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 چکیده

یتز با رشد شهرنشینی دهة اخیر در ایران، ساخت و ساز مجتمع های مسکونی بسرعت افزایش یافته و کیفیتت ن

دچار افت شده که این امر باعث بی توجهی روابط میان انسان، طبیعت و نیازهتایش شتده و در نهایتت زنتدگی 

محیط طبیعی باعث ایحاد آرامش و تعلق در انستان متی شتود ساکنان را با مشکالت اساسی مواجه کرده است. 

م طبیعتت در مجتمتع هتای مستکونی حس تعلق از طریق تداواز حیث ادراک برای او ساده باشد. بنابراین باید 

بوجود می آید. با داشتن محیطی متنوع به لحاظ طبیعی می توان در زندگی ساکنان؛ شادابی ،انگیتزه ، تعلتق و 

امید به آینده را دوچندان کرد، لذا طراحان مجتمع های مسکونی باید به این امر توجه ویتهه ای داشتته باشتند. 

لق در مجتمع های مسکونی مورد بررسی قرار می گیترد. رو  ایتن وتهوهش در این مقاله عوامل ایجاد حس تع

تحلیلی و ابزار جمع آوری اطالعات شامل مطالعات اسنادی و ویمایشی از طریق توزیع ورسشتنامه و  –توصیفی 

هستند که بر اساس فرمتول  2و یاس  1مصاحبه با ساکنان می باشد. جامعه آماری ، ساکنان مجتمع های غزال 

استفاده شتده استت . براستاس  SPSS20نفر برآورد شده اند. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  07رانکوک

، فضای سبز یکی از موثرترین عوامتل در طراحتی مجتمتع هتای مستکونی استت.  Tیافته های حاصل از آزمون

یت داشته اند. وتس از تبیتین ساکنان، از معیارهای کالبدی اظهار رضایت کرده و از مدیریت در حد متوسط رضا

ابعاد مختلف روابط میان انسان و طبیعت به بررسی نقش این دو در افزایش حس تعلق ستاکنان مجتمتع هتای 

مسکونی ورداخته و نظرات آنان مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که عتواملی هموتون طبیعتت، 

دسترسی و حمل و نقل و کالبدی جهت ایجتاد حتس تعلتق و  روشنایی، تهویه، دید و منظر ، روابط همسایگی ،

 رضایتمندی برای ساکنان در مجتمع های مسکونی بسیار موثر می باشند.

 طبیعت، فضای سبز، حس تعلق، مجتمع های مسکونی، شهرشیرازواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

نش و واکنش های هماهنگ و بی واسطه بین تاریخ نشان می دهد که انسان هرچه به توانایی های علمی خود افزوده از ک   

خود و طبیعت کاسته است. حال آن که دوری فیزیکی از طبیعت غربت معنایی و فقدان تاثیرات روحی و روانی را به دنبال 

داشته است. هویت ما با طبیعت مرتبط است و ابتدایی ترین قدم برای حفظ آن اهمیت و وای بندی به اخالقیات محیطی 

(.با توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوه زندگی و سکونت مردم ،توجه معماران،طراحان 11311912و برنان به نقل از بل،است)آندر

و برنامه ریزان به کیفیت فضاها و محیط های ساخته شده افزایش یافته و نقش طراحی به عنوان ابزاری برای شکل دادن به 

ی انسانی اهمیت بیشتری یافته و وهوهش های بسیاری درباره چگونگی محیط زندگی و واسخگویی به توقعات و نیاز ها

تاثیرمتقابل محیط با فضای ساخته شده بر ذهنیات و رفتارهای انسان ،انجام شده است. وهوهش های انجام شده نشان می 

ا،توقعات،انگیزه ها و دهند که محیط عالوه بر عناصر کالبدی شامل ویام ها، معانی و رمزهایی است که مردم براساس نقش ه

(. ازسوی دیگر در دهه های اخیر در ادبیات روانشناسی محیط و Rapaport,1990دیگرعوامل آن را رمزگشایی و درک می کنند)

بخصوص از جانب ودیدارشناسان در راستای توجه به القائات معنایی محیط های انسان ساخت ،به تعریف و جایگاه معنایی خانه 

ت. ریشه این توجهات به رویارویی با تبعات ناخوشایند و شاید عجوالنه بسیاری از فعالیت های درون خانه توجه خاص شده اس

به لحاظ تحوالت فرهنگی ،اقتصادی و فنی باز می گردد.تجربه های مدرن از فضا به صورت عنصری خالی جایگزین ویهگی 

 (.1211910و در یک کالم سکونت مکان شده است)ورتوی، هایی چون تنوع،شگفتی،ابهام،سرزندگی،تصوروذیری،خاطره انگیزی

فرایند کنش ها نهایتا خانه را از خواستگاه اصلی خود خارج و از حس تعلق نسبت به آن کاسته است به طوری که دیگر فضایی 

یر طبیعت بر مناسب برای تقویت قوای حسی، ایجاد آرامش و خاطره انگیزی نخواهد بود. هدف وهوهش حاضر بررسی میزان تاث

زندگی ساکنان مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش حس تعلق می باشد، تا بستری مناسب جهت شکل گیری ارتباطی 

تنگاتنگ میان طبیعت و افراد به منظور ایجاد تعلق خاطر و ارتقاء سطح کیفی مجتمع های مذکور فراهم نماید. هر چند در 

وهوهش هایی صورت وذیرفته ، اما در این مقاله مشخصاً موضوع طبیعت و تاثیر آن بر  رابطه با حس تعلق نسبت به مکان و فضا

حس تعلق ساکنان مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که درهم تنیدگی فضاهای طبیعی با ارزشهای انسانی اهمیت این مقوله را 

 دو چندان نموده است.

                                                                                                                انگیزه های اولیه شکل گیری این مقاله 1             

                                         . توجه به طبیعت و تعامالت بین انسان و محیط های طبیعی                                                                         1

                                  .توجه به افزایش حس تعلق در مجتمع های مسکونی امروزی                                                                           2

مسکونی                                                                                 .توجه به تاثیرات طبیعت و شناخت قواعد مؤثر بر معماری امروزی در مجتمع های 9

                                                ورسشهای مطرح شده در این زمینه 1                                                                                              

                               آیا طبیعت در ایجاد حس تعلق به مجتمع های مسکونی تأثیرگذار است؟                                                                 -1

                                                              عوامل افزایش دهنده حس تعلق در مجتمع های مسکونی کدامند؟                                     -2

                               آیا معماران می توانند با بکارگیری درست فضاهای طبیعی در مجتمع های مسکونی حس تعلق ایجاد کنند؟-9
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                                                                                                                                                                                    فرضیه تحقیق

طبیعت و عناصرطبیعی می توانند به عنوان مهم ترین منابع ادراک محیط و حس تعلق به مکان باشند، متاسفانه این  از آنجا که

ورت بی رویه در حال تخریب هستند. از این رو طراحی معماری به عنوان عامل هماهنگ کننده انسان، منابع با ارز  به ص

محیط و فضا در تعامل با طبیعت است که بررسی نسبت های معماری و طبیعت را ضروری می داند و می تواند با ارائه راهکارها 

حو مطلوبی ویوند ایجاد کند، تا تعلق خاطری همیشگی به و ایده های جدید میان طبیعت و فضا)مجتمع های مسکونی( به ن

 محیط زندگی ماحصل این آمیختگی باشد.

 روش تحقیق 
 1 ارزیابی می شوداز دو دیدگاه « رو  وهوهش»با توجه به ماهیت تحقیق 

 سازدرا آشکار می محیط  بودن ساکنان از مطلوبتصورات  که ،شیوه های وهوهشی مبتنی بر ادراک طبیعتبررسی -1

   ها مبتنی بر فرآیندهای حس تعلق به مکان با توجه به فعالیت ها و تعامالت بین انسان وهوهشی شیوه هایبررسی -2

 انتخاب هرگونه رو  برای جمع آوری اطالعات بستگی به موضوع و هدف آن دارد.   

 .است شده مطرح مباحثی دو این میان تقابلم روابط و محیط از انسان انتظارات ؛ مربوط مسائل ویرامون اخیر، هایی دهه در 

مسکونی مورد توجه اندیشمندان و بخصوص  های مجتمع درطبیعت  و در این راستا مفهوم و ملزومات کسب تعلق مکانی

بیانی از توصیفات و عامل های تاثیرگذار بر افزایش حس تعلق  ،اولبخش . مطالعات نظری استمعماران نظریه ورداز واقع شده 

ویرامون کیفیت حضور  وم تحلیل برآمده از مشاهدات عینی، تصورات ذهنی و عواملو بخش د بودهمسکونی  های جتمعدر م

نشان داده شود. در مطالعات  آن هاتا شرایط خاص حاکم بر  ،می باشدمحیط های مذکور طبیعت و ویهگی های ساختاری 

ه می شود و سپس عامل های تاثیرگذار طبیعت بر روند مرحله نظری به نقش طبیعت و ادراک محیط در معماری ورداخت

 افزایش حس تعلق و هویت مکانی در ادراک محیطی ورداخته می شود.  

هدف مقاله مورد نظر یافتن جواب ورسش هاست تا در فرآیند طراحی و ساخت و سازهای امروزی با هدف افزایش حس تعلق 

 مسکونی تاثیرگذار باشد. های نسبت به مجتمع

 دوده مورد مطالعهمح

رشد و گستر  سریع دانش با تغییرات جوامع بشری در تعامل است. یک بعد این تعامالت ، تاثیروذیری جوامع و روابط انسانی 

وذیر ویشرفت های نادرون آن است که هر فرد را با دنیای متحول و حوادث گوناگون مواجه می سازد و بعد دیگر آن نقش انکار

شیراز همانند بسیاری از شهر های دیگر در دهه اخیر دچار مشکالت بسیاری در زمینه ساخت  ت است. شهرعلمی در این تحوال

منطقه واسارگاد و در خیابان وائیزان واقع شده که در سال در  غزالو ساز مجتمع های مسکونی شده است. مجتمع مسکونی 

 و طبقه 1 ،بلوک11متر مربع است که مشتمل بر 0777 توسط شرکت غزال ساخته شده است و دارای زیربنایی بالغ بر1911

منطقه فضیلت  و در خیابان شهدای حج  واقع شده که در  2واحد مسکونی است. مجتمع مسکونی یاس 007در مجموع شامل 

 11متر مربع است که مشتمل بر0777توسط شرکت بناسازان رمضان ساخته شده است و دارای زیربنایی بالغ بر 1919در سال 

عوامل  ،واحد مسکونی است.  با مطالعات میدانی و انتخاب مجتمع های مسکونی 021در مجموع شامل  وطبقه  0،بلوک

مورد  عواملکه هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیرات طبیعت و  مورد مطالعه قرار گرفته در شهر شیراز ها  محیطاین تاثیرگذار بر 

 نسبت به مجتمع مسکونیشان می باشد.نیاز جهت ایجاد حس تعلق و رضایتمندی ساکنان 
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 مبانی نظری

 نظر در مسکن اصوالً .(1909است )نفیسی، آمده آرام جای مقام، منزل، سکونت، معنی به عربی زبان به درتعریف مسکن واژه

آورد.  می فراهم را خود ساکنان روحی و مادی رشد جهت سکونتی مناسب شرایط امکانات، با حداقل که است فضایی مردم عامه

است. )سیف الدینی،  ایرانی فرد هر خانواده،حق نیاز با مسکن متناسب داشتن اساسی، قانون 91اصل طبق ایران در

 مسکونی مجتمع های ساخت که کرد مواجهه زمین کمبود معضل با را شهرها روستاییان، بی رویه ی (. مهاجرت1911،900

 از زیادی مقدار که است آن سکونت شکل این عمده مزیت بود. زمین کمبود از ناشی جهت جبران در راهکاری مرتبه بلند

 در شاید که امری می دهد، جای خود در انبوه سکونتی واحدهای و متعدد طبقات قالب در و مساحت کمترین در را جمعیت

ن نیاز انسان یعنی ،اساسی تری1917رشد شتابان شهر نشینی از دهه (. 1911گردد )رحمت،  تلقی اجتناب ناوذیر فعلی شرایط

ساخت مجتمع های مسکونی در  (.1111937سکونت را به عنوان یک مسئله خاص شهری مطرح نموده است)مشکین و دیگران،

                          (.9111911،با رشد شهرنشینی و افزایش رشد مهاجرت به شهرها آغاز شد)عینی فر،1997ایران از دهه 

تلفی است که برای تحقق آنها باید بسترهای مناسب فراهم باشد. محیط و فضای در برگیرنده انسان انسان دارای نیاز های مخ

یکی از اساسی ترین بسترهای وشتیبان نیازهای چند بعدی انسان است. یک محیط خوب می تواند در شکوفایی ظرفیت های 

ه کشف دنیای ویرامون و کسب تجربه می درونی فرد موثرباشد. محیط سکونت نخستین فضایی است که انسان در آن ب

(. عالی ترین مرحله رابطه انسان و فضا، حس تعهد و تعلق شخص نسبت به فضاست. این 0711931وردازد)دادا  وور و روشنی،

حس از دو عامل موثر فضا و انسان به طور توأمان ساخته شده و تغییرات هرکدام در میزان تعلق موثر است )مسعود، 

(. این حس عامل مهم در شکل گیری وایه های ارتباط استفاده کنندگان از محیط و همونین یکی از 1931ن، حجت،ناسخیا

معانی مهم در ارتقاء کیفیت محیط های انسانی است که نهایتا منجر به ایجاد محیط های با کیفیت نیز خواهد 

                                                                              (.                                              1937گردید)فروغی،

تاریخ نشان میدهد که انسان هر چه به توانایی های علمی خود افزوده از کنش و واکنش های هماهنگ و بی واسطه بین خود و 

ر برگیرنده ابعاد روانی است که شاخص هایی (.کیفیت زندگی شهری د11311912طبیعت کاسته است)آندروبرنان به نقل از بل،

(. کیفیت محیط در ارتباط با نیازمندی های یک یا 90011911هموون رضایت ،تعلق و امنیت را دربرمی گیرد)سیف الدینی،

گی محیط باکیفیت وایین می تواند در زند (.Johnson et al,1997:581-589چند جنبه و یا برای نیاز یا خواسته هر انسان است)

یکی از مهم ترین بحث های مورد توجه محیط مسکونی ،تعامل و ارتباط  (.Gfford & Steg,2005,60افراد تاثیر منفی بگذارد)

انسان با محیط اطراف خود است. نحوه درک و نگاه ساکنین به محیط خود به میزان ارتباط آنها با این محیط و همونین سطح 

(. اما در محیط های یکسان ،درک و احساس افراد یکسان نیست Moser,2009:352رضایتمندی آنها تاثیر می گذارد )

چون اثرات روحی و روانی  (.انسان به ارتباط داشتن با محیط طبیعی و مردم نیاز اساسی دارد.0،1932)داداشپور، روشنی،

ر واقع نشان دهنده نحوه (. رضایتمندی از محیط مسکونی دWener & Carmalt ,2006) مثبتی بر روی افراد خواهد داشت

شناسایی عوامل موثر در میزان رضایت و نارضایتی سکونتی ساکنان می تواند در  ادراک فرد از محیط و رابطه میان آنها است.

جهت تخلیل وضع موجود سکونتی ،تصمیمات آینده به منظور ارتقای سطح کیفی محدوده های سکونتی افراد و جلوگیری از 

(. یکی از معانی مهم و موثر در ارتباط انسان و 1111937یر مکان ها موثر واقع گردد.)خاتون آبادی و دیگران،تکرار نواقص در سا

در فرهنگ لغت آکسفورد سه  (sense)(. واژه حس 1900لینچ، محیط که مورد توجه طراحان بوده است حس تعلق می باشد)

، عاطفه و محبت که در روانشناسی به درک تصویر ذهنی گفته معنای اصلی دارد1 نخست یکی از حواس ونج گانه، دوم احساس

می شود. یعنی قضاوتی که بعد از ادراک معنای شیء در فرد به وجود می آید که می تواند خوب، جذاب یا بد باشد، سوم 

ی یک شیء م توانایتوانایی در قضاوت درباره یک چیز انتزاعی، مثل معنای حس که در اصطالح حس جهت یابی که به مفهو

تداوم داشتن و  (. حس تعلق به معنای خاص و متمایز بودن، ثابت و وایدار ماندن،1910)رحیمیان، محکی،  توسط انسان است
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حس تعلق در معماری برایند رابطه سه عامل فرد، دیگران و محیط می  (.1911،297به جمع تعلق داشتن است)گل محمدی،

 (.1911،291محیطی حس تعلق را ایجاد می نمایند )گل محمدی، باشد که در یک فرایند  سه قطبی معنای

فراد به مکان را نیز شامل می تعلق به مکان چیزی بیش از تجربه عاطفی و شناختی بوده و عقاید فرهنگی و مرتبط کننده ا

ه یک مکان می (. فضایی که در فرد حس تعلق ایجاد می کند دیگر برای او فضا نیست و تبدیل بAltman & Low,1992)شود

شود. در این صورت مکان کلیتی می شود که مردم تمام فعالیت ها و اتفاقات با آن می شناسند. همین توانمندی مکان موجب 

(.احساس Hummon, 1992 احساس تعلق در مردم می شود. افراد بدون حس مکان قادر به زندگی در محیط خاص نیستند.)

ی از حس مکان است که در هر موقعیت و فضا به منظور بهره مندی و تداوم حضور تعلق و دلبستگی به مکان سطح باالتر

انسان در مکان نقش تعیین کننده ای می یابد. این حس به گونه ای به ویوند فرد با مکان منجر میشود که انسان خود را جزئی 

خصیت و نقشی برای مکان در ذهن خود تصور از مکان می داند و بر اساس تجربه های خود از نشانه ها و معانی ،عملکردها ،ش

(. در روانشناسی تعلق مکانی به رابطه شناختی فرد با یک محیط یا یک فضای خاص اطالق Altman & Low,1992می سازد)

 (. 07،1910می شود) فالحت،

 حس تعلق دارای دو بعد به شرح زیر می باشد1  

تعامالت و کنش های اجتماعی در محیط صورت می گیرد براساس نظریه  اینگونه از تعلق که عمدتا بر وایه تعلق اجتماعی:

محیط اجتماعی شکل گرفته و محیط از این منظر گونه ای از تعلق، ترکیبی از عناصر اجتماعی را دارا می باشد در آن به 

  (.1913،30جستجوی تعلق خاطر خود می وردازد )کاشانی جو، 

برگرفته از عناصر و اجزای کالبدی مکان به عنوان بخشی از فرایند شناخت و هویت  1 این نوع تعلقتعلق کالبدی به مکان

 (.  199 1937انسانی می باشد )جوان فروزنده و مطلبی، 

(. رلف از ارتباط میان انسان و Relph,1976از نظر رلف عمیق ترین سطح وابستگی به مکان به صورت ناخودآگاه بوجود می آید)

(. حضور افراد در Carmona,2006,99مکان و شولتز آن را عاملی می داند که حالت روحی را سبب می شود)مکان به عنوان روح 

 احساس تعلق را ودید می آورد )سرمست؛ مکان از حس مکان نشأت می گیرد و مکان به واسطه محدود کردن روابط در آنها،

 Steel) ی به نحوه ارتباط انسان با آن محیط داردفریتزاستیل معتقد است که حس مکان هر محیط بستگ (.1913متوسلی،

(. سازگاری و هماهنگی هر چه بیشتر عوامل انسانی و محیطی می تواند طراحی محیط های مسکونی را در وی داشته 1981,

القیات (. هویت ما با طبیعت مرتبط است و ابتدایی ترین قدم برای حفظ آن اهمیت و وایبندی به اخRapoprt ,1982,3-6باشد )

به معنای نیروی حاکم بر جهان هستی است که انسان همواره  "طبیعت"(. 11311912محیطی است)آندروبرنان به نقل از بل،

(. ابوعلی سینا طبیعت را نیرویی می داند که وظیفه تدبیر و تنظیم را نیز بر عهده 1907،110خود را در درون آن می یابد)وال،

با تال  انسان برای فهم ارتباط با طبیعت آغاز شد. کل فرآیند ویشرفت و تکامل بشری  (. تمدن بشری1911910دارد)نصر،

دوری از طبیعت غربت معنایی و فقدان تاثیرات روحی چون (. 1170 1919)آنتونیادسبا طبیعت بوده استحاصل تعامل انسان 

ی در میان طبیعت از معماری به عنوان یک ابزار (. و انسان همواره برای زندگ113 1939و روانی را به دنبال داشته)داعی وور،

(. بنابراین فضای سبز در مجتمع های مسکونی در ایجاد حس تعلق نقش 9011910بهره جسته است)خاک زند، احمدی ،

 .(Fleming et al.,1985,Huang,2006اساسی ایفا می کند)
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 و تحلیل داده ها یافته ها

منظر، روشنایی و تهویه، روابط همسایگی، دسترسی و حمل و نقل،  ی سبز، دید واین ورسشنامه با هدف بررسی  سنجش فضا

مدیریت و نگهداری، کالبدی در جهت ایجاد حس تعلق در مجتمع های مسکونی شهر شیراز طراحی شده است که وس از 

با استفاده از نرم افزار نفر( توزیع و جمع آوری شده است و سپس آن را 07محاسبه ،روایی و وایایی آن بین افراد نمونه)

SPSS20   تحلیل کردیم . اطالعات با استفاده از رو  های آمار توصیفی و آمار استنباطی , تحلیل واریانس و اندازه گیری های

وایایی ابزار مورد استفاده در  تجزیه و تحلیل شد.گزینه ای لیکرت  0طیف مکرر و تحلیل واریانس چند متغیره و با استفاده از 

 بدست آمده است که نشان میدهد ورسش نامه دارای اعتبار و مطلوبیت بسیار است. 190/7ن وهوهش برابر با ای

 پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ

مسکونی بصورت تصادفی توزیع کردیم  های تا از ساکنین مجتمع 20بین  برای بدست آوردن وایایی ورسش نامه ابتدا آن را

بدست آمده است که نشان  190/7نتیجه رسیدیم که وایایی ورسش نامه مورد استفاده در این وهوهش برابر با  سپس به این

 میدهد ورسش نامه دارای اعتبار و مطلوبیت بسیار است.

 

 آلفایکرونباج از استفاده با پرسشنامه (.پایایی1 

 تعداد پایایی

738/0 22 

 

 تحلیل داده های پرسشنامه

. از مورد بررسی قرار می دهد رامیزان رضایتمندی ساکنین  کهشده  شیراز توزیع در های مذکورمجتمع  در ورسشنامه ی حاضر

عه آماری این به عنوان جام درصد(10,011(نفر زن 92و  درصد(01,210نفرمرد ) 91بین ساکنین این مجتمع های مسکونی، 

نشان  (2)رررسی ها نشان می دهد بیشتر واسخ دهنده ها آقایان بودند. جدول وهوهش به صورت تصادفی انتخاب شده اند. که ب

 دهنده تعداد و درصد جنسیت ساکنین است.

 
 1312(. تعداد و درصد جنسیت ساکنین   ماخذ: نگارنده 2)

 Frequency Percent Valid Percent جنسیت

 مرد

 زن

 جمع کل

37 

32 

80 

282272 

822818 

100 

28 

84 

100 
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 ت واحدهای مجتمع های مسکونیمالکی

 ،ساکنیناز نفر( 90) درصد 12/01نفری که به این سوال واسخ داده اند،  07می بینیم از بین  (9)همان طور که در جدول 

نفر( آن ها مستاجر در آن مجتمع ها 20) درصد 91,001مالک واحدهای مسکونی موجود در مجتمع های مسکونی هستند و 

 لک واحدهای مسکونی هستند حس تعلق و وابستگی زیادی به مجتمع های مسکونی خود دارند.هستند. افرادی که ما

 (.مالکیت واحدهای مجتمع های مسکونی3)

 Frequency Total Percent Valid Percent Cumulative متغیر

Percent 

 22 22 212827 100 38 مالک

 11 31 372281 100 28 مستاجر

 100 1 72281 100 4 بدون پاسخ

 

 میانگین و انحراف معیار شاخص ها

مسکونی در شهر شیراز   های در مجتمع ساکنین بررسی سنجش میزان رضایتمندی با در نظر گرفتن  اهداف وهوهش مبنی بر

ساکنین  مندیعوامل زیادی بر رضایت که درجهت برنامه ریزی صحیح برای طراحی مجتمع ها در آینده به این نتیجه رسیدیم

مسکونی محاسبه  های ، میانگین و انحراف معیار واسخ های هر یک از شاخص های رضایت از مجتمع (1)در جدول  ست.موثر ا

چرا که ( است. 1,7792تهویه )میانگین وزنی=شده است. بیشترین میانگین رضایت از مجتمع ها مربوط به وضعیت روشنایی و 

و 1اب کردند و کمترین رضایت مربوط به مدیریت و نگهداری)فراوانی=نفر( این گزینه را انتخ 10بیشترین ساکنین مجتمع )

 .گزینه ای لیکرت به دست آمده است 0این میزان با توجه به نتایح طیف  می باشد. ) 2,0191میانگین وزنی 

 1312عوامل موثر بر رضایتمندی ساکنین در مجتمع های مسکونی ماخذ:نگارنده (. 8)

 Total Frequency Mean Std. Deviation متغیر

 .8312 322738 11 80 فضای سبز

 .8312 322738 11 80 دید ومنظر

 .7082 820032 12 80 روشنایی و تهویه

 123210 322781 8 80 روابط همسایگی

 .8748 324243 13 80 دسترسی و حمل و نقل

 121283 224831 8 80 مدیریت و نگهداری

 .8481 328473 1 80 کالبدی
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                               ای موثردر برنامه ریزی طراحی مجتمع های مسکونی                                                                                 شاخص ه

نشان دهنده میانگین وزنی)میزان استفاده ساکنین از شاخص های مهم در طراحی مجتمع های  این قسمت از وهوهش

مسکونی  های و انحراف معیار واسخ های نمونه به سواالت هر یک از شاخص های موثردر برنامه ریزی طراحی مجتمع کونی(مس

و میانگین  10که بیشترین میانگین مربوط به فضای سبز)فراوانی= بررسی ها نشان می دهد( 0با توجه به جدول )است. 

( می 2,0092میانگین وزنی=0)فراوانی= حمل و نقل و عوامل کالبدی ( است و کمترین آن مربوط به دسترسی و1,1099وزنی=

 گزینه ای لیکرت به دست آمده است. 0این میزان با توجه به نتایح طیف باشد. 

 1312مسکونی  ماخذ: نگارنده های شاخص های موثردر برنامه ریزی طراحی مجتمع (.2)

 Total Frequency Mean Std. Deviation متغیر

 .7123 821433 18 80 زفضای سب

 .8724 327142 12 80 دید ومنظر

 .8873 328823 11 80 روشنایی و تهویه

 123182 222831 2 80 روابط همسایگی

 123082 224232 8 80 دسترسی و حمل و نقل

 122384 228878 7 80 مدیریت و نگهداری

 123082 224232 8 80 کالبدی

 

 
 آمار استنباطی

آزمونی که میانگین ) نمونه ای تکTآزمون  از ،مسکونی  های تاثیر برنامه ریزی مناسب در طراحی مجتمع بدست آوردن برای
به چه میزان از یک مقدار  ٬شود که میانگین یک جامعهاست و در آن به این موضوع ورداخته می T بر مبنای توزیع یک جامعه

 آزمون نتایج شده است. انتخابعوامل موثردر طراحی نظری  نوان میانهبه ع 9تر است( استفاده شده و عددتر و یا کمثابت بیش

با  .استباالتر از این مقدار بوده  (1,1099) در طراحی عوامل موثر از به عنوان یکیفضای سبز  که میانگین است آن از حاکی

ل در توجه برنامه ریزان به این عامو  مسکونی ها فضای سبز در مجتمعاین امر نشان دهنده تاثیر معنادار  (0توجه به جدول )

 که به دنبال آن رضایت ساکنین را به همراه دارد. می باشدطراحی 
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 1312ماخذ : نگارنده  مسکونی بر رضایت ساکنین های برنامه ریزی مناسب در طراحی مجتمع تک نمونه ای تاثیر Tآزمون  (.4)

One-Sample Test 

 

 متغیر

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 .3883 .1232 123821 .000 80 1023231 فضای سبز

 .2873 .8283 .4781 .000 80 428322 دید و منظر

 .8221 .8837 .8872 .000 80 728231 روشنایی و تهویه

 .2721 .1182 .7823 .004 80 428321 روابط همسایگی

 .2823 .4238 .8222 .000 80 822324 دسترسی و حمل و نقل

 .2483 .4831 .7842 .000 80 228432 مدیریت و نگهداری

 127282 .1482 .7830 .000 80 228342 کالبدی

 

 بر ساکنان تاثیر فضای سبز موجود در مجتمع های مسکونی

 ،که احساس آرامش بعنوان یکی از ویهگی های فضای سبز می رسیمبه این نتیجه  (0)با بررسی های انجام شده از جدول 

د و فضای سبز موجود در مسکونی دار های مجتمع (را بر ساکنان31,1210و درصد=1,0112بیشترین تاثیر)میانگین وزنی= 

 دارد. محیط زندگیشان در( بر حس دلبستگی ساکنین  1,0011و درصد=2,0012تاثیر خیلی کمی)میانگین وزنی=مجتمع ها 

 تاثیر فضای سبز موجود در مجتمع های مسکونی بر ساکنان (.8)

 انحراف معیار میانگین وزنی درصد تعداد ویژگی های فضای سبز بر ساکنین

 .7432 824782 1128272 48 احساس آرامش

 128403 228482 722818 4 دلبستگی به مجتمع
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 مجتمع های مسکونی تاثیر شاخص های دید و منظر در

وانی منظردر مجتمع های مسکونی ورداخته است که با مشاهده میانگین وزنی  و فرا به بررسی شاخص های دید و (1)جدول 

 و درصد1,7902شاخص های دید و منظر بیشترین )میانگین وزنی= بین از که محرمیتهای آن به این نتیجه میرسیم 

 دارد که این امر می تواند سبب برنامه ریزی درست در طراحی شود. هامجتمع  (تاثیر را در رضایت ساکنین01,1210=

 (.تاثیر شاخص های دید و منظر در مجتمع های مسکونی7)

 انحراف معیار میانگین وزنی درصد تعداد شاخص های دید ومنظر

 .1721 820382 4128272 83 محرمیت

 127402 322738 3722818 28 ها چشم انداز از داخل به خارج مجتمع

 

 بررسی شاخص های روشنایی و تحویه

اهده میانگین وزنی  و ( به بررسی شاخص های روشنایی و تهویه در مجتمع های مسکونی ورداخته است که با مش3جدول )

و 9,3101که روشنایی کافی از بین شاخص های روشنایی و تهویه بیشترین )میانگین وزنی= آن به این نتیجه میرسیمفراوانی 

 ( تاثیر را در رضایت ساکنین دارد که این امر می تواند سبب برنامه ریزی درست در طراحی شود.02,1001درصد=

 بررسی شاخص های روشنایی و تحویه (.1)

 انحراف معیار میانگین وزنی درصد تعداد شاخص های دید ومنظر

 120172 321721 2227281 38 روشنایی کافی

 120112 321888 8821827 33 تهویه مناسب

 

 روابط همسایگیبررسی شاخص های 

مشاهده میانگین وزنی  و  به بررسی شاخص های روابط همسایگی در مجتمع های مسکونی ورداخته است که با (17)جدول 

گین از بین شاخص های روابط همسایگی بیشترین )میان ،ها آلودگی صوتی در مجتمع آن به این نتیجه میرسیم که نبودفراوانی 

دارد که این امر می تواند سبب برنامه ریزی درست در طراحی رضایت ساکنان  بر(تاثیر را 11,1210و درصد=1,0192وزنی=

 شود.
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 بررسی شاخص های روابط همسایگی (.10)

 

 

 

 

شاخص  بررسی 

 های حمل و نقل

( به بررسی شاخص های دسترسی و حمل و نقل در مجتمع های مسکونی ورداخته است که با مشاهده میانگین 11جدول )

و 1,0901راه های اصلی بیشترین )میانگین وزنی=وزنی و فراوانی آن به این نتیجه میرسیم که دسترسی آسان به 

 (تاثیر را در رضایت ساکنین مجتمع ها دارد که این امر می تواند سبب برنامه ریزی درست در طراحی شود.01,0011درصد=

 (. بررسی شاخص های حمل و نقل11)

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی شاخص های کالبدی مجتمع های مسکونی

به بررسی شاخص های کالبدی در مجتمع های مسکونی ورداخته است که با مشاهده میانگین وزنی و فراوانی آن  (12)جدول 

تاثیر را در رضایت  (01,0011= و درصد1,9201= ساختی بیشترین )میانگین وزنی میرسیم که امکانات زیربه این نتیجه 

 دارد که این امر می تواند سبب برنامه ریزی درست در طراحی شود.ان ساکن

 بررسی شاخص های کالبدی مجتمع های مسکونی(. 12)

 انحراف معیار میانگین وزنی درصد تعداد شاخص های دسترسی و حمل و نقل

 120188 823227 4722818 87 امکانات زیرساختی مجتمع)گاز و...(

 122374 224028 1821827 12 ابعاد واحدهای مسکونی

 

منظر, روشنایی و تهویه , دسترسی و حمل و نقل , مدیریت و نگهداری, روابط  فضای سبز, دید و که ( بیانگر این است19جدول )

 . کمتر  است.70از ،مه ریزی در طراحی مجتمع های مسکونی رابطه معناداری دارد . چرا که سطح معنا دارای آنهاهمسایگی ,کالبد با برنا

 

 

 انحراف معیار میانگین وزنی درصد تعداد شاخص های روابط همسایگی

 122732 228832 1722818 13 تعامالت ساکنین با یکدیگر

 .1288 822732 7128272 28 نبودآلودگی صوتی در مجتمع مسکونی 

 انحراف معیار میانگین وزنی درصد تعداد شاخص های دسترسی و حمل و نقل

 .1811 822321 8722818 22 ان به راه های اصلیدسترسی اس

 128111 228188 2128272 12 دسترسی راحت به طبقات
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 (. عوامل موثر در طراحی مجتمع های مسکونی13)

فضای  متغیر

 سبز

دید 

 ومنظر

روشنایی و 

 تهویه

روابط 

 همسایگی

دسترسی و 

 حمل و نقل

مدیریت و 

 نگهداری

 کالبد

طراحی  عامل موثر در

 مجتمع های مسکونی

*00/0 *02/0 *01/0 *31/0 *03/0 *03/0 *01. 

*70. 

روشنایی و تهویه , دسترسی و حمل و نقل , مدیریت و نگهداری, روابط  منظر، نگر این است فضای سبز, دید و( بیا11جدول )

 عناداری دارد .مسکونی رابطه م های رضایتمندی ساکنین از مجتمع، همسایگی ,کالبد با برنامه ریزی

 (. عوامل موثر در رضایتمندی ساکنان از مجتمع های مسکونی18)

فضای  متغیر

 سبز

دید 

 ومنظر

روشنایی و 

 تهویه

روابط 

 همسایگی

دسترسی و 

 حمل و نقل

مدیریت و 

 نگهداری

 کالبدی

رضایتمندی ساکنین از 

 مجتمع مسکونی

*01/0 *01/0 *01/0 *00/0 *02/0 *08/0 *00. 

*70. 

 گی بین رضایتمندی ساکنان و عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع های مسکونیهمبست

و برنامه ریزی در طراحی، حاکی از آن است  رضایتمندی ساکنان نتایج حاصل از آزمون بین دو متغییر(10با توجه به جدول)

سبه شده است. از آن جا محا / 771 سطح معنی داری برابر با و  109/7ضریب همبستگی واسخگوی مورد مطالعه, 07که میان

بین  کوچکتر است بنابراین مدرک تایید این مطلب داریم که ارتباط معناداری70/7که این سطح معنی دار از سطح 

 ست.ا ثر بر طراحی مجتمع های مسکونیؤرضایتمندی ساکنین و عوامل م

 (. همبستگی بین رضایتمندی ساکنان و عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع های مسکونی12)

 سطح معناداری ضریب همبستگی عامل

ارتباط بین رضایتمندی ساکنین  و عوامل موثر بر طراحی 

 مجتمع های مسکونی

783. 001. 

 

 نتایج

برای سنجش میزان تاثیر طبیعت در ایجاد حس تعلق خاطر در ساکنان مجتمع های مسکونی، ورسشنامه ای تهیه و توزیع 

. است. با این حال بیشترین 190دیم که وایایی ابزار )آلفای کرونباخ( در وهوهش برابر با گردید که در نهایت به این نتیجه رسی

میانگین رضایتمندی در مجتمع های مسکونی مربوط به فضای سبز است که مدیران و طراحان باید نسبت به آن دقت بیشتری 

 داشته باشند. 
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  گیریبحث و نتیجه
ی اجتماعی و کسب تجارب، از خانه خارج شده و وارد فضاهای شلوغ، بی روح و ور سر و انسان ها برای انجام کار، فعالیت ها

صدای شهری می شوند و وس از آن با خستگی تمام به خانه، جایی که به آن تعلق داشته واحساس آرامش می کنند باز 

حال با افزایش جمعیت بحساب آورد.  میگردند. بنابراین می توان کیفیت محیط را بعنوان بخش مهمی از مفهوم گسترده زندگی

،رشد ساخت و ساز و شکل گیری روابط جدید در زندگی شهرنشینی، توجه به طبیعت به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر 

ارتباط با آن و لذت بردن از مناظر زیبایش، کاستی ها و نامالیمات روحی را برطرف می کند. الزم ضرورت بیشتری می یابد که 

ر است ؛ حس تعلق که یکی از نیازهای اساسی انسان برای زیستن در مجتمع های مسکونی می باشد ودیده ای است کبه ذ

ذهنی و تحت تاثیر عوامل مختلفی هموون1 )فضای سبز، دید و منظر، روشنایی و تهویه، روابط همسایگی، دسترسی و حمل و 

در ایجاد این حس در زندگی انسان ها تاثیرگذارند. در این وهوهش به نقل، مدیریت و نگهداری و کالبدی( که هر کدام به نوعی 

بررسی رابطه میان محیط طبیعی و ساختمان های مسکونی در جهت ایجاد حس تعلق در ساکنین مجتمع های مسکونی 

ع های در شهر شیراز ورداختیم و با توجه به یافته های وهوهش، مالحظه شده که بین طبیعت و مجتم 2و یاس  1غزال

مسکونی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. بنابراین یکی از راه های افزایش حس تعلق، ایجاد فضای سبز طبیعی در مجتمع 

های مسکونی است و طراحان باید با برنامه ریزی های دقیق، بستری مناسب برای تحقق این امر بین ساکنان فراهم نمایند. در 

سکونی تابعی از ویهگی های محیط، خصوصیات عینی و ذهنی افراد ساکن، نیازها و نهایت حس تعلق در مجتمع های م

  آرزوهای آنها، عوامل اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و کالبدی است.
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