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Background: The vitality of urban environments is an issue that has been neglected in planning, studies 
and architectural designs in Iran. Nowadays, providing vitality in residential complexes -especially in 
open and semi-open spaces, where residents spend most of their time in their place of residence- has 
become one of the main concerns of management systems in urban planning especially in developed 
countries. Since people's vitality is directly related to improving their quality of life; therefore, 
addressing this issue is of great importance. 
Objectives: The objective of this article is identifying and categorizing the components and indices that 
effect on vitality, and finally developing a theoretical model of vitality in open and semi-open spaces. 
Methodology: The research method of this article is qualitative-quantitative meta-analysis and the 
research tool is purposeful sampling with statistical data analysis. 
Results: According to the studies based on the analysis of the opinions of 15 relevant experts, the 
priority of formal, functional, environmental, social and cultural components are the most effective 
components, respectively, in relation to the vitality. 
Conclusion: Quantitative results of this study showed that the use of natural elements, proper lighting, 
and physical diversity in "formal component", diversity of uses and security in "functional component", 
environmental cleanliness, harmony with nature, and climate comfort in "environmental component", 
recreational activities and the ability to be present in the "social component", identity and sensory 
richness in "cultural component" were effective in achieving a sense of vitality with the highest 
quantitative percentage. The final achievement of this study is explaining the theoretical model of 
communication between the components of vitality in open and semi-open residential spaces. 

Highlights: 
Components affecting vitality in open and semi-open spaces were the highest priority of the formal component and the 
lowest priority of the cultural component. 
Utilization of natural elements, proper lighting, and physical diversity in "formal component", diversity of uses and 
security in "functional component", environmental cleanliness, harmony with nature, and climatic comfort in the 
"environmental component", recreational activities and the ability to be present in the "social component", identity and 
sensory richness in "cultural component" with the highest percentage have been effective in achieving a sense of 
vitality. 
 

 
1 The present article is an excerpt from the Ph.D. dissertation entitled "Explaining the Strategic Principles of Open and Semi-open Spaces 
Design of Residential Complexes based on Improving the Vitality of Residents (Case Study: Residential Complexes in Rasht)" written by 
Mahsa Molaei Hashjin in Bushehr Islamic Azad University advised by Dr. Amirreza Karimi Azeri and Dr. Baqer Karimi and consultied by Dr. 
Jamaladdin Mahdinezhad. 
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سرزندگی، فضای باز و  ها:کلید واژه
ی، نیمه باز، مؤلفه فرمی، مؤلفه عملکرد

مؤلفه زیست محیطی، مؤلفه اجتماعی، 
 مؤلفه فرهنگی

های معماری ایران از آن غفلت ها، مطالعات و طراحیریزیهای شهری موضوعی است که در برنامهسرزندگی محیطبیان مسأله: 

نین بخش زیادی از های مسکونی به ویژه در فضاهای باز و نیمه باز که ساکشده است. امروزه تامین نشاط و سرزندگی در مجتمع
های مدیریت در برنامه ریزی شهری در کشورها، به های اصلی نظامگذرانند به یکی از دغدغهزمان خود را در محل سکونت خود می

 مستقیمی رابطه هاآن زندگی کیفیت بهبود با افراد سرزندگی میزان که آنجایی از ویژه در کشورهای توسعه یافته، تبدیل شده است.

  است. برخوردار واالیی اهمیت از موضوع این به پرداختن بنابراین دارد؛

های موثر بر سرزندگی و در نهایت تدوین مدل نظری سرزندگی ها و شاخصهدف مقاله حاضر شناسایی و دسته بندی مولفه هدف:

 باشد.در فضاهای باز و نیمه باز می

کمی و ابزار تحقیق، نمونه گیری هدفمند )روش دلفی( با شیوه تحلیل  -روش تحقیق در این مقاله به شیوه فراتحلیل کیفی روش:

 باشد.ها میآماری داده

در رابطه با سرزندگی به ترتیب اولویت  متخصصین مربوطه، 15بر اساس تحلیل نظرات با توجه به مطالعات انجام گرفته : هایافته

 شوند.ها محسوب میؤثرترین مؤلفهم های فرمی، عملکردی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگیمولفه

مولفه »ی در کالبد تنوعمناسب،ینورپردازی،عیاز عناصر طب یریگ نتایج کمی این تحقیق نشان داده است که بهره: گیرینتیجه

مؤلفه زیست »ی درمیاقل شیآسا،عتیبا طب یهمسازی،طیمحی زگیپاک،«مولفه عملکردی»ها، امنیت در ، تنوع کاربری«فرمی
با باالترین « مؤلفه فرهنگی»، هویت و غنای حسی در «مؤلفه اجتماعی»های تفریحی و قابلیت حضورپذیری در فعالیت ،«محیطی

های عامل اند. دستاورد نهایی این تحقیق تبیین مدل نظری ارتباطی میان مؤلفهدر تحقق حس سرزندگی مؤثر بودهدرصد کمی 
 باز مسکونی است. تحقق سرزندگی در فضاهای باز و نیمه

 نکات برجسته:
 باشد.ترین اولویت مؤلفه فرهنگی میهای مؤثر بر سرزندگی در فضاهای باز و نیمه باز باالترین اولویت مؤلفه فرمی و پایینمؤلفه

ی زگیپاک، «ه عملکردیمؤلف»ها، امنیت در ، تنوع کاربری«مؤلفه فرمی»ی در کالبد تنوعمناسب،  ینورپردازی، عیاز عناصر طب یریگبهره 
، «مؤلفه اجتماعی»های تفریحی و قابلیت حضورپذیری در ، فعالیت«مؤلفه زیست محیطی»ی در میاقل شیآسا، عتیبا طب یهمسازی، طیمح

 اند.با باالترین درصد کمی در تحقق حس سرزندگی مؤثر بوده« مؤلفه فرهنگی»هویت و غنای حسی در 

 
-مسکونی مبتنی بر ارتقا سرزندگی ساکنین )مورد پژوهش: مجتمع هایتبیین اصول راهبردی طراحی فضاهای باز و نیمه باز مجتمع»مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری با عنوان  1 

الدین که توسط مهسا موالیی هشجین در دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر با راهنمایی دکتر امیررضا کریمی آذری و دکتر باقر کریمی و مشاوره دکتر جم است «های مسکونی شهر رشت(
 است.نژاد نگارش شدهمهدی

های مسکونی )مفهوم، تحلیل سرزندگی در فضاهای مجموعه(. 1044. )موالیی هشجین، مهسا، کریمی آذری، امیررضا، کریمی، باقر، مهدی نژاد، جمال الدین :ارجاع به این مقاله

  doi: 10.22124/UPK.2021.17094.1517 .121-111 ،(1)5 ،شهرسازی دانش .های تأثیرگذار(ها و شاخصمؤلفه
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 1044 هارب ،192-111، 1شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 بیان مسئله 
عنوان یک موجود زنده در نظر بگیریم برای ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیازمند است. بهباز مسکونی را  هایاگر فضا

خانه ی بالفصل رونیو محل گذران اوقات فراغت در مکانِ ب عتیساکنان با طب وندیبستر پ یمسکون هایساختمان نیباز ماب هایفضا
آرامش، ارتباط با  ،یتعامالت اجتماع یبرا ییدر ارائه فضای باز عموم یو ضرورت فضا تیاهم(. 1931یب، )معصومی و میرخط است

استفاده کننده، اساس  هایازین درک(. 6111، 1عباسی، آاللوچ و برملی) اوقات فراغت است هایتیفعال یفرصت برا جادیو ا عتیطب
 نیا انجام هنگام در شتریب حضوری برا قیتشو و هاآن هایتیفعال لیتسه جذب مردم، یباز مطلوب برا یهر فضا یبرا یطراح

مهم است که  یاجنبهعنوان بهمردم  دگاهیباز، از د یفضا یکالبد هایاز مشخصه تیفیک نیا(. 6119، 6)فرانسیس است هاتیفعال
 را ساکنینروزانه  زندگی محیط و زمان زا ایعمده بخش فضاها (. این6113، 9)بک شودیم یزندگ تیفیو ک تیموجب بهبود رضا

، اجتماعی تعامالتحضور پذیری ساکنین، تقویت در  تواندمی فضاها این کیفیت ارتقای دلیل همین به، دهند می اختصاص خود به
وانی رشد و توسعه و پیشرفت هر کشور در ابتدا به سالمت جسمی و روحی و رباشد.  مؤثر آنانایجاد حس تعلق خاطر و سرزندگی 

مردم بوده است.  یتعامالت اجتماع یتاکنون بستر کالبد ربازیاز د یعموم باز هایفضامردم، به عبارتی سرزندگی افراد وابسته است. 
-به گرانیشدن توسط د رفتهیپذ یبرا یاپهنه ت،یها و هودر تفاوت یها، کنکاشتیآزمودن واقع یارائه نقش و برا یبرا یمکان

و  یخاص و عام و شخص نیو رابطه ب دهیانجام ادافر رینسبت به خود و سا شتریب یمکان به آگاه نیا ها درکه تفاوت یطور
و  یجنس ،یسن هایفضاها، استفاده تمام گروه نیاکیفیت رو بهبود  نیا (. از1931پور،  یسپارد )مدنیرا به بوته تجربه م یرشخصیغ

جذاب  یشهر یمتنوع و ساخت زندگ یها با عملکردهامکان نیا زین با تجهاستفاده کنندگا یزندگ تیفیو ارتقاء ک لفمشاغل مخت
(. افزایش کیفیت سرزندگی و تشویق مردم 6112، 1آلتوگو  ییگیت ،)تورل ددار یرا در پ یقابل زندگ یها طیمح جادیو معنادار و ا

است؛  مؤثرسالمت اجتماعی شهروندان نیز  ها و شهر خواهد شد و برهای شهری موجب بهبود و ارتقای آنفضا در به حضور بیشتر
توان حس تعلق به مکان را در شهروندان افزایش داده و از حضور مردم در فضاهای ای که از طریق تقویت سرزندگی میگونهبه 

 شهری به نحو مطلوبی در جهت تحقق اهداف بلند مدت شهر استفاده نمود. بنابراین ضرورت تقویت سرزندگی فضاها و بعضاً
 که هاییراه از(. 1911)پاکزاد،  گرددای مطرح در حوزه شهرسازی ظاهر میهترین پارادایمه عنوان یکی از مهممحالت شهری ب

 و چیستی انسان که هاییمکان اولین زیرا است؛ مسکونی هایمجتمع باز فضاهای سرزندگی باشد، مؤثر سرزندگی ایجاد در توانمی
 شود، برقرار باز فضاهای مختلف ابعاد میان توازن تعامل، درصورتی که و است سکونتی مناطق وزد،آممی آن در را زندگی معنای

 محیطی ایجاد سرزندگی درنتیجه و شودمی فراهم فضاها این در مختلف هایفعالیت در مشارکت افراد برای فعال حضور امکان

اضر تدوین مدل نظری سرزندگی در فضاهای باز و نیمه باز هدف اصلی پژوهش ح (.1931زی، یگانه و بمانیان، )شهبا شد خواهد
مؤثر بر سرزندگی فضاهای باز و نیمه باز مدل نظری  هایشاخص و معیارها ادامه با شناسایی، که در استهای مسکونی مجتمع

این  تحقیقاصلی ؤال . ساستگذار بر سرزندگی تأثیرهای ها و شاخص مؤلفهدرباره مفهوم، تدوین خواهد شد. سوال اصلی پژوهش 
 است؟  و متغیرهایی هامؤلفه چه بر مشتمل های مسکونیدر فضاهای باز و نیمه باز مجتمع سرزندگی نظری مدل است که

 مبانی نظری 

  معنای سرزندگی
 معادالتی فارسی واژگان در .است شده معنی بودن نشاط با و سرزنده چگونگی و حالت دهخدا فرهنگ در سرزندگی اصطالح

 رکاربردتریناز پ «رضایت و حیات حس نشاط، ،شادابی شادی،» :چون کلماتی .شودمی استفاده سرزندگی مفهوم برای زیادی

 داشتن معنای در روانشناسی سرزندگی به(. ب 6115، 5و حسینی، کریمی آذری )کوشالی، پرویزی هستند سرزندگی واژه معادالت

، 1)رایان و فردریک کنندمی خود وجود در انرژی و سالمتی شوق، و شور احساس دافرا که است شده تعریف روحی و جسمی انرژی

                                                           
1 Abbasi, Alalouch, & Bramley 
2 Francis 
3 Beck 
4 Turel,Yigit & Altug 
5 Kooshali, Parvizi, Karimi Azeri, Hosseini 
6 Ryan & Frederick 



115 

 

 

 و همکاران ی هشجینیوالم.../ تحلیل سرزندگی در فضاهای

پذیر است. این تأثیرگذار و تأثیرو پویایی و برقراری ارتباط با محیط اطراف است که در این ارتباط  سرزندگی، حالتی از نشاط(. 1332 
مطرح « های سرزندهخیابان»با نام  1311در سال  1اپیالرددر ابتدا در ادبیات تخصصی طراحی شهری در اثر کالسیک دونالد  واژه
رنده داند و فراهم آورا مناسب برای زندگی می 9( در لغت نامه شهرسازی، سرزندگی یا لیوابیلیتی6115)کوان،  «6رابرت کوان»شد. 

 (.1931)ذاکر حقیقی،  کندکیفیت زندگی مطلوب تعریف می

 های انسانیسرزندگی از دیدگاه روانشناسی و نیاز

 شود. به عبارت دیگر،ندگی اطالق می( شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت ز1311) 1به نظر وینهوون
ها، منهای دردها و ترکیبی از مجموع لذترا  شادکامی 5برد. آیزنکخود لذت می شادمانی به این معناست که فرد چقدر از زندگی

آورند، ر معیارهای شادمانی نمره باال میدکه  کند. به نظر او، افرادیاضافه حداقل عاطفه منفی معرفی می حداکثر عاطفه مثبت به
دانند و با جهان در صلح و تفاهم ارزش میبا  افرادی شاد، خوشبین و سالم و از این که وجود دارند راضی هستند، زندگی را عموماً

فراد یوس بوده و با جهان در تضاد هستند. اأم شود از نظر شخصیتی بدبین، غمگین ویها کم مهستند. برعکس، کسانی که نمره آن
ها بیشتری دارند و نسبت به کسانی که با آن گیرند، روحیه مشارکتیتر تصمیم میکنند، آسانشاد، احساس امنیت بیشتری می

ها بیشتر است، طول عمر بیشتری آنروانی  نی و(، سالمت جسما1611، 1)مایرز کننداحساس رضایت می کنند، بیشترزندگی می
یکی از مسائلی که در دنیای امروز توجه زیادی را به رواقع د .کنندهای بیشتری کسب میر شغلی و اجتماعی، موفقیتدارند و از نظ

ی سرشار از سرزندگی را به عنوان تجارب درون( 6119) 2است. بوستیک و سرزندگی خود جلب کرده است، بحث بهزیستی ذهنی
ز تهدید داند. این انرژی، از منابع درونی و نه اان انرژی سرچشمه گرفته از خود میانرژی معرفی کرده است. او سرزندگی را به عنو

 است که تحریک و اجباری به انجام آندیگر سرزندگی احساس سرزنده بودن  گیرد؛ به عبارتاشخاص در محیط سرچشمه می
سرزندگی با مواردی از قبیل؛ تمامیت امل روان شناختی ارتباط دارد. حس ر برجسته با سایر عون یک متغینیست. سرزندگی به عنوا

دهد که سرزندگی با سالمت روان و هیجانات مثبت مرتبط همراه است. مطالعات نشان می نفس و خودشکوفایی و عزت و استقالل
 (.1912، )کشاورز، مولوی و کالنتری است

 اه معماری و شهرسازیسرزندگی از دیدگ
 و پویایی وی .داندمی دیگران تماشا کردن و افراد بین مفید تعامالت و برخوردها برقراری امکان را خیابان سرزندگیین جکوبز ج

 -روانی و اجتماعی -اقتصادی مثبت آثار به و داندپرازدحام می و متراکم پیچیده، شهری مراکز گرو در را شهر زنده بودن احساس
 هایورودی شهری فضاهای سرزندگی در مؤثر عوامل از یکی کریر نظر (. از1311، 1)جیکوبز دکنمی اشاره مراکز اینگونهفی عاط

 خود حیاتی فعالیت از شهری فضای تا شود باز میدان یا خیابان داخل به است بهتر که فضاهاست گونهاین مجاور هایساختمان

 داندمی آن جز و هاکاربری مراتب توزیع سلسله روزی،شبانه هایفعالیت اراضی، کاربری طاختال در را او سرزندگی .نشود محروم
موجودات زنده که سالمت و بهزیستی افراد و بقا  شودمی(. از نظر لینچ محیطی سکونتگاه خوب تلقی 6115، 3فرد)حبیبی و بهنامی 

 انجمن ژورنال درکه  «شهری طراحی مانیفست یک سوی به» مقالۀ در 11اپلیارد دونالد و جیکوبز (. آلن1311، 11)لینچ را تامین کند

. 9 کنترل؛ و هویت. 6 سرزندگی؛. 1: برشمردند چنین را شهری طراحی برای الزم هایکیفیت ،ه استیافت انتشار آمریکا شهرسازان
 همه برای محیطی و شهری اتکاییخود. 1 همگانی؛ و اجتماعی زندگی. 5 معنا؛ و اصالت. 1 شادی؛ و تخیل ها،فرصت به دسترسی

 صورت به را سرزندگی است، شده منتشر 1133 سال در که شهرها سازی سرزنده کتاب در «16لنارد هانری(. »1931)ذاکرحقیقی، 
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 عمومی، هایعرصه در مردم رسمی غیر آمدن هم گرد امکان ها،آن صدای شنیدن و مردم تماشای امکان کند:تعریف می زیر

 و یکدیگر برای شهروندان همه شدن ارزش قائل و تایید عمومی، هایعرصه در نوجوانان کودکان و برای شدن یاجتماع فرصت
ومی در آن دارای ل شهری است که فضاهای عمشهر سرزنده از دید یان گ (.1931)دادپور،  ساکنان هایآگاهی و به معرفت احترام

 که گل یان (.1321، 1)گل دعوت کننده بوده و به آسانی قابل استفاده هستند هستند چرا که این فضاهای بیرونیعملکرد و کارایی 

 و آهسته مرور و عبور امکان که داندمی سرزنده نظر این از را فضایی است پرداخته اجتماعی مسائل بحث به بیشتر خود مطالعات در
-فعالیت تنوع« 6چپ من»از نظر  (.1931، جوکندان نمازیو پرویزی، کریمی آذری  )باحقیقت منگودهی، باشد فراهم پیاده فعالیت

 9کرمونا و (. پانتر1331)چپ من،  است مکان سرزندگی از شاخصی دهد،می رخ روز در ساعت 61 در مکان یک در که هایی
 لحاظ به که را هاییسرانجام کیفیت شده، مطرح محیطی هایکیفیت بررسی و طرح شهری سه و هفتاد تحلیل از ( پس1332)

 منتشر ،"«شهری برنامه ریزی ابعاد طراحانه» خود، اثر در محیطی هایکیفیت ترینمهم عنوان داشتند، با بیشتری درصد فراوانی

 و ساختمان فرم کیفیت شهر، فرم کیفیت کیفیت دیدها، شهری، منظر محیطی،زیست پایداری از: ها عبارتندکیفیت این نمودند.
)حجم تردد عابر پیاده( در طی تمام طول روز و شب، مری سرزندگی را به تعداد افراد در خیابان گوجان مونت جمعی. کیفیت فضاهای

های زندگی در خیابان و به طور کلی احساس زنده فعالیترخدادهای فرهنگی و مراسم طی سال، حضور استفاده از خدمات، تعداد 
 که است خالقیت و نوآوری سرزندگی ایجادکننده اصلی عامل دریالن عقیده به (.1331، 1)مونتگومری داندبودن مکان وابسته می

-زیست و سرزنده شهر یک شناسایی برای را مؤثر معیاراو  .سازدمی سرزنده نتیجه در و کارا ، خودکف پایدار، را شهری فضای یک

 ظرفیت مساعی، تشریک و ارتباط خالقیت، تمایز، و هویت امنیت، و ایمنی دسترسی، تنوع، افراد، مفید تراکم شمارد:پذیر برمی

 :نمایدمی معرفی چنین این را جوش و جنب پر و عمومی مکان یک بر مؤثر عوامل پامیر (.6111، 5)الندری رقابت سازمانی و
خرده  مراکز نزدیکی در عالوه به .باشد افراد از کثیری جمع پذیرای که باشد ایگونه به بایستی موفق عمومی فضای یک جایگاه

 هدف هفت»انتشار با  (. سالزانو6111، 1)پامیر کاربری( )اختالط گردد فعالیت پیاده کننده تولید و جاذب که گونه ای به باشد شیفرو

 و خوشبختی شهر، در اجتماعی زندگی وجود داشتن، هویت از عبارت را سرزندگی ،1332 سال در «سرزنده شهر به نیل برای
 هایمؤلفه بوسیله را سرزندگی بحرینی دکتر ایران در (.1332، 2)سالزانو دانمی اکولوژیکی پایداری و اشخاص و اجتماع پیشرفت

 خیابان، کنار هایعالیتف اصلی، هایجاده و مراکز جوار در زیاد تراکم حیاتی، مراکز وجود هیجان، و زندگی حس :کندمی تعریف زیر

 فضاهای سرزندگی در گذارتأثیر مؤلفه دو عنوان به را پذیریفعالیت و تنوع کزاد(. پا1916)بحرینی،  غیرمستمر یا مستمر هایفعالیت

 واژه معادل را شهری سرزندگی است رسانده انجام به شهری سرزندگی با رابطه در که پژوهشی در گلکار کوروش .داندمی شهری

 دیگر عبارت به نماید،می تعریف شهری طراحی فیتکی سازنده هایمؤلفه از یکی عنوان به را آن و دانسته 1لیولینس یا ولیوابیلیتی 

 آموزندگی، تعلق، رنگ حسی، غنای زمان، حس بصری، شخصیت خوانایی، شامل دیگر کیفیت 11 همراه به سرزندگی است معتقد

 طافانع امنیت، و ایمنی اقلیمی، آسایش همگانی، عرصه کیفیت بودن، شمول همه فرم، کاربری و اختالط حرکت، و نفوذپذیری

 .(1911)گلکار،  آفریندمی را شهری طراحی کیفیت نام به ای پدیده محیطی، پاکیزگی و کارایی-انرژی طبیعت، با همسازی پذیری،

 بر سرزندگی مؤثرعوامل 

 چشم انداز مطلوب
خود، دیدن و کالن در توجیه نظریه  (.1113، 3)کالن شودمیشهر به مثابه کلیتی از توده و فضا، از طریق روابط بصری درک 

تواند بیانگر نظم میان عناصری باشد و در تکوین محیط استفاده داند که مینقطه آغازین در درک کلیت شهر می تجربه بصری را
شود. بر این اساس با بررسی ساز و کار خلق روابط بصری میان اجزا در محدوده دید ناظر پیاده و ایجاد پیوستگی از طریق شناسایی 
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 و همکاران ی هشجینیوالم.../ تحلیل سرزندگی در فضاهای

بودن خصوصیت  متناسب انداز مطلوب به مفهوم(. چشم1916)توسلی،  شودهنده، مفهوم کلیت بصری تعریف میدعناصر پیوند 
بنا و  انیرابطه م فیت رنگ و مصالح ویب بندی، ککینوازی کالبد فضا یا ترچشماست.  مزبور محیط معنی و با عملکرد بصری محیط

های آلودگی وجود نبود تیها، ارتباط بصری با نقاط مختلف و در نهاع فرمتنو آزار، آن، نبود وجود اغتشاش و عناصر چشم محیط
 است مؤثرگردشگران  دری لذّت بصر جادیآن بر ا ریو نظا یآلودگی بصر (،زباله) محیطی تاثیرگذار بر زندگی انسانی، آلودگی صدا،

ها ساختمان زیاد . ارتفاعاست مؤثرانداز مطلوب چشم ر ایجادها دع ساختمان(. ارتفا1932، سعادتی وقار و ضامنی ،)ضرغامی، قنبران
 در و مؤثر عناصر عمده گردد.می آسمان خط زدن برهم و مجاور هایو ساختمان هاخیابان به طبیعی نور رسیدن از جلوگیری سبب

 تازگی میزان در توانمی نیز رفته را بکار مصالح و نما رنگ کرد. جستجو مصالح و رنگ، شکل مقیاس، در توانمی را شهری نمای

یا  و آرامش جذابیت، زیبایی، طراوت، ایجاد در تبعات مختلفی به تواندمی فوق شرایط از یک هر دید، هاآن فرسودگی یا و تمیزی و
 (.1931، ساداتطلوع دل و طاهر) دشو فضا منجر در خستگی یا و سردی کسالت، ایجاد در بالعکس

 جذابیت بصری و زیبایی
شناسی زیباییسزایی بر کالبد دارد. در به تأثیرتوان اظهار داشت که ساختار و کیفیت هندسه شناسی، میزیباییط با بحث ارتبا در

گذار هستند در این رویکرد جذابیت تأثیرکالبدی عواملی همچون عناصر طراحی، ترکیب احجام و اشکال، نظم، بی نظمی و تناسبات 
دسترسی و تغییرات در منظر مطرح است که برای ارزیابی آن مواردی همچون فرم مصالح، بصری بر اساس ترکیب مناظر قابل 

 احتیاجات و ملزومات (. یکی از1932)غضنفری و آرزه،  گیردیل دهنده طرح مورد بررسی قرار میسبک طراحی و تعداد عناصر تشک

 که کندمی بیان «شهری منظر» کتاب در نگوردن کال. است جذاب محیط یک خلق و جذابیت شهری، ایجاد فضای طراحی یک

 (.1321)گل،  نمایدمی کمک شهری فضای یک در مکان ارتقای حس و کیفیت افزایش به محیط، بصری بیان خصوصیات چگونه
 د؛ که به ارتقا کیفیدر شیکاگو آغاز ش« نمایشگاه کلمبیا»با  13رویکردی پیشرفته است که از اواخر قرن « شناسیجنبش زیبایی»

مندی مردم( برسد و اسباب )رضایت گیری شهر سالم، زیبا و انسان مدار از طریق کنترل اجتماعیپردازد تا به شکلفضای شهر می
حظ بصری و ارتقا کیفیت محیط شهری فراهم آید تا تعامل اجتماعی، هویت کالبدی شهر و هویت اجتماعی شهروندان را تحکیم 

یت طراحی شهری، کیفیت و ضوابط معماری نماها، رنگ، فرم، روشنایی و معماری نور در بخشد که به عوامل مختلفی چون کیف
شب، کیفیت و کمیت فضای سبز، تبلیغات شهری، مبلمان شهری المان، مونومان و تناسب احجام با محیط، پاکیزگی شهر و... 

 (.1935)طبیبیان و موسوی،  بستگی دارد

 بهره گیری از عناصر طبیعی
 ابعاد در که گیاهان های مختلفگونه بدیع آرایش و رنگارنگ و زیبا هایو گل سرسبز درختان تماشای شناسیاییزیب نظر از

 درختان که بعضی است شده ثابت امروزه و رساندمی آسایش فکری و آرامش به را انسان خوردمی چشم یکدیگر به کنار در مختلف
عصبی  تعادل ایجاد در سبز فضای بنابراین کنند.می انسان در خلسه و آرامش التح یک فیتونسید ایجاد نام به ایماده ترشح با

 مطلوب اندازی چشم ایجاد و تزئین محیط در توانندمی خود ظاهری سیمای به با توجه گیاهان کند.می ایفا ایعمده نقش انسان

 ساختاری و شرایط طبیعی و شهر محیطیزیست یطشرا بهبود و در اصالح هوا، پاکسازی و تلطیف بر عالوه سبز فضای .کنند کمک
 تنوع و هستیم کشور از اینقطه چه در ما که دهدمی نشان منطقه یا محل گیاهان از استفاده (.1911)صدر،  دارد مهمی نقش آن

 کاشت کنند، کمک محیط حیات و سرزندگی به تواندمی که عناصری از یکی(. 6115 ،1دیویس) آوردمی فراهم نیز بیشتری زیستی
 تعیین یا تعریف را آن کارکرد و مکان توانندمی گیاهان .کنندمی نزدیک هم به را فضا عناصر و دهندمی نزدیکی حس گیاهان
 پدید متفاوتی سیمای و هوا و حال که کرد انتخاب را گیاهانی توانمی .کنند محصور یا تفکیک و بخشند هویت یا نمایند جهت

 بزرگترها و کودکان فعالیت مرکز توانندمی آبنماها، .کرد منظرسازی آب و هاگل درختان، وسیله به توانمی را ضاف بنابراین .آورندمی
 (.1911 پاکزاد،) باشند
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 فضایی نورپردازی
 را مشکل دیکه د ازحد،شیب ییو روشنا میمستق یرگیخ ازی . خودداراستمناسب  ینورپرداز جینتا نیتراز مهم تیاحساس امن

 نیأمت (.6119، 1)آکلند کانسیل ارگانیزیشن بردیافراد را باال م تیامن هماهنگ نور، احساس عیو توز یکنواختیو توجه به  کندیم
و حس مکان و  ینظارت اجتماع در جهت ارتقا یدفاع سمیمکان کیدر شب،  هاابانیمانند خ یعمومی مطلوب فضاها ییروشنا

 یساختن واحدها تیرؤ با قابل ییروشنا(. 6115، 6استینبچ و ادواردز، پرکینز، )گرین کندیم دجایفضاها ا گونه نای در یمحل تیهو
و سواران دوچرخه ها،ادهیپ انیم یاحتمال یوقوع تصادفات و برخوردها ت،یترس از وقوع جرم و جنا روها،ادهیو پ خودروها ،یمسکون
فضا  یمنیسطح ا یارتقا درنورپردازی  تأثیر(. 6111، 9)موری و فنگ دهدیها و خطر لغزش، سقوط و افتادن افراد را کاهش مسواره

 دیگر نقش (.1931)صادقی و شمس،  دارد یادیز تیقرار دارد، اهم ادهیکه مورد استفاده مشترک سواره و پ ییخصوص در فضاها به

 را تواند محیطمی باشد، گذارتأثیر محیط کدر در تواندمی نور. است موقعیت تشخیص و یابیمعابر، جهت در نورپردازی و روشنایی

 و برخاسته روز نور با به رقابت مصنوعی نور حد از بیش انعطاف. نماید مهیج یا گاهی دلباز صمیمی، گرم، کننده،دعوت روحانی،
 (.1931 طلوع دل و همکاران،طاهر) نماید سرشار ایالعادهفوق تنوع بصری از نیز را شب تواندمی

 تنوع کالبدی
در تعداد، اندازه  تواندیم یگوناگون نیمختلف مؤثر است. ا یهاو عملکرد در زمان طیمح با در فضا جهت تطابق یتنوع و گوناگون

کنندگان بتوانند فضا را براساس  هاستفادکه به گفته هرتز برگر  ی. به طورردیصورت پذ رهیو غ رنگ و مساحت، شکل و فرم،
مکان های محیطیاگونی تجربه فضا، داللت بر ویژگیگون( »1931، دالن، خسروی و صفائیاننده)ز کنند انتخاب خواسته خودشان

هدف از گوناگونی و تنوع آن است که میزان حق انتخاب را فزونی « گوناگون باشند ها و معانیها، استفادهکند که واجد فرمهایی می
پنج معیار را « مرگ و زندکی شهرهای آمریکایی»جکوبز در کتاب  (. جین1315 الکک، مورین، مک گلین و اسمیت، )بنتلی، دهد

فرینی، خالقیت و برای فضای مطلوب در نظر گرفته که یکی از آنها تنوع است؛ از نظر وی تنوع زمینه مناسبی را برای رشد، کارآ
شوند تنوع و نفوذ ها میی پیاده راههم که منجر به سرزندگ(. دو کیفیت م1932، )کوپایی، نقی زاده و حبیب کندنوآوری فراهم می

تری در های متنوعها و گروهتواند جاذب فعالیتمی ها متنوع تر باشدقدر که رویدادهای درون پیاده راهپذیری بین فضاهاست. هر چ
 قابل درک استکنند و جزئیات بیشتری برایشان وندان در این مسیر پیاده حرکت میهای متفاوت باشد؛ به واسطه آن که شهرزمان

 (.1911)پاکزاد، 

 پذیری دسترسی
های مختلفی تعریف و لیت دسترسی را طراحی کرد، به روش، زمانی که هنسن قاب1351اصطالح قابلیت دسترسی از اواخر دهه 

صد و نیز ک مقپتانسیلی برای اثر متقابل که برای محاسبه فاصله بین یک مبدا و ی»به کار گرفته شده است. وی آن را به عنوان 
یا سختی رسیدن به خدمات یا  دسترسی سهولت تعریف کرد.« شودهای موجود در یک مقصد اتخاذ میارزش یا تعداد فرصت

 برابر در محافظت امنیتی، الزامات از (. یکی1931، قطارصدیق، صدیق و آزادی )ساسانپور،  شودها از یک مکان تعریف میفرصت

 باید کودکان شود؛می باز فضاهای در انتخابی هایفعالیت ایجاد در محدودیت موجب افظتعدم مح .است خودروها آمد و رفت
 نیست امن نیز رو پیاده در زدن قدم حتی و دارند واهمه هاخیابان از گذشتن از بزرگساالن حرکت کنند، بزرگساالن دست در دست

 ترآهسته حرکت اما است، آلایده پیاده روی برای یکتراف بدون که شرایط این وجود (. با1931 طلوع دل و همکاران،طاهر)

 رضایت موجب هامجموعه در مناسب دسترسی و دهدمی افزایش ایمنی را و امنیت این چشمگیری طور به خیابان در خودروها

 (.1939، ، شوندی و معینی)امیدی شودمی هاساکنین مجتمع
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 ایمنی و امنیت 
 تیامن) خطر واژه عبارتست از حفاظت در مقابل نیا یلغو فیتعار و گرفته شده 6سکیور ژهاز وا 1سکیوریتی ای تیاصطالح امن

 .موجه و مستند نانیاطم و داشتن اعتماد و ،یمناکیاز اضطراب و ب یآزاد د،یترد ازیی ، رهای(ذهن تیامن) یمنی، احساس ای(نیع
تعامالت و  زانیم باشند، داشته یباالتر یمنیا بیضر شده و هرچه شهرها محسوبی شهر یو زندگ اتیح یشرط الزم برا ت،یامن

(. زندگی در خیابان بر 1932، )سهرابیان، حبیب و ماجدی خواهد بود و بالعکس شتریب یاقتصاد و یو فرهنگ یمناسبات اجتماع
ها الی باشد روشنایی پنجرهخیابان خ این حتی اگرکند. بنابرطول خیابان نیز نقش مهمی ایفا میگذار است اما زندگی در  تأثیرامنیت 

تقا (. یکی از عواملی که موجب ار6111)گل،  دهد که مردم در همین نزدیکی هستندمناطق مسکونی پیامی آرامش بخش میدر 
مبلمان متناسب شهری  باشد.شش آن برای شخص پیاده و سواره میگردد کیفیت شبکه معابر و پوامنیت فیزیکی و روانی فضا می

ل افزایش حضور افراد پیاده در شهر و در نتیجه ارتباط بیشتر مردم در محیط خود، جامعه و ایجاد سالمت روانی و یکی از عوام
ها و ها، سطل زبالهها، آبخوریپوشها، کفها، باغچهتی مانند تیرهای چراغ برق، نیمکتآرامش شهروندان است و شامل تجهیزا

ه حائز اهمیت است مکانیابی درست این تجهیزات است. در سطح شهر به دلیل افزایش ها و... هستند و آنچوسایل تفریحی پارک
ها و اهمیت تشخیص و ها و پلها، چهارراهها در تقاطعراکز پر رفت و آمد، راهنمایی جهتها به ویژه در مسطح خیابان ایمنی در

 گذار است تأثیرر افزایش یا کاهش امنیت در محیط پوشش گیاهی، فشردگی بافت و بسته و باز بودن محیط د موقعیت محل است.
 (.1931، )موالیی هشجین، عظیمی و موالیی هشجین

 انعطاف پذیری
عبارت است از  یمعمار دری ریپذواژه انعطاف (.1922)دهخدا،  است و خم شدن دنیدوتاشدن و بازگرد یانعطاف در لغت به معن

در فضا به  راتییعنوان سازگار شدن با تغ هبی ریپذ. انعطافدیجد یازهایو ن طیبه شرا ییپاسخگوی انسان ساخت برا یفضا
پذیری مفهوم بسیار انعطاف (.1931دالن و همکاران، )زنده کاربران ارتباط دارد ندهیحال و آ یازهایکه به ن کندیم اشاره یمسائل

های اجتماعی، توانایی سیستم شهر و تمام شبکه هپذیری شهری اشاره بتوان گفت انعطافتعریف کلی می ای دارد، در یکگسترده
نیازها  و خاص، در یک زمان واحد بتواند به صورت مطلوب به محیطی و تکنولوژی مرتبط با آن دارد که در شرایط بحرانیزیست

-انعطافکتر در مقیاس کوچ. سریع خود را در شرایط مختلف داشته باشد پاسخگو باشد و توانایی به روز کردن و هماهنگ کردن

 تر،و به عبارت ساده استهای گوناگون در خود فعالیت توانائی و قدرت فضا در پذیرفتن عملکردها و مأوا دادن پذیری به مفهوم
پاسخگوی  های مختلف... در یک زمان یا در زمانتلف وسطوح مخ هایی که به دلیل امکانات و تجهیزات، ابعاد فضا، وجودمکان

 (.1315و همکاران،  9)بنتلی باشند عملکردهای گوناگون

 کاربری تنوع
 تعیین شهری اراضی ریزی کاربریبرنامه از هدف دارد. مختلف مقاصد زمین برای اختصاص بر زمین، داللت کاربری عنصر
-ریکارب تمرکز بر توسعه شهری مبتنی از شکل یک اساساً کاربری است. اختالط مختلف هایکاربری به اختصاص نواحی چگونگی

مکانی  ارتباط و چیدمان در جدیدی شهری، رویکرد هایکاربری مختلط است. توسعه منطقه مشخص یک در مختلف های
 به مناسب دسترسی همانند و خدماتی رستوران تریا، همچون هایی(. کاربری1936، )جوادی، طالعی و کریمی است هاکاربری

 سرزندگی به نیز مسکونی مجموعه عرصه های درونفعالیت نمودن متنوع این بر عالوه و همگانی تلفنعمومی،  نقلیه وسایل

 و اجتماعی تاریخی، اقلیمی، کالبدی، هایزمینه به همزمان توجه گذشته در (.1911 پاکزاد،) نمایدمی شایانی مجموعه کمک

طلوع دل و همکاران، طاهر) شودمی محسوب سنتی هایخانه معماری در مهم اصول از پیرامون محیط درک و ساختگاه فرهنگی
1931.) 
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 1044 هارب ،192-111، 1شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 قابلیت حضورپذیری
شوند که کاری برای انجام دادن داشته باشند. یعنی درون فضای شهری بستری برای حضور فراهم مردم زمانی در فضا حاضر می

بنابراین همیشه  کند که حضور شهروندان را تجربه کند.عنوان یک فضای شهری معنا پیدا میباشد. از طرف دیگر فضا زمانی به 
نیاز به بقا و - ها و بروز رفتارها را داشته باشد. تامین نیازهای اولیهگیری فعالیترفیت تجربه شدن، شکلباید یک فضای شهری ظ

 و خود آن دنج، از ایگوشه داشتن فضا، در بودن احساس برای اولیه (. نیاز6115)لنگ،  کنندبستر حضور را فراهم می -امنیتین مأت

 باال هامجسمه از آورند: خردساالنمی دست به مختلف هایراه از را تملک این مردم .است کوتاه مدتی برای فضا از راحت تفادهاس

 پشت دار هایصندلی مانند تریهای راحتمکان به مسن ترها و دهندمی لم هاپله بر یا زنندتکیه می دیوارها به جوانان روند؛می

هستند؛  مرز بیانگر کوتاه دیوارهای. آوردمی فراهم جاهای نشستن در را گوناگونی بیشترین مجتمع در مناسب یک فضای. دارند نیاز
 نشستن سطحی برای یا تکیه گاه موقت، گاهیاستراحت عنوان به هااز آن توانمی باشند، مناسب هاآن هایاندازه و ابعاد اگر اما

 . (1331، و لنارد )لنارد نمود استفاده
بر سرزندگی در ابعاد مختلف شناسایی گردیده و در ادامه با  مؤثرتوجه به مطالعه چهارچوب نظری در حوزه سرزندگی، عوامل  با

 های پیشین پرداخته شده است.تحقیق تری از موضوع پژوهش و خأل مطالعه پیشینه تحقیق در حوزه مقاله حاضر به ابعاد عمیق

 پیشینه پژوهش
های هریک موضوع تحقیقات و پژوهش رزندگی و فضاهای باز و نیمه باز تشکیل شده است کهوم ستحقیق حاضر از دو مفه

ته که در ادامه به بررسی هریک از های مختلف شهری تحقیقات گوناگونی انجام گرفدر حوزه سرزندگی در محیط اند.مختلفی بوده
 ها در داخل و خارج کشور پرداخته شده است. این پژوهش

به  «یستیز یفضاها نیساکن یسرزندگ جادیعامل ا یهامؤلفه» ( در پژوهش خود با عنوان1931) دل و همکاران طلوعطاهر
 کالبدی مؤلفهدهد سه داخته است. نتایج نشان میی پرستیز یدر فضاها یحس سرزندگ جادیمؤثر در ا یهامؤلفه ییشناسا

ن به فضاهای زیستی هستند در تحقق عوامل جذب کننده مخاطبی ( که ازدرصد2) محیطی( و زیستدرصد11) (، اجتماعیدرصد21)
 نیمؤثرترعامل  15 نیا نیعامل به دست آمد که از ب 15 مؤلفهسه  نیدر ادامه با توجه به ااند. بوده مؤثرحس سرزندگی ساکنین 

 ( با درصدی)مؤلفه کالبد یکاربر تنوع زی( و نی)مؤلفه کالبد هاتیتنوع فعال اجتماعی(، مؤلفه) یعوامل عبارتند از تعامالت اجتماع
سرزنده  یستیز یفضا جادیا یبرایی باال تأثیر یها داراهمؤلف نیداده شدند. پس ا صیتشخ درصد11و معادل  برابر باًیتقر یفراوان

 یوع کاربرو تن تیتنوع فعالی، تعامالت اجتماع یسه عامل اصل یستیز یدر فضاها یبهبود و تحقق حس سرزندگ یلذا برا هستند.
بررسی » بهزادپور و همکاران در مقاله (.1931، همکاران )طاهرطلوع دل و ارندبرخورد ییباال تیاز اهم یبه سرزندگ دنیدر رس

های مورد بررسی مجتمع رهای بهبود روابط همسایگی؛ نمونه)راهکا های مسکونیعت بر حس شادابی ساکنین در مجتمعنقش طبی
های مسکونی بر میزان حس شادابی و سرزندگی به بررسی نقش طبیعت در مجتمع« ینمهرگان در قزو اکباتان در تهران و مجتمع

رد امه پخش شده در دو مجتمع مسکونی موطبیعت با استفاده از پرسشن تأثیر های موردی پرداخته است.نهساکنین با بررسی نمو
که  استاز آن  یحاکنتایج  است؛ کیفی نوع از (ایمقایسه -یعلّ) توصیفی مقاله این در تحقیق روشتحلیل و بررسی قرار گرفت. 

 میزان همچنین داشته، نیز مجتمع این در افراد سرزندگی حس بر توجهی قابل اریبس تأثیردر مجتمع اکباتان  عتیطب ادیز زانیم
 و سرزندگی مفهوم به توجه با. است داشته منطقه این ساکنین سرزندگی حس روی ناچیزی تأثیر مهرگان، مجتمع در طبیعت اندک

 آورنده، گردهم فضای و بستر یک عنوان به مسکونی هایمجتمع باز محوطه در موجود طبیعت که گفت باید آن، بر مؤثر عوامل

 سرزندگی حس و بیشتر شادمانی به منجر ارتباطات این نهایت در که شد خواهد کاربران میان بهتر روابط و اجتماعی تالتعام باعث

 تأثیر ارزیابی»پژوهش خود با عنوان ( در 1935) مصلی نژاد و همکاران(. 1931 و سهیلی، یمهلبان یگرج)بهزادپور،  شودمی نساکنی

 به بررسی «شیراز شهر در آباد عفیف خیابان: مطالعاتی مورد شهری، در معابر شهروندان سرزندگی ارتقای بر معماری کالبدی عناصر

 ضمن حاضر . مقالهاست شهروندان پرداخته سرزندگی بر آنها تأثیر و شهری معابر معماری در کالبدی هایمؤلفه ترینمهم شناخت و

 شهری معابر معماری کالبدی عناصر هایزیرعامل با را هامؤلفه این بین همبستگی سرزندگی، رابطه ارتقاء بر مؤثر عوامل شناسایی

 مقایسه در213/1 میزان با اجتماعی -عوامل روانی که است آن بیانگر وهشپژ این کند. نتایجترسیم می تحلیلی مدل یک قالب در

 در 511/1 میزان به خدماتی و رفاهی تسهیالت و 916/1 میزان به محیطی عوامل ،512/1 میزان به فضایی -کالبدی عوامل با
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 توجه که شد مشخص پژوهش نتایج اساسبر همچنین. شهروندان دارد سرزندگی ارتقاء در را تأثیر بیشترین شیراز آباد عفیف خیابان 

 مجاور هایساختمان بصری تناسب و هماهنگی مراجعین، برای پارکینگ مناسب وجود ها،ساختمان نمای رنگ و مصالح نوع به

 نکاتی ترینمهم شب، و عصر در خدماتی هایکاربری وجود به توجه و همچنین تفریحی و ورزشی و سبز فضاهای وجود معبر،

نژاد، )مصلی  گیرند قرار شهری طراحان و معماران نظر مد باید شهری معابر در سرزندگی شهروندان ارتقاء جهت در که هستند
 سرزندگی بر مؤثر هایمؤلفه نظری مدل تدوین»در مقاله خود با عنوان ( 1932) علیپور و همکاران (.1935، موحد و کشمیری

به تدوین مدل نظری سرزندگی اجتماعی در خیابان پرداخته است.  «(اصفهان سپه، تاریخی خیابان :مطالعه مورد) خیابان اجتماعی
 داده، با شده تدوین عاملی که مدل است آن از حاکی تحقیق نتایج است؛ تأییدی عاملی از نوع تحلیل و همبستگی تحقیق، روش

 در مربوطه متغیرهای با اجتماعی سرزندگی شکل دهنده کیفیت طراحی هایمؤلفه میان و رابطه معناداری است داشته خوبی برازش

 زیباشناختی، -تجربی مؤلفه :شامل شهری طراحی مؤلفه سه به اجتماعی کیفیت سرزندگی این اساس، . بردارد وجود سپه خیابان

 تنظار جداره، شفافیت متغیرهای شامل زیباشناختی -تجربی مؤلفه .است تجزیه قابل محیطی،مؤلفه زیست و عملکردی مؤلفه
 استقرار موقعیت محیط، رایحه متغیرهای دارای محیطیزیست مؤلفه مبلمان، و سازیکف با زمینه و تناسب نورپردازی، جمعی،

 دسترسی متغیرهای بر مشتمل عملکردی مؤلفه جمعی، سبز فضای و صوتی آلودگی مطلوب، پاکیزگی محیط، اندازی سایه مبلمان،

 همکاران و بُنایتو (.1932، علیپوراصفهانی، زمانی و شاهیوندی) است کاربری اختالط و نگعمومی، دسترسی به پارکی ونقلحمل به

 هایجنبه به وابسته را سرزندگی و رضایت «ایتالیا در کم و متوسط با تراکم با شهرهای در شدهکیفیت محیطی درک »مقاله  در

 عملکردی هایجنبه(، اجتماعی تتعامال و مردم) اجتماعی هایجنبه(، طبیعت حضور و محیط کارایی فضا، و توده ظاهر) کالبدی
( نگهداری و بهداشت و متیسال) ایزمینه هایجنبه(، ونقل حمل خدمات تجاری، خدمات تفریحی، خدمات عمومی، خدمات)

 شده، طراحی زی،ریبرنامه فضای) فضایی هایجنبه با ارتباط در واحد سه شامل گروه چهار در معیار 11 همکارانش و او .دانندمی

 هایجنبه مربوط واحد چهار (،اجتماعی روابط و مردم) انسانی هایجنبه متوجه واحد یک (سبز مناطق فضا، دسترسی و چیدمان

 محیط بهداشت زندگی، نحوه) ایزمینه هایجنبه با ارتباط در واحد سه (،ونقل حمل و اقتصادی تفریحی، خدمات بیمه،) عملکردی

( در مقاله 9611) 6کامانو(. لوپز و 1611، 1سکارلی، گیولیانی و مارتورالکاروس،  بیلوتا، بونس، ،)بنایتو گرفتند نظر در را (نگهداری و
ارگیری مدل تحلیل به بررسی و ارزیابی به ک« یشهر یآن بر سرزندگ یامدهایو پ یسبز عموم یاستفاده از فضا» خود با عنوان

فضای سبز بر سرزندگی شهری و  تأثیرها در ارزیابی میزان سرزندگی شهری پرداخته و به ویژه به ارزیابی میزان هم پوشانی داده
دهد فضای سبز در ارتقای سرزندگی را مالک عمل قرار داده و نشان مینتایج آن اشاره دارد. وی در این تحقیق شهرهای اروپایی 

 ارزیابی عنوان با ایمقاله در 6111 سال در همکاران و ژنگ (.6119، کامانو )لوپز و بوده است مؤثرشهری و کیفیت زندگی 

 شهری موقعیت و شکل سرزندگی، ارزیابی همچنین و مسکونی شرایط مقبولیت مطالعه هدف با سرزنده فضاهای خصوصیات

 و محیطی سالمت نی،مسکو امنیت فضاها، دسترسی جابه جایی، راحتی، امکانات، کمیت مانند شاخص شش و پذیرفت صورت
 هایمحیط در چه هر که رسیدند نتیجه این به و پذیرفت صورت GIS فضایی تحلیل تجزیه روش و پرسشنامه با اندازچشم

-جاذبه وجود عامل ترینمهم و کمتر سرزندگی کنیم حرکت مسکونی مجموعه باز فضای به مسکونی مجموعه مراکز از مسکونی

 ( در مقاله خود با عنوان6115) بابایی و همکاران (.6111، 9، لی، فنگ، لو و شاو)ژنگ است یدسترس و مناسب اندازچشم های
انجام شده  یمسکون یهامجتمع یعوامل مؤثر در سرزندگ یبررس به «مسکونیهای عوامل مؤثر در سرزندگی مجتمعبررسی »

ها با استفاده از انجام شده است. داده سهیروش مقا ، محتوا ویبراساس روش استنباط است که یادیبن قیتحق کی قیتحق نیا. است
 -آوری و به روش تحلیلی، الکان و گلسار رشت جمعهای مسکونی آزادگانمجتمع انی درروش اسنادی و با انجام مطالعه مید

ر بوده و تأکید نظری این پژوهش مبتنی بر روانشناسی سرزندگی و رویکرد شادی محوچارچوب  پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند.
که بر پایه نتایج ادراک فضا و تئوری نظریه اطالعات در حوزه درک عناصر و عوامل  بر ادراک موضوع و ادغام آن با نظریه ادراک

های های مسکونی شامل شاخصمجتمع که سه شاخصه سرزندگی در دهدنشان میها بسون است. تجزیه و تحلیل دادهفضایی گی
-طراحی توان درمی و اولویت آنها تأثیرمیزان  گرفتن استانداردهای این سه شاخص وکه با در نظر  هستندتی و خدما روانی، جسمی

                                                           
1 Bonaiuto, Bilotta, Bonnes, Carrus, Ceccarelli, Giuliani, Martorella 
2 Lopes & Camanho 
3 Zhang, Li, Fang, Lu, Shaw 
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 (، در مقاله خود با عنوان نقش طبیعیت6115) کوشالی و همکاران (.6115، 1ی و رهبری منشزورزو )بابایی، گرفت نظر در معماری

 های مسکونیمجتمع های مسکونی به بررسی نقش طبیعیت درمجتمع ین دررضایت ساکن آرامش وی در جهت ارتقا )فضای سبز(
با توجه به  تجزیه و تحلیل شده است. SPSSها با نرم افزار داده پیمایشی بوده و -طالعه موردیاند. تحقیق از نوع مپرداخته امروزی

 تیو در نها یآرامش و سالمت روان شیافزا باعث برجسته شود، شتریب یمجتمع مسکون کیدر  عتیرچه حضور طبنتایج پژوهش ه

(، 6115) کوشالی و همکاران (.الف 6115،  6پرویزی، کریمی آذری و حسینی ،)کوشالی خواهد شد یساکنان مجتمع مسکون تیرضا
به « عیهای مسکونی برای افزایش تعامالت اجتماتمععناصر کالبدی محیطی در ایجاد سرزندگی مج تأثیر»در مقاله خود با عنوان 

از نوع بررسی نقش کیفیت محیط کالبدی در افزایش حس سرزندگی از طریق افزایش تعامالت اجتماعی پرداخته است. این مطالعه 

کیفیت محیط و ایجاد  با بررسی نتایج دریافتند که با ارتقا .اندتحلیل شدهSPSS  ها توسط نرم افزارپیمایشی است که داده -مورد
ات تأثیر»لو و همکاران در مقاله  (.6115)کوشالی و همکاران،  طبان بیشتری را به حضور در فضا ترغیب کردتوان مخای میسرزندگ

محله در  سرزندگیمیزان سنجش  «، چینزیه و تحلیل رگرسیون پکن و چنگدوشهری: تج سرزندگیمحیط زیست ساخته شده بر 
گیری محیط ساخته د. چهار سطح از اطالعات مکانی برای اندازهننکگیری میندازهمناطق مرکزی شهری در پکن و چنگدو چین را ا

 ی مستقیمدر این مطالعه ارتباط .، شبکه راه و ساختمان، کاربری اراضیریزی نظارتیبرنامهشده استفاده شده است: واحد مدیریت 
و  جذاب متنوعه شده، نقاط شهری مشاهده شده است. در میان عوامل محیطی ساخت سرزندگیبین عوامل محیطی ساخته شده و 

-ان داد که شاخصمطالعه نشاین  .محله ارتباط مثبت داشتند سرزندگیهای دسترسی به حمل و نقل عمومی به شدت با شاخص

 (. 6113، 9شی و یانگ)لو،  دهندمحله را تشکیل می سرزندگیدرصد از  91های اقتصادی و اجتماعی تقریباً 
زیادی در رابطه با های دی حاصل گردیده است که پژوهشبنجمعابطه با موضوع تحقیق، این با بررسی و واکاوی پیشینه در ر

صورت مدل نظری کامل  اما به استطه با سرزندگی در فضاهای شهری ها در رابصورت گرفته است و غالب این پژوهشسرزندگی 
لذا  کمی صورت گرفته است.ی مسکونی تحقیقات بسیار هامجتمع بر سرزندگی فضاهای باز و نیمه باز مؤثرهای در رابطه با شاخص

های مسکونی و تدوین مدل در فضاهای باز و نیمه باز مجتمع بر ارتقا سرزندگی مؤثرهای ها و شاخصمؤلفهاله در پی یافتن این مق
 .استنظری 

 پژوهش روش

. روش استدل نظری یمه باز و تدوین مدر ایجاد سرزندگی در فضاهای باز و ن مؤثرهای اسایی مؤلفههدف این تحقیق شن
مطرح ای است. قلمرو تحقیق شامل نظرهای کتابخانه -نادیآوری اطالعات به صورت اسل و گردفراتحلی تحقیق این مقاله به شیوه

با این رابطه  پردازان درنفر از نظریه 15از نظرات  )روش دلفی( گیری هدفمنددر این زمینه است. با بهره گیری از روش نمونه
-کتابخانهکمی است. ابتدا با مطالعه اسنادی و  -تحقیق قرارگرفته است. روش تحلیل در این پژوهش به صورت کیفیموضوع مورد 

سپس با نظر متخصصین مؤلفه( استخراج گردید 166) گذار بر سرزندگیتأثیرهای ها و متغییرمؤلفهاحساس سرزندگی رابطه با ای در 
حله اول از طریق بندی گردید و در مرمشخص فرمی، عملکردی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی دستهدر ابعاد ها مؤلفهاین 

های هر شاخص مؤثر بر سرزندگی انتخاب شدند، در ترین عاملمهماس آیافزار جیبا نرمعامل  166به  5تا امتیازدهی از یک 
گذار بر سرزندگی تأثیرهای ها و شاخصترین مؤلفهش دلفی مهمودیگر از طریق رمتخصصین  15مرحله دوم با استفاده از نظرات 

 تأثیرگردآوری شد. با تعیین درصد فراوانی مربوطه و در نهایت تعیین نحوه ترکیب و های مسکونی باز و نیمه باز مجتمعدر فضاهای 
گردیده است. لذا دستاوردی به استناد های مسکونی تبیین فضاهای باز و نیمه باز مجتمعها بر تحقق حس سرزندگی در مؤلفه این

باز های تحقق حس سرزندگی در فضاهای باز و نیمههای ریزعاملارتباطی میان مؤلفههای تحقیق و جمع بندی الگوی افتهی
 در این خصوص به دست آمده است.های مسکونی و عوامل اصلی مؤثر معمجت

 

                                                           
1 Babaei, Zoovarzi, Rahbarimanesh 
2 Kooshali, Parvizi, Karimi Azeri, Hosseini 
3 Lu , Shi, Yang, 2019 
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 و بحث هایافته

اجتماعی و فرهنگی بر اساس تعداد  ،محیطیهای فرمی، عملکردی، زیستاوانی شاخصدرصد فر 1 و شکل1 ه جدولبا توجه ب
اند ذکر گردید و تعداد دگی داشتهنظرات متخصصین مشخص گردیده است. براساس نظراتی که متخصصین در رابطه با عوامل سرزن

، نظر 11گیری از عناصر طبیعی از: عامل بهره عبارتند مؤلفهنظرات برای هر عامل مشخص گردید که باالترین تعداد عوامل در هر 
نظر را به  16 مل پاکیزگی محیطینظر و عا 11 نظر، عامل هویت 11 های تفریحینظر، عامل فعالیت 11 هانوع کاربریعامل ت

 به ترتیب تعداد نظرات ذکر شده است. 1اختصاص داده است. که در جدول خود 
گیری از گردد که عامل بهرهشت میعامل موجود در رابطه با نظر متخصصین چنین بردا 61 های صورت گرفته در موردبا بررسی

درصد  36/5مل هویت با عا ،درصد 5/1 های تفریحی باعامل فعالیت ،درصد 5/1، عامل تنوع کاربری با درصد 5/1عناصر طبیعی با 
گی توجه شده کمتر به مسائل فرهن دانند.دگی میبه سرزن را مؤثرترین عامل در رسیدن درصد 1/2محیطی با و عامل پاکیزگی 

نظریه،  113مجموع  اساس تعداد بر 6 . از سوی دیگر مطابق جدولاستمربوط به مؤلفه زیست محیطی باالترین درصدها  است.
نگی با درصد و کمترین تعداد نظرات مرتبط به مؤلفه فره درصد 91نظرات مرتبط با مؤلفه فرمی با درصد فراوانی مؤثرترین تعداد 

 .استدرصد 16فراوانی 

 
 1جدول 

 )برگرفته از: نگارندگان( درصد فراوانی عوامل سرزندگی از دیدگاه متخصصین بر اساس تکرارپذیری

 درصد فراوانی تعداد نظرات هاشاخص ردیف هامؤلفه

 فرمی

 29/1 1 مطلوب اندازچشم 1

 11/1 2 بصری جذابیت 6

 51/1 11 یطبیع عناصر از گیری بهره 9

 11/1 6 ایمنی 1

 99/5 3 مناسب نورپردازی 5

 99/5 3 کالبدی تنوع 1

 عملکردی

 92/6 1 آسایش 2

 55/9 1 امنیت 1

 99/5 3 پذیری انعطاف 3

 21/1 9 هاکاربری تنوع 11

 51/1 11 کارایی 11

 11/1 6 سازگاری 16

 31/6 5 پذیری فعالیت 19

 21/1 9 دسترسی 11

 تماعیاج

 31/6 5 اجتماعی هایفعالیت 15

 51/1 11 تفریحی هایفعالیت 11

 36/5 11 حضورپذیری قابلیت 12

 11/1 6 سازگاری اجتماعی 11

 فرهنگی

 36/5 11 تیهو 13

 99/5 3 یحس یغنا 61

 53/1 1 یفرهنگ  تعامالت 61

 زیست محیطی

 11/2 16 یطیمح یزگیپاک 66

 36/5 11 عتیبا طب یهمساز 69

 36/5 11 آسایش اقلیمی 61

 111 113 جمع کل
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 محیطی، اجتماعی، فرهنگیهای فرمی، عملکردی، زیستدرصد فراوانی عوامل مؤلفه .1شکل 

 
 6جدول 

 های سرزندگی از دیدگاه متخصصین بر اساس تکرارپذیریمؤلفهدرصد فراوانی کل  
 درصد فراوانی تعداد نظرات هاشاخص ردیف

 91 51 یفرم 1

 69 93 عملکردی 6

 13 96 محیطیزیست 9

 12 61 اجتماعی 1

 16 61 فرهنگی 5

 111 113 جمع کل 1

 

 گیرینتیجه
، عملکردی، فرمیهای مؤلفها سرزندگی به ترتیب اولویت با توجه به مطالعات انجام گرفته بر اساس نظر متخصصین در رابطه ب

عامل  61مؤلفه  5های مسکونی مؤثرند. در ادامه با توجه به این باز مجتمعی باز و نیمهدر فضا فرهنگیو  اجتماعی، زیست محیطی
در  یکالبد تنوع ،مناسبینورپرداز ،یعیاز عناصر طب یریگهرهبعامل مؤثرترین عوامل عبارتند از  61بدست آمد که از بین این 

مؤلفه »در  یمیاقل شیآسا ،عتیبا طب یهمساز ،یطیمحی زگیپاک ،«عملکردی مؤلفه»در امنیت ، هاتنوع کاربری، «فرمی مؤلفه»
با « مؤلفه فرهنگی»در  غنای حسیو  هویت، «مؤلفه اجتماعی»در  قابلیت حضورپذیریو  های تفریحیفعالیت، «محیطیزیست

گذارند. در باز می باالیی در سرزندگی فضاهای باز و نیمه تأثیرهای ی تشخیص داده شدند. پس این مؤلفهباالترین درصد فراوان
توان به عنوان رهنمون مؤثری در راهبرد طراحی اصولی تامین کننده سرزندگی در مدل نظری تحقیق ارائه شده را می ادامه

زیست ، عملکردی، فرمیحوزه  5توان گفت فضایی که بتواند در با توجه به نتایج پژوهش می نمود. فضاهای باز و نیمه باز معرفی
های و آگاهی از رهنمود نیازهای ساکنین را برآورده نماید سرزنده است. لذا طراحی اصولی درست فرهنگی وی اجتماع، محیطی

 تواند در جهت تامین سالمت روانی و جسمی ساکنین مؤثر باشد.ر سرزندگی میطراحی مؤثر ب
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  های مسکونیدر فضاهای باز و نیمه باز مجتمع مدل نظری سرزندگی. 6شکل 

 منابع
 اولین همایشمقاله منتشر شده در . مسکونی هایمجتمع در سرزندگی حس ینتبی (.1939) .سیدمحمود، معینیو  بهاره، شوندی ،محمد ،دیامی

 .ای سما واحد مالیرآموزشکده فنی و حرفه :مالیر .ملی معماری مسکونی

عناصر  یگذار تأثیر زانیم ی(. بررس1931). دهیسپ ان،جوکند ینمازو  ررضایام ،یآذر یمیکر ،رضا ،یزیپرو ،درضایحم ،منگودهی قتیباحق
 .611-613، 11، یشهر تیریمد سازان(. ی: محله ساغریشهروندان در محالت بافت قدیم رشت )نمونه مورد یبر سرزندگ یبوم یمعمار

 . تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.یشهر یطراح ندیفرآ(. 1916). نیدحسیس ،ینیبحر

. (1931. )بهزادفر یمصطف. ترجمه پاسخده یهاطیمح (.1315). گراهام ت،یاسم و سو ن،یمک گل ،پال ن،یمور ،الکک، آلن ،نی یا ،یبنتل
 .رانیدانشگاه علم و صنعت ا تهران:

 یمسکون یهادر مجتمع نیساکن یبر حس شاداب عتینقش طب ی(. بررس1931). نیجمال الد ،یلیسه و وسفی ،یمهلبان یگرج ،محمد بهزادپور،
، 11 ،شهری مدیریت(. نیمجتمع اکباتان در تهران و مجتمع مهرگان در قزو یمورد بررس یهانمونه ،یگیبهبود روابط همسا ی)راهکارها

911-921. 

 .یدی. تهران: شهرانیدر ا یشهر یفضاها یطراح یراهنما(. 1911) .جهانشاه پاکزاد،

 .یدی. تهران: شه1یشهرسازها در شهیاند ری. س(1911) .جهانشاه پاکزاد،

 .ایران و صنعت علم تهران: دانشگاه (.1913) امیر شکیبامنش. بهزادفر و مصطفیترجمه . سرزنده شهری مرکز آفریش (.6111) .سای پامیر،
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 .93-96، 11 ،هنرهای زیبا(. اصل ارتباط در طراحی شهری. 1916) .توسلی، محمود

 موردی )مطالعه شهری هایکاربری اختالط در تنوع تعیین های شاخص کاربرد (. ارزیابی1936). کریمی، محمد و طالعی، محمد ؛جوادی، قاسم

 .11-69(، 11)1 ،های شهری و منطقه ایمطالعات و پژوهش تهران(. شهرداری هفت منطقه محالت و نواحی
 . تهران: دانشگاه تهران.(1931) .و افالطونیو آرز یپارسحمیدرضا . ترجمه ییکایبزرگ آمر یشهرها یمرگ و زندگ (.1311) .نیج کوبز،یج

 تهران:(. 1911)منوچهرطبیبیان.  و شهرزاد فریادیترجمه  .ساخت انسان محیط در هانمکا و محالت آفرینش(. 1331) .دیوید من، چپ

 تهران. دانشگاه

 تهران شهر زیباسازی سازمان داخلی نشریه .رانته عصر ولی خیابان از بخشی موردی: شهر، مطالعه فضاهای سرزندگی (.1931). سارا دادپور،

 .111-111، (6)1، توسعه و ریزی معاونت برنامه
 .دیجد یشهرها یتهران: انتشارات جامعه مدن .(1911. )ییرضا رضاترجمه . یشهر یطراح یراهنما .(6115) .نی، لولسیوید

باغ موجود در آن.  یتیفعال یالگوها لیتحل یشهر تهران بر مبنا رعصیدر چهارراه ول یسرزندگ زانی(. سنجش م1931) .انوشیک ،یقیذاکرحق
  .11-5 ،(21)11 ،نظر

و  یمعمار. یگامیاز اور یریگو سازه با بهره یمعمار قیبا تلف ریپذ(. کالبد انعطاف1931) .الهه، انیصفائ و نیحس ،یخسرو؛ تایآناه ،زنده دالن
 . 51-13(, 61)16 ،آرمان شهر یشهرساز

 یونقل عموم حمل یهاستگاهیبه ا ینیع یدسترس یابیارز(. 1931) .آزادی قطار، سعید و صدیق، مهدی ،دصدیق، محم ،، فرزانهساسانپور
 .36-23(، 55)11، پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی (.موردمطالعه: کالنشهر تهران)

 .116-933، 51 ،مدیریت شهریشهر.  شبانه منظر خوانایی و منیای هایمؤلفه (. تبیین1932) .ماجدی، حمیدو  حبیب، فرح ،، گودرزسهرابیان

شهر  یباز مجموعه مسکون یدر فضاها یطیمح یعوامل سرزندگ یغربالگر (.1931) .بمانیان، محمدرضا و یگانه، منصور ،شهبازی، مهداد
 .111-112، 51 ،مدیریت شهری ی.فاز کیاستفاده از تکن با تهران

 یزیبرنامه ر سیبا استفاده از مدل سوآت و ماتر یشهر یعموم یفضاها ینورپرداز یارائه راهبردها(. 1931) .هشمس، فاطمو  صادقی، علیرضا
 .111-15(، 1)1، دانش شهرسازی. (رازیخان زند، ش میکر ابانی: خی)مورد پژوه یکم کیاستراتژ

 دانش. یمایس :تهران .ی(محوطه ساز) سبزی فضا یمعمار (.1911) .صدر، ابوالقاسم

 یشهر یهابوستان تیّبر امن یکالبد یینقش خوانا (.1932). ضامنی، مرتضی و وقار، پوریاسعادتی ،قنبران، عبدالحمید ،اعیلضرغامی، اسم
 .96-15 (،96)1، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی (.: بوستان مردم همدانینمونه مورد)
 یو شهرساز یمعمار. یستیز یفضاها نیساکن یسرزندگ جادیعامل ا یهامؤلفه(. 1931) .اشرف دهیسادات، س و طلوع دل، محمد صادق طاهر

 .11-12، (1)5 ،داریپا

(. بررسی نقش زیباسازی و ارتقا کیفیت محیط بر سرزندگی شهری، نمونه موردی: باغ شهر 1935) .موسوی، میرجالل و طبیبیان، منوچهر
 .616-613، 12، معماری و شهرسازی آرمان شهر تاریخی مراغه.

مورد مطالعه: ) ابانیخ یاجتماع یمؤثر بر سرزندگ یهامؤلفه یمدل نظر نیتدو(. 1932) .شاهیوندی، احمد و زمانی، بهادر ،علیپوراصفهانی، مریم
 .195-113 (،15)1 ،دو فصلنامه علمی و پژوهشی مرمت و معماری ایران ن(.سپه، اصفها یخیتار ابانیخ

: یمورد نمونه) یفیو ک یشناس ییبایبر ابعاد ز دیبا تاک یشهر یهابدنه یبر طراح مؤثرعوامل  ییشناسا(. 1932) .آزاده آرزه،و  غضنفری، پیمان
 (.6)1، معماری شناسی ی(.سار شهر ت،یبوستان وال

 تهران: دانشگاه تهران.. (1922. )منوچهر طبیبیان ترجمه. گزیده منظر شهری(. 1311) .کالن، گوردون

شهر های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم (. رابطه بین سرزندگی و ویژگی1912) .کالنتری، مهرداد و وی، حسینمول ،کشاورز، امیر
 .11 -15(. 1)1 ،مطالعات روان شناختیاصفهان. 

فضاهای بازی  رهای کالبدی بر ارتقاء خالقیت کودکان دمؤلفهارزیابی نحوه تاثیر  (.1932) .حبیب، فرحو  نقی زاده، محمد ،گلرخکوپایی، 
 .91-61(، 15)3، معماری و شهرسازی .های شهریپارک

 .یبهشت دی. تهران: دانشگاه شه(1931) .یغفار الیو ل یغفار یعلترجمه  .یشهر انسان(. 6111). انی گل،

 پرهام نقش. تهران:(. 1931) .یو نسترن محراب انیفرشته کرم ،یاکبر یعل. ترجمه هاساختمان انیم یزندگ (.1321). انی گل،

 .25-11(، 11)11 ،صفه. یشهر یدر طراح یسرزندگ تیفیمفهوم ک(. 1911). کورش گلکار،

 ،شهرسازی و معماری مجله .(1911. )پورمجتبی رسول. ترجمه اجتماعی زندگی شهری و فضاهای (. طراحی1331) .هنری لنارد، و کروهر لنارد،
11(15 ،)16-12. 

 دانشگاه تهران. . تهران:(1931. )فر ینیع رضایعلترجمه  .یمعمار هینظر نشیآفر(. 6115) .جان لنگ،

 . تهران: دانشگاه تهران.(1935. )ینیبحر نیحس دیس ترجمه .شکل شهر یتئور .(1311) .نیکو نچ،یل
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 تهران. یو اطالعات و ارتباطات شهردار یتهران: سازمان فناور .شهر یو خصوص یعموم یفضاها(. 1931) .یعل ی پور،مدن 

 در معابر شهروندان سرزندگی ارتقای بر معماری کالبدی عناصر تأثیر (. ارزیابی1935) .کشمیری، هادیو  موحد، خسرو ،صلی نژاد، علیم

 .111-122، 65 ،معماری و شهرسازی آرمان شهر راز.شی شهر در آباد عفیف خیابان :مطالعاتی مورد ، شهری

به مکان.  یحس دلبستگ جادیدر ا یمسکون یهاباز مجتمع یفضاها یطراح تأثیر یبررس (.1931) .اسما ب،یرخطیم و اهلل حیمس ،یمعصوم
 (.161)96 ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 های کالبدی در شهر رشتاحساس امنیت بر مبنای شاخص (.1931) هشجین، مهسا.موالییو  عظیمی، نورالدین ،صراهللن هشجین،موالیی
 .52-95، (12)19، فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران و جدید محله استادسرا(. )مطالعه تطبیقی بافت فرسوده
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