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 چکیده

مورد توجه بوده، بهبود کیفیت این گونه فضاها می باشد. بهره گیری  شهرییکی از مقوالتی که در فضای 

نقش داشته و این نقش را می توان در بررسی رابطه بین می تواند در ارتقاء آنها عناصر آن  واز طبیعت 

انسان، طبیعت و شناسایی تاثیر طبیعت بر محیط مصنوع و اثرات متقابل آن ها بر یکدیگر جستجو نمود. 

و نقش آنها در پرورش این فضاها  ترین از مهم یکی عنوان به میدانو  شهریاهمیت محیط های  به دلیل

و چگونگی پاسخگویی طبیعت به  تعامالت اجتماعیمی باشد و تاثیر طبیعت بر  میادین، تمرکز بر جامعه

 برخی نیازهای روانی انسان مورد ارزیابی واقع شده است.

اثبات شد که وجود به شیوه کتابخانه ای و  تحلیلی -روش تحقیق توصیفی با استفاده از پژوهشدر این  

تاثیر قابل توجهی دارند و  در افزایش تعامالت اجتماعی، فضاهای شهریدر  و اجتماع پذیریسرزندگی 

و روش تحقیق همبستگی  می شود. با بهره گیری از فضاهای شهریافزایش این عوامل موجب بهبود 

 این نتیجه حاصل شد که استفاده از فضای طبیعیSPSS نرم افزار تحلیل آنها با مه و استفاده از پرسشنا

و هویت مکانی و در  ایجاد سرزندگی، اجتماع پذیری، رضایتمندیبا طراحی مناسب، تاثیر قابل توجهی بر 

 . می شود تعامالت اجتماعینهایت افزایش 

 ، تعامالت اجتماعی، اجتماع پذیریسرزندگی، طبیعی، فضای میدان ،فضای شهری واژه های کلیدی:
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 مقدمه  -1

 بین فضای این در .اوست ادراک نحوه و محیط قابلیت فرد، نیازهای ها، انگیزه از برآیندی محیط در انسان رفتار گیری شکل

 تضاد الگوهای و ادراکی بحران موجب آن به توجه عدم و شده ها انسان دیدار و مالقات صحنه مکاشفه، برای مکانی شهری

 شود. می فضا عملکردی محتوای با رفتاری

فضاهای شهری نشانی  .شهر ها دارای فضاهایی هستند که تجلی فرهنگ، تکنولوژی و تمدن در یک جامعه محسوب می شوند

از یک جامعه است که به صورت ویژه بر افراد آن جامعه تاثیر می گذارد و با آنها کنشی متقابل دارد. هویت بیانگر ویژگی های 

(. فضاهای عمومی و سیمای یک شهر می تواند هویت ساکنان آن شهر 44، 1331بمانیان و همکاران، هر فرد یا پدیده ای است )

. همچنین بر روابط اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی یک جامعه تاثیر گذاشته و در هر مکانی شکلی خاص به را هویدا کند

خود می گیرد. این گونه فضاها، فضاهای بازی هستند که می توانند صحنه حیات اجتماعی در شهر باشند که بسیاری از وقایع 

سهیل روابط اجتماعی، پاالیش ساخت اجتماعی، فرایند اجتماعی شهر در آنها رخ می دهد. فضای شهری می تواند موجب ت

 (1331،41پارسی، شدن و عرصه اعمال موازین و هنجارهای اجتماعی و به عبارتی عرصه ی نمایش زندگی باشد )

نشان داده شود و افزایش  فضاهای شهری همچون میداندر  طبیعیاین مقاله کوششی است که در آن اهمیت طراحی فضای 

بر عوامل مختلف بررسی شود. مفاهیمی همچون  طبیعتو تاثیر گذاری  اینگونه فضاها و باال بردن کیفیت  زندگیسر

ساس تحقیقات صورت گرفته مواردی هستند که در این مقاله مطرح گردیده که بر ا سرزندگی رضایتمندی و اجتماع پذیری،

 کنند.را ایفا می  در میادین شهریاجتماعی  افزایش تعامالتدر 

 

 

 روش تحقیق -2

رابطه  ،به شیوه کتابخانه ای و استفاده از اسناد و مدارک موجود، تحلیلی -در این تحقیق ابتدا به کمک روش تحقیق توصیفی

به کمک  سپسو  شدهمورد ارزیابی قرار داده  تعامالت اجتماعیدر رشد و افزایش  و سرزندگی رضایتمندی و اجتماع پذیری

در  طبیعیفضای وجود  رابطه، SPSS تحلیل اطالعات به وسیله نرم افزار  و روش تحقیق همبستگی با استفاده از پرسشنامه

میدان در  6جامعه آماری این تحقیق شامل  .گرفته است مورد سنجش قرار و سرزندگی افزایش رضایتمندی و اجتماع پذیری

 صصین تکمیل شده است.که توسط پرسشنامه متخ شهر تهران است

 

 پیشینه تحقیق -3

، تحقیقات متعددی پیرامون این دو موضوع به صورت جداگانه صورت فضاهای شهری و  طبیعیبا توجه به اهمیت فضای 

( که موضوع کنش متقابل انسان و محیط را 1111در این میان می توان به نظریه پردازانی چون امس راپاپورت )گرفته است. 

(، 1191زوکر ) میدان پاول و شهر ریزی و طراحی شهری مطرح کرد و همچنین نظریه ها و کتاب های راهنمایدر برنامه 

 نظریه (، آفرینش1119کریر ) شهری راب (، فضای1161کالن ) (، منظر شهر گوردون1164لینچ  ) سیمای شهر کوین

 استفاده رفتاری الگوهای با دررابطه شهری ایفضاه تحلیل (،1131لنگ ) جان محیط( طراحی در رفتاری علوم معماری)نقش

 مدنی شهری علی فضای (، طراحی1111ماتین ) میدان کلیف و ها خیابان :شهری (، طراحی1116بحرینی ) کنندگان حسین
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که به صورت کلی و موردی این روابط را در ( اشاره کرد 2449پاکزاد ) ایران جهانشاه شهری در فضاهای (، طراحی2444پور )

 فضاهای عمومی محله ها و شهر بررسی کرده اند.

نیز مقاالت متعددی وجود دارد و سبک های مختلفی نیز در راستای  فضای شهریو نقش آن در  طبیعیدر حیطه فضای  

اما باید متذکر شد که در تحقیقات اندکی به رابطه بین فضای   دوستی میان فضای مصنوع و طبیعت به وجود آمده است.

در نتیجه این پژوهش می تواند در راستای افزایش . پرداخته اند به عنوان یکی از مهمترین فضاهای شهری میدان و طبیعی

 نقش مهمی ایفا نماید. طبیعیبا نگاه ویژه به فضای  میدان هاو ایجاد کیفیت 

 میدان -4

به وجود نمی  نظامات و قوانین، سنت هامتناسب با  کارهامسئولیت ها و  میتقس با جزکه  دارد، یاجتماع تیماه انسان یزندگ

فضای همبودی و مکانی برای ارائه ی نقش و آزمون واقعیت ها و کنکاشی در تفاوت ها و هویت و پهنه ای "فضای عمومی . آید

 مشارکت با که دهیرس جهینت نیا به قدرت تفکر حکم به انسان(. 1331،266مدنی پور،) "برای پذیرفته شدن توسط دیگران است

 کی مشارکت مردم عموم شهیاند در رو نیا از رد،یگ یم بهره خلقت مواهب ی داشته و بیشتر ازبهتر یزندگی، همکار و

مل آنها در زندگی جمعی میدان ها محل مناسبی برای حضور شهروندان و مشارکت و تعا .است یعقل توافق و یعیطب خواسته

ا بیشتر درک کنند. این امر موجب ارتقای تک تک افراد جامعه شده و بوده و موجب شده تا روابط تعاملی و با هم بودن ر

 جامعه را نیز به دنبال دارد.کل ارتقای 

 

 

 اجتماعی تعامالت -4-1

 تعامل، دوسویه متقابل عمل این به اصطالحاً، باشد همراه دیگر فرد سوی از پاسخ با که سرزند شخصی از عملی هرگاه

 شود می برقرار اجتماعی رابطه یک، شخص دو این میان صورت دراین. شود می گفته اجتماعی متقابل کنش یا اجتماعی

 از و است شده تقسیم معنوی و فطری و مادی دوسته به کلی صورت به انسان نیازهای(. 13، کوف نیم و برن آگ فیلدینگ)

 به هم اجتماعی روابط و تعامالت از ترتیب بدین. برد نام توان می انسان فطری نیازهای از یکی عنوان به اجتماعی تعامالت

 روابط برقراری بدون انسان که طوری به. شود می برده نام دیگر نیازهای ارضای برای ای وسیله هم و فطری نیاز یک عنوان

 گیری شکل در تواند می شهری فضاهای پذیری اجتماع و کیفیت، نوع(. 1332، پور رفیع) باشد نمی زیستن به قادر اجتماعی

 شهری ساختار در اجتماعی سرمایه سازماندهی و تشکیل یا و شهروندی های مشارکت دهی شکل و اجتماعی سازنده تعامالت

شده و از عوامل موثر در تعامالت  موجب افزایش کیفیت فضا سرزندگی(. 44، 1312، کوشانه، محمدی پور) شود واقع مهم

 نتیجه در و تاثیر گذار بوده اجتماعی تعامالت دوام و گیری شکل در نیز پذیری اجتماع همچنین اجتماعی به حساب می آید.

  .شود می کنندگان استفاده تجربه و دانش کیفیت افزایش و پیشرفت موجب

تاثیرات عمیقی بر توانایی ها و  این مهارت ها، افراد از زمان تولد از طریق مهارت های اجتماعی زندگی شان را شکل می دهند،

  (.Aksoy, Baran,2010,663) بر جای می گذارند نحوه پر کردن اوقات فراغت( یادگیری، کار، فعالیت های انسان )بازی،

پس باید محیط اجتماعی را استحکام بخشید تا  مهارت های اجتماعی را تعیین کننده رشد شناختی می داند، 1ویگوتسکی

به اعتقاد او دانش ها و نگرش ها و ارزش های  بهبود می یابد. یابند،رشد شناختی انسان هایی که در آن محیط پرورش می 
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میدان های یک شهر به عنوان بستری برای حضور مستمر  (.224، 1336، سیف) فرد در جریان تعامل با دیگران تحول می یابند

 تلقی می شود.ها پذیر آن که روابط و تعامالت اجتماعی یکی از خصوصیات جدایی نادر ساعات مختلف روز می باشند مردم 

 

 اجتماع پذیری: -4-1-1

فضاهای اجتماعی و به تبع آن اجتماع پذیری شامل افراد و گروه های مختلف اجتماعی است که به تبادل افکار و اطالعات و 

باشند یک همچنین سهیم کردن و به اشتراک گذاشتن آنها با یکدیگر می پردازند. چنین فضاهایی بیش از آنکه تنها یک فضا 

 یا "2فضاهای اجتماع پذیر"استفاده از واژه های  بر اساس تعریف همفری اسموند، (.Hajer, Reijndorp, 2001, 11)تجربه اند

فضایی  ت هایبیانگر کیفی "فضاهای پراکنده کننده"یا  "فضاهای گردهم آورنده و اجتماع پذیر" ،"فضاهای اجتماع دوست"

فضاهای اجتماع پذیر فرصتی را فراهم  .(Smond, 1957, 26) یا از هم دور می کنند کنند میاست که مردم را دور هم جمع 

در چنین محیطی به آسانی تعامالت اجتماعی دیالوگ های اجتماعی خود را برقرار کرده و آورده که استفاده کنندگان از فضا 

 رخ می دهد.

 

 
  :سرزندگی -4-1-2

 سن لحاظ ها )به آن تنوع و افراد از توجهی قابل تعداد حضور آن در که شهری فضای یک از است عبارت فضای شهری سرزنده

می خورد  چشم به می یابد بروز اجتماعی یا انتخابی شکل به عمدتاً  فعالیت هایشان که روز از وسیعی زمانی جنس( در گستره و

 می شکل شهروندان اجتماعی تعامالت آن در که فضایی عبارتی به یا شهری، فضای نقش(. 64، 1331خستو، سعیدی رضوانی، )

 یک و محله های آن مانند  هاشهر . است افول حال در روز به روز ما کشور در یابد، می ارتقا آن بستر در جامعه فرهنگ و گیرد

 بودن جمع میان در فرد زندگی و حیات سرزندگی و نشاط می باشند. نیازمندبرای ادامه حیات عمل می کنند و  زنده موجود

این حضور  (.13، 1332پاکزاد،در فضاست ) آنها نشاط و شور پر و فعال حضور و مردم بخشد، می زندگی فضا یک به آنچه و است

که زمینه مناسبی برای برقرای تعامالت اجتماعی است با سرزندگی می تواند فعالتر و باشکوهتر تر شده و حس تعلق را در آن 

خستو، سعیدی است ) شهر در مردم حضور شهری فضاهای سرزندگی الزمه که است واضح فضا بیش از پیش افزایش دهد.

 ایجاد برای هایی موقیت و ها مکان باید شهر، محیط در سرزندگی یا و زنده شهری به یافتن دست برای(. 64، 1331رضوانی، 

این مکان ها شرایطی را فراهم می کنند تا مردم در آنها حضور  (.32، 1311لنارد، آورد ) فراهم داشتنی های دوست تجربه

 شکل گیرند.داشته و روابط اجتماعی با کیفیت مناسبتری 

 

 میدان هاو  طبیعیفضای  -9

 در زمان گذشته و معاصر طبیعیفضای  -9-1

انسان ها از ابتدای زندگی خویش از طبیعت به صورت های مختلف الهام گرفته اند و این روند برای نسل های آینده نیز ادامه 

دارد. انسان همواره به دنبال باال بردن کیفیت در تمامی فضاها می باشد و استفاده از فضای طبیعی به شکل ها و سبک های 

استفاده از المان  ،آنچه در این تحقیق به عنوان طبیعت در نظر گرفته می شودست. مختلف همیشه راه گشای خوبی بوده ا

 از می باشد.ها در حیاط درختچه و  درختباغچه هایی شامل که به صورت  ی استسبز فضاهایهمان آب و یا  رهایی نظی
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 از نقل به برنان آندرو)  باشیم تماس داشته آن با باید شویم تبدیل کامل هایی انسان به آنکه طبیعتیم برای از بخشی ما که آنجا

ارتباط با طبیعت برای انسان از بعد معنوی و مادی بسیار حائز اهمیت بوده و در اسالم نیز به این امر تاکید  (.111 ، 1332 بل،

ری به تفکر انسان به صورت فط تامل و تفکر در طبیعت و پدیده های طبیعی تاکید می کند.به کرده و به گونه های مختلف 

ت یاد می شود و محیط هایی که انسان با آن در ارتباط است اعباد عنوان یکی ار ارزنده ترین اهمیت داده و در اسالم نیز از به

 باید طوری باشد که انسان را به تفکر تشویق کرده و نظر آن را با عالم نامتناهی معطوف کند.

های  توصیه،  نگاه نوع این در. است حصول قابل فطری و شهودی الهی و معرفت آن به نزدیکی و طبیعت در اسالمی بینش در

 بوده خانه ساخت در سنتی معماران سرمشق طبیعت ارتباط با تسهیل و شده ساز انسان های محیط در آن با تعامل به بسیار

 تاریکی و روشنایی ریتم درپی پی تکرار و گردش افالک، مختلف عناصر سیالن و نیروها،  کیفیات با آمیختگی این درهم".است

 است آن برای صرفاً  سازد می بلکه آشکارشان کند نمی مخفی را آنها تنها نه و کند می تشدیدشان سنتی اسالمی معماری که

از  بهره گیریدر معماری گذشته نیز  (.61، 1331نصر، گردد ) متذکر طبیعت یعنی خداوند دیگر به وحی نسبت را مسلمانان که

استفاده از طبیعت به چشم می خورد.  و باز بستهنیمه فضای طبیعی و عناصری نظیر آب، درخت، سبزه و نور در محیط های 

 کاروانسراها وجود داشته است.در خانه های سنتی ایران، مرکز محله ها، فضاهای عمومی نظیر مساجد، مدارس، 

این امر از طراحی مبلمان های شهری  و تبلور یافتهگوناگون های بهره گیری از طبیعت به صورت در معماری معاصر نیز 

نظیر حوض و فواره آب، آبراهه ها، سنگ و تخته سنگ های بزرگ و  طبیعیتا استفاده از عناصر دوستدار طبیعت گرفته 

 و مناسب در انهبا طراحی های خالق این عناصرکه  های معاصر شهری میدان درو... شمشاد کوچک، چمن، درخت، گل و 

اروگوئه از نمونه های در ورو انتر و در اسپانیا 4ناآ، سانتا در مکزیکو سیتی 3میدان هیدالگو. به چشم می خوردمیادین مهم دنیا 

 این میادین می باشند.

 .دهد می جای خود در را افراد اجتماعی تعامالت که است محلی و منظر شهری در روانی توقفگاهی همچون میدان ،زوکر نظر از

 و اجتماعی های جنبه بر و ندانسته بصری زیبایی و شکلی ابعاد به تنها محدود را شهری فضاهای طراحی زوکر حال، عین در

فعالیت ها و نیاز های انسان همانطور که بیان شد  (.Zucker, 1970, 6)نماید.  می تاکید شدت به فضا در جاری های فعالیت

طبیعت نیز به عنوان  نمی باشد و توجه به بعد معنوی و روحانی نیز بسیار حائز اهمیت است.تنها محدود به نیاز های مادی 

 تاثیرات منفی و ناخوشایندی در  روح و روان انسان به وجود می آورد. در زندگی بشر است که دوری از آن  عاملی تاثیرگذار

 منطقی. است محیطی اخالقیات به پایبندی و یتاهم حفظ آن برای قدم ترین ابتدایی و است مرتبط طبیعت با ما هویت

، بل از نقل به برنان آندرو) ندهیم اهمیت آن به بقای ولی دهیم تشخیص را طبیعت با خود تماس مستقیم منافع نیست که

موجب معنا کمک کرده و  یک محیطبه بقا و تداوم  و عناصر طبیعی (. بهره گیری به جا و مناسب از طبیعت 111:  1332

چنین فضاهایی مانند یک فضای زنده عمل می کنند  بخشی به محیط های انسان ساخت در فضاهای مدرن شهری می شود.

 که در شهر های امروزی نقطه مکثی برای حضور بیشتر شهروندان می باشند. 

                                                           
3 Plaza Hidalgo 
4Plaza Santa Ana 
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 http://www.pps.orgمنبع:  اروگوئه در انترورومیدان  وجود فضای طبیعی در :1تصویر 

 

 میداندر  طبیعیاهداف استفاده از فضای -9-2

میدان ها به عنوان فضای شهری مهمی یاد شده که کیفیت آنها در جذب شهروندان و استفاده بهینه و ارزشمند از آن ها موثر 

اهداف استفاده از فضای طبیعی در میدان های شهرهای امروزی که نقش طبیعت در زندگی بشر کمرنگ تر می شود . است

 در بر می گیرد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود. مختلفی را 

 و طبیعت نیز حفظ و مکان به تعلق احساس معاصر اندیشمندان از مکان می شود: بسیاری به تعلق حس موجب طبیعت -1

 طبیعت از از دوری ناشی خأل به ، ( )الکساندر  )چرمایف( و چون پردازانی نظریه .یافتند یکدیگر ملزوم و الزم را آن با هماهنگی

 چرمایفکنند ) می توصیف نظیر بی های شادی را طبیعت با آدمی های صمیمانه تماس اینان .پرداختند معاصر انسان زندگی در

 میو  دارد آنان شناسانه زیبایی درک و افراد استفاده کننده احساسات بر مهمی تأثیر طبیعی فضاهای (.43، 1393 الکساندر، و

ارتباط نزدیک و ملموس با طبیعت در  .شود محیط به نسبت آنان خاطر تعلق و آرامش و مثبت احساسات افزایش باعث تواند

(. ایجاد حس مثبت و آرامش خاطر موجب حس 13، 1339حافظیان، رشد و تعالی روانی و آرامش افراد الزم و مثبت می باشد )

 حس مکان و تعلق بیشتری به محیط زندگی و جامعه یط شده و به واسطه آن درک مکان و به مح استفاده کنندگانتعلق 

 را خود انسان باعث می شود که آید می وجود به مکان حس پایه بر که مکان به احساس تعلق  .صورت می گیرد تر راحت

 متصور در ذهن مکان نقشی برای و شخصیت ، عملکردها و معانی ها، نشانه خود از های تجربه براساس و بداند مکان از جزیی

 (.64، 1339فالحت، شود ) احترام قابل و مهم او برای مکان نتیجه در و سازد

همچون درختان سایه انداز و بهره گیری از عناصری  طبیعی فضاهای ایجاد محیط مطلوب برای استفاده کنندگان: استفاده-2

در اقلیم اکثر شهرهای ایران بسیار مفید می باشد. فضای طبیعی باعث برای تعدیل هوا و خلق فضایی مطبوع  و فوارهنظیر آب 

ایجاد محیطی مطلوب برای استفاده کنندگان در میدان ها می شود و فرصتی فراهم می آورد که در طول ساعات روز بسیاری 

 حتی چند ساعت در این فضاها رخ دهد. از مالقات ها و اوقات فراغت ها به صورت کوتاه مدت و یا

طبیعت و عناصر آن نظیر درختان و آب در فرهنگ ایرانیان بسیار با ارزش بوده و عالوه بر جنبه کارکردی خود دارای جنبه  -3

 روایات و آیات از که دینی در دین اسالم نیز توجه به طبیعت تامل در آن توصیه شده است. بینشمعنایی نیز می باشد. 

 تعامل معناگرایانه، راستای توجهات و در  کند می توصیه طبیعت در سازندگی حال عین در برداری و بهره به آید برمی سالمیا
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 عبادی روحیه و کسب خداوند قدرت درک ، روحی رشد مایه مادی وری بهره از غیر طبیعی را های کنش در تعمق و طبیعت با

 (.91، 1313داعی پور، داند ) می

 

 

 
 نگارندگانمنبع:  فلکه اول تهرانپارس در طبیعی عناصر حضور:  2تصویر 

 

 

  
         منبع: نگارندگانمیدان هفت حوض، تهران حضور عناصر طبیعی در : 3تصویر 

 

 

 بحث -6

ی در یک شهر در ایجاد تصویر ذهن هستند که یعوامل متحرکمردم و فعالیت هایی که در یک شهر انجام می دهند همچون 

ایجاد فضاهای طبیعی در اطراف میدان عالوه بر این که حضور مردم را پر رنگ تر می کند، باعث می شود تصویر و موثرند. 

 چهره شهر نیز، زیباتر شود.
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این  متخصص 14توسط به وسیله پرسشنامه ای،  برای ارزیابی آنها  بررسی شده کهمیدان در شهر تهران  6در این تحقیق 

میدان های و اجتماع پذیری در  سرزندگی رابطه گردید بررسی عنوانهدف این تحقیق همان طور که تکمیل شده است. حوزه 

در نظر  مستقلبه عنوان فاکتوری  فضای طبیعیر این راستا د .می باشد آنهادر  طبیعیمیزان بهره گیری از فضای  شهری با

به روش تحقیق همبستگی و از  پژوهشاین  .ارزیابی واقع شودو اجتماع پذیری مورد  سرزندگی برتا تاثیر آن  شده استگرفته 

 .شده استتجزیه و تحلیل  SPSS داده ها به کمک نرم افزار در نهایتو  گرفته استشیوه پرسشنامه انجام 

این ضرایب  د.کاربرد دارن ضرایب رگرسیون استخراج شده در تعیین رابطه فرمولی بین عامل ها و نسبت دقیق آن ها با یکدیگر

برای تعیین رابطه بین عامل ها می . است مشخص شدهاز جدول تعیین رگرسیون استخراج شده اند که نمونه آن در جداول 

این جدول تعیین کننده رابطه مستقیم یا معکوس عامل ها و میزان عددی تأثیر آنها بر . توان از جدول همبستگی استفاده کرد

 . یکدیگر است

پس از انجام محاسبات مشخص شد می باشند.  وابستهو اجتماع پذیری، متغیر های  سرزندگیمتغیر مستقل و  طبیعیضای ف

سرزندگی و اجتماع و  طبیعیفضای با هم رابطه مستقیم دارند؛ به عبارتی  سرزندگی و اجتماع پذیری، عامل طبیعتکه 

فضای قیم است، یعنی افزایش تبر یکدیگر تاثیر گذاشته و با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی این رابطه مس پذیری

و اجتماع پذیری با هم رابطه سرزندگی عامل همچنین . (1)جدول شماره می شود این دو عاملباعث افزایش  سبزطبیعی و 

بر یکدیگر تاثیر گذاشته و با توجه به مثبت بودن ضریب و اجتماع پذیری سرزندگی ؛ به عبارتی عامل داشتهمستقیم 

 (. 2می شود )جدول شمارهسرزندگی  موجب افزایشاجتماع پذیری ، یعنی افزایش می باشدقیم تهمبستگی این رابطه مس

 
 نگارندگان : منبع ،ضرایب رگرسیون استخراج شده:  1 جدول شماره

 ضرایب رگرسیون استخراج شده

 نمونه

رگرسیون استاندارد ضرایب 

 نشده

ضرایب رگرسیون 

 سطح معنا داری آماره t استاندارد شده

B Std. Error Beta 

1 

 038. 2.123  200. 425. )وابسته(

 000. 5.202 527. 087. 451. پذیری  اجتماع

 000. 4.045 410. 092. 371. سرزندگی

 فضای طبیعی  :مستقلمتغیر 
   

 
 

 
 نگارندگان : منبع ی، ضریب همبستگ:  2جدول شماره 

 ضریب همبستگی

 سرزندگی پذیری اجتماع   

Spearman's rho 768. 1.000 ضریب همبستگی پذیری اجتماع** 

 000. . سطح معنا داری

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 60 60 تعداد

 1.000 **768. ضریب همبستگی سرزندگی

 . 000. سطح معنا داری

 60 60 تعداد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

بر یکدیگر تاثیر گذاشته و با توجه به مثبت بودن  سرزندگیو اجتماع پذیری این آزمون نشان دهنده این موضوع است که 

افزایش می نیز  سرزندگی، اجتماع پذیری ، یعنی با افزایش قیم استتاین رابطه مس ** 768.ضریب همبستگی اسپیرمن =

 .(2)جدول شماره  یابد و همچنین عکس آن نیز صادق است

 

 
 نگارندگان ترسیم شده توسط )منبع:، اجتماع پذیری، سرزندگی و تعامالت اجتماعی: روابط بین فضای طبیعی 2شماره  تصویر

 

 

 

 

 نتیجه گیری-1

که تعامالت اجتماعی و همبستگی میان انسان  است غنی از فضاهاییبرای نزدیک شدن به شهری ایده آل و مناسب یک شهر 

به عنوان که  دان هامی نظیر فضاهای عمومی مردم و در جهت پیوند میان می بایستها را تقویت کند. معماری و شهرسازی 

میدان به یکی از مهمترین راهکارها برای باال بردن کیفیت  رد.گامی مهم بردامی باشند بستری مناسب برای تعامالت اجتماعی 

آب . وجود فضای سبز، استو استفاده از قابلیت های متعدد طبیعت  طبیعیتلفیق این محیط ها با فضای  عنوان فضای شهری

 و در زمان حال نیز با توجه بهبوده مرسوم زندگی از زمان های گذشته در محالت قدیم  کنار فضاهایحضور طبیعت در و 

 . متناسب با این مقیاس شکل می گیردمقیاس جدید شهرها 

 طبیعیفضای 

 اجتماع پذیری سرزندگی

 تعامالت اجتماعی
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ایفا می نمایند  تعامالت اجتماعی و اجتماع پذیری نقش مهمی در  سرزندگیاین پژوهش نشان می دهد که عواملی همچون 

می شود. از طرفی به کارگیری  جامعه ارتقای سطح دانشتعامالت اجتماعی و در نتیجه  رفتن ب باالکه افزایش هر کدام موج

 .می شود که در نهایت افزایش تعامالت اجتماعی را به دنبال داردو اجتماع پذیری  سرزندگیافزایش موجب  طبیعیفضای 

می قیم تمس ای رابطه دارایر تاثیر گذاشته و بر یکدیگنیز و اجتماع پذیری  سرزندگیهمچنین در پژوهش مشخص شد که 

انسان امروزی در بسیاری از فضاهای زندگی اجتماعی و  و افزایش هر کدام از این عوامل موجب افزایش دیگری می شود. باشند

فضاهای  فردی خود استفاده از طبیعت و عناصر آن را نادیده گرفته و حال آنکه بهره گیری از طبیعت در کلیه فضاها باالخص

 می تواند ثمر بخش باشد.نیازهای فطری انسان کمتر توجه می نماید به  شهری مدرن که
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