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سخن نخست

به شمار می آیند  انسان  اجتماعی  و  تکنولوژیکی، هنری، فرهنگی  ثمرات سياسی،  به عنوان مهم ترین  شهرها 
و فضاهای شهری شهرها از مهم ترین  بخش هایی هستند که شهر را شکل می دهند. در این ميان ارتقاء کيفيت 
فضاهای شهری و خلق مکان، از مهم ترین اهداف طراحی فضاهای شهری است. اما امروزه فضاهای شهری برای 
نامناسب برای بروز  از فضا پاسخ گو نبوده و واجد کيفيت های محيطی بوده و فضاهای  نيازهای استفاده کنندگان 
فعاليت های اجتماعی هستند. از ميان کيفيت های متفاوتی که از دید نظریه پردازان مختلف در خصوص فضاهای 
پاسخگو به نياز استفاده کنندگان بيان شده است، می توان به سرزندگی اشاره نمود. در ميان تعاریف متفاوتی که از 
ارائه شده، تکيه بر این امر است که سرزندگی فضا، نشان از پویایی و جنب وجوش فضا دارد  این کيفيت محيطی 
و درنتيجه آن فضا برای حضور و فعاليت استفاده کنندگان مناسب خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد این کيفيت 
محيطی، حس تعلق محيطی را افزایش می دهد، و از این رهگذر از ميان طيف متنوع کيفيت های فضاهای شهری، 

بی شک سرزندگی محيطی یکی از کيفيت های تأثيرگذار در خلق مکان به شمار می رود. 

مدیریت مطالعات معماری و شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سعی دارد در راستای انجام 
وظایف خود، با انجام پژوهش ها و مطالعات راهبردی و نيز انتقال تجارب جهانی و اجرایی شدن کاربست مطالعات 
و پژوهش ها شرایطی را فراهم آورد که درنهایت منجر به ارتقاء وضعيت و عملکرد کيفی کالن شهر تهران در ابعاد 
مختلف شود. در این گزارش سعی شده است که با تبيين اهميت سرزندگی شهری و شناسایی شاخص های مؤثر بر 

خلق آن راهکارهایی برای رسيدن به این هدف ارائه شود.

بابک نگاهد   اری
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکید   ه
در ادبيات نظری طراحی شهری، هدف این رشته و حرفه و وجه تمایز آن از برنامه ریزی شهری، ارتقا ابعاد کيفی 
فضاهای عمومی شهری بيان شده است. از ميان کيفيت های متفاوتی که از دید نظریه پردازان مختلف در خصوص 
فضاهای پاسخگو به نياز استفاده کنندگان بيان شده است، می توان به سرزندگی اشاره نمود. در ميان تعاریف متفاوتی 
که از این کيفيت محيطی ارائه شده، تکيه بر این امر است که سرزندگی فضا، نشان از پویایی و جنب و جوش فضا 
دارد و در نتيجه آن فضا برای حضور و فعاليت استفاده کنندگان  مناسب خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد این 
کيفيت محيطی، حس تعلق محيطی را افزایش می دهد، و از این رهگذر از ميان طيف متنوع کيفيت های فضاهای 
شهری، بی شک سرزندگی محيطی یکی از کيفيت های تاثيرگذار در خلق مکان به شمار می رود. با این مقدمه در 
رابطه با اهميت سرزندگی شهری، موضوع اصلی این پژوهش تبيين این مفهوم و شناسایی شاخص های موثر بر 
خلق آن است. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی شاخص های موثر بر خلق فضاهای شهری سرزنده و در عين 

حال ارائه راهکارهای تحقق این مهم است.

این نوشتار بر آن است برای تحقق هدف پژوهش، از رویکرد کمی و کيفی و روشی تحليلی بهره گيرد. بر 
ادامه  در  و  تبيين  سازنده فضای شهری  کيفيت های  از  یکی  عنوان  به  مفهوم سرزندگی  اول  گام  در  اساس  این 
شاخص های خلق فضاهای سرزنده از خالل یک بررسی تحليلی و محتوایی مبتنی بر رویکردی کيفی استخراج 
می شوند. در این مرحله از پژوهش، هر یک از شاخص های تبيين شده در ارتباط با محمل ها یا نمایانگرهای محيطی 
اوليه پژوهش، مفهوم سرزندگی فضای شهری در نمونه  بعد، به منظور تدقيق مدل  شناسایی شده اند. در مرحله 
موردی -خيابان شهرداری حد فاصل ميدان تجریش و ميدان قدس- بررسی و تحليل و مبتنی بر رویکرد کمی و با 
استفاده از روش تحليل همبستگی، عوامل موثر بر سرزنده شدن فضای شهری آزمون می شوند. به این منظور 220 
پرسش نامه در فضای منتخب ميان استفاده کنندگان فضا توزیع شده است. ماحصل این بخش تدقيق مدل اوليه است 
که با رویکرد کيفی در مرحله مبانی نظری اکتشاف و در مرحله دوم، براساس رویکرد کمی، تایيد یا رد می شود. در 
ادامه این روند، براساس یافته های پژوهش، عوامل موثر بر خلق فضاهای سرزنده شناسایی و راهکارهای مدیریتی 

بهبود فضای سرزنده ارائه شده است.
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8100000000000000000000000000000000000000000000000000 جدول )5-21( بررسی تأثير کاربری ها بر سرزندگی فضا
82000000000000000000000000000000000000000000000000 جدول )5-22( بررسی ارزیابی تأثير شبکه بر سرزندگی فضا
8300000000000000000000000000000000000000000 جدول )5-23( بررسی تأثير ویژگی های منظر عينی بر سرزندگی فضا



فهرست اشکال

180000000000000000000000000000000000000000000000000000000 شکل )2-1( رابطه فضایی/مکانی در دیدگاه لفور
شکل )2-2( مثلث تقابل های فضایی لفور19000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
19000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 شکل )2-3( دایره تقابل های فضایی

شکل )2-4( تصویر سمت راست- فضایی عمومی در بارسلونا، طراحی فضای عمومی در نسل جدید فضاهای عمومی که بين سال های 
2500000000000000000 1981-1997 ساخته شده است. تصویر سمت چپ- بلواری در بارسلونا، که در سال 1997 ایجادشده است

شکل )2-5( سمت راست- فضایی عمومی در شفيلد که مستقيمًا در کنار عمارت ویکتوریایی قرار دارد، فضایی مطلوب و پرجاذبه برای 
2500000000000 تعامل اجتماعی، سمت چپ-ميدان جورج، فضایی در مقابل فضای دپارتمان، گرامی داشتن فضای فرهنگ سياسی
37000000 شکل )2-6( تصویر سمت راست نمونه هایی از فضاهای سرزنده - پارک آب وآتش در تهران؛تصویر سمت چپ ميدان پایونير در پرتلند
370000000000000000000000000000000000000000000000000000000 شکل )2-7( نمونه ای از فضای سرزنده در پرتلند
51000000000000000000000000 شکل )3-1( موقعيت نمونه موردی- خيابان شهرداری حدفاصل ميدان تجریش تا ميدان قدس
52000000000000000000000000000000000000000000000000000 شکل )3-2( کاربری های شاخص در خيابان شهرداری
شکل )3-3( تصاویر ميدان تجریش520000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
52000000000000000000000000000000 شکل )3-4( تصویر سمت راست: خيابان شهرداری - تصویر سمت چپ: ميدان قدس
شکل )4-1( مدل نهایی شاخص های تأثيرگذار بر سرزندگی61000000000000000000000000000000000000000000000000
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1- کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله
ارتقا کيفيت فضاهای شهری و خلق مکان، از مهمترین اهداف طراحی فضاهای شهری است. بررسی ها نشان 
می دهد که سرزندگی یکی از کيفيت های سازنده فضاهای شهری است که در آرا بسياری از نظریه پردازان مسائل 
شهری موردتوجه قرارگرفته است. این مفهوم با تعابير متفاوت، اما نزدیک به هم، زمينه حضور و فعاليت را در فضا 
فراهم می آورد. امروزه فضاهای شهری به نيازهای استفاده کنندگان فضا پاسخگو نبوده و واجد کيفيت های محيطی 
نيستند. در این ميان بسياری از فضاهای شهری عصر حاضر، فضاهای نامناسب برای بروز فعاليت های اجتماعی 

هستند. این در حالی است که یکی از کيفيت های مهم و سازنده فضاهای پاسخگو، سرزندگی آن ها است. 

با این توضيح، در ادبيات نظریه پردازی طراحی شهری، سرزندگی شهری به عنوان یک کيفيت محيطی موردتوجه 
قرارگرفته است. اما پرسش اینجا است که چگونه می توان فضای شهری سرزنده ایجاد کرد. در ضمن نمایانگرهای 
محيطی فضای شهری که محمل یا عرصه بروز این کيفيت هستند، چه مواردی را دربرمی گيرند و چه شاخص هایی 
در هر یک از نمایانگرها می تواند بر افزایش سرزندگی محيطی تأثيرگذار باشد. بنابراین مسئله این پژوهش، نبود 
یک مدل در ارتباط با خلق فضاهای شهری سرزنده است و این تحقيق بر آن است تا با بررسی مبانی نظری با 

رویکردی کيفی به شناسایی عوامل مؤثر بر خلق یک فضای شهری سرزنده بپردازد. 

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش
اهميت پژوهش حاضر را می توان از دو بعد موردبررسی قرارداد: هم از حيث بررسی آن در ادبيات نظری طراحی 
شهری و هم از حيث مشکالت و معضالت کيفی فضاهای شهری در ایران. همان طور پيش ازاین بيان شد، خلق 
فضاهای باکيفيت یکی از اهداف مهم طراحی شهری است که این حرفه و رشته را از برنامه ریزی شهری متمایز 
ساخته است. در ميان انواع کيفيت های متعددی که از دید نظریه پردازان مختلف بيان شده، سرزندگی یکی از کيفيت 
ایان بنتلی و همکارانش  از دید نظریه پردازانی چون کوین لينچ در کتاب تئوری فرم خوب شهر،  آن ها است که 
در کتاب محيط پاسخ ده و... موردتوجه قرارگرفته است )در فصل مبانی نظری به اهميت این موضوع از دید آرا 

نظریه پردازان مختلف پرداخته شده است(.

این موضوع در فضاهای شهری کنونی  اهميت  به  از حيث نظری، می توان  اهميت پژوهش  بررسی  در کنار 
پرداخت. بررسی ها و ارزیابی های کلی کار شناسان و استفاده کنندگان در رابطه با فضاهای شهری، نشان دهنده ی این 
واقعيت است که بسياری از فضاهای شهری در حال حاضر فضاهایی غير پاسخگو و عرصه های غير سرزنده است. 
به این ترتيب در فضاهای شهری در مقياس های مختلف، عرصه ای برای بروز انواع فعاليت ها و گروه های مختلف 

اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. این مهم نشان دهنده اهميت و ضرورت موضوع پژوهش حاضر است. 

1-3- واژه های کلیدی
فضای شهری: فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهيت  -

زندگی جمعی می باشند، یعنی جایی که شهروندان در آن حضور دارند. فضای شهری صحنه ای است که 
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داستان زندگی جمعی در آن گشوده می شود )پاکزاد، 1384(.

به یکدیگر هستند. نمونه ی  واقعی  - فعاليت های شهری  ارتباط فضاها و  اتصال و  خيابان ها محل  خیابان: 
زندگی ساکنين یک شهر اعم از فعاليت های عمومی و خصوصی  در خيابان ها اتفاق می افتد.

کیفیت: کيفيت یک شيء درجه و ميزان برتري، مشابهت یا فروتري آن نسبت به اشياء دیگر است که توسط  -
انسان از طریق ذهني و عيني به عنوان مجموعه ویژگي هاي آن شيء درک و محسوب مي شود.

سرزندگی: کيفيتی که نشان از پویایی و جنب وجوش حيات هرروزه شهروندان در ارتباط با بستر سکونتشان  -
است و این ارتباط دائمی در قالب انباشت تجربيات شهری، جزئی از فرایند تشکيل مکان و ایجاد حس تعلق 

.(Sime, 1995) به محيط های شهری است

فضای شهری سرزنده: فضای شهری سرزنده عبارت است از یک فضای شهری که در آن حضور تعداد  -
قابل توجهی از افراد و تنوع آن ها )به لحاظ سن و جنس( در گستره ی زمانی وسيعی از روز که فعاليت هایشان 

عمدتًا به شکل انتخابی یا اجتماعی است بروز می یابد.

1-4- هدف های تحقیق
هدف کلی این پژوهش، شناسایی شاخص هایی است که به خلق یک فضای شهری سرزنده، منجر می شوند. با 

این توضيح در رابطه باهدف کلی پژوهش اهداف جزئيتر موارد زیر را در برمی گيرد: 

تبيين مدلی برای تحقق فضای شهری سرزنده؛- 

شناسایی اولویت و اهميت این شاخص ها از دید استفاده کنندگان فضا.- 

1-5- سؤاالت یا فرضیه هاي تحقیق
الف( سؤاالتی که از خالل مبانی نظری پاسخ داده می شوند، به شرح زیر هستند: 

جایگاه سرزندگی فضای شهری به عنوان یکی از کيفيت های سازنده فضای شهری چگونه است؟- 

شاخص های تحقق یک فضای شهری سرزنده چيست؟- 

ب( سؤاالتی که از خالل بررسی نمونه موردی پاسخ داده می شوند به شرح زیر هستند: 

موفقيت نمونه منتخب از حيث پاسخگویی به شاخص های سرزندگی فضای شهری به چه ميزان است؟- 

از دید استفاده کنندگان کدام یک از شاخص های فضای سرزنده واجد اولویت هستند؟- 

1-6- ساختار پژوهش
این پژوهش از سه بخش کلی تشکيل شده است. در ادامه کليات بررسی در هر بخش ارائه می شود.

بخش اول )بررسی مبانی نظری و تدوین چارچوب مفهومی(: در این بخش مفهوم فضا، فضای اجتماعی  -
و فضای شهری و در ادامه مفهوم سرزندگی درگذر زمان از دید نظریه پردازان مختلف به عنوان یک کيفيت 



15سنجش سرزندگی در فضاهای شهری و ارائه راهکار )حدفاصل میدان تجریش و میدان قدس(

نظریه پردازان  دید  از  فضاهای شهری  سرزندگی  شاخص های  درنهایت  است.  بررسی شده  محيط شهری 
مختلف ارائه و درعين حال نمایانگرها یا محمل های حمل کننده کيفيت سرزندگی تبيين شده است.

بخش دوم: روش و رویه تحقيق شامل معرفی متغيرهای وابسته و مستقل پژوهش، تعيين حجم نمونه،  -
نحوه توزیع پرسشنامه و نحوه تحليل داده ها موردتوجه قرارگرفته است. درعين حال در همين بخش نمونه 

موردی و دليل انتخاب آن نيز ارائه شده است.

بخش سوم: در این بخش داده ها تحليل شده و درنهایت بر اساس تحليل های به دست آمده از پرسشنامه ها  -
مدل نهایی تدوین می شود. این مدل نشان می دهد که شاخص ها و زیر شاخص های تأثيرگذار بر سرزندگی 
محيط شهری چه مواردی را در برمی گيرد. درنهایت در همين بخش، راهکارهای بهبود وضعيت محدوده 

موردبررسی نيز ارائه خواهد شد.

1-7- روش تحقیق
این پژوهش در دو بخش کلی صورت خواهد گرفت. در  پژوهش حاضر، تحقيقی تحليلی و کاربردی است. 
مرحله اول هدف تبيين مفهوم سرزندگی فضای شهری و شناسایی شاخص های تحقق این مفهوم است. بنابراین 
روش پژوهش در این مرحله مبتنی بر روش پژوهش کيفی است که در این راستا بر مبنای ایده اکتشاف از تحليل 
مبانی نظری مبتنی بر شيوهای تحليلی از یک سو، در ابتدا مفهوم فضای شهری سرزنده تبيين و در ادامه به منظور 

شناسایی شاخص های ارتقا سرزندگی در فضای شهری، از روش تحليلی استفاده خواهد شد. 

در ادامه هدف آن است تا بر مبنای شاخص های تبيين شده، وضعيت یک نمونه از فضاهای شهری موفق که 
در اینجا نمونه ی خيابان شهری- خيابان شهرداری حدفاصل ميدان تجریش و ميدان قدس در منطقه 1 شهرداری 
از  شهری  محيط  سرزندگی  ميزان  ارزیابی  برای  به این ترتيب  گيرد.  قرار  ارزیابی  مورد  است،  انتخاب شده  تهران 
استفاده کنندگان فضا  از  از طيف متفاوتی  از پرسشنامه ها که  استفاده می شود. داده های حاصل  روش پرسشگری 
به دست آمده است در قالب یک روش کمی که نتایج بخش اول را تائيد می کند، بر مبنای ابزار SPSS تحليل خواهد 
ابعاد  ارتقا  باهدف  مزبور  ميدان  عملکرد  بهبود  برای  کلی  توصيه هایی  به دست آمده  نتایج  مبنای  بر  درنهایت  شد. 

سرزندگی آن ارائه داده خواهد می شود.

1-7-1- روش گردآوری اطالعات

روش گردآوری اطالعات در مرحله اول پژوهش که به بررسی مبانی نظری پژوهش می پردازد، کيفی و مبتنی 
بر روش تحليلی است. در این بخش با بررسی دو عرصه ی مفهومی فضای شهری و سرزندگی به عنوان یک کيفيت 

محيطی و تبيين رابطه و برهم کنش بين این دو، به تدوین شاخص های فضای شهری سرزنده پرداخته می شود.

در مرحله ی ارزیابی نمونه موردی مبتنی بر شاخص های به دست آمده، روش گردآوری مبتنی بر برداشت ميدانی 
است. در این گام در ابتدا بر مبنای نتایج به دست آمده از بخش قبل، پرسشنامه تدوین می شود. به عبارتی تکنيک 

مورداستفاده در مرحله پرسشگری، ابزار پرسشنامه است.
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1-7-2- روش تجزیه وتحلیل اطالعات

تعيين  و  شناسایی  به منظور  اول  مرحله  در  می گيرد.  صورت  کلی  بخش  دو  در  داده ها  تجزیه وتحليل  روش 
شاخص های فضای سرزنده مکان، از روش کيفی بهره برده خواهد شد.

در مرحله دوم، در یک نمونه موفق فضای شهری که در اینجا خيابان شهری )حدفاصل بين ميدان تجریش 
و ميدان قدس-خيابان شهرداری( است هدف، سنجش وضعيت ميدان از حيث پاسخگویی به شاخص های فضای 
شهری سرزنده است، از روش تحليل همبستگی داده ها به منظور شناسایی متغيرهای مستقل تأثيرگذار بر سرزندگی 

خيابان استفاده خواهد شد. ابزار مورداستفاده در این گام، نرم افزار SPSS است.

2- مبانی نظری

2-1- مقدمه
همان طور که بيان شد این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر برافزایش سرزندگی فضاهای شهری می پردازد. 
بر این اساس در این بخش به عنوان مبانی نظری پژوهش در ابتدا به بررسی مفهوم فضا و فضای شهری به عنوان 
و  کيفيت  مفهوم  ادامه  در  می شود.  پرداخته  تدقيق شود،  آن  در  تا شاخص های سرزندگی  است  قرار  که  بستری 
هنجارهای کيفيت محيطی موردبررسی قرار می گيرد و از خالل این بررسی، مفهوم سرزندگی و اهميت آن از ميان 
آرا نظریه پردازان مختلف و نحوه تحقق آن در مقياس های گوناگون بررسی و تبيين می شود. در ادامه به منظور ارائه 
یا محمل های حمل کننده کيفيت  نمایانگرها  تا  ميزان سرزندگی ضروری است  بر  تأثيرگذار  و  متغيرهای مستقل 

محيطی معرفی و با بررسی آن ها، نحوه ی تحقق کيفيت سرزندگی در هر یک از آن ها ارائه شود.

2-2- مفهوم فضا و فضای شهری
در اینجا به منظور بررسی مفهوم فضای شهری، در ابتدا از مفهوم فضا استفاده شده است. در این ميان در ابتدا 
مفهوم فضا از دید فلسفی تبيين شده و سپس به بررسی انواع فضا پرداخته شده است. درنهایت مفهوم فضای عمومی 

و فضای شهری و در ادامه ضرورت و ابعاد کالبدی و اجتماعی فضای شهری مشخص شده است.

2-2-1- بررسی مفهوم فضا از دیدگاه فلسفی

به طورکلی، سه دیدگاه فلسفی در خصوص فضا قابل بررسی است. در تعریف فضا، از مفاهيم فضای ذهنی و 
عينی صحبت به ميان آمده است، اما آنچه حائز اهميت است توجه به وحدت این دو فضا می باشد که در ارتباط 
این  قابل بررسی است.  این دسته  لفور در  اندیشه های هانری  به مفهوم فضا قرار می گيرد.  با دیدگاه غير فضایی 

دسته بندی به شرح زیر است: 

دیدگاه فضایی به فضا- فضای عينی، - 

دیدگاه نافضایی به فضا- فضای ذهنی، - 

و دیدگاه غير فضایی به فضا- فضای عينی-ذهنی.- 
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مستقلی  متغير  فی نفسه  فضا  فضایی،  دیدگاه  در  می شود.  ارائه  دیدگاه  سه  هر  از  اجمالی  تعاریفی  ابتدا،  در 
برخورد جوهری  باشد.  داشته  اجتماعی  فرآیندهای  و  رفتارها  نگرشها،  در  تأثير عمده ای  و  نقش  است که می تواند 
پيدایی حوادثی خاص  به طور مستقل علت  دارد و می تواند  تعيين کننده  به مثابه آن است که فضا محتوایی  با فضا 
عوامل  بر  و  کرده  نفی  را  فضا  تأثير  که  می کند  اشاره  رویکردی  به  نافضایی  دیدگاه  اول،  دیدگاه  برعکس  باشد. 
فضایی  فرآیندهای  و  روابط  تمام  دیدگاه  این  به زعم  دارد.  تأکيد  اقتصادی  و  سياسی  اجتماعی،  فرهنگی،  ذهنی، 
دیوید هاروی  دیدگاه،  این  نظریه پردازان  به خود گرفته اند. مهمترین  اجتماعی اند که شکل فضایی  روابطی  درواقع 
ابژه )افروغ، 1377(. همان طور که تعاریف نشان می دهد، دیدگاه اول، به فضا به عنوان   و مانوئل کاستل می باشند 
  یا فضای عينی می نگرد و دیدگاهی فيزیکی، بصری و هندسی به فضا دارد، در دیدگاه نافضایی هم، تأکيد بر سوژه
 و فضای ذهنی است. در ادامه برخی از تعاریف مرتبط از دید نظریه پردازان در رابطه با عينی و ذهنی بودن آورده می شود.

به دو گونه  را مي توان   Space انگليسي آن  به مفهوم  »گروتر« در گونه شناسی فضا چنين مي نویسد: فضا 
تقسيم کرد، فضاي ریاضي و فضاي ادراکي ازنظر ادراک، فضاي اول فضایي است انتزاعي )مانند شهر و کشور و 
...( چراکه مستقيمًا قابل ادراک نيست. این فضا در ذهن با مجموعه اي از اطالعات مشخص شده است و با استفاده 
از وسایل کمکي مانند نقشه یا مدل، قابل شناسایی است. فضاي دوم که به صورت عيني قابل درک است، فضایي 
است که مستقيمًا احساس مي شود و از طریق عناصر تعریف کننده اش امکان شناخت مي یابد )گروتر، 1383: 223(.

اندیشمندان و فالسفه متعددي دربارة ماهيت فضا سخن گفته اند. برنار چومي فضا را مشتمل بر دو بعد عيني 
و ذهني مي داند. کولکوهن فضا را به دو جزء فيزیکي و اجتماعي تفکيک مي کند. اما رویکرد آشکار و بارز فضا را 
منطبق بر فضایي عيني و فيزیکي با ابعاد اجتماعي مي داند. فضا در مفهوم موجود خویش به تنهایي هيچ ویژگي  
خاصي را مطرح نمي کند، ولي به محض آن که یک گروه انساني فعاليتي را در مکان مطرح کند، معناي نمادین فضا 
پدیدار مي شود. ازاین پس فضا بستري براي بيان فعاليت و رفتارهاي انساني می شود محلي براي تخيل و واقعيت 

)حبيبي، 1375: 1(.

در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه سومی وجود دارد که دیدگاه غير فضایی ناميده می شود، این دیدگاه رویکردی 
است که به رغم انکار فضای جوهری و مطلق با آن سر طيف نيز که هيچ نقشی برای فضا قائل نبوده و عوامل 
و  می کنند  اشاره  اجتماعی  و  فضایی  عوامل  تعامل  به  که  کسانی  است.  مخالف  نيز  می کنند،  عمده  را  نافضایی 
نظریه پردازانی که به فضا به مثابه زمينه ای برای تعامالت اجتماعی می نگرند، در این مقوله جای می گيرند. در این 

دیدگاه آراء رئاليست ها، دیالکتسين ها و... موردتوجه قرار می گيرد )افروغ، 1377(.

2-2-1-1- رویکرد غیر فضایی به فضا- تولید فضا، فضای اجتماعی

از دیدگاه لفور، فضا مفهومی سياسی و ایدئولوژیک است، وی بر این اساس، نظریه های شهری را موردانتقاد 
قرار می دهد. ازنظر لفور هر نظام نظری که اعمال انسانی را به گونه ای هدایت کند که تثبيت نظام روابط اجتماعی 
موجود را در برداشته باشد، ایدئولوژیک است. یکی از انتقادات او به علم برنامه ریزی شهری متداول، این بوده است 
که فضا در قالب یک موضوع محض دیده ميشده و صراحت و عينيتی همسان ریاضيات به خود گرفته است و 
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درنتيجه از مالحظه ماهيت ذاتًا سياسی و ایدئولوژیک آن غفلت شده است )افروغ، 1377(. بدین ترتيب لفور در 
جامعه سرمایه داری که همه چيز به عنوان کاال نگریسته می شود و انباشت سرمایه موردتوجه است؛ به فضا به عنوان 
یک مفهوم صرف کالبدی و عينی نمی نگرد، بلکه آن را متأثر از اقتصاد و سياست می بيند. وی با این دید فاصله 

ميان فضای ذهنی و عينی، شناخت شناسی مدرن و نشانه شناسی شهری نقد می کند. 

لفور بحث می کند که مفهوم فضا، بسيار ضعيف درک شده و بنابراین نيازمند برخی از ویژگی ها برای معرفی 
است. بااین حال، این بدین معنی نيست که وی یک تعریف ثابت و کلی از مفهوم فضا را ارائه می دهد. مانند سایر 
شيوه های نگریستن به مفهوم فضا، و در ارتباطی متمایل به کار دیوید هاروی، لفور شيوهای دیالکتيکی برای فکر 
کردن در رابطه با مفهوم فضا ارائه می دهد. هاروی و سایر نویسندگان )به طور خاص ادوارد سوجا و مارک گتيدنر( 

.(Elden, 2009) بيش از این ایده لفور را معرفی کرده بودند

توليد فضا به توليد اجتماعي فضا که در آن زندگي اجتماعي صورت مي پذیرد، اطالق مي شود. لفور بهجاي 
استفاده از اصطالح استعاره هاي فضایي، مفهوم اجتماعي توليد فضا فضائيت را به عنوان روشي براي ثبت »فضاي 
نه یک  فضا  فضا،  توليد  در  درنتيجه   .(Lefebvre, 1991) پيشنهاد مي کند  و  عينی« مطرح  و »فضاي  ذهني« 

پدیدهی طبيعی یا استعالیی، بلکه یک تماميت تاریخی و یک توليد اجتماعی است. 

شکل )2-1( رابطه فضایی/مکانی در دیدگاه لفور )Gronlund, 1997 به نقل از فکوهی، 1387(

دید  با  فضا  پيش ازاین،  است  معتقد  وی  کرد،  اجتماعی-سياسی  مقوله  وارد  را  فضا  مفهوم  لفور  عبارتی  به 
فضای هندسی موردتوجه قرار می گرفت. اما از دید وی شهر به عنوان یک فضا، فضایی اجتماعی است، مکانی که 

شهروندان بتوانند خود را در آن محقق کنند.
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شکل 2-2( مثلث تقابل های فضایی لفور )Gronlund, 1997 به نقل از فکوهی، 1387(

لفور با تأکيد بر مفهوم فضای اجتماعی، آن را وارد ماتریاليسم دیالتيک مي کند و اساِس ماتریاليسم دیالکتيک 
را از زمان به فضا منتقل مي کند )شيلدز و الدن، 1380(. سه آن فضای اجتماعی شامل سه بعد فضاهای دریافتی، 
سازمان  فضایی، شيوه ی  یا عمل  نخست  لحظه  بررسی می شوند.  می برد،  نام  آن ها  از  لفور  که  زیستی  و  فکری 
یا فضای غالب، طراحی  بازنمودهای فضا  اینکه فضا چگونه درک می شود.  به کار رفتن فضا است؛  یافتن فضا و 
و برنامه ریزی و دانش های تخصصی است که باعث می شود ببينيم دنيا چگونه تصور می شود. فضای بازنمایی یا 
فضای مغلوب، فضایی که باید باشد، فرد با خلق کار، با کار خالقانه و با خلق لحظه ها، فضای زیست خود را می زید. 
این فضا همان قلمرو انسان است که در آن پيکار برای راهسازی خود، در مقام »انسان کاملی« که مارکس می گوید 

صورت می پذیرد؛ این همان مفهوِم »هر جامعه فضای خودش را توليد می کند«، می باشد )مدنی پور، 1379(.

شکل )2-3( دایره تقابل های فضایی )Gronlund, 1997 به نقل از فکوهی، 1387(

ابعاد ذهنی فضا تأکيد دارد. همچنين فضای  ابعاد عينی و هم  بنابراین رویکرد مقبول در تعریف فضا هم بر 
شهری هم واجد ابعاد کالبدی و هم واجد ابعاد محتوایی یا اجتماعی است. 

2-2-2- فضا در مفهوم عام

فضا ازجمله مفاهيم پيچيده اي است که در مورد مفهوم و کارکرد آن توافق کلي وجود ندارد و در اغلب موارد با 
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مفاهيم دیگري از قبيل مکان و محيط درآميخته مي شود. فضا مقوله اي بسيار عام است. فضا تمام جهان هستي را 
 TOPOS پر مي کند و ما را در تمام طول زندگي احاطه کرده است )بيکن، 1371: 200(. ارسطو نيز نظریه فضاي
را مطرح مي کند، ازنظر ارسطو، »فضا مجموعه اي از مکان هاست و زمينه اي است پویا با اعراض کيفي متفاوت این 

اعراض و آن زمينه، فضا را با اصالت عمل تنظيم کرده و اسلوب مي بخشند« )شولتز، 1354: 80(.

الیب نيتس نيز در این خصوص معتقد است: »فضا نيز مانند زمان، صرفًا نسبي است. فضا را نظم هم بودي ها 
و تقارن ها مي داند. فضا بدون اجسام هيچ نيست، تنها مکاني براي استقرار اجسام است )افروغ، 1377: 3(. فضا از 
پيش وجود ندارد بلکه به واسطه جایگاه است که پدید مي آید )شولتز، 1382: 72(. فضا مقوله اي بسيار عام است فضا 
تمام جهان هستي را پر مي کند و ما را در تمام طول زندگي احاطه کرده است. فضا مي تواند چنان نازک و وسيع 
به نظر آید که احساس وجود بعد از بين برود و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چيزي در حيطه خود 

مفهومي خاص بخشد )هدمن و پازوسکي، 1381: 67(. 

2-2-2-1- قلمرو عمومی1 و خصوصی2

 فضاها شامل طيف گستردهای از انواع فضاهای عمومی تا خصوصی می باشند. به عبارت دیگر هر فعاليت و 
رفتار، حریم و قلمروی خاص خود را داراست و متقاباًل هر فضا نيز دارای حریم و حرمت خود می باشد. نيازها چه 
برآورده  یا عمومی و گروهی  مادی، چه روحی و روانی، بسته به خصوصيات خود در فضایی خصوصی و خلوت 
می شوند. این فضاها دارای سلسله مراتب خاص خود می باشند. به بيانی ساده می توان فضاهای موجود در شهر را به 

لحاظ نحوه ی استفاده از آن ها به سه دسته کلی تقسيم بندی کرد. 

قلمرو خصوصی: بخشی که توسط اشخاص تحت تصرف و تملک قرارگرفته و مورداستفاده می گيرد.  -

قلمرو نیمه خصوصی و نیمه عمومی: فضاهایی که به علت مدیریت در هدف و کاربری آن، توسط گروهی  -
خاص از افراد مورداستفاده قرار می گيرد، فضاهایی چون مجتمع مسکونی. 

قلمرو عمومی: آن دسته از فضاها می باشند که عموم شهروندان بدون کنترل حق ورود و حضور در آن را  -
دارند. این دسته از فضاها به واسطه ی مقياس عملکردی و هم چنين طيف متنوع و گسترده مخاطبين خود 

دارای بيشترین سهم در حيات جمعی شهروندان می باشند. 

ازاین رو ارتقاء کيفی این دسته از فضاها بيش از سایر انواع فضاها موجب ایجاد جامعه شهری سالم و شکوفا 
با غریبه ها شریک می شویم. چنين فضاهایی فضایی برای  خواهد شد. فضاهای عمومی فضاهایی هستند که ما 
فعاليت های مختلف هستند، مانند فعاليت های سياسی، مذهبی، تجارت، بازی و... به عبارتی تمام بخش های بافت 

شهری که عموم به آن دسترسی فيزیکی دارند جز فضاهای عمومی شهر محسوب می شوند. 

البته شهروندان در انجام اعمالشان در فضاهای عمومی آزادی مطلق نداشته و تحت تأثير هنجارها و قوانين 
جامعه می باشند. مامفورد به همبستگی اجتماعی و ارتباطات متقابل چهره به چهره، تحرک فکر و اندیشه و اهميت 

1. Public space
2. Private space
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زیباشناختی فضاهای شهری تأکيد دارد و ارتباطات یک جانبه و خودمحوری های سودجویانه را نفی می کند، بر این 
اساس با توجه بيش ازحد به فضاهای خصوصی مخالف است. همچنين نحوه ی مالکيت فضا نيز در تعریف خصوصی 
یا عمومی بودن آن نقش بسزایی دارد )پاکزاد، 1384: ب و ج(. بنابراین قلمروهای عمومی، به وسيله ی بسياری از 
مردم و استفاده کننده ها به تجربه می آید و در مالکيت خصوصی نيست: مانند فروشگاه ها، باغ های خصوصی و محل 
بودن قلمروهای عمومی، معيارهای مهمی هستند که فضاهای  بودن و راحت  و... مطلوب  اوقات فراغت  گذران 

عمومی را از مفهوم عمومی جدا می نمایند. قلمرو عمومی حداقل باید دو واقعيت را در برداشته باشند. 

حضور مردم، که در این صورت شخص خود را در نظمی از هنجارها حس می کند و بر اساس آن در شهر - 
رفتار می کند و با شهر رابطه برقرار می نماید. 

 -.(Gallacher, 2005: 53) افزایش فضاهای عمومی پوشيده 

غيرممکن است که فضاهایی فاقد ارزش بر اساس فرمولهای طراحی شهری ایجاد نمایيم. همه ی مداخالت 
به وسيله ی نظمی از فرضيه های نهان یا آشکار به وجود آمده اند و باید به صورت مشخصی درک شوند. مطلوب ترین 
فضاهای عمومی، فضاهایی اند که توسعه ای از مبدأ اصلی خود هستند و با استفاده ها و شرایط جدید سازگار می شوند 
و به صورت کاماًل پایدار معنا و تداعی معنا را در برداشته باشند. در حقيقت این فضاها، گنجينه ی زندگی شهری 

.(Gallacher,2005: 54) هستند. فضاهای عمومی نيازمند بررسی های فرهنگی می باشند

2-2-2-2- فضاهای عمومی

فضاهای عمومی، مکان هایی هستند که در آن ها نيازهای خصوصی و روزانه به منصه ظهور می رسد، به این 
دليل است که زندگی عمومی در شهرها رضایت بخش می شود؛ فضاهای عمومی بدین دليل موردنياز تمام گروه ها 
 Garcia-Roman,) هستند. فضاها در طول زمان بر اساس شرایط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی تغيير می کنند
223 :2004). در زندگی شهری تعادل پویایی بين فعاليت های عمومی و خصوصی دیده می شود. اما فرهنگ های 

معنی  بدین  ایجاد می کند،  از شهر  دارند. فضاهای عمومی تصویری  بر فضاهای عمومی  متفاوتی  تأکيد  متفاوت 
این فضاها مرکزی برای فعاليت های متنوع اند که به توسعه  این فضاها، فضاهای مالقات و برخورد هستند.  که 

محيط های اجتماعی و کالبدی منجر می شوند. 

بر اساس نظر وایت (Whyte,1980) فضاهای عمومی شهری تعریفی از تالش انسان هستند، مصنوعی از 
جهان اجتماعی که سازگار، اجتماعی و در محدوده ی محيط طراحی شده، تفسير شده است. این دیدگاه بيان می کند 
که فضاهای عمومی شهری بازتابی از نظم فرهنگی می باشند که نه به وسيله تناظر یک به یک بين تنظيمات فضایی 
و معانی، بلکه از طریق فرآیند پيچيده ی »فرهنگ سازی« که از طریق بيان فرهنگی و توسط طراحان، سياستمداران، 
استفاده کنندگان و مفسران و مطابق با تغييرات محتوایی تاریخی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی ایجاد، توليد و درک 

.(Pasaogullari, 2004: 226) می شوند
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2-2-2-3- فضاهای باز عمومی 

حيات جمعی  دیدگاه  از  ویژه ای  اهميت  دارای  عمومی  باز  فضاهای  عمومی،  بسته  و  باز  فضاهای  ميان  »در 
شهروندان هستند. فضاهای باز عمومی امکان انگيزش و انتخاب آزاد ميان رفتارها، حرکت ها و اکتشافات بصری را 
برای تعداد معنی داری از مردم شهر فراهم می آورد. به عبارتی فضای منعطفی است که خود را به راحتی با گوناگونی 
رفتارها تطبيق می دهد و زمينه خنثی ولی القاکننده را برای کنش های خودانگيخته فراهم می آورد. موفقيت فضاهای 
عمومی تا حدی درگرو رابطه ی ميان فضای پر و خالی است. به واقع ماهيت این فضاها تحت تأثير نوع و موقعيت 

بدنه ها، مقياس، عناصر موجود در فضا، کف و گشایش فضا و... است )پاکزاد، 1384: ج(.«

شکل )2-4( تصویر سمت راست- فضایی عمومی در بارسلونا، طراحی فضای عمومی در نسل جدید فضاهای عمومی که بين سال های 1981-
(Gallacher, 2005) .1997 ساخته شده است. تصویر سمت چپ- بلواری در بارسلونا، که در سال 1997 ایجادشده است

2-2-2-4- فضاهای شهری1

جمعی  زندگی  ماهيت  تبلور  به نوعی  که  هستند  شهرها  عمومی  و  باز  فضاهای  از  بخشی  شهری  فضاهای 
می باشند، یعنی جایی که شهروندان در آن حضور دارند. فضای شهری صحنه ای است که داستان زندگی جمعی در 
آن گشوده می شود. چنين عرصه ای فضایی است که به همه مردم اجازه می دهد به آن دسترسی داشته باشند و در 
آن فعاليت کنند. در این فضاها برخی از مرزهای اجتماعی می تواند شکسته شود و برخورد های از پيش تدوین نشده 
به وقوع بپيوندد و افراد در یک محيط اجتماعی جدید باهم اختالط یابند. این فضاها می بایستی توسط یک نهاد 

عمومی اداره شود تا در جهت منافع عمومی و جامعه مدنی اداره و نيازهای آن تأمين شود. 

تقابل  آن  در  است که  این  تلقی شود  اینکه یک فضای عمومی، فضای شهری  برای  اساسی  بنابراین شرط 
اجتماعی صورت گيرد. در حال حاضر فضاهای عمومی در ایران، فضای شهری نيستند. فضای شهری مصنوعی 
است سازمان یافته، آراسته و واجد نظم به صورت بستری برای فعاليت ها و رفتارهای انسانی. انسان جزئی از فضاست 
با  نيستند و یک فضا  ثابت  اجتماعی  الگوهای روابط  این فضا معنی می بخشد.  به  ارزش و هنجارهای خود  با  و 

جایگزین شدن رابطه ی اجتماعی خاص چهرهی متفاوتی به خود می گيرد )پاکزاد، 1384: د-ه(.

»کاربرد عمومی فضاهای شهری ایجاد آرامش، سرگرمی و محلی برای گردش، فراهم آوردن ارتباط و زمينه 
ازآنجایی که درعين حال هيچ تک عملکرد خاصی به آن ها مترتب نيست،  برقراری روابط و امکان تردد می باشد. 

1. Urban space
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استعداد پذیرش تمام این کاربری ها را باهم و یا به صورت گزینشی دارند )پاکزاد، 1384: ه(.«

2-2-2-5- طراحي شهري و عرصه عمومي1 شهرها

در تعریف طراحي شهري آمده است: »طراحي شهري مکان سازي، مسئوليت زیست محيطی، عدالت اجتماعي و 
توجيه اقتصادي را در خلق مکان های زیبا و با هویت با یکدیگر تلفيق می کند )لنگ، 1386: 34(.« عرصه ی عمومي 
کالبدي الزامًا با امالکي که در مالکيت عمومي است یکي نخواهد بود. در جامعه ای که حق مالکيت مقدس شمرده 
می شود و هر فرد حق دارد و آزاد است که آنچه را می خواهد بسازد، عرصه عمومي و فضاهاي باز عمومي یعني 

فضاهایي که عموم مردم حق ورود به  آن را دارند، به یک معني به یک معني استناد دارد. 

این موضوع مبتني بر این است که عرصه ی عمومي از آن دسته مکان هایی تشکيل می شود که همه به آن 
دسترسي داشته باشند. گرچه این دسترسي ممکن است در زمان هایی محدودشده باشد. این تعریف هم فضاهاي 

دروني و هم بيروني را شامل می شود )لنگ، 1386: 18(.

2-2-2-6- مفهوم فضاي شهري

متضاد  معاني  اکثر  در  و  »کلي،  معناي  به   Public واژه   ،)1993( آکسفورد«  انگليسي  »فرهنگ  اساس  »بر 
خصوصي است.« همچنين شامل این تعاریف نيز مي شود:« مربوط یا متعلق به مردم به عنوان یک کليت؛ که به 
جامعه یا ملت متعلق است.« در جدیدترین ویرایش فرهنگ فشرده آکسفورد )1990(، تعریفي مشابه مطرح شده 
است: »متعلق یا متوجه مردم به مثابه یک کليت« و در کنارش »در دسترس یا اشتراکي بر اي همه مردم«؛ »با 
آزادي موجود یا انجام شدنی«؛ و »ارائه شده یا مرتبط با دولت یا دولت محلي و مرکزي.« به اتکاي این تعاریف، 
براي مثال خياباني عمومي متعلق و مرتبط به تمام مردم به عنوان یک کليت است، بروی شان باز است، موجودیتي 
محدود نشده دارد، و از طرف دولت ارائه مي شود و به آن مرتبط است. این مفاهيم در تعاریف مختلف فضاي عمومي 
بازتاب یافته اند. کار و سایرین، فضاي عمومي را به عنوان »بستر مشترکي که مردم فعاليت هاي کارکردي و مراسمي 
را که پيونددهنده اعضاي جامعه است، در آن انجام مي دهند، چه روزمرگی های معمولي باشد و چه جشنواره هاي 
دوره ای« تعریف کرده اند. »صحنه اي است که به روي آن نمایش زندگي اجتماعي، در معرض دید قرار مي گيرد« 
)کار و سایرین، 1992: 3(. از دید والزر )1986: 470( )مدنی پور، 1379: 213-214(، »فضاي عمومي فضایي است 
که در آن با غریبه ها سهيم هستيم، مردمي که اقوام، دوستان و یا همکار ما نيستند. فضایي است براي سياست، 
مذهب، دادوستد و ورزش؛ فضایي براي همزیستي مسالمت آميز و برخوردهاي غيرشخصی.« ویژگي فضاي عمومي، 
»زندگي جمعي، فرهنگ شهري و مباحث روزمره ما را بيان مي کند و در ضمن بر آنها تأثير مي گذارد.« فرانسيس 
تيبالدز )1992: 1( عرصه عمومي را چنين مي داند: »تمام بخش هاي بافت شهري که عموم مردم به آن دسترسي 
فيزیکي و بصري دارند. بدین ترتيب، خيابان ها، پارک ها و ميادین شهرک یا شهر، به ساختمان هایي که محصورشان 
مي کنند و محدوده شان را مشخص مي کنند، گسترش مي یابد.« بدین ترتيب، عرصه عمومي »مهمترین بخش از 

شهرک ها و شهرهاي ماست. جایي است که بيشترین اندازه از تماس و تعامل انسان ها، روي مي دهد.«

1. Public realm
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مروري برنوشته های مربوط به حقوق )ورنرز- مودن، 1992(، نشان مي دهد که در واژگان حقوقي، اگر فضایي، 
فضاي عمومي به حساب آید، مالکيت و حق دسترسي را نمي توان مانعي براي بر سر راه کاربري عمومي آن دانست، 
عليرغم محدودیت هاي ذاتي که براي دسترسي عمومي وجود دارد. حتي مکاني عمدتًا خصوصي، مي تواند در اکثر 
قانوني طلب کرد. مکان هاي  از مجراي  را  باشد، مي توان آن  اگر هم منع شده  باشد و  اوقات در دسترس عموم 
عمومي نمي توانند قانونًا تعامل با دیگر استفاده کنندگان را ممنوع کنند، بلکه فقط مي توانند ماهيت آن را تعيين کنند. 

تأکيد  یا فعاليت هاي متنوع  بر دسترسي بدون محدودیت به فضا  تعاریف فضاي عمومي  به نظر مي رسد که 
این دسترسي محدود نشده، در آن روي می دهند.  اجتماعي است که درنتيجه  تعامل  مي کنند، که مهم ترینشان، 
کرد  تکميل  منفعت،  و  کارگزاري  دیگر  بعد  دو  با  مي توان  را  آن  در  موجود  فعاليت های  و  فضا  به  دسترسي   بعد 
)بن و گاس، a, b 1983(. بدین ترتيب، فضایي عمومي را مي توان به مثابه فضایي تعریف کرد که اجازه مي دهد مردم 
به آن دسترسي داشته باشند و فعاليت هایي در آن صورت پذیرد. فضایي است که یک سازمان عمومي آن را کنترل 

مي کند و این فضا در جهت منافع عموم تأمين و اداره مي شود )مدنی پور، 1379: 214(.

2-2-2-7- تعریف فضای شهری از دیدگاه علوم مختلف

از دیدگاه اجتماعي- فرهنگي، فضاهاي عمومي به عنوان مکان هایي جهت مناسبات و روابط بيروني، تعامالت، 
تغييرات و رویارویي هاي اجتماعي و مکان هایي که گروه هاي مختلف با خواست ها و عالیق متفاوت گرد هم جمع 
فکري1«،  باز  »فضاهاي  به عنوان،  همچنين  عمومي  فضاهاي   .)2001 ماکسي  و  )برژا  مي شود  تعریف  مي شوند، 
انجام  استفاده هاي غيرقابل پيش بينی و  استفاده هاي مختلف نظير  این فضاها »جهت  هم تعریف مي شوند چراکه 
فعاليت هاي متنوع طراحي و برنامه ریزی شده است و بدین ترتيب تمایل شهروندان براي برآورده کردن خواسته هایشان 

را هموار و آن ها را منتفع می کنند.« )والزر، 1986(. 

از دیدگاه کالبدي، فضاهاي عمومي مکان هایي باز و قابل دسترس هستند که در تقابل با فضاهاي خصوصي 
)جایي که دسترسي به آن محدود و کنترل شده است(، قرار دارند )چلکوف و تایباد، 1992،1993(. فضاهاي عمومي 
این قابليت رادارند که به عنوان »چشم اندازهاي مشارکتي2«، نيز مطرح شوند )فرانسيس، 1989( که در این جایگاه، 
فضاهای شهری، عناصر اصلي در زندگي شهري را که منعکسکننده فرهنگ، عقاید و ارزش ها هستند را ارائه مينمایند. 
هرچند که نقش فضاهاي عمومي در روان سازی الگوي زندگي شهري کاماًل مشهود و مشخص است، ليکن کيفيت 
باال و مطلوب زندگي شهري در خيابان ها و فضاهاي باز، شرطي الزم براي حيات بانشاط اجتماعي است تا مردم از 
.(Garcia_roman,2004: 213-214) )1998 مفاهمه اجتماعي و حضور در محيط های عمومي لذت ببرند )راجرز

در این بخش الزم است ازآنجاکه شناخت، تحليل و توليد فضاهای شهری غالبًا با تأکيد بر جوانب زیبایی شناختی 
و با تأکيد بر فرم فضاها صورت می پذیرد و کمتر به محتوای فضا توجه می شود، به محتوای فضا توجه شود. به 
عبارتی فضا باید به عنوان فضای شهری، بستر حيات مدنی شهر باشد. این ویژگی حاصل عمل نيروهای اجتماعی-

فرهنگی است. 
1. Open minded space
2. Participatory Landscapes
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موضوع توليد، تقویت و توسعه ی فضای شهری مناسب، فعال، پویا و زنده به عنوان یکی از اهداف راهبردی 
ارتقای کيفيت محيط در محيط های مصنوع شهری، همواره در صدر کار برنامه ریزان و طراحان شهری قرار دارد. 
اهميت این موضوع اساسًا به جهت نقش مؤثری است که این گونه فضاها در جامعه دارند و این مهم بارها از سوی 

بسياری از دست اندرکاران مسائل شهری، اجتماعی و روان شناسی مطرح شده است. 

شکل )2-5( سمت راست- فضایی عمومی در شفيلد که مستقيمًا در کنار عمارت ویکتوریایی قرار دارد، فضایی مطلوب و پرجاذبه برای تعامل اجتماعی، 
(Gallacher,2005) سمت چپ-ميدان جورج، فضایی در مقابل فضای دپارتمان، گرامی داشتن فضای فرهنگ سياسی

2-2-2-8- محتوای فضای شهری

توجه به محتوای شهری در طی سال های پس از جنگ جهانی دوم و توسط اندیشمندان رشته های مختلف مورد 
اهميت قرارگرفته است. از این جمله می توان به جغرافی دانانی مانند دیوید هاروی، دیوید هربرت، مردم  شناسان نظير 
لوی استراوس، بوردو و...، جامعه شناسان نظری مانند آنتونی گيرنز، هربرت گنر و...، باستان شناسان نظير کالرک، 

اگو، رنفرو و...، برنامه ریزان شهری مانند هاروی، کاستلز، هانسون و هيليير، یان بنتلی و... اشاره کرد. 

بنابراین به نظر می رسد برای تبيين عناصر و عوامل و نيروهای شکل دهنده ی فضای شهری، نخست باید به 
رشته هایی توجه داشت که بازندگی اجتماعی بر سازمان فضایی سروکار دارند، دوم فضای شهری باید بستر زندگی 
عمومی و اجتماعی مردم جامعه تلقی شود و سوم محتوای اجتماعی این فضا، که آن را بيش ازپيش به عنوان پدیده ای 

اجتماعی-کالبدی می نمایاند، مورد توجه قرار داد )پارسی، 1379: 42(.«

2-2-2-9- دالیل عدم ایجاد، احیا و تقویت فضاهای شهری موفق

تجربه نشان داده است که علی رغم توجه و تأکيد بر ایجاد و تقویت فضاهای شهری موفق از دید استفاده کنندگان 
فضا، این فضاها عمومًا با موفقيت همراه نبوده و به نظر می رسد می توان به برخی از دالیل آن چنين اشاره کرد: 

غلبه بر اصالت در شناخت، تحليل و طراحی فضای شهری. - 

رشد یک سونگرانه گرایش های روان شناختی شهری و کم توجهی به بستر اجتماعی. - 

عدم شناسایی دقيق عوامل اجتماعی مؤثر در محتوا و فرم فضای شهری و سازوکار آن ها. - 

عدم کفایت تعریف موجود از محتوای فضای شهری. - 

بنابراین به نظر می رسد تا زمانی که، تعریف روشنی از محتوای فضای شهری صورت نگرفته، عناصر سازنده 
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نيروهای  متقابل  و  دو سویه  رابطه ی  چارچوب  و  نگيرد  قرار  شناسایی  مورد  تعيين کننده  نيروهای  و  مؤثر  عوامل 
اجتماعی و عوامل تعيين کننده فضای شهری با کالبد شکل یافته فضای شهری تحليل نشود. بدیهی است که: 

شناخت حدود و قلمرو سيستمی فضای شهری در شهر- 

تحليل فضای شهری - 

سياست گذاری و برنامه ریزی آن برای طراحی فضای شهری امکان پذیر نخواهد بود )پارسی، 1381: 42(.- 

2-2-2-10- ضرورت ایجاد فضاهای شهری

به نظر می رسد وجود چنين فضاهایی برای پيشگيری از درماندگی، افسردگی، گوشه گيری و خشونت بسيار مؤثر 
و حتی ضروری است. وانگهی این فضاها می توانند موقعيتی برای رشد خالقيت به وجود آورده و محيطی تفریحی و 
سازنده در یک مجموعه شهری باشند تا زمينه ای را فراهم سازند که هر انسانی برای درک موقعيت خود به آن نياز 
دارد. در این فضاها فرد از طریق درگير شدن درکنش های حساب نشده با خود و دنيای اطرافش ارتباط مستقيم تری 
برقرار می کند. برای تشخيص یک فضای شهری عالوه بر وجود عناصر تشکيل دهنده، باید رابطه ی ميان آن ها نيز 
برای فرد ناظر قابل ادراک باشد و فرد بتواند از رابطه موجود ساختاری در ذهن خود ایجاد نماید. به این ترتيب »فضای 
شهری هدفمند بوده و بستر رویدادهای تعریف شده ای خواهد شد. به طورکلی سه شاخص اصلی برای تشخيص 
باز بودن آن و برقراری  فضاهای شهری در عرصه عمومی شهر در اختيارمان قرار می گيرد. عمومی بودن فضا، 

تعامالت اجتماعی در فضا )پاکزاد، 1386: ه(.«

فضاهاي عمومي نقش کالبدي و عملکردي مهمي در برنامه ریزی و توسعه شهري دارند. بسياري از نظریه پردازان 
ابتدایي یک شهر سالم مطرح است. این  شهري بيان می کنند که مهم ترین نقش فضاهاي عمومي به عنوان جز 
مسئله جدای نقش عملکردي آن هاست که منجر به افزایش حس اجتماعي به هنگام وقوع برخوردهای اجتماعي 
برنامه ریزی  فرآیند  در  و  ازدست داده اند  را  خود  اهميت  عمومي  فضاهاي  اخيراً  هرچند  می شود.  عرصه ها  این  در 
برنامه ریزی  در  شهري  فضاهاي  ازآنجاکه  رفته اند.  بين  از  موجود  فضاهاي  یا  و  سپرده شده اند  فراموشي  به 
است  کاهش یافته  فضاها  این  دسترسي  مطلوبيت  سپرده شده اند،  فراموشي  دست  به  توسعه  فرآیندهاي  و   شهري 

.(Pasaogullari, 2004: 225)

فضاهای عمومی شهری بستری برای الگوهای رفتاری -

بستر رفتاري، از یک الگوي رفتاري ثابت )یا تکرارشونده(، یک محيط )الگوي ساخته شده( و یک دوره ی زماني 
تشکيل مي شود. محيط باید داراي شرایط الزم براي وقوع رفتارها باشد. اما وجود شرایط به این معني نيست که رفتار 
خاصي در آنجا انجام می شود. این که چه اتفاقي روي خواهد داد، بستگي به موقعيت، انگيزه، دانش و شایستگي افراد 
مربوط به آن دارد. بنابراین یک الگوي واحد از شکل ساخته شده ممکن است الگوهاي رفتاري مختلفي را براي افراد 
مختلف در زمان های مختلف روز، هفته یا سال، در برداشته باشد. بعضي از این الگوها ممکن است متناوب و به طور 
روزانه و یا حتي در کل روز روي بدهند. ولي بعضي دیگر تنها در شرایط خاص اتفاق می افتند )لنگ، 1386: 19(. 
عملکردهایی که توسط محيط مصنوع انجام می شود طي هزاران سال تغيير چنداني نکرده است. آنچه تغيير کرده 

چيزهایي است که استفاده کنندگان، سياست گذاران و طراحان آن ها را مهم می داند. 
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2-2-3- بررسي کیفیت های هنجاری خلق فضاهاي شهري مطلوب

2-2-3-1- تعریف کیفیت

ازنظر لغوي واژه »کيفيت«1 در زبان انگليسي به »ماهيت، نوع، یا خصوصيت یک شيء« اشاره مي کند. این واژه 
از لغت هاي التين کوآليتاس2 و کوآليتاتيس3 به معني »از یک نوع« و از واژه فرانسوي »کاليته«4 مشتق شده است. 
واژه کيفيت در زبان انگليسي به معناي چيزي است که یک شخص، یک شيء و یا یک فکر داشته و موجب خاص 
و جالب شدن آن  مي شود. فرهنگ انگليسي آکسفورد نيز در ذیل واژه کيفيت چهار معنا به ترتيب زیر ارائه مي نماید. 

)Longman,1981؛ به نقل از گلکار، 1380(

درجه خوبي و ارزش چيزها - 

خوبي و کمال به مفهوم عام- 

صفات و خصوصيات - 

جنبه ویژه عالئم مميزه )Oxford,1989؛ به نقل از گلکار، 1380(.- 

معناي لغوي واژه »کيفيت« در فرهنگ زبان فارسي »عميد«، »چگونگي، چوني، صفت و حالت چيزي« عنوان 
از واژه عربي »کيفيه«، که  واژه5  به لحاظ ریشه شناسي  فارسي »کيفيت«  شده است )عميد،1363: 1027(. واژه 

»اسم« است، مشتق شده است.

مي توان کيفيت یک شيء را به این گونه تعریف نمود: »مجموعه اي از خصوصيات یا صفات مشخص که باعث 
متمایز کردن یک شيء از اشياء دیگر شده، ما را قادر مي سازد که در مورد برتري، مشابهت و یا فروتري چيزي در 
مقایسه با چيزي دیگر و ازنظر زیباشناختي در مورد زیبا یا زشت بودن، خوب یا بد بودن، و ازنظر عملکردي در مورد 

بهتر یا بدتر بودن و کارآمد یا ناکارآمد بودن آن قضاوت و حکم نمایيم )گلکار،1380(. «

کيفيت یک شيء درجه و ميزان برتري، مشابهت یا فروتري آن نسبت به اشياء دیگر است که توسط انسان از 
طریق ذهني و عيني به عنوان مجموعه ویژگي هاي آن شيء درک و محسوب می شود. کيفيت یک شيء از دو منبع 
»ضمير6« فرد و خود »شی ء7« نشأت مي یابد که به ترتيب آن ها را »ارزش8« و »مقياس اندازه گيري9« ناميده و 

بيانگر دو گروه کيفيت هاي مطلوبيتي10 و کيفيت هاي ظرفيتي11 اشياء هستند. 

1. quality 
2. qualitas 
3. qualitatis 
4. qualite 
5. etymology 
6. ego
7. object
8. value
9. measure
10. qualities of desirability
11. qualities of capacity
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به کاربرده  پدیده ها«  و  اشياء  براي وصف »درجه کمال1  معناي کاماًل واضح  به  و  »کيفيت« در حالت عادي 
مي شود. بااین حال تعيين نمودن این که چه چيزها و چه خصوصياتي واقعًا بيانگر »درجه کمال« یک شيء هستند 
امري دشوار است. دشواري این امر، یعني تدوین ابزاري براي اندازه گيري و ارزیابي جهت کاربرد توسط همه  افراد، 
نه صرفًا به خاطر تفاوت خصوصيات اشياء، همچنين به واسطه سرشت نظري و ذهني برخي کيفيت ها نظير »زیبایي« 
است، چراکه افراد انگاره ها و نظام هاي ارزشي متفاوتي را به طور آگاهانه یا ناخودآگاهانه براي ارزیابي خصوصيات 

اشياء به کار مي گيرند )گلکار،1380: 43(.

2-2-3-2- کیفیت محیطی

همان طور که بيان شده است، هدف طراحی شهری ارتقا کيفيت محيط می باشد، اما مطالعه نوشتارهای تخصصی 
در مورد مفهوم »کيفيت محيط شهری« فقدان تعریفی جامع ومانع را در این مورد روشن می سازد. شاید دليل این 
امر را بتوان در ماهيت پيچيده ی کيفيت محيط شهری یافت. ازاین رو ابتدا به کمک واژه شناسی این لغت به بررسی 
مفهوم آن و سپس از رهگذر مطالعه ی پيشينه این مفهوم در ادبيات طراحی شهری به تبيين فلسفه وجودی کيفيات 

طراحی شهری پرداخته می شود.

تعاریف »کيفيت« و »محيط شهری«  پایه  بر  تعریف »کيفيت محيط شهری«  آنچه مشهود است  به هرحال 
استوار است به طورکلی در دانش طراحی شهری، محيط به هر آنچه در پيرامون، وجود دارد و به صورت بالقوه با 
فرد در ارتباط قرار می گيرد، اطالق می شود. هرچند که فرد امکان دریافت تمامی اطالعات موجود را نداشته باشد. 
محيط به نوبه خود مجموعه ای از زیر محيط های گوناگون است که هر یک بنا به شرایط ادراک فرد، به عنوان محيط 
اشاره  از آن  یا خيابانی  از شهر، یک محله و  پاره ای  به شهر،  نمونه می توان  به عنوان  مستقل دریافت می گردند. 
داشت. فضای شهری نيز به عنوان ساخته ای مصنوع در پاسخ گویی به مسائل شهری شهروندان یک محيط محسوب 

می شود )پاکزاد، 1385(.

بر این اساس کيفيت محيط شهری، درجه، ارزش، برتری، کمال و یا فروتری یک محيط شهری است که از 
طریق پاسخ دهی مناسب یا نامناسب به نيازهای اساسی آدمی پدید می آید. برخی مفهوم کيفيت محيط شهری را 
وابسته به عناصر و فعاليت هایی که به شهر، شهریت می بخشند و ارزش هایی که عناصر شهریت را کيفيت می دهند، 

می دانند )انصاری نيا، 1376(.

رابطه کیفیت محیطی و کیفیت زندگی -

برخی دیگر بر عوامل و مؤلفه های سازنده آن تأکيد می ورزند و کيفيت محيط شهری را برآیندی از مؤلفه های 
منظر ذهنی، منظر عينی، عملکرد و زیست بوم، برمی شمارند. این در حالی است که برای اولين بار واژه کيفيت محيط 
شهری در کنفرانس هبيتات2 سازمان ملل متحد در سال 1976، بدین صورت تعریف شد: »کيفيت محيط عبارت 
آزادی،  نيازها شامل: غذا، مسکن، شغل، بهداشت،  این  اجتماعی، که  نيازهای اساسی و عدالت  برآوردن  از  است 

1. A degree of excellence
2. Habitate
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شرافت، امکان پيشرفت فردی و توزیع درآمدهای توسعه می باشد« تعریف فوق که در حدود 40 سال پيش ارائه شد 
بر ارزش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبيعی انسان تأکيد دارد و به نوعی »کيفيت محيط شهری« را معادل 

»کيفيت زندگی انسان« می داند.

تيبالدز در کتاب »شهرسازی انسان گرا« مفهوم »کيفيت زندگی1« را مفهومی جامع می داند که کيفيت محيطی 
را در دل خویش دارد. وی می نویسد: »کيفيت زندگی«، واژهای پيچيده در رابطه با شرایط و وضعيت جمعيت، در 
یک ناحيه است. دربرگيرنده ابعاد روانی است که شاخص هایی همچون رضایت، شادمانی و امنيت را در برمی گيرد. 
سنجه هایی  دربرگيرنده  که  محيطی  ابعادی  همچنين  می شود.  ناميده  نيز  اجتماعی2  رضایت های  موارد  برخی  در 
فرصت های  به  توجه  دربرگيرنده  دیگر  جنبه های  است.  محيطی  امنيت  و  خدمات  به  دسترسی  مسکن،  همچون 
اجتماعی، اميدهای اشتغال، ثروت و فراغت است. برخی این واژه را مترادف با »رفاه3« می دانند. دیگران آن را بيانی 
از رفاه می دانند که به وسيله مقدار کاالهای عمومی و پراکنش آن ها، مشخص می شود )تيبالدز، 1384(. لينچ در سال 
1974 )تقریبًا همزمان با کنفرانس سازمان ملل( »کيفيت زندگی« ساکنين شهرها را هدف نهایی دانش طراحی 
شهری عنوان کرد. وی می گوید: »اگر بنا است طراحی شهری مفيد واقع شود باید قادر باشد تا از راه اعتال کيفيت 

محيط کالبدی به اعتال کيفيت زندگی انسان یاری نماید.« )لينچ، 1381(

دیدگاه های مختلف به مفهوم کیفیت محیطی -

انواع محيط های شهری مانند فضاي شهري نيز به تبعيت از هر پدیده اي در جهان هستي داراي فرم و محتوا 
مي باشد. البته تجزیه یک پدیده به فرم و محتوا فقط به صورت انتزاعي امکان پذیر است. هيچ فرمي را بدون محتوا 
نمي توان تصور کرد و نه محتوایي را مي توان بدون فرم در نظر گرفت. نه فقط اشکال و رنگ ها داراي معاني خاص 
خود هستند، بلکه مجردترین مفاهيم مانند مهرباني و خشونت نيز شکل و رنگي را تداعي مي کنند )پاکزاد، 1385(. 

محتوا، موضوع، معني و مفهومي است که در یک پدیده نهفته است. محتوا داراي خصلتي دوگانه است: عيني 
و ذهنی. محتواي یک پدیده یا فرآیند در داخل اثر نهفته است. جنبه هاي ذهني و عيني محتواي یک پدیده در کنار 

همدیگر زندگي نمي کنند، بلکه در هم عجين هستند )پاکزاد، 1385(.

عنصر زیباشناختي یک اثر نه فقط در فرم آن بلکه در محتواي آن نيز وجود دارد. زیرا طراحي به عنوان یک 
انسان ها  اميال  و  انتظارات  تصورات،  با  باید  هم  و  دارد  عملي  خدماتي،  اجتماعي،  محتوایي  هم  خالقانه  فعاليت 
هم خواني داشته باشد. اگر تقسيم دوگانه ی فرم و محتوا را بخواهيم با تقسيمات معمارانه یک پدیده تطبيق دهيم، 
باید ظاهر یک پدیده را فرم و عملکرد و معناي آن پدیده را محتواي آن بناميم. عملکرد به طورمعمول فایده یک 

پدیده براي انسان است، ولي معنا، ارزش، مفهوم و پيام یک پدیده مي باشد )پاکزاد، 1385(.

در اینجا بر پایه مطالب فوق مي توان یکي از مسائل اساسي طراحي شهري را با عنوان »حالت وجودي کيفيت 
طراحي شهري« مطرح کرد. حالت وجودي یکي از پرسش هاي اساسي در بحث کيفيت است. بر این اساس حالت 

1. Quality of life
2. Social Satisfaction
3. Well-being
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وجودی کيفيت طراحی شهری )کيفيت های محيطی( از دو منبع یا دو عرصه سرچشمه می گيرد: 

عرصه ذهنی فرد )ذهنيت(؛         - 

و عرصه عينی شی ء )عينيت(.- 

بر اساس این نظریه، کيفيت هایی که متعلق به عرصه ذهنی هستند، کيفيت هایی به شمار می روند که درون 
ضمير فرد ساکن هستند. متقاباًل کيفيت های مرتبط با عرصه ی عينی کيفيت متعلق به شی ء هست که به شکل 
موجودیتی خارجی در معرض ذهن قرارگرفته است و با حقایق جهان خارج سروکار دارد )گلکار، 1379(. ازاین رو، به 

دسته بندی دیدگاه های مرتبط باحالت وجودی کيفيت در ادبيات طراحی شهری پرداخته شد.
جدول )2-1( دسته بندی دیدگاه مرتبط باکيفيت )گلکار، 1381(

دیدگاه های سه گانه موجود درزمینه ی حالت 
وجودی کیفیت طراحی شهری

مفهوم کیفیت در این دیدگاهطرفداران این دیدگاه

به مثابه پدیدار یا رویداد در جریان دادوستدی 
ميان خصوصيات کالبدی و محسوس محيط 

از یک سو و الگوها و رمزهای فرهنگی و 
توانایی های ذهنی فرد ناظر

نظریه پردازان تجربه گرا: لينچ، اپليارد، لنگ، نسر

خلق کيفيت طراحی شهری به عنوان یک 
مفهوم از طریق به عرصه گذاشتن خصوصيات 

محسوس از طرف محيط کالبد از یک سو و مورد 
ادراک، شناخت و ارزیابی قرارگرفته شدن آن ها 

توسط ناظر از سوی دیگر.

به مثابه مقوله ای کاماًل ذهنی و سليقه ای
نظریه پردازان شهری دهه ی 1960، که خارج از 
انضباط های معماری و طراحی شهری به مسائل 

و معضالت شهری می پرداختند.

کيفيت توسط ناظر ساخته شده و هيچ گونه ربطی 
با ساختار و خصوصيات محيط کالبدی ندارد.

به مثابه کيفيت و صفت ذاتی محيط کالبدی و 
به شکل مستقل از ناظر 

طراحان شهری- نو خردگرا
 )آلدوروسی، الکساندر و...(

کيفيتی که به نحوی جبری از محيط و به طور 
مشخص از فرم محيط نشأت می گيرد )جبریت 

محيطی(.

و  ضميری  کيفيت های  دودسته ی  به  را  )محيطی(  شهری  طراحی  کيفيت های  می توان  نيز  دیگر  دیدگاه  از 
و  هستند  شدن  کمی   قابل  به دشواری  ارزش،  به عنوان  ضميری«  »کيفيت های  کرد.  تقسيم  حقيقی  کيفيت های 
به سختی اندازه  گرفته می شوند. کيفيت مرتبط بابيان مطلوب یا نامطلوب و زشت یا زیبا بودن اشيا معمواًل از این 
دسته هستند. برخالف کيفيت های ضميری، »کيفيت های حقيقی« اشيا را می توان به عنوان کيفياتی که ماهيتی 
قابل اندازه گيری دارند و به ظرف قابل سنجش نظير وزن، ارتفاع و... ارتباط دارند معرفی کرد. ارزش های ذهنی- 
روانی یک شی که از آن ها به عنوان کيفيت های مطلوبيت1 شی نام می برند )نظير زیبایی( از فرد نشأت می گيرد، 
شی  خود  از  می برند،  نام  ظرفيتی2  کيفيت های  به عنوان  آن  از  که  اشيا  عينی  اندازه گيری  مقياس های  درحاليکه 
سرچشمه می گيرد. ازاین رو در مورد کيفيت یک شی می توان گفت: کيفيت یک شی درجه و ميزان برتری، مشابهت 
یا فروتری آن نسبت به اشيا دیگر است که توسط انسان از طریق ذهنی و عينی به عنوان مجموعه ویژگی های آن 

1. qualities of desirability
2. qualities of capacity  
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شی درک و محسوب می شود. کيفيت یک شی از دو منبع ضمير1 فرد و خود شی ء2 نشأت می یابد که به ترتيب 
آن ها را ارزش3 و مقياس اندازه گيری4 ناميده، بيانگر دو گروه کيفيت های مطلوبيتی5 و کيفيت های ظرفيتی6 اشيا 

هستند )گلکار، 1379(.

به طورکلی از جمع بندی مطالب ارائه شده می توان چنين نتيجه گرفت که حس مکان، معنی کيفيات را در ذهن 
انسان متبادر می سازد. ازاین رو کيفياتی از طراحی شهری که در ارتباط با مکان تعریف می شوند را کيفيت محيطی 
می نامند. این کيفيات مترتب بر حس مکان، آن را جهت دار نموده و دارای بار ارزشی می نمایند. کيفيات محيطی 
نيز بر مبنای ارزشی بودن خود به دو دسته از کيفيت های هنجاری و کيفيت های غير هنجاری تقسيم می شوند. 
کيفيات هنجاری محيط شهری به آن دسته از کيفياتی اطالق می شوند که دارای بار ارزشی بوده و به دشواری، 
کمی می شوند. سنجش و اندازه گيری این کيفيات در طراحی شهری از طریق تعریف هنجارهای طراحی امکان پذیر 
می شود. بر این اساس و با توجه به همه ی موارد ارائه شده، ارتباط نهایی مابين کيفيات طراحی  شهری، هنجارها و 

سنجه ها در قالب نمودار زیر نشان داده شده است.

2-2-3-3- کیفیت یا هنجارهای کیفی در طراحی شهری

بر مبنای مطالب ارائه شده دربند پيشين، پایه های شناخت محيط و نظریه های طراحی چه بر جهان بينی های 
خاص و چه بر نظامی از انگاره ها و طرحواره های ذهنی- تجربی، استوار باشند مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها 
یا بد« تعریف می شود. بر این اساس  نبایدها« و »محيط خوب  را معرفی می کنند که بر اساس آن ها »بایدها و 
و ازآنجایی که هدف نهایی طراحی شهری ارتقا کيفيت محيطی می باشد، کيفياتی از محيط که در ارتباط با حس 
ارزش هایی هستند که  را هنجار گویند. در حقيقت هنجارها  ارزشی می باشند  بار  دارای  تعریف می شوند و  مکان 
رسيدن به آن ها از اهداف تحول سازنده می باشد. بنابراین طراحی شهری برای آفرینش یک مکان موفق باید به 
ارائه هنجارهای مناسب در چهار رکن فضا، توده، فعاليت و ذهن توجه نماید. در ادامه تالش شده تا دیدگاه هاي 
مختلف درباره کيفيات هنجاری محيط شهری که توسط متخصصان طراحی شهری مطرح شده، در قالب جدول 

ذیل ارائه  شود.

1. ego  
2. Object
3. value 
4. measure
5. qualities of desirability 
6. qualities of capacity
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جدول )2-2( مقایسه دیدگاه هاي مختلف درباره کيفيات هنجاری محيط شهري؛ )گلکار، 1379(
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1981کوین لينچ

1983ویوليچ

1986راجر ترانسيک

1987کولمن

1987جيکوبز و اپليارد

1989مایکل ساوت ورث

1990فرانسيس تيبالدز

1992گرین

1993برایان گودی

2003کرمونا و همکاران

DETR2000

در ادامه ليستی آرا نظریه پردازان در رابطه باکيفيت های اصلی سازنده فضای شهری که سرزندگی نيز در ميان 
کيفيت های شناسایی شده به چشم می خورد، آورده شده است.

کوین لینچ )1981( در کتاب تئوری فرم خوب شهر، کيفيت مناسب طراحی و به تبع آن ارتقا کيفيت زندگی 
شهری را درگرو 5 معيار زیر بيان می کند.

سرزندگی: به مفهوم امکان بقا زیست شناختی و جامعه شناسی انسان در محيط شهر- 

معنی )حس(: به مفهوم نقش انگيزی ذهنی و معنادار بودن مکان های شهری - 

سازگاری: به مفهوم انطباق فرم شهری با فعاليت های گوناگون و مدارهای رفتاری - 

دسترسی: به مفهوم سهولت نفوذ فيزیکی به بخش های مختلف بافت شهری - 

کنترل و نظارت: به مفهوم فراهم بودن امکان انتخاب و مداخله شهروندان در امور مرتبط با مدیریت استفاده - 
از عرصه های همگانی شهر

کولمن کيفيت هایی را در قالب شش محور به ترتيب زیر صورت بندی کرده است: 

حفاظت تاریخی و مرمت شهری؛- 
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طراحی برای پياده ها؛- 

سرزندگی و تنوع استفاده؛ - 

بستر و محيط فرهنگی ؛- 

بستر و محيط طبيعی ؛- 

توجه به ارزش های معمارانه محيط. - 

الن جیکوبز و دانلد اپلیارد سعی در ترویج مجموعه کيفيت هایی کردند که به طور خالصه می توان به ترتيب زیر 
آن ها را فهرست نمود: 

سرزندگی؛ - 

هویت و کنترل؛- 

دسترسی به فرصت ها،تخيل و شادی؛ - 

اصالت و معنا؛- 

زندگی اجتماعی و همگانی؛- 

خوداتکایی شهری؛ - 

محيطی برای همه.- 

برایان گودی کيفيات موردبحث را به ترتيب مقابل فهرست می کند: 

سرزندگی؛- 

هارمونی با بستر موجود؛- 

تنوع؛- 

مقياس انسانی؛- 

نفوذپذیری؛ - 

امکان شخصی سازی مکان؛ - 

خوانایی؛- 

انعطاف پذیری؛- 

امکان تحول سنجيده و کنترل شده ؛ - 

غنا )گلکار، 1375: 43– 46(.- 
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2-3- سرزندگی، کیفیتی هنجاری در خلق فضاهای شهری مطلوب
همان طور که بيان شد سرزندگی یکی از کيفيت های مؤثر در خلق یک مکان مطلوب است. در ادامه این فصل 
به صورت خاص بر مفهوم سرزندگی شهری و همچنين متغيرهای سازندهی آن از طریق بررسی آرا نظریه پردازان 

پرداخته می شود.

2-3-1- تعریف سرزندگی 

در این بخش به منظور ارائه تعریفی از مفهوم سرزندگی، به بررسی تاریخی مفهوم سرزندگی از دید نظریه پردازان 
مختلف پرداخته می شود. »لوکوربوزیه« معمار قرن بيستم، انسان جدید را نيازمند نوع جدیدی از خيابان می دانست 
که به عنوان کارخانه ای برای توليد ترافيک خواهد بود. در مقابل آنچه مردم در سراسر قرن نوزدهم باور داشتند 
که خيابان متعلق به مردم است، او معتقد بود که نه خيابانی و نه مردمی. او در کتاب شهر فردا می نویسد: بزرگراه 
این نکته را ثابت می کند که دیگر جایی برای خيابان شهری وجود ندارد. »جين جيکوبز« در کتاب مرگ و زندگی 
شهرهای بزرگ آمریکا، تحوالت بزرگی در جهت گيری های برنامه ریزی شهری و اجتماعی ایجاد کرد. خيابان ایده 
آل او برخالف لوکوربوزیه پر است از غریبه های رهگذر و مردم از طبقات و گروه های سنی گوناگون با عقاید و 
شيوه های متفاوت زندگی )جيکوبز 1386(. گوردن کالن در کتاب منظر شهری بر حضور انسان به صورت پياده در 
انسان می داند. راب کریر در کتاب فضای شهری  انسانی و دید  نيز مقياس  شهر تأکيد دارد و مقياس شهرها را 
ساختار شهر را متشکل از خيابان و ميدان می داند و به نقش اجتماعی خيابان و نظارت اجتماعی در خيابان از سوی 

مردم توجه بيشتری دارد. 

پس از دهه شصت تعاریف مختلفی در حوزه شهرسازی در مورد سرزندگی فضاهای شهری ارائه شده است. جين 
جيکوبز1 سرزندگی خيابان را امکان برقراری برخوردها و کنش های مفيد بين افراد و تماشا کردن دیگران می داند.

تعریف لينچ2 از سرزندگی بر اساس کتاب »تئوری فرم خوب شهر«، منتشرشده در سال 1981 چنين است: از 
دیدگاه وی، شهر سرزنده شهری است که به خوبی بتواند نيازهای ساکنانش را در عرصه یک محيط زیست ایمن 

فراهم آورد. به عبارت دیگر یک شهر مطلوب حداکثر شرایط را برای فعاليت مردم فراهم می کند )لينچ، 1381(.

لنگ3 به نقل قول از سوزان و هانری لنارد4 در کتاب »آفرینش نظریه معماری« منتشرشده در سال 1987 بيان 
می دارد: »یک مکان رفتار مثل ميدانی از شهر را می توان به تعدادی مکان خرد رفتار تقسيم کرد. زنده بودن چنين 
مکان هایی به این بستگی دارد که هر مکان خرد رفتاری چه رفتارهایی را تأمين کند و گرایش های مردم نسبت 
به آن ها چه باشد. درواقع مکان های اجتماع مردمی آن هایی هستند که فضای راحت نشستن، نور خوب و مالقات 
با افراد دیگر را امکان پذیر سازند و مکان هایی برای فعاليت در آن ها وجود داشته باشد مثل دکه های اغذیه فروشی 
و می توان گفت محيط های باز شهری که فاقد چنين امکاناتی باشد تبدیل به مکان های مرده می شوند«. بنابراین 

1. Jacobs
2. Lynch
3. Lang
4. Lennard
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در اینجا سرزندگی به ميزان سازگاری1 بين محيط و فعاليت هایی نظير مالقات با دیگران تماشای مردم و خوردن 
تعریف شده است.

مانيفيست طراحی  عنوان »به سوی یک  با  در سال 1987  بيانيه ای که  اساس  بر  اپليارد2  دانلد  و  آلن جکوبز 
شهری« منتشر کردند، سرزندگی را امکان زندگی راحت در یک شهر تعریف کرده اند. 

به عقيده یال گل )1987(3 یک مکان سرزنده، جایی است که مردم را برای درنگ، ماندن و مالقات انتخاب 
می کنند به جای اینکه بخواهند سریع از آن عبور کنند.

با توجه به نظرات سالزانو4 در مورد یک شهر سرزنده که با عنوان هفت هدف برای نيل به شهر سرزنده در سال 
1997 منتشرشده، سرزندگی عبارت است از: هویت داشتن، وجود زندگی اجتماعی در شهر، خوشبختی، و پيشرفت 

اجتماع و اشخاص، و پایداری اکولوژیکی.

با توجه به اصولی که هانری لنارد برای شهر سرزنده در کتاب »سرزنده سازی شهرها«، منتشرشده در سال 
1997 ارائه داده است سرزندگی به صورت زیر تعریف می شود: امکان تماشای مردم و شنيدن صدای آن ها، امکان 
گرد هم آمدن غيررسمی مردم در عرصه های عمومی، فرصت اجتماعی شدن برای کودکان و جوانان در عرصه های 

عمومی تائيد و ارزش قائل شدن همه شهروندان برای یکدیگر و احترام به معرفت و آگاهی های تمام ساکنان.

سرزندگی  وی:  دید  از  سرزندگی  انواع  است.  کرده  تعریف  مجزا  را  پذیری  زیست  و  سرزندگی  الندری  چالز 
اقتصادی، سرزندگی اجتماعی، سرزندگی محيطی و سرزندگی فرهنگی می باشد )الندری، 2000(. 

در مجموعه مطالعاتی که توسط گروه کرمونا5 با عنوان »مکان های زندگی: توجه به کيفيت«، در سال 2004، 
منتشرشده است به مکانی که در ارتباط با فعاليت های غالبش به خوبی استفاده می شود و به کاربری های مکمل 
اجازه رشد و گسترش می دهد، سرزنده گفته می شود. در اینجا سرزندگی ميزان سازگاری یک محل با فعاليت های 

غالب آن است.

در مقاله »مباحثه گروه کاری ونکوور« که در سال 2005 تهيه شده است، یک شهر سرزنده، یک نظام شهری 
کامل با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محيطی است و سرزندگی »کيفيت زندگی« قابل تجربه توسط 
ساکنان یک شهر یا منطقه تعریف می شود که دارای ابعاد قابليت دسترسی )به زیرساخت ها، غذا، هوای تميز، مساکن 
ارزان قيمت، اشتغال فضای سبز و پارک ها( برابری )در دسترسی به زیرساخت ها و امنيت( و مشارکت )در تصميم 
سازی برای برآوردن نيازهایشان( است. لذا در اینجا سرزندگی دارای مؤلفه های به هم مرتبط اجتماعی اقتصادی 

فرهنگی و زیست محيطی در نظر گرفته شده است.

منتشر   2005 سال  در  »سرزندگی«  عنوان  تحت  که  مجموعه ای  در   (AIA) ایاالت متحده  معماران  انجمن 

1. Congruence
2. Appleyard
3. Gehl
4. Salzano
5. Carmona
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کرده اند، ضمن بيان اینکه نمی توان برای سرزندگی یک تعریف واحد و مشخص ارائه داد و سرزندگی یک محل 
باید با توجه به ویژگی های آن مکان و ساکنانش تعریف و تدقيق شود مفهوم عام سرزندگی یک مکان را به داشتن 

هویت، پویایی، انعطاف پذیری، و قابليت تطابق با نيازهای جدید، مربوط داشته اند. 

در راهنمای »مکان های عمومی برای مردم« در سال 2007 برای فضاهای شهری موفق، کيفيت سرزندگی یک 
مکان پویایی، فعال بودن، امنيت، راحتی، تنوع، و قابليت سرگرم کنندگی آن تعریف شده است. با مرور تعاریف باال به 
نظر می رسد که بتوان تعریف عام سرزندگی را قابليت مکان برای تأمين تنوعی از فعاليت ها و استفاده کنندگان )با 
پيش زمينه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( باهدف تنوع تجربيات و کنش های اجتماعی به گونه ای که 

امنيت برابری و راحتی را برای همه استفاده کنندگان فراهم آورد در نظر گرفت.

پامير )2007( نيز در کتاب خلق یک مرکز شهری پر جنب وجوش عوامل مؤثر بر سرزندگی یک مکان عمومی 
موفق و پرجنب وجوش و جوش را این چنين معرفی می نماید: جایگاه یک فضای عمومی موفق بایستی به گونه ای 
باشدکه جاذب و توليدکننده فعاليت پياده شود (Pamier, 2007). گلکار در تحقيقی در رابطه با سرزندگی شهر 
سرزندگی شهری را معادل واژه Liveliness و یا Livability دانسته و آن را به عنوان یکی از مؤلفه های سازنده ی 
کيفيت طراحی شهری تعریف می کند. این مفهوم باقدرت در بسياری از شهرهای مدرن و مراکز تاریخی شکل گرفته 

است )حبيبی،1390(.

و جنب وجوش حيات هرروزه شهروندان  پویایی  از  نشان  که  است  کيفيتی  در کل، سرزندگی محيط شهری 
در ارتباط با بستر سکونتشان است و این ارتباط دائمی در قالب انباشت تجربيات شهری جزئی از فرایند تشکيل 
مکان و ایجاد حس تعلق به محيط های شهری است (Sime, 1995) می توان اظهار داشت که سرزندگی پدیداری 
اجتماعی- فضایی است که در تعامل شهر و شهروند شکل می گيرد. این کيفيت محصولی نيست که بتوان آن را با 
اقدامی دفعی و یکباره توليد کرد، بلکه سرزندگی را باید فرایندی از آفرینش مستمر تعریف کنيم که هدایت و کنترل 

آن نيازمند تدابيری از سنخ برنامه ریزی و مدیریت راهبردی است )گلکار، 1386: 73(. 

می توان نتيجه گرفت فضای شهری سرزنده عبارت است از یک فضای شهری که در آن حضور تعداد قابل توجهی 
از افراد و تنوع آن ها )به لحاظ سن و جنس( در گستره ی زمانی وسيعی از روز که فعاليت هایشان عمدتًا به شکل 
انتخابی یا اجتماعی بروز می یابد. با مطالعات انجام شده این نتيجه گرفته می شود که برای فراهم بودن زمينه جذب 
افراد به فضا و سپس نگه داشتن آن ها در فضا باید نخست عناصر و عوامل جذب کننده موجود باشد و به عبارت دیگر 

یعنی فضای شهری باید به گونه ای باشد که مردم بيایند و بمانند.
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شکل )2-6( تصویر سمت راست نمونه هایی از فضاهای سرزنده - پارک آب وآتش در تهران (http: //takfun.com) تصویر سمت چپ 
(http: //www.pps.org/reference/pioneersq) ميدان پایونير در پرتلند

https: //www.pinterest.com/UrbanDesignr/pioneer-court-) 2-7( نمونه ای از فضای سرزنده در پرتلند )شکل 
(house-square
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جدول )2-3( تعریف فضاهای سرزنده از دیدگاه نظریه پردازان مختلف

توضیحسالنظریه پرداز

امکان برقراری برخوردها و کنش های مفيد بين افراد 1960جين جيکوبز

1981لينچ
هماهنگی محيط با نيازهای بيولوژیکی انسان 

ميزانی که فرم مکان ها بقای زیست محيطی انسان و سایر موجودات زنده مفيد به لحاظ اقتصادی برای انسان را 
تأمين می کنند. 

ميزان سازگاری بين محيط و فعاليت هایی نظير مالقات با دیگران تماشای مردم و خوردن.1987لنگ

آلن جکوبز و دنلد 
اپيالرد

امکان زندگی راحت در یک شهر1987

مردم برای درنگ، ماندن و مالقات انتخاب می کنند به جای اینکه بخواهند سریع از آن عبور کنند.1987یال گل

هویت داشتن، وجود زندگی اجتماعی در شهر، خوشبختی، و پيشرفت اجتماع و اشخاص و پایداری اکولوژیکی.1997سالزانو

1997هانری لنارد

امکان تماشای مردم و شنيدن صدای آن ها، 
امکان گرد هم آمدن غيررسمی مردم در عرصه های عمومی، 

فرصت اجتماعی شدن برای کودکان و جوانان در عرصه های عمومی 
تائيد و ارزش قائل شدن همه شهروندان برای یکدیگر 

احترام به معرفت و آگاهی های تمام ساکنان.

ميزان سازگاری یک محل با فعاليت های غالب آن است.2004کرمونا

2000چالز الندری

سرزندگی اقتصادی: توسط سطوح اشتغال، درآمد خالص و استانداردهای زندگی مردم در یک منطقه تحت بررسی، 
شمار ساليانه گردشگران، عملکرد خرده فروشی ها، ارزش زمين و دارایی مورد ارزیابی قرار می گيرد.

سرزندگی اجتماعی: به وسيله سطوح فعاليت ها و تعامالت اجتماعی به عالوه ماهيت ارتباطات اجتماعی سنجيده 
می شود. یک شهر سرزنده و زیست پذیر به لحاظ اجتماعی می تواند به واسطه سطوح پایين محروميت، پيوستگی 
اجتماعی قوی، ارتباطات خوب و پویایی ميان الیه های اجتماعی، روحيه جمعی و غرور مدنی، دامنه وسيعی از 

شيوه های زندگی، روابط موزون و یک جامعه شهری با طراوت توصيف شود.
سرزندگی محيطی: دو جنبه را دربرمی گيرد. اول پایداری اکولوژیکی که در رابطه با متغيرهایی نظير آلودگی هوا 
و صوت دفع مواد زائد و فاضالب انبوهی ترافيک و فضای سبز قرار دارد و جنبه دوم طراحی است که متغيرهایی 
مانند خوانایی حس مکان، تمایز معمارانه اتصال و ارتباط بخش های مختلف شهر کيفيت روشنایی و این که محيط 

شهری تا چه حد دوستانه امن و به لحاظ روانشناسی نزدیک شدنی است را در برمی گيرد.

سرزندگی فرهنگی: دربرگيرنده بقا احترام و تجليل از شهر و مردمانش، هویت،خاطرات، سنت جشن های اجتماعی، 
توليد توزیع و مصرف محصوالت دست بشر و نشانه هایی که بيانگر ماهيت متمایز شهر می باشد است.

مقاله »مباحثه گروه 
کاری ونکوور«

2005
قابليت دسترسی )به زیرساخت ها، غذا، هوای تميز، مساکن ارزان قيمت، اشتغال فضای سبز و پارک ها(

 برابری )در دسترسی به زیرساخت ها و امنيت( 
 مشارکت )در تصميم سازی برای برآوردن نيازهایشان( 

انجمن معماران 
ایاالت متحده 

(AIA)
2005

داشتن هویت، 
پویایی، 

انعطاف پذیری، 
قابليت تطابق با نيازهای جدید.
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توضیحسالنظریه پرداز

راهنمای »مکان های 
عمومی برای مردم«

2007

پویایی، 
فعال بودن، 

امنيت، 
راحتی، 

تنوع، و قابليت سرگرم کنندگی 

جاذب و توليدکننده فعاليت پياده 2007پامير

2-3-2- شاخص های سرزندگی فضاهای شهری از دیدگاه نظریه پردازان مختلف
معيارهای سرزندگی در سطح کالن از تعاریف مطرح در جدول قبل استخراج شد. برای ایجاد فضاهای سرزنده 

در سطوح خرد، نظریات مختلفی وجود دارد که به صورت عام مطرح می شود.

در مقاله »مباحثه گروه کاری ونکوور، 2005« معيارهای سرزندگی در سطح خرد موارد زیر است: 

تأمين شبکه حمل ونقل هم ساز با پياده و فواصل قابل پيمودن به صورت پياده؛- 

ایجاد اختالط کاربری به ویژه اختالط کاربری تجاری و مسکونی؛- 

خلق و تقویت هویت محلی؛- 

ایجاد نظارت و امنيت؛- 

حفظ فضاها و کریدورهای سبز برای تنوع زیستی و تفریحات. - 

معيارهای سرزندگی فضاهای شهری از دیدگاه ویليام وایت موارد زیر است. وی عوامل کم اهميت تر را شامل 
آفتاب گيری، زیبایی فضا و شکل و اندازه فضاها می داند.

نفوذپذیری کالبدی و بصری؛- 

عدم اختالف سطح های شدید و فضاهای شهری؛ - 

تأمين نيمکت های غيرثابت برای نشستن و افزایش فرصت های انتخاب.- 

معيارهای سرزندگی  در کتاب »مکان های عمومی فضاهای شهری«  نيز  در سال 2004  و همکاران  کرمونا 
فضاهای شهری را موارد ذیل عنوان می کنند: 

ساختمان ها، جبهه جلویی »فعال« رو به خيابان داشته باشند.- 

تعبيه ورودی های متعدد در ساختمان ها که فعاليت ها را مستقيمًا از فضای عمومی قابل رؤیت می سازند.- 

با عرصه عمومی سود -  تعامل  از  را در خود جای دهند که  فعاليت هایی  باید  لبه های عمومی ساختمان ها 
ببرند، یعنی فعاليت هایی که مردم را درگير می سازند و رفت وآمد ایجاد می کنند، یا به اصطالح مک کرماک1 

1. Mac Cormac
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فعاليت های  از  کرماک  که مک  طيفی  اساس  بر  فعاليت ها  این  باشند.  محلی1  تبادالت  فعاليت های  جزء 
کافه ها، مساکن،  رستوران ها،  راسته بازارها،  است شامل  تنظيم کرده  حمایت کننده فضای شهری سرزنده 
اداره های کوچک مقياس، مغازه ها و صنایع کوچک مقياس می شوند که در یک انتهای طيف قرار دارند و از 

بيشترین کنش ها با مردم برخوردارند. 

تأمين تراکم کارای فعاليت و مردم و تمرکز فضایی و زمانی کاربری ها و فعاليت های مختلف- 

اختالط کاربری، ساختمان هایی که هرکدام به لحاظ کاربری مختلط باشند به ساختمان هایی که هرکدام - 
تنها یک کاربری داشته باشند و کنار هم یک مجموعه مختلط را تشکيل دهند برتری دارند.

شيلر2 برای سرزنده سازی فضاهای شهر، اختالط کاربری ها با تأکيد بر کاربری تجاری را پيشنهاد می کند.

بارتن3 و دیگران برای ایجاد سرزندگی در فضاهای شهری معيارهای زیر را برمی شمارند: 

افزایش جریان های پياده؛- 

تأمين شبکه های حمل ونقل عمومی؛- 

امکان رؤیت و نفوذ پر کردن کاربری ها؛- 

 انعطاف پذیر کردن کاربری ها؛ - 

وجود تجاری های خرد و جبهه های فعال به هم پيوسته مغازه ها؛- 

اختالط کاربری ها افزایش تنوع تجاری ها و کاربری های غيرتجاری؛- 

ایجاد شبکه به هم پيوسته از فضاهای سبز؛- 

اصول و معيارهای انجمن معماران ایاالت متحده در سال 2005 برای سرزندگی در سطح خرد موارد زیر است: 

رعایت مقياس انسانی در طراحی ها؛- 

فراهم کردن گزینه های گوناگون و تنوع در سکونت خرید و تفریحات؛- 

تقویت اختالط کاربری؛- 

حمل ونقل -  وسایل  از  استفاده  دوچرخه سواری  پياده روی،  امکان  شامل  رفت وآمد  متنوع  گزینه های  تأمين 
عمومی و اتومبيل شخصی

ایجاد مکان های عمومی قابل شناسایی و پذیرا؛- 

خلق هویت حس مکان و شخصيت منحصربه فرد؛ - 

حفاظت از فضاهای سبز و باز و عناصر طبيعی؛ - 

1. Local Transactions
2. Schiller
3. Barton
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رعایت کيفيت باالی طراحی در تک ساختمان ها.- 

یان گل معيارهای سرزندگی در سطح خرد را موارد زیر بر می شمارد: 

جبهه های فعال جلویی و ارتباط مناسب بين فعاليت های داخل و خارج ساختمان ها؛- 

رعایت مقياس انسانی فضاها؛- 

توجه به کيفيت طراحی و اجتناب از نمای شيشه ای و درخشان به دليل خاصيت غير دعوت کنندگی که به - 
فضا می بخشند.

جدول )2-4( معيارهای سرزندگی در فضای عمومی شهری

معیارنظریه

مقاله »مباحثه گروه کاری 
ونکوور«

تأمين شبکه حمل ونقل هم ساز با پياده و فواصل قابل پيمودن به صورت پياده؛−−
ایجاد اختالط کاربری به ویژه اختالط کاربری تجاری و مسکونی؛−−
خلق و تقویت هویت محلی؛−−
ایجاد نظارت و امنيت؛−−
حفظ فضاها و کریدورهای سبز برای تنوع زیستی و تفریحات. −−

ویليام وایت

نفوذپذیری کالبدی و بصری؛−−
عدم اختالف سطح های شدید و فضاهای شهری؛ −−
تأمين نيمکت های غيرثابت برای نشستن و افزایش فرصت های انتخاب.−−

کرمونا و همکاران

ساختمان ها، جبهه جلویی »فعال« رو به خيابان داشته باشند.−−
تعبيه ورودی های متعدد در ساختمان ها که فعاليت ها را مستقيمًا از فضای عمومی قابل رؤیت می سازند.−−
لبه های عمومی ساختمان ها باید فعاليت هایی را در خود جای دهند که از تعامل با عرصه عمومی سود ببرند، −−

یا به اصطالح مک کرماک جزء  ایجاد می کنند،  یعنی فعاليت هایی که مردم را درگير می سازند و رفت وآمد 
فعاليت های تبادالت محلی باشند. این فعاليت ها بر اساس طيفی که مک کرماک از فعاليت های حمایت کننده 
اداره های  مساکن،  کافه ها،  رستوران ها،  راسته بازارها،  شامل  است  کرده  تنظيم  سرزنده  شهری  فضای 
کوچک مقياس، مغازه ها و صنایع کوچک مقياس می شوند که در یک انتهای طيف قرار دارند و از بيشترین 

کنش های با مردم برخوردارند. 
تأمين تراکم کارای فعاليت و مردم و تمرکز فضایی و زمانی کاربری ها و فعاليت های مختلف؛−−
اختالط کاربری، ساختمان هایی که هرکدام به لحاظ کاربری مختلط باشند به ساختمان هایی که هرکدام تنها −−

یک کاربری داشته باشند و کنار هم یک مجموعه مختلط را تشکيل دهند برتری دارند.

بارتن

افزایش جریان های پياده؛−−
تأمين شبکه های حمل ونقل عمومی؛−−
امکان رؤیت و نفوذ پرکردن کاربری ها؛−−
 انعطاف پذیر کردن کاربری ها؛ −−
وجود تجاری های خرد و جبهه های فعال به هم پيوسته مغازه ها؛−−
اختالط کاربری ها افزایش تنوع تجاری ها و کاربری های غيرتجاری؛−−
ایجاد شبکه به هم پيوسته از فضاهای سبز−−
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معیارنظریه

انجمن معماران ایاالت متحده

رعایت مقياس انسانی در طراحی ها؛−−
فراهم کردن گزینه های گوناگون و تنوع در سکونت،خرید و تفریحات؛−−
تقویت اختالط کاربری؛−−
حمل ونقل −− وسایل  از  استفاده  دوچرخه سواری،  پياده روی،  امکان  شامل  رفت وآمد  متنوع  گزینه های  تأمين 

عمومی و اتومبيل شخصی؛
ایجاد مکان های عمومی قابل شناسایی و پذیرا؛−−
خلق هویت حس مکان و شخصيت منحصربه فرد؛ −−
حفاظت از فضاهای سبز و باز و عناصر طبيعی؛ −−
رعایت کيفيت باالی طراحی در تک ساختمان ها−−

یان گل

جبهه های فعال جلویی و ارتباط مناسب بين فعاليت های داخل و خارج ساختمان ها؛−−
رعایت مقياس انسانی فضاها؛−−
توجه به کيفيت طراحی و اجتناب از نمای شيشه ای و درخشان به دليل خاصيت غير دعوت کنندگی که به −−

فضا می بخشند.

به منظور  شهری،  سرزندگی  خلق  بر  مؤثر  شاخص های  و  سرزندگی  مفهوم  شدن  مشخص  از  پس  ادامه  در 
شناسایی نمایانگرهایی که محمل کيفيت سرزندگی هستند، به بررسی ابعاد و یا نمایانگرهای حمل کننده کيفيت 
طراحی شهری پرداخته می شود. در ابتدا انواع نمایانگرهای محيطی معرفی شده و هنجارهای کيفی مرتبط با هر 
یک از آن ها ارائه می شود. در ادامه در بخش آخر مبانی نظری، نمایانگرهای محيطی که به صورت مشخص محمل 
یا زمينه ی بروز کيفيت سرزندگی هستند، تبيين شده و بدین ترتيب متغيرهای مستقل مؤثر بر خلق سرزندگی در 

فضای شهری که هدایت گر بررسی ميزان سرزندگی در فضای شهری هستند، شناسایی می شود.

2-3-3- بررسی نمایانگرها یا محمل های سازنده کیفیت های طراحی شهری

باید  یا عدم پاسخ دهندگی کيفيات محيطی  برای فهم پاسخ دهندگی ها )مطلوبيت ها(  بيان شد،  همان طور که 
لذا  و  معنایی هستند  مفاهيم  یا  و  عناصر  بيرونی جستجو کرد. هنجارهای طراحی شهری  در محيط  را  هنجارها 
تعریف  قابليت  حامل هایی  به وسيله  و  می گيرند  قرار  در ظرف هایی  هنجارها  این  نيستند.  دستيابی  قابل  مستقيما 

می یابند حامل ها، همان نمایانگرهایی هستند که هنجارهای مختلف را با خود حمل می کنند )بهزادفر، 1391(.  

بر این اساس نمایانگر محکی است که وجود پدیده ای دیگر را نمایان می نماید. در دانش طراحی شهری برای 
درک و اعمال کيفيت های محيطی از واسطه هایی که در حقيقت مولفه های مکان می باشند بهره  گرفته می شود. در 
این ميان نمایانگرها، زیرمجموعه هایی از مولفه های مکان هستند که حامل کيفيت های محيطی می باشند. شایان 
ذکر است که هر نمایانگر بر حسب جنس و نوع خود، هنجارهای خاصی را حمل می کند. فضا، زیست بوم، ریخت، 
ادراک، اجتماع، بصری، کارکردی، زمينه و زمان نمایانگرهایی هستند که هنجارها را حمل می کنند. در ادامه به 

تفصيل این نمایانگرها معرفی می شوند.
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2-3-3-1- نمایانگر فضا

در نظر »کرمونا و همکاران )1388(« در طراحي مجتمع هاي زیستي، مقياس فضایي شبکه ارتباطي )شامل 
حمل و نقل عمومي( و شکل اقامتگاه ها، فراخور مقياس مشخص سایت درنظرگرفته شوند. چگونگي ترکيب فضاي 

عمومي و محيط هاي طبيعي و مصنوع نيز از نکات کليدي است. 

2-3-3-2- نمایانگر زیست بوم

مهم ترین نقطه نظرهای بوم  شناسان و متخصصين محيط زیست این است که برای تحقق زندگی و توسعه ی 
طریق  از  ازدحام  و  آلودگی  رفتاری،  تغييرات  طریق  از  مواد  و  انرژی  اتالف  قبيل  از  مسایلی  پایدار، حل  شهری 
معرفی انرژی های پاک و ترویج حمل و نقل عمومی کارا در مصرف انرژی یا پياده روی و دوچرخه سواری، به عنوان 
تغييرات مهم،  این  بر  گزینه های دیگر برای سفر، کفایت نمی کند. متخصصين محيط زیست معتقدند که عالوه 
رابطه بين شهر و محيط پيرامونی آن نيز باید به طور اساسی تغيير پيدا کند و این امر آثار قابل مالحظه ای بر فرم و 

ساخت شهر خواهد داشت )براندفری، 1383(.

بخش های  طراحی  نحوه  متوجه  باید  زیستی  مجتمعهای  طراحی  در  پایداری  مولفههای  »کرمونا«،  نظر  در 
محلی، حضور پياده به طور خاص، کاربری های مختلط، دستيابی به تراکم مناسب، ایجاد ساختمان ها و فضاهایی 

انعطاف پذیر و سازگار و همچنين محيط محلی متنوع و سبز بوده باشد )کرمونا و همکاران، 1388(. 

2-3-3-3- نمایانگر زمینه 

به طور  باید  ولی  هستند،  مهم  ارکان  همه  در  شهری  طراحی  زمينه ای  خاص  کيفيت های  »کرمونا«  نظر  در 
و  )کرمونا  یابند  افراد گسترش  نظرات شخصی  از  فراتر  و  تعریف شده  ارزیابی های موجود  پایه  بر  ابتدا  مشخص 

همکاران، 1388(.

زمينه  گرایي، سازگاري با زمينه کالبدي، تاریخي و اجتماعي- فرهنگي است که بر طبق آن ایده ها و اشکال گذشته 
در شکلدادن به کالبد شهر معاصر حضور دارند. هنجارهای این بعد عبارتند از: شخصيت، حفاظت، هویت و ماندگاري. 

2-3-3-4- نمایانگر عملکرد

به طورکلي نمایانگر کارکردی به این مفهوم است که مکان ها چگونه عمل مي کنند و چگونه طراحان شهري 
مي توانند مکان هاي بهتري بسازند. هر یک از این دو مورد در حقيقت جنبه عملکرد گرایانه دارند. ازاین رو، نخستين 
عامل در این نمایانگر، بررسی کارکرد محيط پيرامون برحسب استفاده مردم از آن، می باشد. همچنين در نمایانگر 

کارکردی دو عرصه ی اصلي مورد بررسي قرار مي گيرد که عبارت اند از: 

فضاي عمومي و نگرش عمومي - خصوصي؛- 

و اختالط عملکردی )کرمونا و همکاران، 1388(.- 

به طورکلی مي توان این گونه بيان داشت که بعد عملکردي به این مفهوم است که مکان ها چگونه عمل مي کنند 
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از دو عامل کارکرد اجتماعي و سنت هاي  و چگونه طراحان شهري مي توانند مکان هاي بهتري بسازند. هر یک 
بصري تفکر طراحي شهري، جنبه عملکرد گرایانه دارند. از این جنبه، نخستين عامل به کارکردن محيط پيرامون 

برحسب این که چگونه مردم از آن استفاده مي کنند مي پردازد.

2-3-3-5- نمایانگر اجتماعي

در نظر »ماتيو کرمونا« به منظور دستيابي به یک محيط موفق، طراحي محيط اجتماعي، الزم و ضروري است. 
بر این اساس در طراحي یک عرصه عمومي مناسب، راحت و ایمن، باید سياست ها و راهنماهاي طراحي در ارتباط با 
تأسيسات و تجهيزات، مطبوعيت و سازگاري، تنوع و عواملي که سازنده آن هستند، مدنظر قرار گيرند و اولویت بندی 

شوند )کرمونا و همکاران، 1388(.

همچنين برای این که یک فضای طراحی شده از پویایی و تحرک الزم برخوردار باشد، باید شرایط الزم برای 
حضور مردم در آن فراهم شود. این امر تنها با بررسی مؤلفه های اجتماعی امکان پذیر است. از این طریق می توان 
در حقيقت  مناسب صورت  پذیرد.  آن ها، طراحی  اساس  بر  تا  برد  پی  فضاهای طراحی شده  در  مردم  نيازهای  به 
هنجارهای نمایانگر اجتماعی، انسان را از کيفيت های ظاهری به کيفيت های باطنی سوق می دهد و از این طریق 
 )6-2( در جدول  نمایانگر  این  به  مربوط  مطالب  اهم  ادامه  در  )بهزادفر، 1391(.  می یابد  افزایش  فضا  ماندگاری 

ارائه شده است.

2-3-3-6- نمایانگر منظر عینی

ارزش های بصری مهم ترین بخش از کيفيت های محيطی محسوب می شود که عامل تقویت و یا تضعيف حس 
مکان و درنهایت منجر به افزایش تعلق خاطر افراد به محيط زیست خود هستند. این پدیده، نقشی کليدی و تأثيرگذار 
در هویت و مطلوبيت یک مکان و جامعه دارد. کيفيت های بصری نه تنها منعکس کننده ارزش های فوق می باشند، 
بلکه در مواردی نماد هویت ملی و منطقه ای هستند. کيفيت های بصری مطلوب ارتباط مستقيم و سازنده با مطلوبيت 

ارزش ها و کيفيت های زیست محيطی یک مکان فراهم می آورد )بهزادفر، 1391(.

در نظر »کرمونا« مالحظات بصري، شرط الزم در دستيابي به شخصيت محلي هستند اما کافی نمی باشند. این 
مالحظات باید مواردی چون مناظر بصري جالب توجه )فضاهاي شهري تعریف شده و محصور(، دغدغه هاي معمارانه 
)کيفيت هاي دروني و درجایی که ابداع مطلوب است( و منظر آرایي )منظر سخت و نرم که شامل درختان و فضاي 

باز خصوصي مي شود( را شامل شوند )کرمونا و همکاران، 1388(.

2-3-3-7- نمایانگر منظر ذهنی

به فرایند آگاه شدن از اشيا، ویژگي ها و رابطه ها از طریق اندام هاي حسي ادراک گفته مي شود. گرچه در ادراک 
همواره محتواي حسي وجود دارد. بااین حال آنچه ادراک مي شود، متأثر از تجربه ی پيشين است به نحوی که ادراک را 
باید چيزي فراتر از ثبت محرک هاي مؤثر بر اندام هاي حسي دانست. ادراک به معنی دریافت، فهميدن، پی بردن و 
همچنين درک کردن در فرهنگ فارسی است. ادراک فرایند پيچيده ای است که فقط ناشی از عوامل زیست شناختی 
و فيزیولوژی انسان نيست، بلکه به تجارب شخصی، فرهنگ و دیدگاه های تاریخی نيز مرتبط است )بهزادفر، 1391(. 
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2-3-3-8- نمایانگر ریخت

اهميت دادن به ریخت شهر به خاطر نقشي است که ریخت شهر مي تواند در تحقق اهداف یک شهر داشته 
باشد. ارتباط بعضي از اهداف شهر با ریخت شهر از گذشته براي ما روشن است. مسائل زیست محيطي، رفتاري، 
هویت، تنوع، خوانایي، معني و ادراک و محدودیت هاي مختلف فضایي، طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فني و فرهنگي 
عواملي هستند که باید در فرآیند شکل دهي به محيط مورد توجه قرارگرفته و شکل حاصله متناسب و در رابطه با 

مسائل و اهداف فوق باشد. 

2-3-3-9- نمایانگر زمان

کاربرد زمان، موضوعي مهم در درک رفتار بشري، آموزش، و رفتارهاي حرکتي است. در این زمينه، این پرسش 
مطرح است که زمان، چگونه در عرض فعاليت هاي مختلف جاي گرفته است. کاربرد زمان، باوجود ابزارهایي چون 
تلویزیون و یا اینترنت عوض مي شود، زیرا باوجوداین پدیده ها، فرصت هاي بيشتري جهت استفاده از زمان درراه های 

مختلف به  دست مي آید. همچنين اهميت هنجارهایي چون هویت و تاریخ گذشته فضا باید مدنظر واقع شود. 

2-4- تدوین چارچوب مفهومی پژوهش
در این بخش از پژوهش، پس از بررسی مبانی نظری مرتبط با مفاهيمی چون فضای شهری و کيفيت سرزندگی 
شهری، بر آن هستيم تا از برهم کنش این دو حيطه نظری به شناسایی متغيرهای مستقل و وابسته بپردازیم. بر این 
اساس با توجه به بخش های پيشين و معرفی نمایانگرهای حمل کننده کيفيت در این بخش ابتدا نمایانگرهایی که 
در ارتباط مستقيم با خلق کيفيت سرزندگی هستند شناسایی و در ادامه معيارهای و سنجه های بررسی این کيفيت 

در هر یک از نمایانگرهای منتخب تبيين می شود. 

2-4-1- شناسایی نمایانگرهای سازنده کیفیت سرزندگی فضای شهری
در این بخش ليستی از نمایانگرهای محيطی که محملی برای بروز کيفيت سرزندگی هستند، ارائه می شود. این 
بررسی ها نشان می دهد که نمایانگرها و زیر معيارهای آن ها به عنوان متغير مستقلی هستند که بر ميزان سرزندگی 

فضای شهری به عنوان متغير وابسته تأثير می گذارند.
جدول )2-5( نمایانگرهای محيطی مؤثر بر خلق سرزندگی محيط شهری

زیر معیارهای مرتبط با هر نمایانگرنمایانگرهای محیطی

فضانمایانگر فضا

عناصر طبيعینمایانگر زیست بوم

کاربری، مسيرنمایانگر کارکرد

فضای عمومینمایانگر اجتماع

منظر شهرینمایانگر منظر عينی )بصری(

توده                   نمایانگر ریخت 

چرخه های زمان، تاریخنمایانگر زمان
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پس از شناسایی نمایانگرهای محيطی که محملی برای خلق سرزندگی شهری هستند، در ادامه عناصر مرتبط 
با هر نمایانگر محيطی که بر کيفيت سرزندگی تأثيرگذار است، شناسایی شده است. به منظور شناسایی این عوامل، از 
معيارهای سازنده کيفيت سرزندگی شهری که پيش ازاین از بررسی آرا نظریه پردازان مختلف ارائه شده بود، استفاده 
تأثير  ميزان سرزندگی  بر  از کيفيت ها که  تعدادی  با  ارتباط  در  اینکه کيفيت سرزندگی  به  توجه  با  شد. همچنين 
دارند، می باشد کيفيت های مرتبط با خلق سرزندگی، به تفکيک هر نمایانگر و درعين حال نحوه بررسی سرزندگی 
در هر یک از نمایانگرها با توجه به شناسایی عناصر ارائه شده است. در جدول زیر به تفکيک هر نمایانگر، عناصر 

قابل مشاهده است.
جدول )2-6( عناصر سازنده کيفيت سرزندگی به تفکيک هر نمایانگر

نحوه بررسی عناصرکیفیت های مرتبط با خلق سرزندگیعناصرنمایانگرهای محیطی

برداشت ميدانیپيوستگی فضایی، انعطاف پذیریفضانمایانگر فضا

عوامل طبيعی موجود در فضانمایانگر زیست بوم
سرسبزی، هم پيوندی با طبيعت، زیست 

پذیری
برداشت ميدانی، پرسش گری

نمایانگر کارکرد
اختالط کاربری ها، جدایی مسير سواره و 

پياده، مسير پياده
تنوع و گوناگونی، کارایی، 

دسترسی پذیری، نفوذپذیری، ایمنی
برداشت ميدانی، پرسش گری

نمایانگر اجتماع
ميزان حضور در فضا، دفعات حضور، 

هدف حضور، نحوه حضور
حضور پذیری، مشموليت پذیری، امنيت 

اجتماعی
برداشت ميدانی، پرسش گری

نمایانگر منظر عينی )بصری(
نمای خيابان، منظر کف، منظر آرایی، 

دید
مشاهده، عکاسیتناسبات بصری، هویت بصری، زیبایی

پرسش گریخوانایی، تصور پذیریعناصر لينچنمایانگر منظر ذهنی

برداشت ميدانیگوناگونیفرم کالبدی فضانمایانگر ریخت

شب و روز، تغيير فصول، تاریخ فضانمایانگر زمان
تاریخی گری، هماهنگی با تغيير 

چرخه های زمان
مشاهده، پرسش گری

بنابراین در این بخش، از برهم کنش عرصه های مفهومی پژوهش، معيارها و زیر معيارهای مؤثر بر خلق سرزندگی 
شهری تدوین شد. این چارچوب مفهومی، زمينه بررسی نمونه موردی منتخب این پژوهش را فراهم می کند.

3- روش تحقیق و معرفی نمونه موردی 

3-1- مقدمه 
پيش از بررسی و اثبات فرضيهها، روش تحقيق مورداستفاده در تحقيق حاضر به تفصيل شرح داده می شود. بدین 
ترتيب در این بخش به تفصيل ساختار کلی پرسشنامه، نمونه آماری، روایی و پایایی پرسشنامه و حجم نمونه که 
به شدت بر قابليت اعتمادپذیری تحقيق و تعميم نتایج تأثيرگذار است با روش های علمی ارائه می شود. در گام بعد با 
بررسی و مشخص کردن انواع متغيرها، آزمونهای همبستگی مورداستفاده و روش اجرای آزمون مشخص می شود. 

همچنين در این فصل، پس از معرفی روش تحقيق، نمونهی موردی تحقيق نيز معرفی خواهد شد. 
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3-2- روش شناسی
در این فصل از پژوهش، روش تحقيق، متغيرهای موردبررسی، جامعه ی آماری، روش نمونه گيری، ابزارهای 
اندازه گيری و اعتبار آن ها موردبررسی قرار می گيرند. در انتها نيز به کمک نرم افزار SPSS به آزمون فرضيه های 
تحقيق پرداخته شده و استنتاج ها ارائه خواهد شد. پژوهش حاضر تحقيقی تحليلی و کاربردی است که هدف آن، 

شناسایی شاخص هایی است که به خلق یک مکان سرزنده منجر می شوند.

این تحقيق به لحاظ روش پژوهش به دو قسمت تقسيم می شود. در بخش اول با توجه به هدف آن که تبيين 
مفهوم فضای سرزنده است، روش پژوهش، مبتنی بر روش کيفی است. در این راستا از یک روش تحليلی بهره 
گرفته شده است. در قسمت دوم نيز با توجه به هدف پژوهش که ارزیابی محدوده موردبررسی یعنی حدفاصل ميدان 
تجریش و ميدان قدس بر مبنای شاخص های تبيين شده می باشد، از روش کيفی مبتنی بر شيوه ی پرسشگری 
استفاده می شود. داده های حاصل از پرسشنامه ها که از طيف متفاوتی از استفاده کنندگان فضا به دست آمده اند، در 

قالب یک روش کمی و با کمک ابزار SPSS تحليل می شوند.

3-2-1- متغیرهای تحقیق 

و  دارند  داللت  نوع  و  تفاوت  بر  کيفی  متغيرهای  هستند.  کيفی  هم  و  کمی  هم  حاضر  تحقيق  متغيرهای 
معيارها  ازاین دست  و...  اجتماعی-فرهنگی  ویژگی های  محدوده،  عملکردی–کالبدی  معيارهای  مانند  متغيرهایی 
هستند. متغيرهای کمی بر تفاوت مقداری و درجه ای داللت می کنند. از متغيرهای کمی در تدوین ساختار اصلی 
این  است.  استفاده شده  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  فعاليت  و  پایداری حضور  ميزان حضور،  به ویژه سنجش  پرسشنامه، 

متغيرها، را می توان به دودسته ی کلی متغيرهای مستقل و وابسته دستهبندی کرد.

متغيرهای مستقل آن دسته از متغيرها هستند که مقدار آن ها خارج از مدل مورداستفاده پژوهشگر ساخته وپرداخته 
شده است. به عبارتی محقق متغيرهای مستقل موردنظر خود را انتخاب، اندازه گيری و دست کاری می کند تا تأثيرات آن 
را بر متغيرهای وابسته به دست آورد. درنتيجه اگر مقدار متغير وابسته درنتيجه تغييرات متغير مستقل تغيير کند، محقق 

می تواند نتيجه گيری کند که بين این دو متغير رابطه همبستگی وجود دارد )عبداهلل زاده و عبداهلل زاده، 1379: 13(.

به عنوان  شد  بيان  پيش ازاین  که  محيطی  نمایانگر  هر  اجزا  با  مرتبط  کلی  شاخص های  حاضر،  تحقيق  در 
متغيرهای مستقل محسوب می شوند؛ و متغيرهای وابسته این تحقيق که مقدار آن ها در درون مدل مورداستفاده 
اندازه گيری  بنابراین محقق متغير وابسته را مشاهده و  محقق تعيين می شود، ميزان سرزندگی محيطی می باشد. 
فردی،  ویژگی های  بر  مشتمل  گر،  متداخل  متغيرهای  نماید.  معلوم  آن  بر  را  مستقل  متغير  تأثيرات  تا  می کند 
ویژگی های اقتصادی-اجتماعی و... می باشد. با توجه به تعاریف ارائه شده در تدوین پرسشنامه، هر سه گروه متغيرها 

موردبررسی قرارگرفته اند. در جدول زیر متغيرهای مستقل و وابسته به تفصيل ارائه شده است. 
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جدول )3-1( متغيرهای مستقل و وابسته

شاخص هامتغیرنوع متغیر

متغيرهای مستقل

نمایانگرهای محيطی مشتمل بر نمایانگر فضا، 
نمایانگر زیست بوم، نمایانگر عملکرد، نمایانگر منظر 

عينی، نمایانگر منظر ذهنی، نمایانگر اجتماع و 
نمایانگر زمان

مبلمان شهری، نورپردازی، فعاليت های مختلف استفاده کنندگان نظير 
قدم زدن و ورزش کردن و دیدن دوستان، احساس ایمنی، تاریخی گری 

و...

حضور پذیری و سرزندگی فضاسرزندگی فضامتغيرهای وابسته

بر روی داده های آماری دو نوع تحليل انجام می شود. در ابتدا آمار توصيفی و نتایج پيمایش ميدانی، به صورت 
اجمالی موردبررسی قرار می گيرند و پس ازآن، روابط همبستگی بين متغيرها ارزیابی خواهد شد.

3-2-2- ساختار و محورهای پرسشنامه 

ازآنجاکه داده های ميدانی که مبنای تحليل فصول بعد می باشند، از اهميت ویژه ای برخوردار هستند، بنابراین 
الزم است تا پرسشنامه به شيوه مناسب تنظيم شود. بدین جهت مرحله ی تدوین پرسشنامه، بخش مهمی از فرآیند 
تحقيق به شمار می آید. بدین منظور بر اساس مبانی نظری و فرآیند تحقيق، معيارهای تدوین پرسشنامه استخراج 
شد. درعين حال ازآنجاکه روش همبستگی برای تحليلی داده ها موردتوجه بوده است، نوع پرسش ها و پاسخ ها باید 
شد.  اصالح  شهر  طراحی  متخصصين  و  آمار  متخصصين  به وسيله  پرسشنامه  ترتيب  بدین  گيرد.  قرار  موردتوجه 
همچنين حجم نمونه و سایر موارد آماری و تحليلی موردتوجه قرار گرفت. پس ازاین بررسی ها محورهای اصلی 

پرسشنامه به صورت زیر شکل گرفت.

بررسی ویژگی های فردی - 

بررسی ویژگی های حضور در فضا- 

بررسی تأثيرگذاری معيارهای نمایانگر محيطی برافزایش سرزندگی فضا- 

3-2-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 

جامعه آماری از تمامی عناصری تشکيل می شود که حداقل یک صفت مشترک دارند. البته باید توجه داشت که در 
علم آمار، جامعه از اندازه های این عناصر تشکيل می شود نه از خود این عناصر. تعداد عناصر هر جامعه، حجم آن جامعه 
ناميده می شود و نمونه به هریک از زیرمجموعه هایی یک جامعه گفته می شود )عبداهلل زاده و عبداهلل زاده، 1379: 4(.

پژوهش همبستگی بر پيش بينی نسبتًا دقيق پاسخ ها و رفتارهای گروهی بزرگ از مردم که بر اساس الگوهای 
رفتاری زیرمجموعه های معرف آن شود، تأکيد دارد. در این پژوهش، تدابير متنوعی برای گردآوری داده ها مورد 

استفاده قرار می گيرد، اما یکی از ویژگی های ضروری این راهبرد نمونه گيری فضایی است. 

تعميم  قابليت  و  مناسب  توزیع  به  رسيدن  به منظور  فضا هستند،  استفاده کنندگان  پژوهش،  این  آماری  جامعه 
داده ها، در هر دو طرف خيابان پرسشنامه ها به نسبت 2 به 1 توزیع شد )ضلع جنوبی به ضلع شمالی(. درعين حال 
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نسبت تقریبًا مساوی از زنان و مردان مورد پرسش گری قرارگرفته اند. همچنين به منظور رسيدن به پاسخ بهينه، از 
شاغالن مستقر در محدوده، پرسش گری صورت نگرفت و به منظور آنکه توزیع مناسبی بين گروه های سنی وجود 

داشته باشد، در هر گروه سنی تعریف شده به جز سالمندان، پرسشنامه ها به صورت متوازن توزیع شد.

3-2-3-1- نمونه گیری

حجم نمونه در جامعه آماری بسيار مهم است. باید توجه داشت، حجم نمونه در قابليت اعتماد و استنتاج در 
تحليل ها بسيار مهم است. به عبارتی تعيين حجم نمونه اهميت فراوانی در قابليت تعميم نتایج آزمون بر جامعه 
دارد. همچنين حجم نمونه به شدت بر روابط همبستگی تأثيرگذار است، به صورتی که اگر همبستگی به دست آمده، 
معنی دار نباشد، می توان حجم نمونه را افزایش داد. معنی داری آزمون همبستگی به شدت تحت تأثير حجم نمونه 
ریاضی جهت  روش های  روش ها،  دقيق ترین  که  دارد  وجود  نمونه  تعيين حجم  مختلفی جهت  روش های  است. 
دقت  اطمينان،  داده ها، سطح  واریانس  است:  مؤثر  زیر  عوامل  نمونه  تعيين حجم  در  است.  نمونه  محاسبه حجم 

موردنظر، حجم جامعه و توزیع جامعه آماری )مؤمنی و فعال قيومی، 1386: 219-221(. 

نمونه گيری انواع مختلفی دارد: نمونه گيری تصادفی ساده، تصادفی سيستماتيک، نمونه گيری از طریق قشربندی، 
نمونه گيری  نوع تکميل پرسشنامه ها،  به  با توجه  نمونه گيری در تحقيق حاضر  . روش  و...  نمونه گيری خوشه ای 

تصادفی ساده است. 

3-2-3-2- تعیین حجم نمونه 

سطح اطمينان و دقت مورد نظر توسط محقق مشخص می شود. اما معمواًل واریانس داده ها از قبل مشخص نيست 
که در تحقيق حاضر برای محاسبه انحراف معيار هم از داده های پيش آزمون استفاده شد و هم با توجه به اینکه بيشتر 

سؤاالت از طيف پنج گزینه ای ليکرت تبعيت می کنند مقدار انحراف با فرمول زیر 0,0667 در نظر گرفته شد. 

برآورد حجم نمونه یکی از مهمترین عوامل در تعيين ميزان اطمينان و قابليت تعميم پذیری نتایج است. تعيين 
حجم نمونه و فاصله اطمينان پاسخ ها فرآیندی رفت و برگشتی است. به عبارتی با داشتن یکی می توان به محاسبه 
عامل دیگر پرداخت. در این تحقيق با 160 نمونه فاصله اطمينان پاسخ ها محاسبه شد. از رابطه زیر برای برآورد 

تعداد نمونه استفاده شده است. 

که در آن سيگما انحراف معيار نمونه و spd کوچک ترین اختالف بين یک زوج از ميانگين ها است. در این 
 z مقدار n=160 برابر 0/12 و واریانس برابر 0/3025 در نظر گرفته شده است. لذا برای spd پژوهش

درنتيجه مقدار سطح اطمينان برابر 90/46% است. به این منظور تعداد پرسشنامه های پرشده در محدوده، 220 
پرسش نامه بوده است.
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3-2-3-3- ابزارهای سنجش و قابلیت اعتماد پرسشنامه

یک آزمون خوب باید دارای ویژگی هایی مانند عينيت، سهولت در اجرا، عملی بودن، سهولت تعبير و تفسير، 
روایی و پایایی باشد. در این بخش مهمترین این ویژگی ها شامل روایی و پایایی مورد بررسی قرار می گيرد. روایی 
آزمون عبارت است از توانایی ابزار موردنظر در اندازه گيری صفتی که آزمون برای اندازه گيری ساخته شده است و 
شامل روایی صوری، روایی پيش بينی، روایی محتوا و... است. پایایی وسيله اندازه گيری، عمدتًا به دقت نتایج از آن 
اشاره دارد. پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می کند. پایایی شرط الزم برای 
روایی پرسشنامه است. رابطه بين روایی و پایایی ازاین قرار است، که یک آزمون باید پایا باشد تا روا باشد. روش های 

متعددی برای تعيين روایی و پایایی وجود دارد. 

روایی هم  منطقی،  در روش  است.  منطقی  به شيوه ی روش  تحقيق حاضر  در  روایی  تعيين  مهمترین روش 
که  است  مفهوم  بدین  ظاهری  روش  است.  قرارگرفته  بررسی  مورد  محتوایی  شيوه  به  هم  و  ظاهری  به صورت 
پرسشنامه حداقل باید دارای روایی ظاهری باشد و شيوه محتوایی به این مفهوم است که کيفيت و کميت سؤاالت 
ازنظر خبرگان مورد بررسی قرار گيرد. در تحقيق حاضر پرسشنامه به چندین متخصص شهرساز و آمار ارائه شد و 

پس از اعمال تغييرات، مورد تائيد قرار گرفت. 

برای تعيين پایایی پرسشنامه از روش همسانی درونی-روش ضریب آلفای کورنباخ استفاده شده است. روش 
همسانی درونی، بر همسانی یا یکنواختی داده ها یا اجزای تشکيل دهنده یک آزمون تأکيد دارد. بدین منظور که 
از آزمون شوندگان اجرا می کنند و به اصطالح پيش آزمون تهيه می شود.  با گروه واحدی  آزمون موردنظر را یکبار 
اگر مقدار آلفای کرونباخ از مقدار 0/7 بزرگ تر باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. الزم به ذکراست 
که سؤاالت جمعيت شناختی مانند جنسيت، شغل، سطح تحصيالت، پاسخ دهندگان و... در محاسبه پایایی لحاظ 
نمی شود. با بررسی ميزان آلفای کرونباخ، ازآنجاکه ميزان آلفای کرونباخ بزرگ تر از عدد 0/7 است آزمون از پایایی 

مناسبی برخوردار است.

3-2-3-4- آزمون های آماری 

در مطالعات همبستگی دو متغيری هدف، بررسی رابطه ی دوبه دو متغيرها در تحقيق است. بنابراین الزم است 
آماری برای  ابزاری  انتخاب شوند. تحليل همبستگی،  اندازه گيری متغيرها، شاخص های مناسبی  برحسب مقياس 
تعيين نوع و درجه ی رابطه ی یک متغير کمی با متغير کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از متغيرهای مورد 
استفاده در تعيين همبستگی دو متغير می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنين نوع رابطه )مستقيم یا 
معکوس( را نشان می دهد. این ضریب بين 1تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه این ميزان صفر می باشد. 
بنابراین از آزمون همبستگی گاما در بررسی رابطه ی ميان دو متغير کيفی استفاده می شود و در بررسی رابطه ی 

همبستگی ميان دو متغير کمی یا یک متغير کمی و کيفی از آزمون ضریب توافقی استفاده خواهد شد.

3-3- نمونه موردی- خیابان شهرداری: حدفاصل میدان تجریش و میدان قدس 
مسيرهایی که پس از 1332 در تهران شکل گرفتند چهره جدیدی به شهر تهران بخشيدند. چون تا پيش از 
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آن، حضور افراد در شهر جهت دستيابی به فعاليت های خریدوفروش و تفریح در مکان های معين مانند بازار صورت 
می گرفت ولی خيابان هایی که پس از تخریب باروها در تهران احداث شدند، حضور پياده روها و سواره روها را در 
کنار هم و به منظور های مختلف امکان پذیر ساختند. بدنه های دو طرف خيابان که به کاربری های تجاری اختصاص 
یافت، نوعی جدید از رویارویی شهرنشينان را با هم پدید آورد و تعریف تازه ای از همنشينی کاربری های مختلف 
و دسترسی ها ارائه داد. خریدوفروش تفریح و عبور و مرور پياده ها و سواره ها در ارتباط با اموری قرار گرفتند که 
درصحنه خيابان های شهری رخ داد. لذا تعریف بدنه های شهری رو به خيابان هایی که رفت وآمد گروه های مختلف 
اجتماعی و فرهنگی را در خود داشتند فضاهایی را پدیدآورند که در یک لحظه امکان برخورد انسان ها باهم و تبادل 

معنایی از محيط به فرد و از فرد به افراد دیگر را فراهم ساخت.

نمونه موردی این تحقيق محور خيابان شهرداری )محدوده ميدان قدس تا ميدان تجریش( است این محور از 
اهميت بسيار فضایی و تاریخی برخوردار می باشد. وجود برخی از فضاهای جاذب فعاليت و جمعيت مانند »امام زاده 
صالح« و خدماتی )مؤسسات و ادارات(، بيمارستان )شهدا( این محور را از محورهای فعال شهر تهران ساخته است. 
اما بر اساس تعاریف ذکرشده آنچه در سرزندگی محور شهری مؤثر است مواردی است که بتواند منتج به مراجعه به 
فضای شهری به عنوان مقصد باشد. به عبارتی آمدن به فضا و ماندن در آن است که می تواند فضا را سرزنده سازد 
و منتج به انباشت خاطره شود. لذا جهت سنجش ميزان سرزندگی این فضای شهری معيارهای استخراج شده به 

سنجش گذاشته شده و راهکارها ارائه شده است. 

(http: //map.tehran.ir) شکل )3-1( موقعيت نمونه موردی- خيابان شهرداری حدفاصل ميدان تجریش تا ميدان قدس
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شکل )3-2( کاربری های شاخص در خيابان شهرداری

شکل )3-3( تصاویر ميدان تجریش

شکل )3-4( تصویر سمت راست: خيابان شهرداری - تصویر سمت چپ: ميدان قدس

3-4- جمع بندی
متغيرهای  داده ها،  تحليل  و  جمع آوری  شيوه های  و  پژوهش  روش  معرفی  پژوهش، ضمن  از  بخش  این  در 
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موردی  نمونه  ادامه  در  ارائه شد.  پرسشنامه ها  توزیع  و شيوه  تعيين  نمونه  درعين حال حجم  و  پژوهش شناسایی 
پژوهش به صورت اجمالی معرفی شد و اهميت بررسی آن ذکرشده است. در فصل بعدی پژوهش به تحليل داده های 

به دست آمده پرداخته خواهد شد. 

4- تحلیل داده ها و ارائه پیشنهاد ها

4-1- مقدمه
در این فصل از پژوهش، در ادامهی معرفی نمونهی موردی و معرفی روش پژوهش، به تحليل نتایج پرسشنامه های 
توزیع شده در ميان استفاده کنندگان خيابان شهرداری پرداخته می شود، تا ضمن بررسی توانش ها و نقاط ضعف این 
خيابان از حيث ابعاد مختلف، شاخص های مدل فضای شهری سرزنده تدقيق شوند. بنابراین پس از تکميل داده ها و 
ورود آن ها به نرم افزار SPSS، داده ها تجزیه وتحليل می شوند. تحليل های ارائه شده در این بخش در دو زمينه مورد 
تحليل قرار می گيرند: بررسی آمار توصيفی و بررسی آمار تحليلی یا اکتشافی. در بررسی آمار توصيفی، به بررسی 
درصد و فراوانی داده ها پرداخته خواهد شد )داده های آماری این بخش در پيوست آمده است(. در مرحله بعد به منظور 
پرداخته شده است.  آماری مناسب  آزمون های  اساس  بر  روابط همبستگی  بررسی  به  به مدل پژوهش،  دست یابی 

درنهایت بر اساس نتایج به دست آمده، پيشنهادهایی برای بهبود وضعيت نمونه موردی ارائه خواهد شد.

4-2- آمار تحلیلی
در این بخش پس از بررسی آمار توصيفی، به بررسی رابطه ميان متغيرهای مستقل و وابسته به منظور تدوین 
تحليل های  از  فضا،  در  سرزندگی  خلق  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  به منظور  پرداخت.  پژوهش خواهيم  نهایی  مدل 
ميان  معنی داری  رابطه  تحليل  به منظور  گاما  آزمون  بر  مشتمل  آماری  آزمون های  است.  استفاده شده  هم بستگی 
داده های رتبه ای و آزمون ضریب توافقی به منظور سنجش رابطه ی ميان داده های اسمی-رتبه ای است. الزم به 
ذکر است که متغير وابسته در این پژوهش ميزان سرزندگی فضا است که با سؤاالتی چون ميزان حضور پذیری، 
سرزندگی و... سنجيده شده است. متغيرهای مستقل، مشتمل بر زیر شاخص های نمایانگرهای زیست بوم، اجتماع، 

عملکرد و منظر عينی است. متغيرهای متداخل گر مشتمل بر ویژگی های فردی هستند.

4-2-1- شناسایی زیر شاخص های تأثیرگذار نمایانگر زیست بوم بر سرزندگی محدوده

در این بخش به منظور شناسایی زیر شاخص هایی که بر سرزندگی محدوده تأثير ميگذارند، تحليل همبستگی 
ارائه می شود. متغير وابسته در اینجا، ميزان سرزندگی محدوده است. با توجه به اینکه هم متغير مستقل و هم متغير 
وابسته رتبه ای هستند از آزمون گاما استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان می دهد، تنها دو متغير بهره گيری از 
عناصر طبيعی و مناسب بودن محيط در فصول سرما بر سرزندگی به عنوان متغير وابسته تأثير دارند. در جدول زیر 

ميزان معنی داری و اولویت اهميت شاخص ها بر اساس ميزان P Value ارائه شده است. 
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جدول )4-1( زیر شاخص های تأثيرگذار نمایانگر زیست بوم بر سرزندگی محدوده و تعيين اولویت آن ها

اولویت تأثیرگذاریمیزان P Valueمیزان معنی دارینمایانگر زیست بوم

0,0870,3211بهره گيری از عناصر طبيعی در محدوده )درخت و...(

-0,8390,036مناسب بودن فضا در فصول گرم

0,10,2632مناسب بودن فضا در فصول سرد

4-2-2- شناسایی زیر شاخص های تأثیرگذار نمایانگر اجتماع بر سرزندگی محدوده

در بررسی رابطه ميان نمایانگر اجتماع به عنوان متغير مستقل و ميزان سرزندگی به عنوان متغير وابسته، سه 
پرسش اساسی مطرح شد. در ادامه نتایج به تفصيل آورده شده است.

4-2-2-1- شناسایی تأثیرگذاری شاخص های کلی اجتماعی بر سرزندگی محدوده

نتایج بررسی رابطه همبستگی ميان متغيرهای اجتماعی و سرزندگی فضا که بر اساس آزمون گاما انجام شده است، 
در ادامه آورده می شود. همان طور که مشاهده می شود، از ميان تمامی متغيرها، تنها زیر شاخص جزئی از فضا بودن بر 
سرزندگی تأثير ندارد. بر اساس ضریب تأثيرگذاری به دست آمده در ميان شاخص هایی که بر ميزان سرزندگی تأثير دارند، 
مناسب بودن فضا برای حضور در رتبه اول، پس ازآن امنيت شبانه، امنيت روزانه و راحتی و آسایش در فضا قرار می گيرد. 

در جدول زیر ميزان معنی داری و اولویت اهميت شاخص ها بر اساس ميزان P Value ارائه شده است.

جدول )4-2( تأثيرگذاری شاخص های کلی اجتماعی بر سرزندگی محدوده و تعيين اولویت آن ها

اولویت تأثیرگذاریمیزان P Valueمیزان معنی دارینمایانگر اجتماع

0,0610,2761مناسب برای حضور

-0,70,052جزئی از فضا بودن

0,10,2033امنيت روزانه

0,0600,2612امنيت شبانه

0,10,1424راحتی و آسایش

4-2-2-2- شناسایی تأثیرگذاری انواع فعالیت بر سرزندگی محدوده

پرسش بعدی در این بخش بررسی رابطه ميان مناسب بودن فضا برای انواع فعاليت ها و تأثير آن برافزایش نشاط و 
سرزندگی فضای شهری است. نتایج آزمون گاما نشان می دهد که از ميان فعاليت های اختياری و اجتماعی، مناسب بودن 
فضا برای نشستن، دیدن دوستان و ورزش کردن بر سرزنده ارزیابی شدن محيط تأثير بسزایی دارند. در اولویتهای بعدی، 
گذران اوقات فراغت، قدم زدن، تماشا کردن و برقراری تعامالت اجتماعی قرار دارند. از ميان فعاليت های مطرح شده، 
مناسب بودن محيط برای سه فعاليت گپ زدن، برگزاری مراسم ملی و مذهبی بر ميزان سرزندگی محيط تأثير ندارد. در 

جدول زیر ميزان معنی داری و اولویت اهميت شاخص ها بر اساس ميزان P Value ارائه شده است.
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جدول )4-3( تأثيرگذاری انواع فعاليت بر سرزندگی محدوده و اولویت بندی آن ها

اولویت تأثیرگذاریمیزان P Valueمیزان معنی دارینمایانگر اجتماع )انواع فعالیت(

0,10,2185قدم زدن

0,0920,3583ورزش کردن

0,10,176تماشا کردن دیگران

-0,4080,148گپ زدن

0,0610,4741نشستن در فضا

0,10,1687برقراری تعامالت اجتماعی

0,0220,3862دیدن دوستان

0,110,2404گذران اوقات فراغت

-0,4760,099برگزاری مراسم مذهبی )جشن و عزاداری و...(

-0,0130,212برگزاری مراسم ملی )دهه فجر و...(

4-2-2-3- شناسایی تأثیرگذاری حضور گروه های مختلف بر سرزندگی محدوده

و  نشاط  افزایش  بر  آن  تأثير  و  استفاده کننده  مختلف  گروه های  حضور  برای  محيط  بودن  مناسب  ادامه  در 
سرزندگی محيط مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مناسب بودن محيط برای فعاليت مردان، جوانان، 
زنان،کودکان و نوجوانان به ترتيب اولویت بر ميزان سرزندگی محيطی تأثير دارد. در جدول زیر ميزان معنی داری و 

اولویت اهميت شاخص ها بر اساس ميزان P Value ارائه شده است.
جدول )4-4( تأثيرگذاری حضور گروه های مختلف بر سرزندگی محدوده و اولویت بندی آن ها

اولویت تأثیرگذاریمیزان P Valueمیزان معنی دارینمایانگر اجتماعی )مشمولیت پذیری فضا(

0,0130,3751مردان

0,120,2333زنان

-0,054-0,706سالمندان

0,10,1754کودکان و نوجوانان

0,0390,2842جوانان

-0,4490,097معلولين

4-2-3- شناسایی زیر شاخص های تأثیرگذار نمایانگر عملکرد بر سرزندگی محدوده

در ادامه بررسی ها و به منظور تکميل مدل، به بررسی رابطه ميان ابعاد و زیر شاخص های نمایانگر عملکرد و 
تأثير آن بر ميزان سرزندگی محيط پرداخته می شود.
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4-2-3-1- شناسایی تأثیرگذاری کاربری ها بر سرزندگی محدوده

نتایج آزمون گاما در بررسی رابطه ميان کاربری ها به عنوان متغير مستقل و سرزندگی محيط به عنوان متغير 
وجود  کاربری ها،  عملکرد  اختالط  شاخص  سه  تنها  تعریف شده،  شاخص های  زیر  ميان  از  که  داد  نشان  وابسته 
مغازه های خوراکی فروشی و تاریخی بودن محدوده به ترتيب اولویت برافزایش سرزندگی و نشاط محدوده تأثير 

دارند. در جدول زیر ميزان معنی داری و اولویت اهميت شاخص ها بر اساس ميزان P Value ارائه شده است.

جدول )4-5( تأثيرگذاری کاربری ها بر سرزندگی محدوده و اولویت بندی آن ها

اولویت تأثیرگذاریمیزان P Valueمیزان معنی دارینمایانگر عملکرد )کاربری(

-0,4470,102وجود مراکز خرید

0,0700,2381وجود تنوعی از کاربری های مختلف

0,0950,2232وجود مغازه های خوراکی فروشی

-0,013-0,925وجود سازمان ها و مؤسسات

-0,6320,064وجود بناهای خاص مذهبی و فرهنگی

0,10,1703تاریخی بودن محدوده

4-2-3-2- شناسایی تأثیرگذاری دسترسی بر سرزندگی محدوده

زیر  تأثير  بررسی  به  دارند،  تأثير  سرزندگی  برافزایش  که  عملکرد  نمایانگر  شاخص های  شناسایی  ادامه  در 
شاخص های بعد دسترسی خواهيم پرداخت. نتایج آزمون گاما نشان داد که از ميان بررسی های انجام شده تنها دو 
زیر شاخص دسترسی مناسب به محدوده و عریض بودن معبر پياده به ترتيب اولویت بر سرزندگی محيط تأثير دارد؛ 
اما زیر شاخص های دیگر مشتمل بر فضای پارک، ایمنی عابر و پيوستگی مسير پياده بر ميزان سرزندگی محيط 
نقش ندارند. در جدول زیر ميزان معنی داری و اولویت اهميت شاخص ها بر اساس ميزان P Value ارائه شده است.

جدول )4-6( شناسایی تأثيرگذاری دسترسی بر سرزندگی محدوده و اولویت بندی آن ها

اولویت تأثیرگذاریمیزان P Valueمیزان معنی دارینمایانگر عملکرد )دسترسی(

0,10,1771دسترسی مناسب به محدوده

0,120,1452ایجاد فضاهای کافی برای عبور عابرین

-0,7120,061ایجاد مکان پارک موتور و ماشين

-0,6330,068ایمنی عابران پياده

-0,088-0,541پيوسته بودن مسير پياده

4-2-4- شناسایی زیر شاخص های تأثیرگذار نمایانگر منظر عینی بر سرزندگی محدوده

درنهایت به شناسایی زیر شاخص های نمایانگر منظر عينی که بر ميزان سرزندگی تأثير دارند پرداخته شد. نتایج 
آزمون همبستگی گاما نشان داد که وجود فضاهای نشستن، وجود المان، زیبا ارزیابی شدن محدوده، وجود فضای 
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سبز و نورپردازی به ترتيب اولویت بر ميزان سرزندگی به عنوان متغير وابسته تأثير دارند. متغيرهایی چون نمای 
ساختمان ها، کف سازی و بهره گيری از عنصر آب، بر سرزندگی تأثير ندارند. در جدول زیر ميزان معنی داری و اولویت 

اهميت شاخص ها بر اساس ميزان P Value ارائه شده است.
جدول )4-7( شناسایی زیر شاخص های تأثيرگذار نمایانگر منظر عينی بر سرزندگی محدوده و اولویت بندی آن ها

اولویت تأثیرگذاریمیزان P Valueمیزان معنی دارینمایانگر منظر عینی

0,120,1465نورپردازی در شب

0,150,1814وجود فضای سبز

-0,890,024نماهای ساختمان ها

0,10,2233زیبایی

-0,40,109کف سازی محدوده

0,100,2552وجود المان

-0,850,057وجود عنصر آب و فواره

0,10,281فضای نشستن

4-2-5- شناسایی ویژگی های فردی تأثیرگذار بر سرزندگی محدوده

در ادامه به بررسی رابطه ميان ویژگی های فردی و تأثيرگذاری آن ها بر متغير وابسته پرداخته شده است. با توجه 
به اینکه ویژگی های فردی از نوع متغير اسمی هستند، به منظور ارائه تحليل هم بستگی از آزمون ضریب توافقی 
استفاده شده است. نتایج این بررسی ها نشان داد که از ميان ویژگی های فردی متغير سن، تحصيالت و وضعيت 
اشتغال بر ارزیابی ميزان سرزندگی محيط تأثير دارند. در جدول زیر ميزان معنی داری و اولویت اهميت شاخص ها بر 

اساس ميزان P Value ارائه شده است.
جدول )4-8( شناسایی ویژگی های فردی تأثيرگذار بر سرزندگی محدوده و اولویت بندی آن ها

اولویت تأثیرگذاریمیزان P Valueمیزان معنی داریویژگی های فردی

-0,3040,177جنسيت

0,0050,4213سن

0,0010,5231تحصيالت

-0,6480,205رشته تحصيلی

0,0460,5062وضعيت اشتغال

-0,5820,255محل سکونت

4-3- تدوین مدل نهایی
در این بخش پس از ارائه آمار تحليلی بر اساس آزمون های همبستگی، شاخص های تأثيرگذار در هر نمایانگر 
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که بر ارزیابی سرزندگی محيط نقش دارند را مشخص کرده و بر این اساس مدل نهایی پژوهش تدوین می شود. این 
مدل نشان می دهد با اطمينان 90 درصد، چه عواملی برافزایش ميزان سرزندگی محيط تأثير دارند و ضروری است 
که در برنامه ریزی و طراحی فضاها موردبررسی قرار گيرند. در ادامه ابتدا متغيرهای تأثيرگذار و نحوه تأثيرگذاری 

آن ها بر ميزان سرزندگی و پس ازآن مدل نهایی ارائه می شود.

نمایانگر زیست بوم

ميان وجود عناصر طبيعی در محدوده به عنوان متغير مستقل و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير - 
وابسته رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت به کارگيری عناصر طبيعی در 

محدوده، ميزان سرزندگی افزایش می یابد.

ميان مناسب بودن فضا در فصول سرد و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری - 
وجود دارد و این رابطه مثبت است.

نمایانگر اجتماع

ميان مناسب بودن محدوده برای حضور به عنوان متغير مستقل و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير - 
وابسته رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است. 

ميان وجود امنيت روزانه در فضا و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود - 
دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت افزایش امنيت محيطی در طول روز، سرزندگی فضا افزایش 

می یابد.

ميان وجود امنيت شبانه در فضا و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد - 
و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت افزایش امنيت محيطی در شب، سرزندگی فضا افزایش می یابد.

ميان راحت ارزیابی شدن فضا و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد - 
و این رابطه مثبت است.

ميان مناسب بودن فضا برای قدم زدن و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری - 
وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این فعاليت، سرزندگی فضا 

افزایش می یابد.

ميان مناسب بودن فضا برای ورزش کردن و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری - 
وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این فعاليت، سرزندگی فضا 

افزایش می یابد.

ميان مناسب بودن فضا برای تماشا کردن دیگران و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه - 
معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این فعاليت، سرزندگی 

فضا افزایش می یابد.
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ميان مناسب بودن فضا برای نشستن و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری - 
وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این فعاليت، سرزندگی فضا 

افزایش می یابد.

ميان مناسب بودن فضا برای برقراری تعامالت اجتماعی و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته - 
رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این فعاليت، 

سرزندگی فضا افزایش می یابد.

رابطه -  وابسته  متغير  به عنوان  محيطی  سرزندگی  ميزان  و  دوستان  دیدن  برای  فضا  بودن  مناسب  ميان 
معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این فعاليت، سرزندگی 

فضا افزایش می یابد.

ميان مناسب بودن فضا برای گذران اوقات فراغت و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه - 
معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این فعاليت، سرزندگی 

فضا افزایش می یابد.

رابطه -  وابسته  متغير  به عنوان  محيطی  سرزندگی  ميزان  و  مردان  حضور  برای  فضا  بودن  مناسب  ميان 
معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این گروه، سرزندگی 

فضا افزایش می یابد.

ميان مناسب بودن فضا برای حضور زنان و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری - 
این گروه، سرزندگی فضا  برای  بودن فضا  یعنی در صورت مناسب  رابطه مثبت است.  این  و  دارد  وجود 

افزایش می یابد.

ميان مناسب بودن فضا برای حضور کودکان و نوجوانان و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته - 
رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این گروه، 

سرزندگی فضا افزایش می یابد.

رابطه -  وابسته  متغير  به عنوان  محيطی  سرزندگی  ميزان  و  جوانان  حضور  برای  فضا  بودن  مناسب  ميان 
معناداری وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت مناسب بودن فضا برای این گروه، سرزندگی 

فضا افزایش می یابد.

نمایانگر عملکرد

ميان وجود تنوعی از کاربری های مختلف و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری - 
وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی وجود تنوعی از کاربری ها، سرزندگی فضا افزایش می یابد.

ميان وجود مغازه های خوراکی فروشی و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود - 
دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت وجود مغازه های خوراکی فروشی، سرزندگی فضا افزایش می یابد.
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ميان تاریخی بودن محدوده و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد و - 
این رابطه مثبت است. یعنی در صورت تاریخی بودن محدوده، سرزندگی فضا افزایش می یابد.

ميان وجود دسترسی مناسب به محدوده و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری - 
وجود دارد و این رابطه مثبت است. یعنی در صورت وجود دسترسی مناسب، سرزندگی فضا افزایش می یابد.

ميان وجود فضای کافی برای عبور عابرین در محدوده و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته - 
عابرین،  برای  کافی  فضای  وجود  در صورت  یعنی  است.  مثبت  رابطه  این  و  دارد  وجود  معناداری  رابطه 

سرزندگی فضا افزایش می یابد.

نمایانگر منظر عینی

ميان نورپردازی در شب و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد و این - 
رابطه مثبت است. یعنی در صورت وجود نورپردازی مناسب در شب، سرزندگی فضا افزایش می یابد.

ميان وجود فضای سبز و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد و این - 
رابطه مثبت است. یعنی در صورت وجود فضای سبز، سرزندگی فضا افزایش می یابد.

ميان زیبا بودن فضا و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه - 
مثبت است. یعنی در صورت زیبا بودن فضا، سرزندگی فضا افزایش می یابد.

ميان وجود المان در فضا و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد و این - 
رابطه مثبت است. یعنی در صورت وجود المان در فضا، سرزندگی فضا افزایش می یابد.

ميان وجود فضای نشستن و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد و - 
این رابطه مثبت است. یعنی در صورت وجود فضای نشستن، سرزندگی فضا افزایش می یابد.

ویژگی های فردی

ميان متغير سن و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی - 
ادراک گروه های مختلف سنی بر ارزیابی سرزندگی فضا تأثير دارد.

به -  رابطه معناداری وجود دارد.  به عنوان متغير وابسته  ميان متغير تحصيالت و ميزان سرزندگی محيطی 
عبارتی ادراک گروه های مختلف استفاده کننده با تحصيالت متفاوت بر ارزیابی سرزندگی فضا تأثير دارد.

ميان متغير وضعيت اشتغال و ميزان سرزندگی محيطی به عنوان متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد. به - 
عبارتی ادراک گروه های مختلف شغلی بر ارزیابی سرزندگی فضا تأثير دارد.
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شکل )4-1( مدل نهایی شاخص های تأثيرگذار بر سرزندگی

4-4- جمع بندی و ارائه پیشنهادهای کلی جهت افزایش سرزندگی محدوده
و  توزیع  فضا  استفاده کنندگان  ميان  که  آماری  داده های  تحليل  و  بررسی  از  پس  پژوهش،  از  فصل  این  در 
این  تبيين شد.  است  نشاط محيطی  و  ایجاد سرزندگی  بر  مؤثر  از شاخص های  که  نهایی  مدل  بود،  تکميل شده 
مدل نشان داد، چه شاخص هایی در هر یک از نمایانگرهای محيطی بر اساس آزمون فرضيه ها مبتنی بر تحليل 
همبستگی بر بهبود کيفيت محيطی برای افزایش حضور و سرزندگی تأثير دارند. درنهایت بر اساس مدل و نتایج 
تحليل های به دست آمده، پيشنهادها در قالب هدف، راهبرد و سياست مرتبط با هر نمایانگر، به منظور بهبود وضعيت 

خيابان باهدف ارتقا سرزندگی و حضور پذیری محيطی ارائه شده است.
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جدول )4-9( اهداف، راهبرد و سياست های ارتقا سرزندگی محيطی

توضیحاتسیاستراهبردهدفنمایانگر

ارتقا هویت طبيعیزیست بوم
افزایش راحتی

 استفاده از عناصر
طبيعی

به −− درختان  کاشت  و  محيطی  آرایی  منظر 
بهبود فضا و افزایش حضور

شاخص های −− زیر  تأثيرگذاری  به  توجه  با 
سرزندگی  افزایش  در  زیست بوم  نمایانگر 
طریق  از  که  است  ضروری  محيطی 
منظرآرایی محيطی و کاشت درختان به بهبود 

فضا و افزایش حضور کمک شود.

 تجهيز فضا برای
فصول سرد و گرم

در نظر گرفتن نشيمن گاه های سرپوشيده−−
برف روبی و استفاده از کف پوش های مناسب −−

فصول سرد در محدوده

عناصر −− از  استفاده  با  فضا  کردن  مناسب 
کالبدی ثابت و متحرک در فضا برای حضور 

در فصول سرد ضروری است.

اجتماع

 افزایش حضور
پذیری

 افزایش مشموليت
اجتماعی

 تجهيز فضا برای
 مکث و ماندن در

فضا
افزایش راحتی فضا

 افزایش حضور
 تمام گروه ها

 )مانند معلولين و
سالمندان(

و −− نيمکت  طریق  از  فضا  کردن  مجهز 
مبلمان های تلفيقی برای نشستن

حضور −− برای  مناسب  فضای  طراحی 
کف سازی  طریق  از  آسيب پذیر  گروه های 

مناسب و پيوستگی مسير

از −− نيمی  از  بيش  که  داد  نشان  بررسی ها 
عبور  فضا  از  تنها  فضا،  استفاده کنندگان 
می کنند، به عبارتی فضا قابليت های مناسبی 
فراهم  فضا  استفاده کنندگان  مکث  برای  را 
که  است  ضروری  بنابراین  است،  نياورده 
ابعاد کالبدی و محتوایی  به  به واسطه توجه 
در فضا، زمينه ماندن و مکث در فضا برای 

استفاده کنندگان فضا ایجاد شود.
یک −− به عنوان  محدوده  این  اینکه  علی رغم 

فضای شهری قابليت بهره وری دارد، ليکن 
بيش از 70 درصد استفاده کنندگان به دليل 
مشکالت فضا کمتر از یک ساعت در فضا 

می مانند.
برای −− همراهی  نحوه ی  اینکه  به  توجه  با 

بسيار  گروهی،  به صورت  فضا  در  حضور 
به تنهایی  فضا  در  حضور  نحوه ی  از  کمتر 
محدوده  وضعيت  در  تا  است  الزم  است، 
شرایطی ایجاد شود تا حضور طيف متنوعی 
که  فضا  پذیری  مشموليت  یا  گروه ها  از 
سرزندگی  تحقق  اهداف  مهمترین  از  یکی 

محيطی است، موردتوجه قرار گيرد.
ــدان از −− ــای مي ــان داد، فض ــی ها نش بررس

ــور  ــرای حض ــری ب ــموليت پذی ــث مش حي
وضعيــت  نســبتًا  گروه هــا  از  برخــی 
نامطلوبــی دارد. ایــن گروه هــا مشــتمل بــر 
معلوليــن و ســالمندان اســت. بدیــن ترتيــب 
حداقــل تجهيــزات بــرای تأميــن نيازهــای 
ــت. ــروری اس ــا ض ــن گروه ه ــی ای حداقل

 افزایش امنيت در
فضا

 افزایش راحتی
استفاده کنندگان

نورپردازی مناسب فضا−−
جلوگيری از ایجاد فضاهایی که در معرض −−

دید نيستند.
ممانعت از حضور گروه های نا به هنجار−−
از −− جلوگيری  برای  انتظامی  نيروی  حضور 

حضور گروه های نا به هنجار
وجود کاربری های فعال در شب−−

به دليل −− روزانه در محدوده  امنيت  به  توجه 
بهره گيری  و  هنجار  به  نا  گروه های  وجود 
افزایش  برای  محيطی  طراحی  اصول  از 
حضور  افزایش  به  می تواند  محيطی  امنيت 
افزایش نشاط  و  گروه های مختلف در فضا 

در فضا منجر شود.
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توضیحاتسیاستراهبردهدفنمایانگر

عملکرد

 ایجاد تنوعی ازارتقا گوناگونی
کاربری ها

خدماتی −− کاربری های  از  تنوعی  استقرار 
مختلف  گروه های  حضور  پشتيبان  و 

استفاده کننده در دو طرف خيابان
تميز کردن فضا از طریق جمع آوری زباله ها −−

و ارتقا فرهنگ استفاده کنندگان فضا

با توجه به اینکه وجود تنوعی از کاربری ها −−
برافزایش  فروشی  خوراکی  مغازه های  و 
برنامه ریزی  در  باید  دارد،  تأثير  سرزندگی 
فضا در هردوی سوی خيابان، به این موارد 
تأکيد و از حداکثر ظرفيت های موجود فضا 

استفاده کرد.

 ارتقا
دسترسی پذیری

ارتقا ایمنی

 بهبود دسترسی
پياده و سواره
ایمن سازی

تعریض فضای پياده−−
ایجاد پيوستگی در مسير پياده−−
در نظر گرفتن فضای حرکت و مکث پياده −−

در دو طرف خيابان
جلوگيری از اختالط سواره و پياده−−

شاخص های −− زیر  در  که  مواردی  از  یکی 
دارد،  تأثير  محيط  سرزندگی  بر  دسترسی 
انواع  بروز  برای  پياده  مسير  بودن  عریض 
گسترده  طيف  به  توجه  با  است.  فعاليت ها 
در  که  است  ضروری  استفاده کنندگان 
عبور  فضای  ایجاد  به  پياده  فضای  طراحی 
در کنار فضای مکث دقت شود. درعين حال 
مبلمان متحرک  از  بهره گيری  است  ممکن 
یا فضاهای غيرثابت، هر دو عملکرد مکث و 

حرکت را در فضا ایجاد کرد.

منظر عینی
 ارتقا زیبایی و

 تشخص بصری
محدوده

 بهبود منظر خيابان
 شامل کف و جداره

ساماندهی نمای خيابان−−
کاشت −− طریق  از  محدوده  آرایی  منظر 

درختان، استقرار جعبه گل
فضا −− در  منعطف  های  مبلمان  استقرار 

)باقابليت جابه جایی(
بهبود کف سازی از طریق استفاده از مصالح −−

مناسب
کف سازی −− در  مناسب  رنگ  از  استفاده 

محدوده
استقرار المان در فضا−−
استفاده از عنصر آب در فضا−−

بررسی فضا نشان داد که نازیبا بودن محيط −−
و ناهماهنگی نمای ساختمان ها در محدوده 
نامناسب  بسيار  استفاده کنندگان  دید  از 
ارزیابی شده است، لذا باید برای بهبود منظر 
اقدام  نماها  ساماندهی  به  محدوده،  عينی 

کرد.
کف سازی −− بر  مشتمل  کف  منظر  بررسی 

نشستن  فضای  کمبود  محدوده،  نامناسب 
از  رضایت  کاهش  به  و...  سبز  فضای  و 
محيط منجر می شود، بنابراین باید از طریق 
شرایط  بهبود  به  آرایی  منظر  و  کف سازی 
کف سازی  وضعيت  مثال  برای  کرد.  اقدام 
نسبتًا  کالبدی  عنصر  یک  به عنوان  فضا، 
مناسب است، بنابراین استفاده از یک طرح 
می تواند  مناسب  رنگ  و  مصالح  با  مناسب 
یکی از موارد ضروری موردتوجه در طراحی 

فضا باشد.
بررسی عناصر غيرثابت در فضا که می تواند −−

شود  محيط  در  سرزندگی  و  نشاط  باعث 
مانند  عناصری  وجود  عدم  می دهد  نشان 
بر  محدوده،  کلی  منظر  در  فواره  و  المان 
نامناسب ارزیابی شدن آن تأثير داشته است.
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توضیحاتسیاستراهبردهدفنمایانگر

 طراحی فضا برایارتقا خواناییمنظر ذهنی
ماندن در ذهن

نشانه گذاری در فضا−−
در −− ماندن  برای  مسير  در  پيوستگی  ایجاد 

ذهن
به عنوان −− خيابان  عملکرد  و  کالبد  بهبود 

فضای تجمع گاهی
بهبود فضا برای حضور و ماندگاری حضور −−

در فضا از طریق بهبود عملکرد و کالبد

نماد −− از حيث وجود  داد که  نشان  بررسی ها 
به  یا  نمادین و  به عنوان عناصری  نشانه،  و 
نشانههای  و  عناصر  وجود  دقيقتر  عبارت 
است.  روبه رو  مشکل  با  بازخوانی  قابل 
و  عناصر  از  باید  می رسد،  نظر  به  بنابراین 
شود  استفاده  فضاها  طراحی  در  نشانههایی 
قابل  فضا  این  استفاده کنندگان  برای  که 

خوانده شدن و رمزگشایی باشد.
که −− می دهد  نشان  بررسی ها  درعين حال 

بودن  خاطره انگيز  حيث  از  فضا  وضعيت 
که  معنی  این  به  است،  نامناسب  نيز  فضا 
خاطره انگيز  فضایی  است  نتوانسته  فضا 
باشد. درعين حال  برای استفاده کنندگان آن 
فعاليت های  بروز  برای  فضا  بودن  نامناسب 
را تأکيد مينماید.  این موضوع  نيز  اجتماعی 
بنابراین ضروری مينماید تا راهکارهایی در 
جهت افزایش احساس خاطره انگيزی فضا از 
طریق ابعاد طبيعی و محتوایی فضا صورت 

پذیرد.
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5- پیوست-نمونه پرسشنامه و تحلیل داده ها
5-1- پرسشنامه

بسمه تعالی

شماره پرسش نامه: ......................................

تاریخ تکميل پرسشنامه: .......................................

با سالم،
شهروند گرامی، این پرسشنامه جهت سنجش ميزان سرزندگی محدوده ميدان تجریش و ميدان قدس طراحيشده است. خواهشمند است با ارائه 

پاسخ های دقيق ما را در جهت دست يابی به نتایج مطلوب و صحيح یاری رسانيد./ با سپاس

الف( ویژگی های فردی پاسخ دهنده
سن:     تحصيالت:      رشته تحصيلی:   جنسيت:     

محل سکونت:  شغل:        
ب( ویژگی های حضور در فضا )حدفاصل میدان تجریش تا میدان قدس(

1- مهم ترین دليل حضور شما در این فضا به چه علت است؟
2- در چه صورتی می توانستيد بيشتر در فضای پياده رو محور مذکور بمانيد؟

3- چه ویژگی خاصی در محور مذکور آن را از سایر محورها متمایز ساخته است؟
4- به چه دالیل دیگری به محدوده ی ميدان تجریش تا قدس مراجعه می کنيد؟ )می توانيد چند گزینه را انتخاب کنيد(

وجود امامزاده   عبوری   شغلی   گردش   خرید  
وجود بانک و مراکز اداری   سایر )نام ببرید(

5- ميزان مراجعه شما به این محدوده چقدر است؟
سایر )نام ببرید( ماهيانه   هفتگی    چند روز در هفته   روزانه  

6- در چه روزهایی بيشتر در این محدوده حضور می یابيد؟
ایام غير تعطيل   ایام تعطيل   

7- در هر بار مراجعه، مدت حضور شما در این محدوده چقدر است؟
چند ساعت   2-3 ساعت   کمتر از 1 ساعت 

8- زمان حضور شما در این محدوده چه زمانی است؟ )می توانيد بيش از یک گزینه را انتخاب کنيد(
اواخر شب اوایل شب )7 تا 10(   عصر   صبح  

9- نحوه حضور شما در فضا با چه کسانی است؟
تنها با دوستان   با خانواده  

10- به چه ميزان محدوده مابين ميدان تجریش و ميدان قدس را بانشاط و سرزنده ارزیابی می کنيد؟
خيلی کم   کم   زیاد   خيلی زیاد  

11- به چه ميزان این محدوده را پاکيزه ارزیابی می کنيد؟
خيلی کم   کم   زیاد   خيلی زیاد  

12- به چه ميزان این محدوده برای شما قابل درک و تصور است؟
خيلی کم   کم   زیاد   خيلی زیاد  
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13- به چه ميزان این محدوده، از حيث ویژگی های محيطی مناسب است؟
خيلی کمکمزیادخيلی زیادج( نمایانگر زیست بوم

بهره گيری از عناصر طبيعی در محدوده )درخت و...(

گرم فصول  در  برای حضور  مناسب  محيط  طراحی  ویژگی های  دليل  به  محدوده  این   آیا 
)روزهای آفتابی و سایه مناسب فضا( است؟

آیا این محدوده به دليل ویژگی های طراحی محيط مناسب برای حضور در فصول سرد است؟

14- به چه ميزان این محدوده، از حيث ویژگی های زیر مناسب ارزیابی می شود؟
خيلی کمکمزیادخيلی زیادد( نمایانگر اجتماع

این محدوده را تا چه حد مناسب برای حضور خود احساس می کنيد؟

تا چه ميزان با حضور در این محدوده، احساس جزئی از فضا بودن می کنيد؟

امنيت روزانه این محدوده چقدر است؟

امنيت شبانه در این محدوده چقدر است؟

به چه ميزان از بودن در این محدوده، احساس راحتی و آسایش می کنيد؟

15- به چه ميزان این محدوده، زمينه فعاليت های زیر را فراهم می آورد؟
خيلی کمکمزیادخيلی زیادد( نمایانگر اجتماع

قدم زدن

ورزش کردن

تماشا کردن دیگران

گپ زدن

نشستن در فضا

برقراری تعامالت اجتماعی

دیدن دوستان

گذران اوقات فراغت

برگزاری مراسم مذهبی )جشن و عزاداری و...(

برگزاری مراسم ملی )دهه فجر و...(

16- این ميدان به چه ميزان پذیرای حضور گروه های زیر است؟
خيلی کمکمزیادخيلی زیادد( نمایانگر اجتماع

مردان

زنان

سالمندان

کودکان و نوجوانان

جوانان

معلولين
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17- کدام یک از کاربری های زیر برافزایش ميزان نشاط و سرزندگی این محدوده افزوده است؟
خيلی کمکمزیادخيلی زیاده( نمایانگر عملکردی

وجود مراکز خرید

وجود تنوعی از کاربری های مختلف

وجود مغازه های خوراکی فروشی

وجود سازمان ها و مؤسسات

وجود بناهای خاص مذهبی و فرهنگی

تاریخی بودن محدوده

18- کدام یک از ویژگی های شبکه ارتباطی بر سرزندگی و نشاط این محدوده افزوده است؟
خيلی کمکمزیادخيلی زیاده( نمایانگر عملکردی

دسترسی مناسب به محدوده

ایجاد فضاهای کافی برای عبور عابرین

ایجاد مکان پارک موتور و ماشين

ایمنی عابران پياده

پيوسته بودن مسير پياده

19- کدام یک از عوامل زیر بر افزایش سرزندگی و نشاط در محدوده افزوده است؟
خيلی کمکمزیادخيلی زیادو( نمایانگر منظر عینی

نورپردازی در شب

وجود فضای سبز

نماهای ساختمان ها

 زیبایی

کف سازی محدوده

وجود المان

وجود عنصر آب و فواره

فضای نشستن

5-2- آمار توصیفی
در این بخش به بررسی مواردی چون، ویژگی های فردی پرسش شوندگان شامل جنسيت، سن، شغل، محل سکونت و... و همچنين 
ویژگی های حضور در فضا مشتمل بر دفعات حضور، ميزان حضور و زمان ماندن در فضا و... در قالب درصد و فراوانی پرداخته می شود.

5-2-1- بررسی ویژگی های فردی پاسخ دهندگان
ویژگی های فردی پاسخ دهندگان مشتمل بر جنسيت، سن، شغل، تحصيالت، رشته تحصيلی، مدت سکونت و محل سکونت است. در 

ادامه درصد و فراوانی در هر یک از شاخص های مذکور، ارائه شده است.
5-2-1-1- جنسیت

همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، پرسشنامه ها به صورت نسبتًا متعادلی بين زنان و مردان توزیع شده است. در جدول زیر 
فراوانی و درصد مشارکت کنندگان ارائه شده است.
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جدول )5-1( فراوانی زنان و مردان مشارکت کننده

جنسیت
پاسخ دهنده

درصدفراوانی

10849,1زن

11250,9مرد

5-2-1-2- گروه های سنی
همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، بيشتر پاسخ دهندگان در طيف گروه های سنی زیر 45 سال هستند. در حدود 20 درصد از 

پرسش شوندگان ميان سال و سالمند هستند. در جدول زیر فراوانی و درصد گروه های سنی مشارکت کننده ارائه شده است.
جدول )5-2( توزیع وضعيت سنی گروه های پاسخ دهنده

سن
پاسخ دهنده

درصدفراوانی

30-207433,6

45-319844,5

60-463616,4

60125,5 سال به باال

5-1-2-3- تحصیالت
درصد   40 حدود  می شود،  مشاهده  که  همان طور  است.  ارائه شده  استفاده کنندگان  تحصيلی  وضعيت  فراوانی  و  درصد  زیر  جدول  در 
نيز  درصد   6 حدود  و  داشته  ليسانس  زیر  تحصيالت  نيز  درصد   40 حدود  درعين حال  دارند.  ليسانس  تحصيالت  پرسش شوندگان  از 
تحصيالتشان زیر دیپلم است. درعين حال حدود 20 درصد مشارکت کنندگان، تحصيالت باالتر از ليسانس دارند. در جدول زیر به تفکيک 

هر یک از رده های تحصيلی برحسب فراوانی و درصد آورده شده است.
جدول )5-3( وضعيت تحصيالت گروه های پاسخ دهنده

تحصیالت
پاسخ دهنده

درصدفراوانی

146,4زیر دیپلم

4821,8دیپلم

209,1فوق دیپلم

8639,1ليسانس

3214,5فوق ليسانس

104,5دکترا

104,5ذکر نشده

5-1-2-4- رشته تحصیلی
بيشتر مشارکت کنندگان  که  نشان می دهد  موردبررسی  ميزان سرزندگی فضای  در سنجش  رشته تحصيلی مشارکت کنندگان  بررسی 
از مشارکت کنندگان در رشته تجربی  انسانی و ریاضی هستند. همچنين حدود 20 درصد  این نظرسنجی، دانش آموخته رشته های  در 
تحصيل کرده اند و زیر 2 درصد در رشته هنر تحصيل کرده اند. در جدول زیر درصد و فراوانی رشته های مختلف تحصيلی پاسخ دهندگان 

ارائه شده است. 
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جدول )5-4( وضعيت رشته تحصيلی گروه های پاسخ دهنده

رشته تحصیلی
پاسخ دهنده

درصدفراوانی

8237,3انسانی

4420تجربی

6238,2فنی

41,8هنر

2812,7ذکر نشده

5-1-2-5- وضعیت اشتغال
بررسی وضعيت اشتغال مشارکت کنندگان نشان می دهد، بيش از نيمی از پاسخ دهندگان کارمند هستند. در این ميان با اختالف زیادی 
حدود 15 درصد، دانشجو بوده و یا شغل آزاد دارند. در سایر گروه های شغلی، درصدها بسيار ناچيز بوده است. در جدول زیر به تفصيل 

فراوانی و درصد وضعيت اشتغال مشارکت کنندگان ارائه شده است.
جدول )5-5( بررسی وضعيت اشتغال مشارکت کنندگان

وضعیت اشتغال
پاسخ دهنده

درصدفراوانی

3415,7دانشجو

41,9بيکار

146,5کارگر

10850کارمند

2813آزاد

125,6خانه دار

125,6بازنشسته

41,8سایر

41,8ذکر نشده

5-1-2-6- محل سکونت
در ادامه، ویژگی های فردی، محل سکونت پرسش شوندگان بررسی شد. در این بخش دو متغير کلی شناسایی شد، مشارکت کنندگانی 
که در منطقه 1 شهرداری زندگی می کنند و گروهی که در خارج از منطقه 1 ساکن هستند. همان طور که مشاهده می شود از ميان 
مشارکت کنندگان حدود 57 درصد خارج از منطقه و تنها 25 درصد در منطقه 1 ساکن هستند. در این ميان حدود 17 درصد به این پرسش 

پاسخ نداده اند. در جدول زیر درصد و فراوانی محل سکونت گروه های مشارکت کننده ارائه شده است.
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جدول )5-6( بررسی محل سکونت گروه های پاسخ دهنده

محل سکونت
پاسخ دهنده

درصدفراوانی

5625,5در منطقه 1 شهرداری تهران

12456,4خارج از منطقه 1 شهرداری تهران

4017,4ذکرشده

5-2-2- ویژگی های حضور در فضا )حدفاصل میدان تجریش تا میدان قدس(
ارتباط  فضا  بودن  سرزنده  چراکه  است،  بررسی شده  سؤال ها  از  متفاوتی  طيف  در  فضا  در  ویژگی های حضور  توصيفی،  آمار  ادامه  در 
مستقيمی با ميزان حضور در فضا دارد. برخی از پرسش های مطرح شده در این بخش شامل دليل حضور، مدت حضور، عوامل مؤثر بر 

کاهش حضور، زمان حضور، دفعات حضور، نحوه حضور و... می باشد.
5-2-2-1- مهم ترین دلیل حضور در فضا

یکی از پرسش هایی که در این بخش مطرح شد، مهم ترین دليل حضور در فضا است. همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، 
حدود 52 درصد، به دليل قرار گرفتن فضا در موقعيت رسيدن به سایر فضاها از آن استفاده می کنند. با اختالفی زیاد، مشارکت کنندگان 
به دليل کار، خرید، تفریح و مراجعه به بيمارستان در فضا حضور می یابند. در جدول زیر درصد و فراوانی دالیل مختلف حضور در فضا 

ارائه شده است.
جدول )5-7( دالیل حضور در فضا

مهم ترین دلیل حضور 
در فضا

پاسخ دهنده

درصدفراوانی

11451,8عبوری

2210خرید

167,3تفریح

125,5اداری

62,7مذهبی

62,7سایر

2611,8کاری

167,3مراجعه به بيمارستان

20,9ذکر نشده

5-2-2-2- عوامل مؤثر بر ماندگاری حضور در فضا
پرسش بعدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر ماندگاری حضور در فضا است. این پرسش به صورت باز مطرح گردید و درنهایت بر اساس تکرار 
و موارد بيان شده پاسخ ها تحليل شد. همان طور که در پاسخ های ارائه شده مشاهده می شود، حدود 40 درصد به ضرورت وجود فضای 
استراحت در محدوده اشاره کرده اند. همچنين حدود 36 درصد از مشارکت کنندگان بر یک عامل غير کالبدی، یعنی نداشتن زمان برای 
ماندن در فضا اشاره کردند، شاید به این دليل که ضرورت حضور آن ها در فضا اجباری است. در جدول زیر به تفکيک ميزان تأثيرگذاری 

هر یک از عوامل بر ماندگاری حضور در فضا آورده شده است.
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جدول )5-8( عوامل مؤثر بر ماندگاری حضور در فضا

عوامل مؤثر بر حضور بیشتر 
در فضا

پاسخ دهنده

درصدفراوانی

8036,4داشتن زمان

8438,2فضای استراحت در محدوده

41,8داشتن جذابيت

20,9خلوت بودن

41,8سرسبزی

83,6وجود خدمات رفاهی چون غذاخوری

62,7داشتن فضای مناسب

41,8نبود گروه های نا به هنجار

20,9تميزی محدوده

2611,8ذکر نشده

5-2-2-3- ویژگی های متمایزکننده محدوده
در ادامه، پرسش باز دیگری مبنی بر ویژگی های متمایزکننده محدوده از سایر خيابان ها مطرح و پس از بررسی نظرات مختلف، ویژگی ها 
در دودسته ویژگی مثبت و منفی دسته بندی شد. از ميان ویژگی های منفی، شلوغی محدوده مؤثرترین عامل )34 درصد( بوده است. در 
ویژگی های منفی در رده های بعدی با اختالف بسيار زیاد، کثيف بودن فضا قرار دارد. در رابطه با ویژگی های مثبت، وجود کاربری های 
ویژه و قدمت محدوده قرار می گيرند که هر یک حدود 10 درصد به خود اختصاص داده اند. در جدول زیر به تفکيک درصد و فراوانی 

شاخص های متمایزکننده فضا از دید پرسش شوندگان آورده شده است.
جدول )5-9( بررسی ویژگی های متمایزکننده فضا

ویژگی های متمایز محدوده
فراوانی

پاسخ دهنده

درصدفراوانی

فی
 من

گی
ویژ

188,2کثيف بودن

63,7تکدی گری

62,7خلوت بودن نسبت به ضلع جنوبی

7433,6شلوغی

62,7حضور گروه های نا به هنجار

20,9ناهمگون بودن محيط

62,7نداشتن استراحت گاه

20,9نداشتن جاذبه

104,5مریضان بيمارستان

241,8وجود کارتون خواب ها
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ویژگی های متمایز محدوده
فراوانی

پاسخ دهنده

درصدفراوانی

بت
 مث

گی
ویژ

20,9دسترسی مطلوب به محدوده

2210کاربری ویژه

104,5وجود اجناس خوب و ارزان

20,9حضور انسان

188,2قدمت محدوده

62,7وجود مغازه ها و بازار

62,7وجود مراکز خرید

41,8پياده راه سازی

167,5ذکر نشده

5-2-2-4- دالیل حضور در فضا
از  بسياری  نخست،  اولویت  در  که  می دهد  نشان  پاسخ ها  گرفت،  قرار  موردبررسی  فضا  در  حضور  مختلف  دالیل  دیگر،  پرسش  در 
پاسخ دهندگان به دليل وجود بانک ها و مراکز خرید به محدوده مراجعه می کنند )78 درصد(. در اولویت بعدی، با اختالفی زیاد، دليل دیگر 
حضور در فضا، خرید کردن، شغلی و رفتن به امامزاده است. در رده های بعدی عبور کردن از فضا و گردش کردن قرار دارند. در جدول 

زیر به تفکيک دالیل حضور در فضا و اولویت های مشارکت کنندگان آورده شده است. 
جدول )5-10( بررسی دالیل حضور در فضا

دلیل حضور در فضا
پاسخ دهنده

اولویت
درصدفراوانی

32,72 از 100 درصد72خرید

18,25 از 100 درصد40گردش

29,13 از 100 درصد64شغلی

29,13 از 100 درصد64وجود امامزاده

204 از 100 درصد44عبوری 

78,21 از 100 درصد172وجود بانک و مراکز اداری

10,96 از 100 درصد24سایر

5-2-2-5- میزان مراجعه به فضا
در ادامه ميزان مراجعه به فضا، مورد پرسش قرار گرفت. همان طور که مشاهده می شود، تنها حدود 12 درصد از پاسخ دهندگان به صورت 
روزانه در فضا حضور می یابند. درعين حال حدوداً 30 درصد از استفاده کنندگان فضا به صورت ماهيانه و یا در فاصله های زمانی بيشتر و 
همچنين حدود 45 درصد از پاسخ دهندگان در بازه های زمانی هفتگی و کمتر از آن در فضا حضور می یابند. در جدول زیر به تفکيک 

ميزان مراجعه به فضا در گروه های تعریف شده ارائه شده است.
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جدول )5-11( بررسی ميزان مراجعه به فضا

میزان مراجعه به فضا
پاسخ دهنده

درصدفراوانی

7411,8روزانه

4020,9چند روز در هفته

3214,5هفتگی

4620,9ماهيانه

2611,8سایر

20,9ذکر نشده

5-2-2-6- زمان مراجعه به فضا
پرسش دیگری که در این بخش مطرح شد، در ارتباط با مراجعه به فضا در ایام تعطيل و غير تعطيل بود، همان طور که بررسی ها نشان 
می دهد، حدوداً 96 درصد از مشارکت کنندگان در ایام غير تعطيل و کاری به فضا مراجعه مينمایند. در جدول زیر زمان مراجعه به تفکيک 

دسته بندی های انجام شده، ارائه شده است.
جدول )5-12( زمان مراجعه به فضا

زمان مراجعه به فضا
پاسخ دهنده

درصدفراوانی

62,7ایام تعطيل

21296,4ایام غير تعطيل

20,9ذکر نشده

5-2-2-7- مدت ماندن در فضا در هر بار مراجعه
در ادامه مدت ماندن در فضا در هر بار مراجعه موردتوجه قرار گرفت. همان طور که نتایج بررسی نشان می دهد، حدود 73 درصد از 
مشارکت کنندگان کمتر از یک ساعت در فضا می مانند، به عبارتی برای انجام فعاليت های ضروری به فضا می آیند و پس از تمام شدن، 

فضا را ترک می کنند. تقریبًا حدود 26 درصد بيشتر از یک ساعت و تا چند ساعت در فضا ميمانند.
جدول )5-13( مدت ماندن در قضا در هر بار مراجعه

مدت ماندن در هر بار 
حضور

پاسخ دهنده

درصدفراوانی

16072,7کمتر از یک ساعت

23013,6 تا 3 ساعت

3013,6چند ساعت

5-2-2-8- زمان حضور در طول روز
پرسش بعدی در رابطه بازمان حضور در فضا در طول روز است. همان طور که مشاهده می شود در اولویت نخست، بيشتر پاسخ دهندگان، 
صبح ها در فضا حضور می یابند؛ شاید به این دليل که علت حضور در فضا برای مراجعه به بانک و... است. در این ميان در اولویت های 
بعدی عصر و اوایل شب است. تنها 9 درصد در اواخر شب در فضا حضور دارند، شاید دليل این امر، ناامنی فضا و نامناسب بودن فضا 

برای حضور و ماندن در فضا و وجود نداشتن کاربری های شبانه باشد.
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جدول )5-14( زمان حضور در طول روز

زمان حضور در طول 
روز

پاسخ دهنده
اولویت بندی

درصدفراوانی

67,31 از 100 درصد148صبح

44,53 از 100 درصد98عصر

49,12 از 100 درصد108اوایل شب

9,14 از 100 درصد20اواخر شب

5-2-2-9- نحوه همراهی در حضور 
پرسش دیگر در ارتباط با نحوه حضور در فضا بوده است، همان طور که از نتایج مشخص است، حدود 82 درصد از استفاده کنندگان 
به صورت تنها در فضا حاضر می شوند. به عبارتی فضا عرصه مناسبی برای انجام فعاليت های گروهی و اجتماعی نيست. تنها حدود 15 

درصد به صورت جمعی در فضا حاضر می شوند. همه این موارد به نوعی نشان دهنده کيفيت پایين فضا است.
جدول )5-15( نحوه همراهی در فضا

نحوه حضور در فضا
پاسخ دهنده

درصدفراوانی

104,5با خانواده

2410,9با دوستان

18081,8تنها

62,7ذکر نشده

5-2-3- ارزیابی وضعیت کلی فضا
در ادامه پيش از بررسی وضعيت فضا از حيث نمایانگرهای مؤثر برافزایش سرزندگی محيط، سه پرسش کلی مطرح شد، این پرسش ها 
از حيث  از ميان مشارکت کنندگان، وضعيت فضا  به نوعی وضعيت کلی فضا را نشان می دهد. همان طور که بررسی ها نشان می دهد، 
به تفصيل فراوانی و درصد پاسخ های  ارزیابی شده است. در جدول زیر  نامناسب  پاکيزه بودن و قابل ادراک بودن خيلی  سرزنده بودن، 

ارائه شده در ارتباط با هر یک از عوامل در طيف خيلی زیاد، زیاد، کم و خيلی کم آورده شده است.
جدول )5-16( ارزیابی وضعيت کلی فضا

قابلیت ادراک محدودهارزیابی میزان پاکیزگی محدودهارزیابی میزان سرزندگی فضا

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

20,90020,9خيلی زیاد

167,383,62410,9زیاد

8840,410045,57031,8کم

11251,411250,96256,4خيلی کم

5-2-4- ارزیابی وضعیت محیطی محدوده
همان طور که بيان شد، یکی از نمایانگرهایی که برافزایش سرزندگی و ميزان حضور استفاده کنندگان نقش دارد، نمایانگر زیست بوم 
است. در ادامه زیر شاخص هایی که بر اساس آن ها می توان وضعيت محيطی محدوده را سنجيد، بررسی شده اند. نتایج این بررسی ها 
نشان می دهد محدوده موردبررسی از حيث وجود هر سه زیر شاخص تبيين شده دارای ضعف است. همان طور که در جدول زیر مشاهده 
می شود، اولویت نامناسب بودن زیر شاخص های این نمایانگر با نامناسب بودن محيط برای استفاده در فصول سرد، و پس ازآن با زیر 
شاخص نامناسب بودن محيط برای استفاده در فصول گرم است. در رتبه بعدی عدم استفاده از فضای سبز در طراحی محيط قرار دارد 
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که زمينه عدم سرزندگی فضا را فراهم آورده است.
جدول )5-17( ارزیابی وضعيت محيطی محدوده

نمایانگر زیست بوم
خیلی زیاد 

)درصد(
خیلی کم )درصد(کم )درصد(زیاد )درصد(

بهره گيری از عناصر طبيعی در محدوده )درخت و...(
-5,540,453,6

5,594,5

مناسب بودن فضا در فصول گرم
0,92,833,962,4

3,796,3

مناسب بودن فضا در فصول سرد
-0,926,672,5

0,999,1

5-2-5- ارزیابی وضعیت اجتماعی در محدوده
پرسش های بعدی در ارتباط با بررسی وضعيت محيط از حيث ابعاد اجتماعی است. در بررسی این نمایانگر سه پرسش کلی مورداستفاده 
قرارگرفته است: پرسش در ارتباط با شاخص های کلی وضعيت حضور در فضا؛ پرسش در ارتباط با انواع فعاليت در فضا و گروه های 

مختلف استفاده کننده از فضا.
5-2-5-1- بررسی شاخص های کلی نمایانگر اجتماع 

ابتدا به بررسی عوامل اجتماعی که بر کاهش یا افزایش ميزان سرزندگی فضای منتخب تأثير دارند،  در بررسی نمایانگر اجتماع، در 
پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد از ميان زیر شاخص های مختلف تبيين شده در این بخش دو زیر شاخص امنيت شبانه و 
امنيت روزانه از دید استفاده کنندگان برافزایش ميزان سرزندگی فضا تأثير دارند و محيط از این حيث وضعيت نسبتًا مطلوبی دارد. از ميان 
سایر شاخص های اجتماعی تأثيرگذار، دو شاخص مناسب بودن فضا برای حضور و راحتی و آسایش در محيط در این محدوده نامناسب 
ارزیابی شده اند. در ارتباط با شاخص احساس تعلق به دليل نزدیک بودن جمع تجمعی طيف زیاد و کم، نمی توان نظر قطعی را ارائه 
نمود. در جدول زیر به تفصيل فراوانی و درصد پاسخ های ارائه شده در ارتباط با هر یک از عوامل در طيف خيلی زیاد، زیاد، کم و خيلی 

کم آورده شده است.
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جدول )5-18( ارزیابی وضعيت شاخص های کلی نمایانگر اجتماع

خیلی کم )درصد(کم )درصد(زیاد )درصد(خیلی زیاد )درصد(نمایانگر اجتماعی

مناسب برای حضور
1127,554,17,3

38,561,5

جزئی از فضا بودن
12,837,628,421,1

50,549,5

امنيت روزانه
16,546,826,610,1

57,836,7

امنيت شبانه
20,237,635,86,4

57,842,2

راحتی و آسایش
11,923,936,727,5

35,864,2

5-2-5-2- بررسی انواع فعالیت ها در فضا
پرسش بعدی در بررسی نمایانگر اجتماع، بررسی مناسب بودن محيط برای انواع فعاليت ها در فضا است که بر ميزان سرزندگی فضای 
فعاليت ها در  تمامی  برای وقوع  تعریف شده، فضا  فعاليت های  از ميان طيف مختلف  بررسی ها نشان می دهد  نتایج  دارد.  تأثير  شهری 
از نوع فعاليت های اختياری و اجتماعی  نامناسبی است. همان طور که در ليست فعاليت ها قابل مالحظه است، این فعاليت ها،  وضعيت 
هستند. از حيث نامطلوب بودن فضا برای بروز فعاليت، همان طور که نتایج نشان می دهد، فضا در وهلهی اول برای فعاليت های اختياری 
چون ورزش کردن نامناسب است و در اولویت های بعدی برای فعاليت های چون نشستن در فضا، دیدن دوستان، گپ زدن، قدم زدن و 
گذران اوقات فراغت نامناسب است )بين 85 تا 96 درصد نامناسب(. در رتبه های بعدی و با اختالف تقریبًا زیاد فضا برای سایر فعاليت ها 
چون تماشا کردن دیگران و برگزاری مراسم های مختلف نامناسب ارزیابی شده است. در جدول زیر به تفصيل فراوانی و درصد پاسخ های 

ارائه شده در ارتباط با هر یک از عوامل در طيف خيلی زیاد، زیاد، کم و خيلی کم آورده شده است.
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جدول )5-19( بررسی انواع فعاليت ها در فضا

نمایانگر اجتماعی
)انواع فعالیت ها(

خیلی کم )درصد(کم )درصد(زیاد )درصد(خیلی زیاد )درصد(

قدم زدن
4,67,328,459,6

11,988,1

ورزش کردن
-1,816,481,8

1,898,2

تماشا کردن دیگران
9,130,037,323,6

39,160,9

گپ زدن
0,99,119,1 70,9

1090

نشستن در فضا
0,92,822,973,4

3,796,3

برقراری تعامالت اجتماعی
13,62025,540,9

33,666,4

دیدن دوستان
0,93,695,567,3

3,6995,5

گذران اوقات فراغت
2,71029,157,3

12,786,4

 برگزاری مراسم مذهبی )جشن
و عزاداری و...(

14,531,820,932,7

46,353,6

 برگزاری مراسم ملی )دهه
فجر و...(

1024,518,247,3

34,565,5

5-2-5-3- مشمولیت پذیری فضا
پرسش بعدی در بررسی وضعيت محدوده از حيث نمایانگر اجتماع، در ارتباط با مشموليت پذیری فضا است. بررسی این پرسش نشان 
می دهد از دید استفاده کنندگان فضای موردبررسی برای سالمندان و معلولين نامناسب ارزیابی شده است. اما برای سایر گروه ها شامل 
مردان، زنان و... مناسب است. در این ميان در اولویت نخست فضا برای مردان، سپس زنان و پس ازآن جوانان مناسب ارزیابی شده است، 
اما در ارتباط با کودکان و نوجوانان، با توجه به نزدیک بودن پاسخ ها در دو طيف زیاد و کم، نمی توان نظر قطعی را بيان نمود. در جدول 
زیر به تفصيل فراوانی و درصد پاسخ های ارائه شده در ارتباط با هر یک از عوامل در طيف خيلی زیاد، زیاد، کم و خيلی کم آورده شده است.
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جدول )5-20( بررسی مشموليت پذیری گروه های مختلف در فضا
نمایانگر اجتماعی

)مشمولیت پذیری فضا(
خیلی کم )درصد(کم )درصد(زیاد )درصد(خیلی زیاد )درصد(

زنان
4348,67,50,9

91,68,4

مردان
33,651,411,23,6

9515

سالمندان
1,926,432,139,6

28,371,7

کودکان و نوجوانان
12,137,42921,5

49,550,5

جوانان
19,638,330,811,2

57,942,1

معلولين
11,230,838,319,6

42,157,9

5-2-6- ارزیابی وضعیت عملکردی فضا
در این بخش به بررسی وضعيت عملکردی محدوده از حيث تأثيرگذاری کاربری های موجود در محدوده و الگوی شبکه دسترسی بر 

سرزندگی فضای منتخب پرداخته می شود.
5-2-6-1- ارزیابی تأثیر کاربری های محدوده بر سرزندگی فضا

همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، وجود مراکز خرید، تاریخی بودن محدوده و تنوع کاربری ها ازجمله زیر شاخص هایی هستند 
که بيش از 62 درصد از دید استفاده کنندگان فضا، مناسب ارزیابی شده اند و بر سرزندگی فضا تأثير دارند. در این ميان وجود سازمان ها و 
مؤسسات از دید استفاده کنندگان فضا بر سرزندگی فضا تأثير ندارد. در رابطه با تنها شاخص باقی مانده، یعنی وجود مراکز خوراکی فروشی، 
به دليل نزدیک بودن پاسخ ها در طيف زیاد و کم، نمی توان نظر قطعی داد. در جدول زیر به تفصيل فراوانی و درصد پاسخ های ارائه شده 

در ارتباط با هر یک از عوامل در طيف خيلی زیاد، زیاد، کم و خيلی کم آورده شده است.
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جدول )5-21( بررسی تأثير کاربری ها بر سرزندگی فضا

خیلی کم )درصد(کم )درصد(زیاد )درصد(خیلی زیاد )درصد(نمایانگر عملکرد )کاربری ها(

وجود مراکز خرید
38,231,818,211,8

7030

 وجود تنوعی از کاربری های
مختلف

19,143,623,613,6

62,737,3

وجود مغازه های خوراکی فروشی
26,432,729,1 11,8

50,140,9

وجود سازمان ها و مؤسسات
8,229,133,629,1

37,362,7

 وجود بناهای خاص مذهبی و
فرهنگی

18,237,328,216,4

55,544,5

تاریخی بودن محدوده
16,446,423,613,6

62,837,3

5-2-6-2- ارزیابی تأثیر ویژگی های شبکه دسترسی بر سرزندگی فضا
در بررسی نمایانگر عملکرد، بعد دوم موردبررسی، سنجش و ارزیابی وضعيت دسترسی و مسيرهای محدوده است. بررسی ها نشان می دهد 
که از ميان زیر شاخص های موجود: دو شاخص دسترسی مناسب به فضا و فضای مناسب و کافی برای عبور و حضور عابرین و یا به 
عبارتی عریض بودن فضا، از دید استفاده کنندگان مناسب ارزیابی شده اند. محدوده موردبررسی از حيث تأمين فضا برای پارک اتومبيل و 
ایمنی نامناسب ارزیابی شده است. در رابطه با شاخص پيوستگی مسير پياده نيز به دليل نزدیکی طيف زیاد و کم در پاسخ دهی، نمی توان 
نظر قطعی داد. در جدول زیر به تفصيل فراوانی و درصد پاسخ های ارائه شده در ارتباط با هر یک از عوامل در طيف خيلی زیاد، زیاد، کم 

و خيلی کم آورده شده است.
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جدول )5-22( بررسی ارزیابی تأثير شبکه بر سرزندگی فضا

خیلی کم )درصد(کم )درصد(زیاد )درصد(خیلی زیاد )درصد(نمایانگر عملکرد )دسترسی(

دسترسی مناسب به محدوده
39,134,5206,4

73,626,4

 ایجاد فضاهای کافی برای عبور
عابرین

24,539,130,95,5

73,636,4

ایجاد مکان پارک موتور و ماشين
6,413,62060

2080

ایمنی عابران پياده
12,733,641,710,9

46,353,6

پيوسته بودن مسير پياده
12,736,436,414,5

49,150,9

5-2-7- ارزیابی وضعیت منظر عینی در محدوده
در این بخش به بررسی شاخص هایی که در بررسی نمایانگر منظر عينی می توانند برافزایش سرزندگی یا کاهش آن تأثير داشته باشند 

پرداخته می شود.
5-2-7-1- ارزیابی تأثیر ویژگی های منظر عینی بر سرزندگی فضا

بررسی ها نشان می دهد در رابطه با ویژگی های محيط بصری، وضعيت محدوده توسط استفاده کنندگان فضا نامناسب ارزیابی شده است. 
تنها در ارتباط با شاخص نورپردازی فضا در شب، شرایط محدوده نسبتًا مناسب ارزیابی شده است. بررسی ها حاکی از آن است که فضا 
در اولویت های نخست از حيث فضای نشستن، وجود المان، وجود عنصر آب، سرسبزی و زیبایی با ضعف جدی روبه رو است. در رتبه 
بعدی نماهای ناهماهنگ در محيط بر نامناسب ارزیابی شدن محيط تأثير داشته است. درعين حال با اختالف زیاد نسبت به سایر موارد، 
کف سازی محدوده نيز بر نامناسب ارزیابی شدن منظر تأثير داشته است. در جدول زیر به تفصيل فراوانی و درصد پاسخ های ارائه شده در 

ارتباط با هر یک از عوامل در طيف خيلی زیاد، زیاد، کم و خيلی کم آورده شده است.
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جدول )5-23( بررسی تأثير ویژگی های منظر عينی بر سرزندگی فضا

خیلی کم )درصد(کم )درصد(زیاد )درصد(خیلی زیاد )درصد(نمایانگر منظر عینی

نورپردازی در شب
23,634,531,810

58,141,8

وجود فضای سبز
1,84,518,275,5

6,393,6

نماهای ساختمان ها
2,710,919,167,3

13,686,4

زیبایی
2,78,219,170

10,989,1

کف سازی محدوده
12,734,522,730

47,252,7

وجود المان
0,94,526,468,2

5,594,5

وجود عنصر آب و فواره
0,91,83,693,6

2,797,3

فضای نشستن
-2,715,581,1

2,797,3




