مطالعات در زمینه دلبستگی برای اولین بار در ارتباط بین کادر درمان و کودک و اینکه چگونه کودکان در فرایند درمان،
اعتماد خود را به کادر درمان توسعه میدهند ،موردبررسی قرار گرفت ).(Marris, 1996, Goldberg, 2000
لذا این مقاله در راستای پژوهشهای صورت گرفته به بررسی تأثیر فضاهای باز مجتمع مسکونی در ایجاد حسِّدلبستگی در
مجتمع مسکونی ششصددستگاه میپردازد .این مجتمع مسکونی  944واحدی در شهر مشهد داری  46بلوک میباشد .مساحت
سایت این مجتمع  1444مترمربع میباشد که در منطقه  4شهرداری مشهد قرارگرفته است .احداث آن در دهه  94میباشد .این
دستگاه محدود میشود .تیپ بلوکهای مجموعه بهصورت مکعب مستطیل است .ساختمانهای ششصددستگاه  1طبقهای و هر
کدام از واحدها  33متر میباشد .این مجتمع مسکونی با  7444نفر جمعیت دارای یک پارک بازی برای کودکان ،دو مجموعه
سوپرمارکت در شمال و شرق ،یک آبنما در میدان اصلی ،فضاهای سبز ،فضاهای دسترسی ،فضاهای نشستن و فضاهایی برای
ورزش میباشد .در این مجتمع به علت تعاملات اجتماعی مکانهای جذابی در مجتمع وجود ندارد .در این مجتمع ساختمانها
یکسان همراه با نماهای بی روح و خشک ،وضعیت آسفالت نامناسب و نامطلوب ،استفاده از رنگ بهصورت حداقل ،بهطوریکه
در مجموع رنگهای بهکاررفته در فضا با نگاه اول آرامشبخش و مطبوع به نظر نمیرسد.
آن چه هماکنون به آن نیاز داریم مخصوصاً در ایران و در طراحی مجتمعهای مسکونی که روز به روز به تعداد آنها افزوده
می شود ،استفاده از تحقیقات دلبستگی به مکان و فضای باز و ایجاد نمود عملی آن در طراحی فضای باز مجتمعهای مسکونی
میباشد .در این پژوهش فرض بر آن است که توجه به فضاهای باز در طراحی مجتمع مسکونی ششصددستگاه باعث افزایش
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مجموعه از شمال به منازل مسکونی ،از جنوب به خیابان قاضی ارشاد ،از شرق به فضای باز و از غرب به مجتمع مسکونی 147

حسِّدلبستگی به مکان میشود .لذا هدف این پژوهش مرور نظریهها و رویکردهای دلبستگی به مکان در رابطه با فضاهای باز
مجتمع های مسکونی در جهت تقویت نقش این فضاها در افزایش دلبستگی ساکنین و در نتیجه استخراج معیارهای فضای باز

روش تحقیق
پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی است و به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از نمونه موردی انجامشده است .در بخش
گردآوری دادهها ،از روش ترکیبی (کمی – کیفی) استفاده گردید .در ابتدا برای استخراج مؤلفههای تأثیرگذار بر حسِّ
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مجتمعهای مسکونی با استفاده از تحقیقات به عملآمده است.
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دلبستگی در فضاهای باز مجتمعهای مسکونی از روش کیفی و به شیوهی کتابخانهای و اسنادی استفاده شده که در نهایت به
استخراج مؤلفهها در غالب نموداری پرداخته شد؛ در مرحلهی دوم ،به روش کمی ،از طریق شیوه پیمایشی – میدانی ،با ابزار
پرسشنامه و بر اساس طیف لیکرت اقدام به جمعآوری اطلاعات و تجزیهوتحلیل دادهها گردید .گزینههای هر سؤال که
بهصورت طیف لیکرت هستند ،بهصورت خیلی زیاد= ،1زیاد= ،1متوسط= ،3کم= ،7خیلی کم= ،4کدگذاری و امتیازبندی
میگردد .بدین ترتیب دادههای کیفی تبدیل به اعداد میشوند و ازآن جاییکه هر مؤلفه برگرفته از برآیند چند سؤال پرسشنامه
است ،میانگین مجموع امتیازات سؤالات مرتبط را که به شیوه فوق کدگذاری شدهاند ،محاسبه میشود .تعداد نمونه آماری این
پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی و با استفاده از نرمافزار  444 G*powerنفر از ساکنین مجتمع مسکونی ششصد
دستگاه ،تعیین شد .برای آنکه تأثیر فضاهای باز بر میزان حسِّدلبستگی ساکنین بررسی گردد ،فضاهای باز ،بهعنوان متغیر مستقل
و حسِّدلبستگیِ ساکنین ،بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد تا رابطه بین فضاهای باز و میزان دلبستگیِ ساکنین با یکدیگر به
دست آید .سنجش این رابطه ،در قالب یک پرسشنامه بسته؛ انجام گرفت تا بتوان دادهها را با دقت بیشتری تجزیهوتحلیل نمود.
بهمنظور اعتبار و پایایی ابزار سنجش ،ابتدا گویههای مربوط به متغیرها در قالب پرسشنامه تنظیم شد و در اختیار استادان
دانشگاه قرار گرفت تا نظرات خود را درباره قابلیت سنجش آنها و رعایت نکات دستوری و نگارشی اعلام کنند .در این
مرحله ،با توجه به نظرات مطرحشده ،نسبت به اصلاح ،تعدیل و حذف برخی گویهها اقدام شد .پس از تعیین اعتبار صوری،
سنجش روایی شاخصها در دو مرحله آزمون مقدماتی ( 34نفر از ساکنین مجتمع مسکونی ششصددستگاه) و آزمون نهایی (444
نفر از ساکنان مجتمع مسکونی ششصد دستگاه) انجام گرفت .در آزمون نهایی ،تمامی شاخصها و کل پرسشنامه دارای پایایی
بودند زیرا مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از  4/2میباشد .پس از گردآوری دادهها ،اطلاعات کدگذاری شده و با کمک نرمافزار
آماری  SPSSو آزمون رگرسیون خطی میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

در لغتنامه دهخدا از دلبستگی به معنای محبت ،رغبت ،دوستی ،مودت ،عشق و گرایش خاطر یاد میشود .دلبستگی به
مکان بهعنوان یک مفهوم ،رابطه و نقطه اتصال بین مردم و مکانهاست (سجادزاده .)4367 ،امروزه مفهوم دلبستگی به مکان،
نقش مهمی را در مطالعات روانشناسی محیط بازی میکند .دلبستگی به مکان ،زنجیرهای میان افراد و محیطهای معنادار است
).(Giuliani, Ferrara, Barabotti, 2003, Altman, Low, 1992

تعاریف دلبستگی به مکان
احساس دلبستگی به مکان عالیترین مرتبه رابطهی انسان و مکان است که بهمنظور بهرهمندی و تداوم حضور انسان در
مکان ،نقش تعیینکنندهای دارد .حس دلبستگی به معنی رابطهی هم پیوند میان انسان و محیط است؛ در اثر این رابطه ،مکان به
لنگرگاهی روانی بدل میشود و اهمیت فضا برای شخص ،بالاتر از یک نقطه در دستگاه مختصات است .اغلب ،حس دلبستگی به
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مبانی نظری

مکان از سطح تجربههای شخصی میگذرد و با خاطرات جمعی پیوند میخورد.
واژه دلبستگی به مکان به تأثیر عاطفی یک مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی و فرهنگی به آن جذب میشوند .تأثیر
ساختمان ،محله و یا یک قرارگاه طبیعی ،جذب شوند .درواقع دلبستگی به مکان ،ارتباطی نمادین با مکان است که با دادن معانی
عاطفی و حسیِّ مشترکِ فرهنگی ،توسط افراد به مکان خاص یا یک سرزمین شکل میگیرد و مبنای نحوه ادراک گروه یا فرد
از مکان و نحوه ارتباط وی با آن میباشد( .)Low, Atman, 1992: 5دلبستگی به یک مکان ،ضمن آنکه منشعب از تجربهها،
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حسی ،عاطفی و درونی مکان بر انسان ،مرکز تفکر دلبستگی به مکان میباشد ،چراکه انسانها میتوانند به یک شیء ،خانه،
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رفتارها و سازمان اجتماعی و احساسی افراد است ،محرکِ انگیزه های رفتاری افراد نیز بوده و هدفمندی رفتاری را برقرار
میسازد ،لذا فرد با رفتارها و کنشهای خود در فضا ،سعی در توجه و مراقبت بیشتر از آن خواهد داشت .دلبستگی به مکان
مبنای نحوه ارتباط و تعامل عاطفی مثبت انسان با فضاست و بهواسطه خصوصیات فردی ،جمعی ،فرهنگی و اجتماعی ایجاد
میشود (همان.)436،
ارتباط عاطفی بین فرد و مکان بر پایه نحوه قضاوت ،ترجیحات و شناخت از مکان برقرار میشود .دلبستگی به مکان به
پیوند فرد با مکان منجر میشود که انسان خود را جزئی از مکان میداند و بر اساس تجربههای خود نشانهها ،معانی ،عملکردها و
شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود متصور میسازد و مکان برای او مهم و قابل احترام میشود (فلاحت.)4331 ،
دلبستگی به مکان؛ رابطه عاطفی فرد با مکان است که ریشه در خصوصیات و تجارب گذشته فرد دارد که مکان باید بتواند
پاسخگوی نیازها و انتظارات انسان باشد و همینطور مکان باید ظرفیتهای پاسخگویی به این نیازها و انتظارات را داشته باشد.
دلبستگی به مکان؛ بر اساس تعامل شناختی ،عاطفی و عملکردی بین افراد ،گروهها و مکان کالبدی – اجتماعی در طول زمان
شکل میگیرد (دانشپور و همکاران .)4333،دلبستگی به مکان؛ یک بُعد از کلیتِ حسمکان و وابستگی عاطفی مثبت است که
بین فرد و مکان توسعه مییابد ) .(Stedman, 2003: 674در شکلگیری دلبستگی به مکان ،انسان ،مکان ،زمان و تعامل انسان و
مکان به لحاظ شناختی ،عاطفی و عملکردی قابلطرح است .دلبستگی ،اشتیاق به زندگی با دیگران و رفتار هدفمند را پایدار نگاه
میدارد ( .)Marris,1996دلبستگی به مکان برخاسته از فعالیتها و تعاملات بین انسان  -مکان و انسان  -انسان در یک مکانِ
خاص است

(.)Proshansky, Fabian, Kaminoff, 1983: 155

ابعاد دلبستگی به مکان
اخیراً اسکانل و گیفورد )7444( 4تلاش کردهاند با طرح چارچوب سهبعدی؛ تعاریف مربوط به دلبستگی به مکان را که در
دلبستگی به مکان مفهومی چندبعدی است که با ابعاد شخصی ،فرآیند روانشناختی و مکان مشخص میشود.
بعد شخصی :در مفهومسازی اسکانل و گیفورد ،اولین بعد ،کنشگر است .دلبستگی به مکان در این سطح شامل
اتصالاتشخصی با مکان است که با خاطرات شخصی شکل میگیرد و توسعه مییابد .در این بعد ،نقش خصایص مکان در ایجاد
دلبستگی چندان جدی گرفته نمیشود .بلکه تجربه در مکان موجب میشود که بار معنایی و ارزشی پیدا کنند.
بعد فرآیند روانشناختی :دومین بعد ،به شیوههایی توجه دارد که افراد به مکان مرتبط میشوند و ماهیت تعاملات
روانشناختی که در آن محیط رخ میدهد .در این بعد ،بر سه جنبه روانشناختی دلبستگی به مکان ،یعنی عاطفه ،شناخت و رفتار
تأکید میشود.
بعد مکانی :شاید مهمترین بعد دلبستگی به مکان ،خود مکان باشد .مکانها از نظر مقیاس ،اندازه و زمینه ،یا از جنبه مادی و
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رشتههای مختلف علمی (جامعهشناسی ،روانشناسی ،مردمشناسی و  )...مطرحشده است ،سازمان دهند .بر طبق این چارچوب،

محسوس یا نمادی از هم متمایز میگردند ( .)Low, Altman, 1992:5ازاینرو ،هنگامی که گفته میشود مکانِ مسکونی من ،یا
مکانی که من تصور می کنم به لحاظ احساسی به آن دلبستگی دارم ،ممکن است هر سطحی از فضا را در برگیرد .امکان دارد
7444؛ )39؛ اما همانطور که هید الگو 7و هرناندز )7444( 3خاطرنشان میسازند ،باوجود دامنه گسترده مکانهایی که مردم

1 Scannell , Gifford
2 Hidalgo
3 Hernandez
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اتاق ،خانه ،واحد همسایگی (محله) ،ناحیه ،شهر ،کشور و … باشد؛ یا بهطور طبیعی همه موارد ذکرشده را در برگیرد (لویکا،
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ممکن است بشناسند و به آنها دلبستگی داشته باشند ،معمولاً تحقیقات در این زمینه بر محله و همسایگی که در میانه طیف قرار
دارد ،تمرکزیافته است.

شکل -0ابعاد دلبستگی به مکان
منبع)Gifford, Scannell, 2010:2( :

شاخصهای دلبستگی به مکان
ی مختلف دلبستگی به مکان نظریات متنوعی وجود دارد .دلبستگی به مکان از مجمو ِع
برای بررسی ابعاد و شاخصها ِ
ویژگیهای محیطی و الگوهای ذهنی افراد تشکیلشده است .این مفهوم از خصوصیات محیط فیزیکی و ارزیابی آنها توسط
بهرهبرداران ایجاد میشود و از فردی به فرد دیگر

متفاوت است).(Riley, 1992

مکان میکند و به واسطه حسِّ فضایی آن مکان میسر میشود .در این بین طراح نیاز به درکی روانشناسانه از تغییرات بافت
مراکز شهری با تأثیرپذیری از فرهنگهای جهانی و فرمهای ساختهشده دارد تا بر اساس آن بتواند ابعاد دلبستگی به مکان را در
طرحها و برنامههای خود لحاظ کند (سجادزاده .)4367 ،بر این اساس مؤلفهها و شاخصهای مهم در دلبستگی به مکان عبارتاند
از:
معنایی :مفهوم دلبستگی به مکان در قلمرو تداعی معانی محیط تعریف میشود .معنا مربوط به جنبههای روانشناسی و
ادراکی تجربه محیطی است و در این محدوده دلبستگی به مکان بهعنوان نقطه اتصال فرد و محیط تعریف میشود

( Hernandez,

) .2001: 121مطالعات «استدمن» نشان میدهد که معانی نمادین مکان نقش مهمی در دلبستگی به مکان ایجاد
میکند) ،(Stedman, 2003: 682ازآنجاکه برقراری تعاملات اجتماعی ،امکان معنا بخشی مکان برای فرد فراهم میکند لذا اهمیت
ارتباطات اجتماعی در مکان ،نبایستی مورد غفلت واقع شود.
عملکردی :این بعد که به برآوردن نیازها و اهداف
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دلبستگی به مکان ناشی از تعامل افراد با مکان ،معانی و ویژگیهای مرتبط محیطی است که فرد را راغب به ماندن در آن

فردی).(Williams, Roggenbuck, 1989, Stokols, Shumaker, 1981

مبتنی بر کیفیت مکان در پاسخگویی به نیازهای کاربران در مقایسه با سایر مکانهای مشابه موجود اشاره دارد وابسته به تجارب
احساسی :یکی از ویژگیهای اصلی دلبستگی به مکان ،روابط احساسی نزدیک با مکان است .بهاینترتیب دلبستگی به مکان
پیوندی مؤثر و ماندگار را با مکانهایی که مردم از آن استفاده میکنند برقرار کرده و در آنجاست که آنها احساس آرامش
بیشتری

دارند ).(Hernandez, 2001: 21
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قبلی فرد ،نحوه دسترسی به مکان و الگوهای فعالیتی موجود در آن است

).(Willams,Vaske, 2003:18

بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی در ایجاد حسِّدلبستگی به مکان 58/

عوامل مؤثر بر ایجاد دلبستگی به مکان
مطالعات انجامشده درزمینه دلبستگی به مکان به عوامل مختلفی در این رابطه اشاره میکند که میتوان به نقش عوامل
فرهنگی ،اجتماعی و فردی ،عوامل کالبدی ،عوامل زمینهای ،عامل زمان و عوامل فعالیتی و تعاملی اشاره کرد

( Low, Altman,

.)1992

عوامل اجتماعی :افراد دلبستگی به مکان را بر پایه دلبستگی به مردم خلق میکنند) .(Marris, 1996به عبارت دیگر ،آنها
بر اساس منافع خود ،ارتباطات اجتماعی را شکل داده و بر اساس توقعات ،هنجارها و نقشهای معین خود ،به آن اشتغال مییابند
و برایناساس ،ارزیابی خود از چگونگی ارتباطات اجتماعی و حضور خود در مکان را مورد مجادله قرار میدهند؛ بنابراین نحوه
حضور فرد در مکان به همراه سایرین ،عاملی قو ی در تصمیم فرد برای ماندن در آن است .در این راستا حتی ممکن است افراد
در جستجوی مکانهایی که در آن ،افرادی با خصوصیات مشابه آنها به لحاظ طبقه ،قوم ،مذهب ،گروه اقتصادی ،الگوی
زندگی ،تحصیلات ،درآمد ،نحوه تربیت کودکان و نژاد مشابه حضور دارند ،باشند؛ اما با آنکه همگن بودن افراد ،مشوق
ملاقاتها و افزایش تعامل با مکانهای فیزیکی و اجتماعی و درنتیجه ارتقاء دلبستگی به آن مکان است ،درعینحال مکانهای
اجتماعی غیر همگن نیز فرصتی است تا افراد با یکدیگر بودن و تعاملات اجتماعی غنی و آزاد را تجربه کنند

(Marcus,

).Sarkissian, 1986

عوامل فردی :میزان دلبستگی به مکان از فردی به فرد دیگر متفاوت است ) .(Tuan, 1977, Riley, 1992افراد بر اساس
ترجیحات آگاهانهای که ناشی از خصوصیات و ویژگیهای فردی آنها میباشد ،مکانها را انتخاب میکنند و به آنها دلبسته
میشوند .فردیت در جهتگیری اجتماعی و نحوه توسعه ارتباطات اجتماعی صمیمانه نیز حائز اهمیت است که این مشخصات
ذهنی ناشی از گرایشات اولیه نامیده میشود

).(Lansing, 1970

تحصیلات ،طبقه اجتماعی و شغل اشاره گردیده؛ در این رابطه حتی رژیم غذایی فرد ،استعمال دخانیات ،ورزش و تحرکات
فیزیکی نیز مؤثر ارزیابیشده است .به عوامل مذکور میتوان توانایی ذهنی و جسمی افراد را نیز افزود )(Halpern, 1995؛ اما
ویژگیهای فردی تنها محدود به این ابعاد نمیباشد ،بلکه تمایزات فردی ،نیازها ،اشتغالات زندگی ،تعریف فرد از زندگی
) ،(Rubinstein Parmelee, 1992, 143نحوه اندیشه ،ادراک ،تصورات و مقاصد فردی شخص در رابطه با مکان

(Gifford,

) ،2002, 27پیشزمینهها ،باورها و ارزشهای فردی نیز در این زمینه نقش دارند ) .(Brower, 1988این عوامل علاوه بر توسعه
وابستگی اجتماعی ،دربردارنده معانی عمیقی از مکان برای هر فرد نیز میباشند ()Low, Altman, 1992؛ بهعبارتدیگر تجارب
زندگی هر فرد ،کیفیت حسی ویژهای دارد که در او ،نوعی احساس دلبستگی به مکانهایی که تجارب وی در آن به وقوع
پیوستهاند ،ایجاد مینماید

).(Rubinstein, Parmelee, 1992

عوامل فرهنگیی :گروهها ،خانوادهها ،اعضاء جامعه و فرهنگهای مشابه در دلبستگی به یک مکران خراص اشرتراک دارنرد
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در تبیین ویژگی های فردی و نقش آن در نحوه تعامل با مکان به عوامل مختلفی چون :سن ،جنس ،درآمد ،وضعیت تأهل،

) .(Hummon, 1992, Low, 1992, Lawrence, 1992از سوی دیگر دلبستگی به مکان وابسته به فعالیتهایی است که افرراد در
قالب مقتضیات فرهنگی خود انجام میدهند ) .(Low, Altman, 1992بهطورکلی فرهنگ ازجمله عواملی است که به دلیل نقرش
اشاره دارد که دلبستگی به مکان در چارچوب فرایندهای فرهنگی شکل میگیرد و شش ابزار فرهنگی زیر را در این خصروص
مطرح مینماید:
دودمان :که فرد را با مکان در چارچوب هویتهای تاریخی آن با خانواده وی ارتباط میدهد؛  .7از دست دادن :که موجد و
یا تقویتکننده دلبستگی به مکان میباشد؛  .3مالکیت؛  .1نگاه به نظام عالم وجود و فلسفه هستی :که ناشی از دیدگاههای مذهبی
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خود در شکلگیری ترجیحات مکانی بر نوع تعاملات گروهها با مکان نیز تأثیرگذار میباشرد) .(Newell, 1997لراو دراینبراره
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و اسطورهشناسی یک فرهنگ بوده و بر فرد و دلبستگی او با مکان مؤثر است؛  .1زیارت و آیینها :که در رابطه با مکانهایی
است که معانی خاصی برای افراد و گروهها دارند مثل اماکن مذهبی؛  .1روایت :که با توصیفها و روایتها پیرامون مکانی
خاص در زندگی افراد در رابطه است (دانشپور و همکاران.)4333 ،
عوامل کالبدی :نقش بُعد کالبدی مکان بر دلبستگی به مکان؛ اشاره مستقیم به وجود تسهیلات و خدمات ،نوع ساماندهی،
نحوه دسترسی ،ترکیب هندسی و تزئینات دارد (صادقی فرشته و همکاران.)4364 ،
عامل زمان :درروند شکل گیری دلبستگی به مکان عامل زمان نیز دخالت دارد .طول مدت آشنایی افراد با یک مکان ،میزان
استفاده از آن و طول مدت سکونت در آن عاملی است که گاه بدون توجه به سایر ابعاد سبب بروز دلبستگی به مکان در افراد و
گروهها میگردد (همان).
رضایت :مقبولیت فضا ،تأثیر مستقیم در حسِّدلبستگی دارد .رضایت در ابعاد و مقیاسهای مختلف قابلبررسی است .چنان
چه رضایت در مقیاس آپارتمان و مجتمع با حسدلبستگی همبستگی دارد و رضایت در مقیاس محلی تأثیری در دلبستگی به
مجتمع ندارد (دانشپور و همکاران .)4333 ،
عوامل زمینهای :موقعیت قرارگیری مکان درزمینه شهری و نحوه ارتباط با پیرامون ،زمینه و بستر عواملی هستند که تأثیر
فراوانی در دلبستگی به مکان دارد (صادقیفرشته و همکاران.)4364 ،
عوامل فعالیتی و تعاملی :یکی از عوامل تأثیرگذار فعالیتها و تعاملات بین انسان – مکان و انسان – انسان ،در آن مکان
است ( .)Low, Altman,1992بهاینترتیب که نوع فعالیتهای مکان سبب برآورده شدن نیازها و انتظارات فرد از مکان
می گردد و مکان باید ظرفیت برآورده ساختن نیازها و انتظارات فرد از مکان را داشته باشد که این عامل نیز خود در گروه
عوامل کالبدی قابلبررسی است (صادقیفرشته و همکاران.)4364 ،

تعاریف مجتمع مسکونی
مجتمعهای مسکونی ترکیبی از واحدهای مسکونی که در قالب بلوکهای آپارتمانی همشکل مستقر است و دارای مشاعات
و فضای باز ،سیستم حرارتی و تهویه مشترک و فضای خصوصی داخل واحد مسکونی میباشد (رشنو ،سعیدیرضوانی.)4364 ،
واحد مسکونی ،مکان ،فضا و یا محوطه ای است که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته و به یک یا چند ورودی (شارع
عام یا شارع خاص) راه داشته باشد (مرکز آمار ایران .)4321،مجتمع مسکونی ،نوعی خاص واحدهای آپارتمانی ،دارای حیاط و
فضای باز مشترک هستند (زنوزی ،شبابی .)434 :4321،این مجتمعها ،با تجمع تعدادی آپارتمان تا ده طبقه در یک بلوک
شهری که به شکل یکپارچه طراحی و ترکیبشده باشند ،پدید میآید (پوردیهیمی.)444 :4364،
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مجتمع مسکونی

فضای باز مجتمعهای مسکونی
فضای باز مسکونی مفهوم جدیدی است که ماحصل زندگی جمعی و مجتمع نشینی امروزی جایگزین حیاطهای خصوصی
کاربری مشابه داشته باشند .هرچند این تفاوتهای ماهوی بر عملکرد آن سایه انداخته و درنتیجه آن در بسیاری از مجتمعهای
مسکونی موجود به محل گذر و یا توقف خودرو نزول یافته است (قاضیزاده.)4364 ،
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شده است .گرچه ازلحاظ ماهوی و شکلی تفاوتهای بسیاری بین این دو وجود دارد ،اما از نظر عملکردی انتظار میرود،

بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی در ایجاد حسِّدلبستگی به مکان 55/

اجزا و عناصر در فضای باز مجتمع مسکونی
فضاهای باز مجتمع مسکونی برای فعالیتها و رفتارهای انسانی هستند و عناصر تشکیلدهنده فضاهای باز مسکونی عبارتند
از:
پیادهروها :پیادهروی از عمدهترین فعالیتهایی است که در محلههای مسکونی صورت میگیرد .پیادهروها عمدتاً در امتداد
و بهموازات سوارهرو قرار دارند .طراحی و برنامهریزی برای حرکت آسان و مستقل پیاده در فضاهای مسکونی تأثیر بسزایی در
افزایش ایمنی و سهولت دسترسی عابران پیاده بهویژه اشخاص کمتوان خواهد داشت (نوذری.)17 :4333،
مسیرهای سواره :بهمنظور دسترسی سریع و آسان به مجموعه مسکونی میبایست شریانهای ترافیکی برای حرکت و
گردش اتومبیل ایجاد و فراهم شوند .در طراحی مناطق مسکونی اولویت تأمین زندگی راحت و امن برای ساکنان است؛ بنابراین
حرکت و گردش ماشین بهتر است پیرامون مجموعه مسکونی صورت پذیرد (همان.)17،
فضای سبز :فضای سبز یکی از عناصر تشکیلدهنده فضای بازشمرده میشود .امروزه ،جامعهشناسان ،روانشناسان و پزشکان
بر این باورند که فضاهای سبز ،علاوه بر اصلاح منظر شهری ،در تأمین میزان مشخصی از عناصر طبیعی که لازمه تعادل جسمی و
روحی قشرهای گوناگون مردم است ،تأثیر دارند (همان.)11،
فضای بازی کودکان :برنامهریزی و طراحی زمینبازی در فضاهای باز مسکونی باید پاسخگوی نیازهای کودکان و
نوجوانان در دورههای گوناگون رشد باشد .از دیدگاه برخی روانشناسان ،ماهیت دوران کودکی ،بازی و اکتشاف است؛ اما این
دو فعالیت باید در محیطی امن صورت گیرد که این کار با تمهیداتی در طراحی فضاهای باز مسکونی امکانپذیر خواهد بود
(نوذری.)4334،
مبلمان شهری :فضاهای باز شامل جزئیات و اجزاء گوناگون ساخته دست بشر است؛ مانند مکانهای نشستن ،علائم و
بهخوبی دیده شوند ،لازم است بیشتر دقت شود ،طراح علاوه که فرم و شکل آنها را طرح میکند ،میبایست از میزان کارکرد
آنها نیز اطلاع داشته باشد (نوذری.)11 :4333،
محلهای نشستن :طراحی و اجرای مکانهای نشستن در فضاهای باز مسکونی سبب ایجاد جذابیت و استقرار فعالیتهای
مختلف در این فضاها میشود .این فعالیتها برای کیفیت فضاهای باز در یک شهر یا ناحیه مسکونی آنقدر حیاتی هستند که
قابلیت دسترسی به امکانات مناسب نشستن یا نبود این امکانات را باید بهعنوان یکی از مهمترین عوامل لازم برای ارزیابی
کیفیت فضاهای عمومی موردتوجه قرارداد  .برای بهبود کیفیت فضاهای باز عمومی نخستین اقدام تهیه امکانات بیشتر و بهتر
برای نشستن است (نوذری.)19 :4333،

مدل مفهومی پژوهش
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تابلوهای راهنما ،مبلمان ،چراغهای روشنایی ،سطلهای زباله و غیره .در طراحی بافت کف ،پلهها و نیمکتها که میبایست

با توجه به مطالب ارائهشده در این پژوهش در ارتباط با دلبستگی به مکان و فضای باز مجتمع مسکونی نمودار زیر بهعنوان
مدل مفهومی پژوهش بیان میشود.
از پیوندهای عاطفی ،شناختی و رفتاری با مکان مسکونی ناشی میشود و موجب تعهد ساکنان به محل سکونت و تمایلشان به
حفظ رابطه با آن در طول زمان و در مراحل مختلف زندگی میشود.
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دلبستگی به فضای باز مجتمع مسکونی مبین احساس ذهنی (درونی) مثبت افراد نسبت به فضای باز مجتمع مسکونی است که
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شکل – 7مدل مفهومی پژوهش رابطه بین فضای باز مجتمعهای مسکونی با دلبستگی به مکان
منبع (:دانشپور و همکاران)9377 ،

بهمنظور ارزیابی تأثیر فضای باز مجتمعهای مسکونی بر حسِّ دلبستگی به مکانِ ساکنین در مجتمع مسکونی ششصد دستگاه،
پرسشها در قالب سه شاخص دلبستگی (معنایی ،احساسی و عملکردی) و فضای باز مجتمع مسکونی طراحی شد و بر اساس آن،
آزمونهای موردنظر به عمل آمد .تمایل به تکرار بازدید و استفاده از فضای باز مجتمع مسکونی عمدتاً به واسطه ویژگیهای
معنایی ،احساسی و عملکردی در نظر گرفتهشده است .در ارتباط با شاخصهای معنایی ،عواملی چون ارتباطات هویتی و فرهنگی
ساکنین مجتمع با فضای باز ،تناسبات کالبدی و فرهنگی ،مکانی برای تعاملات و آشنایی افراد ،ایجاد خاطرهها موردسنجش قرار
گرفت .در ارتباط با شاخصهای احساسی نیز مؤلفههای حس مثبت ،حس عاطفی ،دوست داشتن ،حس مباهات ،علاقه ،افتخار و
حساسیت ارزیابی شد .در ارتباط با شاخصهای عملکردی نیز مؤلفههای وابستگی ،رضایتمندی ،راحتی ،دسترسی ،تنوع فعالیتها
و رفع نیازهای روزانه موردسنجش قرار گرفت؛ و در ارتباط با فضای باز مجتمعهای مسکونی مؤلفههایی همچون پیادهراهها،
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ارزیابی فضای باز بر دلبستگی به مکانِ ساکنینِ مجتمع مسکونی ششصد دستگاه

مسیرهای سواره ،فضای بازی کودکان ،فضای سبز ،مبلمان شهری و فضای نشستن موردبررسی قرار گرفت.

با بررسی و تحلیل دادهها میزان فراوانی نسبی و مطلق ،میزان تأثیر هر یک از مؤلفههای شاخصهای سهگانه در دلبستگی به
مجتمع مسکونی در سه دسته کلی« :معنایی»« ،احساسی» و «عملکردی» و مؤلفههای ششگانه فضای باز «پیادهراهها»،
«مسیرهای سواره»« ،فضای بازی کودکان»« ،فضای سبز»« ،مبلمان شهری» و «فضای نشستن» بررسیشده است .ضرایب
معناداری مؤلفههای شاخصهای ششگانه بر روی دلبستگی به مکان نشان میدهد مجتمع مسکونی موردنظر ،انعکاسی از تداوم و
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یافتههای پژوهش

بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی در ایجاد حسِّدلبستگی به مکان 69/

تنوع ساکنین و حضور آنها در فضاهای باز مجتمع مسکونی ششصددستگاه است .سازمان و ساختار کالبدی و همچنین فعالیتها
بر روی تصور افراد از فضای باز مجتمع مسکونی تأثیرگذار است .درحالیکه خلق مفاهیم احساسی و اجتماعی موجب هویت و
تداوم مکان است ،روابط اجتماعی و فرهنگی ،حافظه تاریخی ساکنین و تجربیات شخصی ،موجب تقویت دلبستگی احساسی و
تعلُّق به فضای باز مجتمع مسکونی ششصددستگاه میشود.

یافتههای آمار توصیفی
در این قسمت به آمار توصیفی  444نفر از ساکنین مجتمعهای مسکونی ششصد دستگاه در شهر مشهد پرداخته میشود؛
سدلبستگی
بهطوریکه در ابتدا ویژگیهای عمومی ایشان و سپس توصیف مجموع گویههای هر یک از متغیرهای وابسته ح ِّ
(مؤلفههای معنایی ،عملکردی ،احساسی) و متغیر مستقل فضای باز مجتمعهای مسکونی (پیادهراهها ،مسیرهای سواره ،فضای
بازی کودکان ،فضای سبز ،مبلمان شهری ،فضای نشستن) ارائه میگردد.
بر اساس سؤالات ابتدایی در پرسشنامه ،مشخصات پاسخدهندگان و درصد آنها با استفاده از نرمافزار  SPSSبه شرح ذیل
استخراج گردید.
 توزیع متغیر جنسیت پاسخدهندگان نشان میدهد که  12درصد پاسخدهندگان مرد و  13درصد آنان زن بودهاند .کهازاینبین  36.12درصد مجرد و  94.13درصد متأهل میباشند.
 توزیع درصدی سن پاسخدهندگان نشان میدهد که  43.1درصد پاسخدهندگان کمتر از  34سال سن داشتند 34 .درصدپاسخدهندگان بین  34تا  36سال سن داشتند 71 .درصد پاسخدهندگان بین  14تا  16سال سن داشتند 42 .درصد آنان بین  14تا
 16سال و  3.1درصد پاسخگویان بیشتر از  94سال سن داشتند.
 توزیع درصد فراوانی پاسخگویان از نظر میزان تحصیلات نشان میدهد میزان تحصیلات  41.4درصد پاسخگویان زیردرصد آنان در سطح فوقلیسانس و بالاتر تحصیلات داشتند.
 توزیع درصد و فراوانی مدت اقامت پاسخدهندگان در مجتمع مسکونی نشان میدهد که  31.7درصد زیر  1سال16.4 ،درصد  1تا  44سال و  41.2درصد  44تا  74سال در مجتمع مسکونی اقامت داشتهاند.
با توجه به نتایج حاصله بیشتر پاسخدهندگان زن و وضعیت تأهل غالب پاسخگویان ،متأهل میباشد .بازهی سنی پاسخ
دهندگان اکثراً بین  34 – 36سال و اکثراً دارای مدرک فوقدیپلم و لیسانس بودهاند و مدتزمان اقامت اکثر پاسخگویان در
مجتمع مسکونی بین  1تا  44سال میباشد و خو ِد این موضوع یکی از عواملی است که بیانگر شناخت کامل ساکنین نسبت به
مجتمع مسکونیِ خود است.
الف) آمار توصیفی متغیر وابسته (دلبستگی به مکان)
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دیپلم 32.1 ،درصد آنان دیپلم بوده است 14.9 .درصد پاسخگویان میزان تحصیلاتی در سطح فوقدیپلم و لیسانس داشتند و 9.6

همانطور که پیشازاین نیز اشاره شد ،معیارهای متغیر وابسته دلبستگی متشکل از بعد معنایی (ارتباطات هویتی و فرهنگی
ساکنین مجتمع با فضای باز ،تناسبات کالبدی و فرهنگی ،مکانی برای تعاملات و آشنایی افراد ،ایجاد خاطرهها) ،احساسی (حس
دسترسی ،تنوع فعالیتها ،رفع نیازهای روزانه) میباشد .بر این اساس ،جدول ( )4و نمودارهای  4تا  ،3که دربردارنده معیارها و
گویهها است ،حاکی از آن است که میزان دلبستگی ساکنین در تمامی شاخصها زیاد و در حد مطلوب میباشد و همچنین
میانگینهای هر گویه بر اساس طیف لیکرت  4تا  ،1بیشازحد متوسط میباشد.
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مثبت ،حس عاطفی ،دوست داشتن ،حس مباهات ،علاقه ،افتخار و حساسیت) و عملکردی (وابستگی ،رضایتمندی ،راحتی،
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در مورد گویه اول معیار معنایی (ارتباطات هویتی و فرهنگی ساکنین مجتمع با فضای باز) :نتایج نشان میدهد 4.4 ،درصد
سدلبستگی خیلی کم 1.1 ،درصد کم79.66 ،
ساکنین ارتباطات هویتی و فرهنگی ساکنین مجتمع با فضای باز را در ایجاد ح ِّ
درصد متوسط 13.44 ،درصد زیاد و  71.1درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن  3.36میباشد.
در مورد گویه دوم معیار معنایی (تناسبات کالبدی و فرهنگی) :نتایج نشان میدهد 4.49 ،درصد ساکنین تناسبات کالبدی و
فرهنگی را در ایجاد حسِّدلبستگی خیلی کم 41.1 ،درصد کم 41.47 ،درصد متوسط 14.14 ،درصد زیاد و  34.44درصد خیلی
زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن  1.41میباشد.
در مورد گویه سوم معیار معنایی (مکانی برای تعاملات و آشنایی افراد) :نتایج نشان میدهد 4.46 ،درصد ساکنین مکانی
برای تعاملات و آشنایی افراد را در ایجاد حسِّدلبستگی خیلی کم 73.3 ،درصد کم 44.2 ،درصد متوسط 34.27 ،درصد زیاد و
 76.46درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن  3.9میباشد.
در مورد گویه چهارم معیار معنایی (ایجاد خاطرهها) :نتایج نشان میدهد 4.47 ،درصد ساکنین ایجاد خاطرهها را در حسِّ
دلبستگی خیلی کم 74.1 ،درصد کم 71 ،درصد متوسط 73.49 ،درصد زیاد و  79.17درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و میانگین
آن  3.9میباشد.
در مورد گویه اول معیار احساسی (حس مثبت) :نتایج نشان میدهد 4.3 ،درصد ساکنین ازلحاظ احساسی ،حس مثبت خیلی
کم 79.7 ،درصد کم 41.1 ،درصد متوسط 34.41 ،درصد زیاد و  72.19درصد خیلی زیاد نسبت به فضای باز مجتمع مسکونی
خود دارد و میانگین آن  3.9میباشد.
در مورد گویه دوم معیار احساسی (حس عاطفی) :نتایج نشان میدهد 4.7 ،درصد ساکنین ازلحاظ عاطفی ،احساسیِ خیلی کم،
 43.44درصد کم 6.2 ،درصد متوسط 14.3 ،درصد زیاد و  31.76درصد خیلی زیاد نسبت به فضای باز مجتمع مسکونی خوددارند
در مورد گویه سوم معیار احساسی (دوست داشتن) :نتایج نشان میدهد 49.7 ،درصد ساکنین احساسِ دوست داشتن خیلی
کم 3.47 ،درصد کم 71.49 ،درصد متوسط 73.34 ،درصد زیاد و  74.67درصد خیلی زیاد نسبت به فضای باز مجتمع مسکونی
خوددارند و میانگین آن  3.37میباشد.
در مورد گویه چهارم معیار احساسی (حس مباهات) :نتایج نشان میدهد 3.3 ،درصد ساکنین احساسِ مباهات خیلی کم41 ،
درصد کم 34.41 ،درصد متوسط 74.41 ،درصد زیاد و  72.97درصد خیلی زیاد نسبت به فضای باز مجتمع مسکونی خوددارند و
میانگین آن  3.11میباشد.
در مورد گویه پنجم معیار احساسی (علاقه) :نتایج نشان میدهد 44.4 ،درصد ساکنین علاقهی خیلی کم 43.1 ،درصد کم،
 72.41درصد متوسط 34 ،درصد زیاد و  41.31درصد خیلی زیاد نسبت به فضای باز مجتمع مسکونی خوددارند و میانگین آن
 3.74میباشد.
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و میانگین آن  3.61میباشد.

در مورد گویه ششم معیار احساسی (افتخار و حساسیت) :نتایج نشان میدهد 4.4 ،درصد ساکنین احساسِ افتخار و حساسیت
خیلی کم 76.4 ،درصد کم 73.47 ،درصد متوسط 34.47 ،درصد زیاد و  44.29درصد خیلی زیاد نسبت به فضای باز مجتمع
در مورد گویه اول معیار عملکردی (وابستگی) :نتایج نشان میدهد 3 ،درصد ساکنین به فضای باز مجتمع مسکونی خود
وابستگی خیلی کم 41.1 ،درصد کم 74.41 ،درصد متوسط 77.46 ،درصد زیاد و  14.39درصد خیلی زیاد دارند و میانگین آن
 3.37میباشد.
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مسکونی خوددارند و میانگین آن  3.71میباشد.

بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی در ایجاد حسِّدلبستگی به مکان 63/

در مورد گویه دوم معیار عملکردی (رضایتمندی) :نتایج نشان میدهد 3.9 ،درصد ساکنین از فضای باز مجتمع مسکونی خود
رضایت خیلی کم74.44 ،درصد کم 49.1 ،درصد متوسط 73.6 ،درصد زیاد و  71.66درصد خیلی زیاد دارند و میانگین آن 3.13
میباشد.
در مورد گویه سوم معیار عملکردی (راحتی) :نتایج نشان میدهد 41.7 ،درصد ساکنین میزان راحتی نسبت به فضای باز
مجتمع مسکونی خود خیلی کم 49.2 ،درصد کم 42.6 ،درصد متوسط 34.3 ،درصد زیاد و  74.1درصد خیلی زیاد دارند و
میانگین آن  3.79میباشد.
در مورد گویه چهارم معیار عملکردی (دسترسی) :نتایج نشان میدهد 4.4 ،درصد دسترسیها در فضای باز مجتمع را خیلی
کم 44.1 ،درصد کم 46.4 ،درصد متوسط 14.7 ،درصد زیاد و  34.7درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن  3.64می
باشد.
در مورد گویه پنجم معیار عملکردی (تنوع فعالیتها) :نتایج نشان میدهد 1.7 ،درصد ساکنین تنوع فعالیتها در فضای باز
مجتمع مسکونی را خیلی کم 77.1 ،درصد کم 43.6 ،درصد متوسط 74.3 ،درصد زیاد و  33.9درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و
میانگین آن  3.12میباشد.
در مورد گویه ششم معیار عملکردی (رفع نیازهای روزانه) :نتایج نشان میدهد 49.43 ،درصد ساکنین رفع نیازهای روزانه
خود را در فضای باز مجتمع مسکونی خیلی کم 43.47 ،درصد کم 74.2 ،درصد متوسط 42.3 ،درصد زیاد و  37.11درصد خیلی
زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن  3.64میباشد.
جدول  - 0توزیع درصدی متغیرهای وابسته (دلبستگی به مکان) در مجتمع مسکونی ششصد دستگاه در شهر مشهد

معیارها

توزیع درصد

گویهها

تناسبات کالبدی و فرهنگی

4.49

41.1

41.47

14.14

34.44

444

1.49

مکانی برای تعاملات و آشنایی افراد

4.46

73.3

44.2

34.27

76.46

444

3.94

ایجاد خاطرهها

4.47

74.1

71

73.49

79.17

444

3.94

حس مثبت

4.3

79.7

41.1

34.41

72.19

444

3.12

حس عاطفی

4.7

43.44

6.2

14.3

31.76

444

3.61

دوست داشتن

49.7

3.47

71.49

73.34

74.67

444

3.37

حس مباهات

3.3

41

34.41

74.41

72.97

444

3.11

علاقه

44.4

43.1

72.41

34

41.31

444

3.74

افتخار و حساسیت

4.4

76.4

73.47

34.47

44.29

444

3.71

وابستگی

3

41.1

74.41

77.46

14.39

444

3.37

رضایتمندی

3.9

74.44

49.1

73.6

71.66

444

3.13

راحتی

41.7

49.2

42.6

34.3

74.1

444

3.79

دسترسی

4.4

44.1

46.4

14.7

34.7

444

3.64

تنوع فعالیتها

1.7

77.1

43.6

74.3

33.9

444

3.12

رفع نیازهای روزانه

49.43

43.47

74.24

42.3

37.11

444

3.32

مجتمع با فضای باز

(منبع :دادههای تحقیق)9355 ،
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توزیع متغیر وابسته (دلبستگی به مکان)

4.4

1.1

79.66

13.44

71.1

444

3.36
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عملکردی

احساسی

معنایی

ارتباطات هویتی و فرهنگی ساکنین

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد مجموع

میانگین
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نمودار  -0توزیع درصدی متغیر وابسته (حس دلبستگی به مکان) ،بعد معنایی ،در مجتمع مسکونی ششصد دستگاه
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نمودار  -7توزیع درصدی متغیر وابسته (حس دلبستگی به مکان) ،بعد احساسی ،در مجتمع مسکونی ششصد دستگاه
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افتخار و حساسیت

عالقه

حس مباهات

دوست داشتن

حس عاطفی

حس مثبت

وابستگی

روزانه

نمودار  -3توزیع درصدی متغیر وابسته (حس دلبستگی به مکان) ،بعد عملکردی ،در مجتمع مسکونی ششصد دستگاه

ب) آمار توصیفی متغیر مستقل (فضای باز مجتمع مسکونی)
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خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی در ایجاد حسِّدلبستگی به مکان 65/

معیارهای متغیر مستقلِ فضای باز مجتمع مسکونی ششصد دستگاه شامل مواردی چون پیاده راهها ،مسیرهای پیاده ،فضای
بازی کودکان ،فضای سبز ،مبلمان شهری و فضای نشستن میشود .جدول 7و نمودار  1نیز نشاندهنده آن است که ساکنین
مجتمع مسکونی ششصد دستگاه متغیرهای فضای باز را در افزایش دلبستگی به مکان مطلوب ارزیابی کردهاند ،همچنین میانگین
های هر گویه بر اساس طیف لیکرت  4تا  ،1بیشازحد متوسط میباشد.
در مورد گویه اول (پیادهراهها) :نتایج نشان میدهد 7 ،درصد ساکنین پیادهراهها را در ایجاد حسِّدلبستگی خیلی کم4.3 ،
درصد کم 44 ،درصد متوسط 11.1 ،درصد زیاد و  14.7درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن  1.74میباشد.
در مورد گویه دوم (مسیرهای سواره) :نتایج نشان میدهد 1.3 ،درصد ساکنین مسیرهای سواره را در ایجاد حسِّدلبستگی
خیلی کم 3 ،درصد کم 1 ،درصد متوسط 14.2 ،درصد زیاد و  34.1درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن  3.69میباشد.
در مورد گویه سوم (فضای بازی کودکان) :نتایج نشان میدهد 4.1 ،درصد ساکنین فضای بازی کودکان را در ایجاد حسِّ
دلبستگی خیلی کم 3.1 ،درصد کم 43 ،درصد متوسط 17.1 ،درصد زیاد و  14.9درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن
 1.46میباشد.
در مورد گویه چهارم (فضای سبز) :نتایج نشان میدهد 4.7 ،درصد ساکنین فضای سبز را در ایجاد حسِّدلبستگی خیلی کم،
 4.1درصد کم 6.1 ،درصد متوسط 11 ،درصد زیاد و  17.3درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند.
در مورد گویه پنجم (مبلمان شهری) :نتایج نشان میدهد 3.4 ،درصد ساکنین مبلمان شهری را در ایجاد حسِّدلبستگی خیلی
کم 4.1 ،درصد کم 1 ،درصد متوسط 39.6 ،درصد زیاد و  11.1درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن  1.14میباشد.
در مورد گویه ششم (فضای نشستن) :نتایج نشان میدهد 2 ،درصد ساکنین فضای نشستن را در ایجاد حسِّدلبستگی خیلی
کم 4 ،درصد کم 47 ،درصد متوسط 13.1 ،درصد زیاد و  79.1درصد خیلی زیاد ارزیابی کردند و میانگین آن  3.64میباشد.
جدول  - 7توزیع درصدی متغیر مستقل (فضای باز) در مجتمع مسکونی ششصد دستگاه

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مجموع

پیادهراهها

7.4

4.3

44.4

11.1

14.7

444

1.74

مسیرهای سواره

1.3

3.4

1.4

14.2

34.1

444

3.69

فضای بازی کودکان

4.1

3.1

43.4

17.1

14.9

444

1.46

فضای سبز

4.7

4.1

6.1

11.4

17.3

444

1.79

مبلمان شهری

3.4

4.1

1.4

39.6

11.1

444

1.14

فضای نشستن

2.4

4.4

47.4

13.1

79.1

444

3.64
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متغیر مستقل (فضای باز)

معیار

گویهها

توزیع درصد

میانگین

] [ DOI: 10.29252/geores.32.3.52

/66

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،32شماره سوم ،پاییز  ،96شماره پیاپی 226
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
فضای نشستن

مبلمان شهری

فضای بازی

فضای سبز

مسیرهای سواره

پیاده راه ها

کودکان
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

خیلی کم

کم

نمودار  -4توزیع درصدی متغیر مستقل (فضای باز) در مجتمع مسکونی ششصد دستگاه

یافتههای استنباطی
در این قسمت توسط آزمون رگرسیون خطی ،4میزان تأثیرگذاری متغیر مستقل (فضای باز مجتمع مسکونی) بر متغیر وابسته
(دلبستگی ساکنین) تعیین میگردد .جدول  ،3با توجه به سطوح معناداری کمتر از ( )4.41و بتا 7در هر یک از معیارهای متغیر
مستقلِ فضای باز مجتمع مسکونی ،نشان از معناداری تأثیر تمامی معیارهای متغیر مستقل (فضای باز مجتمع مسکونی) بر متغیر
وابسته (حسِّدلبستگی) میباشد .بدین نحو که مؤلفههای سازنده دلبستگی ،بیشترین تأثیرگذاری خود را بر معیار فضای سبز
دارند با ضریب بتا 4.141؛ و پسازآن به ترتیب ،بر معیارهای فضای بازی کودکان ،پیادهراهها ،مبلمان شهری ،مسیرهای سواره
با در نظر گرفتن ضریب ( )Rکه هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد ،میزان همبستگی بالایی هم بین متغیرها موجود است،
در این جا نیز میزان این همبستگی بسیار بالا ( )4.241میباشد .همچنین مقدار ضریب تعیین ( )R2نشان میدهد حدود  11درصد
از تغییرات در تأثیر فضای باز مجتمع مسکونی ششصد دستگاه بر حسِّدلبستگی ساکنین تبیین میشود.
جدول  - 3رگرسیون خطی -تبیین تأثیر فضای باز مجتمع مسکونی بر حسدلبستگی به مکان ساکنین

ضریب بتا

معناداری

t

پیادهراهها

4.344

4.444

44.331

مسیرهای سواره

4.446

4.444

1.344

فضای باز

فضای بازی کودکان

4.317

4.444

43.331

مجتمع مسکونی

فضای سبز

4.141

4.444

41.794

مبلمان شهری

4.744

4.444

47.331

فضای نشستن

4.443

4.444

3.142

مستقل

R

4.241

R2

4.113

2
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و درنهایت فضای نشستن ،تأثیر مثبتی دارد.

بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی در ایجاد حسِّدلبستگی به مکان 68/

بحث و نتایج
فضای باز مجتمع مسکونی بهعنوان فضایی جهت ملاقات افراد ازجمله ویژگیهای مؤثر بر دلبستگی به مجتمع است .ویژگی
مقیاس انسانی مجتمع با درجه محصور بودن مناسب ،نقش عناصری مانند المانها ،فضاهای نشستن و پیادهروی ،فضاهای سبز که
زمینه دیدار و ملاقات روزانه رابین ساکنین تأمین میکند ،جملگی نقش مؤثری در افزایش دلبستگی به مجتمع داشته است؛
بنابراین عوامل معنایی نظیر نمادها ،نشانهها ،سمبلها ،ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی موجود در مجتمع ،نقش بسزایی
در افزایش میزان دلبستگی به فضای باز مجتمع بازی میکند .ماهیت مجتمع مسکونی ششصددستگاه شامل رشتهای از حوادث و
رویدادهای اجتماعی ،مردم ،فرهنگ بومی ،خاطرات و حافظه تجربیات گذشته ،تاریخ مکان ،عناصر و سازمان کالبدی است.
یافتههای مطالعاتی نشان داد رابطه نزدیکی میان تمایزات مکانها و دلبستگیهای احساسی در فضای باز مجتمع مسکونی وجود
دارد؛ فضای سبز و درختان کهنسال و سازمان و هندسه فضاهای باز مجتمع ازجمله عوامل تمایز این مجتمع با دیگر مجتمعهای
شهر است که منجر به دلبستگی به آن شده است .دلبستگی احساسی به معنای قابلیت تبدیل مکان به محیطی متناسب با شرایط
روحی افراد برای فعالیت و یا زندگی است.
عواملی که پرسششوندگان و ساکنین در ارتباط با دلبستگی احساسی به فضای باز مجتمع مسکونی بیان کردند ،بیشتر شامل
احساسات و عواطف نسبت به مجتمع مسکونی ،حس مباهات و تفاخر و حسِّتعلُّق نسبت به فضاهای باز بود و میزان این عوامل
در دلبستگی به مجتمع با طول دوره اقامت رابطه مستقیمی دارد؛ بهعبارتدیگر ،افرادی که مدت طولانیتری در مجتمع ساکن
بوده یا فعالیت دائم در مجتمع داشتند ،به دلیل آشنایی بیشتر با مجتمع ،دلبستگی احساسی بیشتری نسبت به مجتمع داشتند.
مجتمع مسکونی ششصددستگاه با داشتن کیفیت فضایی و عملکردی متنوع ،استمرار ساکنین را در خود محقق میبخشد و در
تضاد با طراحی مجتمعهای امروزی است که تنها در راستای برطرف کردن مشکلات سکونتی شدهاند .احساس دلبستگی به مکان
و لذتبخش برای خود تصور میکردند و آرامش و حس امنیت ،تأثیر بسزایی در ایجاد رضایتمندی شهروندان نسبت به مجتمع
دارد .دارا بودن فضای سبز کافی و درختان کهنسال و زیبا ،فعالیتهای ورزشی (فضای بازی کودکان و وسایل ورزشی) و
فرهنگی در مجتمع موجبات ارتقای تعاملات و دلبستگیهای مکانی را فراهم کرده است ،طوری که مجتمع از حالت یک مکان
گذار صرف ،خارجشده و عامل وصل ،اتحاد و دلبستگی ساکنین شده است.

نتیجهگیری
هدف از این پژوهش دستیابی به اصول و مبانی طراحی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی در راستای حسِّدلبستگی است.
بر این مبنا اصلیترین استفادهکنندگان آن ،معماران منظر و معماران میباشند که یافتههای آن آموزههایی را برای ارتقای فضای
محیطهای مسکونی در اختیار آنان قرار میدهد .ازآنجاکه تاکنون چارچوب کاملی برای ارزیابی و سنجش و همچنین الگوی
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بهطور مؤثر و قوی بااحساس مثبت و رضایتمندی از مکان نسبت داشته ،طوری که ساکنین ،مجتمع را بهعنوان مکانی پر مفهوم

راهبردی افزایش کیفیت فضاهای باز بهصورت خاص در مجتمعهای مسکونی تعریفنشده است ،یکی از دستاورد اصلی این
پژوهش ،توانمندسازی متخصصان معماری در شناخت بهتر خصوصیات کالبدی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی و ویژگیهای
با توجه به لزوم توجه پیوند انسان و مکان در طراحی و برنامهریزی شهرهای جدید و مکانهایی که سابقهی ساخت
طولانیمدت ندارند ،یافتههای این پژوهش میتواند در ایجاد حسِّدلبستگی و تمایل افراد به سکونت و تلاش آنها برای ارتقای
محل مفید واقع گردد .لذا تحقیق حاضر نشان داد ،ضمن آنکه مؤلفههای احساسی ،عملکردی ،معنایی در ایجاد دلبستگی به فضای
باز مجتمع مسکونی ،نقش مؤثری ایفاء کرده ،درعینحال رابطهای مستقیم بین مؤلفههای مذکور نیز وجود دارد.
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در ارتباط با مؤلفههای احساسی و نقش آن در دلبستگی به فضای باز مجتمع مسکونی میتوان گفت ،حس آسایش ،آرامش
و تداعی خاطرات فردی و جمعی به واسطه حضور در فضا ،نقش مؤثری را در دلبستگی در چنین فضاهایی داراست.
در مورد ویژگیهای عملکردی در فضای باز مجتمع مسکونی و تأثیر آن در ارتقای دلبستگی ،میتوان گفت برآورده کردن
توقعات و انتظارات افراد از فعالیتهای موجود در فضای باز مجتمع و ارضای نیازهای فیزیولوژیکی ،حیاتی ساکنین از عوامل
مهم در دلبستگی است.
همچنین در مورد دلبستگی معنایی نیز میتوان گفت ،رخداد معانی و مفاهیم در فضای باز مجتمع وابسته به تجربیات شخصی
و گروهی افراد است .این امر بهشدت متأثر از تکرار بازدید و حضور مکرر افراد در مجتمع ،تعامل اجتماعی افراد با همدیگر و
ویژگیهای فضایی و معماری است.
بااینوجود ،با توجه به بستر شکلگیری این پژوهش در حوزه معماری ،مجموعه راهکارهایی در حوزه راهنمای طراحی در
کنار اهداف اصلی شکل گرفت که میتواند به عنوان پیوستی فراتر از الزامات مذکور در شرح پژوهش مطرح شود .ازآنجاکه
راهنمای طراحی پل میان پژوهش و فعالیت حرفهای است (بهزادفر ،شکیبامنش ،)4332 ،در ادامه پژوهش ،به ارائه راهکارهایی
در قالب معیارهای فضای باز مجتمع مسکونی در سه آیتم احساسی ،عملکردی و معنایی مؤثر برافزایش حسّدلبستگی ساکنین
شرح داده خواهد شد.
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اجزاء فضاي
باز مجتمع
مسكوني

احساسي

)حس مثبت ،حس عاطفي ،دوست داشتن،
حس مباهات ،علاقه ،افتخار و حساسيت(

عملكردي

)وابستگي ،رضايتمندي ،راحتي ،دسترسي،
تنوع فعاليتها و رفع نيازهاي روزانه(
توجه به نيازهاي حركتي معلولان و

پيادهروها

 -ايجاد پيادهروهايي در فضاي باز كه

افراد هر بار از آن رد ميشوند حس مثبت
داشته باشند.

سالخوردگان در پيادهروها.

 ايجاد دسترسي راحت پياده به فضاها باتغيير كفسازي.

 استفاده از تنوع در جزئيات كفسازيپيادهروها.

معنايي

)ارتباطات هويتي و فرهنگي ساكنين

مجتمع با فضاي باز ،تناسبات كالبدي و

فرهنگي ،مكاني براي تعاملات و آشنايي
افراد ،ايجاد خاطرهها(

در ميان مسيرهاي حركتي ميتوان

گشودگيهاي ايجاد كرد براي ايجاد تعامل
اجتماعي و تباين فضايي.

 وجود ارتباط پياده ميان مجتمع با سايتهﻢجوار براي برآورده كردن نيازها.

 -مسير پياده و سواره در مجتمع مسكوني

ايجاد فضاهايي جهت حركت و

توسط اختلاف سطح ،فضاي سبز و  (...اين

ساكنين و دسترسي آسان به اتومبيل خود.

اطراف سايت .اين امر باعث حضور بيشتر

ميگردد.

امكان پياده كردن فضا.

ملاقات آنها با يكديگر ميگردد.

جدا از هﻢ در نظر گرفته شود )تفكيك
امر موجب ايجاد حسِّ امنيت در افراد

 ايجاد مبلمان شهري در مجتمع مسكونيكه ساكنين با آن خو بگيرند و به آن
عادت كنند.

پاركينگ اتومبيل در جهت رضايتمندي

 كاهش دادن حجﻢ سواره و در صورت -ايجاد مبلمان شهري با تنوع فرمي و

كالبدي ،مﺤيطي جذاب را براي ساكنين

به وجود ميآورد و موجب وابستگي آنها
به مجتمع ميگردد.

تصاويري از مجتمع

 -عدم ورود اتومبيل به داخل سايت با

طراحي درست و ايجاد فضاهاي سواره در
افراد پياده در سايت و در نهايت ديدار و

ايجاد مبلمان شهري متناسب بهعنوان نماد
فرهنگي ساكنين مجتمع.

 ايجاد مبلمان شهري در مجتمع مسكونيكه خاطرهانگيز براي ساكنين باشد.
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مﺤلهاي سواره
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ادامه جدول ٤

مسكوني

)حس مثبت ،حس عاطفي ،دوست داشتن ،حس
مباهات ،علاقه ،افتخار و حساسيت(

)وابستگي ،رضايتمندي ،راحتي ،دسترسي،
تنوع فعاليتها و رفع نيازهاي روزانه(

 -ايجاد فضاي سبز متنوع در مجتمع مسكوني در

مجتمع در جهت ايجاد حسِّ شادي و نشاط در
ساكنين.

 -فضاهاي طبيعي ،ميبايست همراه با طبيعت و

مكمل آن باشد تا احساسِ تعلُّق و دوستي با طبيعت
براي بازديدكنندگان به وجود آورد.

 تلفيق فضاي باز با فضاي سبز ،با كاشت درختانايجاد باغ گل و استخر گل و گياه ميتوان

يكنواختي خستهكننده برخي چشماندازها را اصلاح

كرد و سبب ايجاد حسِّ خوب در ساكنين گرديد.

فرهنگي ،مكاني براي تعاملات و آشنايي
افراد ،ايجاد خاطرهها(

مسكوني كه متناسب با ملاقاتهاي

مسكوني و احساس خوبِ ماندن در مجتمع

 -استفاده از پوشش گياهي متنوع در فضاي باز

مجتمع با فضاي باز ،تناسبات كالبدي و

تصاويري از مجتمع

 -ايجاد باغچههاي كوچك در مجتمع

جهت لذت بردن از فضاي سبز در كنار فضاي
مسكوني.

)ارتباطات هويتي و فرهنگي ساكنين

روزانه افراد باشد.

 -متناسب بودن فضاهاي سبز براي استراحت

 -ايجاد فضاي سبز براي ايجاد

 -استفاده از درختان هميشه سبز در جبهه باد

اخلاقيات و فرهنگ ساكنين خدشهاي

 -استفاده حداكثر از آب و پوشش گياهي و

 -وجود پاركهاي موضعي در مقياس

 -تلفيق فضاي سبز با فضاي استراحت

محيط كمك كند و باعث شود مخاطب

و راحتي افراد.

نامطلوب براي سايهاندازي و كنترل باد.
امكان نفوذ باد مطلوب از دو جهت.

حريمهايي براي ساكنين )كه به
وارد نشود(.

كوچك در محوطه ميتواند به پويايي

در زمان حركت ديدهاي متنوعي داشته

باشند اين امر در حضور و ديدار ساكنين
مؤثر است.
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اجزاء فضاي

احساسي

عملكردي

معنايي
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اجزاء فضاي
باز مجتمع
مسكوني

فضاي بازي كودكان

احساسي

)حس مثبت ،حس عاطفي ،دوست داشتن ،حس مباهات،
علاقه ،افتخار و حساسيت(

 -ايجاد فضاي بازي مورد علاقه همه گروههاي سني در

مجتمع مسكوني )فضاي ورزشي براي كودكان ،فضا براي
واليبال و بسكتبال جوانان و.(...

 -ايجاد فضاهاي بازي به گونهاي كه كودكان دوست

داشته باشند مدت زمان بيشتري را در اين مكانها بمانند.

عملكردي

)وابستگي ،رضايتمندي ،راحتي ،دسترسي،
تنوع فعاليتها و رفع نيازهاي روزانه(

كودكان و فضاهاي عمومي باز نظارت داشته
باشند و فضاهايي بدون نظارت در مجتمع
نباشد.

 -تأمين روشنايي لازم فضاي بازي كودكان

 استفاده از ميز و صندلي )فضاهايي براي نشستن( درورودي ساختمان براي استفاده از هواي مطبوع يك

بعدازظهر دلانگيز ،باعث افزايش تع ّلِق به محيط ميگردد.
شخصيسازي را به ساكنان القا نمايد.

افراد ،ايجاد خاطرهها(

 -ايجاد فضاهاي بازي جهت تعامل و

آشنايي كودكان و نوجوانان و جوانان با
يكديگر.

ملاقاتهاي روزانه ساكنين مجتمع
 تلفيق فضاي باز با فضاي استراحت. -جلوگيري از ايجاد فضاهاي پرت و

تاريك و تأمين نظارت اجتماعي در جهت
رضايتمندي ساكنين.

مسكوني.

 امكان استفاده از فضاهاي باز مجتمعبهصورت گروهي.

 -قابليت پذيرش فعاليتهاي متنوع

)فضاهايي براي گفتگو ،كتابخواني،
تعاملات اجتماعي و (...متناسب

بافرهنگ ساكنين در مجتمع مسكوني.
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س اختيار در
 -طراحي محوطه جلوي خانه كه ح ِّ

فرهنگي ،مكاني براي تعاملات و آشنايي
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كاهش ميدهد و بر حسِّ تسلط و غلبه فضايي ميافزايد.

مجتمع با فضاي باز ،تناسبات كالبدي و

 -فضاهايي براي نشستن جهت

 -محصور بودن مطلوب كه حس دنجي فضا را ايجاد

ساختمانهاي بلندمرتبه كه حسِّ خودماني بودن فضا را

)ارتباطات هويتي و فرهنگي ساكنين

بهخصوص در شب.

را علاقهمند به گپ و گفتوگو كند.

مينمايد از طرفي ايجاد محصور بودن شديد به خاطر

معنايي

تصاويري از مجتمع

 -ساكنان بايد بتوانند بهراحتي بر زمينبازي

 -ايجاد فضايي براي نشستن در مجتمع مسكوني كه افراد

فضاي نشستن
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