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Extended Abstract
Introduction
Vitality is one of the main components of providing the desired quality of urban space. Lively
urban environments are the basis for the creation and increasing the social capital. Since it has
seen a decline of vitality in public areas, and consequently reduce the voluntary presence of
people in urban areas; it seems necessary to focus on building livelier urban environments. The
purpose of this study is to recognition the components affecting vitality and confirmation of
components in Shahid Chamran Street in Shiraz.
Methodology
In general, the present research is descriptive-explanatory, practical and quantitative in terms of
purpose, application of results methodology, respectively. The correlational research method is
regression analysis as well as factor analysis. In this research, first by studying the theoretical
foundations and background of research, the affective dimensions and components in the
vitality of urban streets were identified and explained in the form of a comprehensive model.
Then, the model was evaluated by using of a questionnaire and AMOS software in Shahid
Chamran Street of Shiraz.
Results and discussion
Based on the present study’s results, it can be stated that the recognized components of urban
vitality include a functional physical component with performance, safety, collective
monitoring, accessibility, physical readability and climate comfort variables; an aesthetic
component with diversity, lighting, permeability, readability and visual attractiveness variables;
environmental components with environmental shading, vegetation, and pollution-free variables
and sociocultural component with social and psychological, prominent and unique identity,
cultural values and social interactions ones. The results of the study of the recognized
components in Shahid Chamran Street of Shiraz showed that there is a significant relationship
between the research components and their variables as well as a significant relationship
between the research components. According to the results presented in the first category, the
relationship between performance, safety, collective monitoring, accessibility, physical
readiness and climate comfort variables with the physical-functional component has been
investigated. Considering that the significance level is less than 0/01 it can be stated that there is
a significant relationship between these variables at 0/01 level. It can also be expressed that
0/552% of the performance variable variance, 0/558% of the safety variable variance, 0/538%
of the collective monitoring variable variance, 0/375% of the accessibility variable variance,
 Corresponding Author (Email: nikpour1551@gmail.com)
Copyright © 2020 Journal of Sustainable City. This is an open-access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution- noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the
material just in noncommercial usages provided the original work is properly cited .

0/482% of the physical readability variable variance and 0/379% of the climate comfort
variance is explained by the functional physical component. In the second category, the
relationship between the diversity, lighting, permeability and readability and visual
attractiveness variables with the aesthetic component has been examined. Considering that the
significance level is less than 0/01 it can be declared that there is a significant relationship
between these variables at 0/01 level. It can also be explained that 0/380% of the diversity
variance, 0/529% of the lightening variance, 0/341% of the permeability variance, and 0/88% of
the readability and visual attractiveness variance are interpreted by aesthetic component. In the
third category, the relationship between environmental shading, vegetation and pollution-free
variables with environmental component has been investigated. Considering that the
significance level is less than 0/01 it can be stated that there is a significant relationship between
these variables at 0.01 level. It can also be exposed that 0/685% of the environmental shading
variance, 0/355% of the vegetation variance and 0/723% of the pollution-free variance are
explained by environmental component. Finally, in the fourth category, the relationship between
social and psychological well-being, prominent and unique identities, cultural values, and social
interactions variables with sociocultural component has been examined. Considering that the
significance level is less than 0/01 it can be explained that there is a significant relationship
between these variables at 0/01 level. It can also be descripted that 0/430% of the social and
psychological well-being variance, 0/484% of the prominent and unique identity variance,
0/675% of the cultural values variance, and 0/417% of the social interactions variance are
explained by the sociocultural component. The results also show that the highest standard
weight relates to the relationship between aesthetic and functional physical components, which
indicates a high correlation between these two components. Overall, it can be said that the
model fits well for Chamran Street in Shiraz.
Conclusions
Generally, it can be stated that the model presented in this study can be used to vitalized of
urban streets by city managers, designers, and planners. In addition, according to the results of
this study, it can be said that one of the effective factors for successful implementation of
vitality is the integrated attention to the elements of vitality (place, people, plan) with emphasis
on the presence of people. Because people are recognized as the core of vitality, in this regard
places by developing and balancing the plans, not only increase the people attending but also
stimulate their initiatives and subsequently promote vitality. Also, to ensure the correct use of
the results by public and private organizations and decision-makers, researchers must seek to
establish communication channels that link scientific findings to policy goals.
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چکیده
سرزندگی یکی از مؤلفههای اصلی تأمینکننده کیفیت مطلوب فضای شهری اسـت .محی هـای شـهری
سرزنده ،زمینهساز ایجاد و افزایش سرمایههای اجتماعی میباشند .ازآنجاکه امروزه شاهد تنزل سـرزندگی
در عرصههای عمومی و متعاقباً کاهش حضور داوطلبانه مردم در فضاهای شـهری هسـتیم ،ضـروری بـه
نظر میرسد که در پی سـاخت محی هـای شـهری سـرزندهتر باشـیم .هـدف از انجـام پـژوهش حاضـر
بازشناسی مؤلفههای مؤثر بر سرزندگی و تأیید مؤلفهها در خیابان شهید چمران شهر شیراز میباشد .ایـن
پژوهش از لحاظ هدف ،توصیفی-تبیینی و ازلحاظ کاربست نتایج ،کاربردی و ازلحاظ روششناسی ،کمـی
است .روش تحقیق از نوع همبستگی رگرسیون و تحلیل عاملی میباشد .در این تحقیق در ابتدا بامطالعـه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مؤلفههای مؤثر در سرزندگی خیابانهای شـهری مـورد شناسـایی
قرارگرفته و در غالب مدل جامع تبیین شد .بر اساس نتایج میتوان بیان کرد مؤلفههای بازشناسـی شـده
سرزندگی شهری شامل مؤلفه کالبدی-عملکردی با متغیرهای عملکرد ،ایمنی ،نظارت جمعی ،دسترسـی،
خوانایی کالبدی و آسایش اقلیمی ،مؤلفه زیباشناختی با متغیرهای تنوع ،نورپردازی ،نفوذپذیری و خوانـایی
و جذابیت بصری ،مؤلفه زیستمحیطی با متغیرهای سایهاندازی محی  ،پوشش گیاهی و عـاری بـودن از
آلــودگی و مؤلفــه فرهنگــی و اجتمــاعی و متغیرهــای آســایش اجتمــاعی و روانــی ،هویــت برجســته و
منحصربهفرد ،ارزشهای فرهنگی و تعامالت اجتماعی میباشد .در ادامه این مدل با استفاده از با استفاده
از ابزار پرسشنامه و نرمافزار  AMOSدر خیابان شهید چمران شهر شیراز موردبررسی قرار گرفـت .نتـایج
حاصل از بررسی مؤلفههای بازشناسی شده در خیابان شهید چمران شهر شیراز نشان داد ،ارتباط معناداری
بین مؤلفههای پژوهش و متغیرهای آنها و هم نین بـین مؤلفـههای پـژوهش برقـرار اسـت .هم نـین
بیشترین وزن استاندارد مربوط به ارتباط بین مؤلفههای زیباشناختی و کالبـدی-عملکـردی میباشـد کـه
بیانکننده همبستگی باالی این دو مؤلفه است .بهطورکلی میتوان بیـان کـرد ایـن مـدل دارای بـرازش
خوبی برای خیابان چمران شهر شیراز میباشد.
واژگان کلیدی :سرزندگی ،کیفیت زندگی ،فضاهای شهری کوچک ،شیراز ،خیابان شهید چمران.
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مقدمه
بر اساس مطالعات انجمن برنامه ریزان شهری ،جمعیت شهری در دنیا بهطور پیشبینینشـدهای در حـال افـزایش اسـت.
طبق بررسیهای این انجمن امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکننـد ( Shamsuddin et al,
 .)2012:168شهرها و محی های شهری را میتوان بهترین و ارزشمندترین دستاوردهای فن شناختی ،هنری ،فرهنگـی
و اجتماعی انسانها در طی قرون متمادی قلمداد کرد .فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که
بهنوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی میباشند ،یعنی جایی که شهروندان در آن حضور دارند .فضای شهری صحنهای است
که داستان زندگی جمعی در آن گشوده میشود (رجبعلی .)8 :1391،ازآنجاییکه این فضـاهای شـهری ،فضـایی را بـرای
زندگی اجتماعی ایجاد میکنند ،چنان ه مطلوبیت داشته باشند ،میتوانند مکانی برای آرامش ،آسـایش ،تجلـی اسـتعدادها
شهروندان فراهم کنند (صفارینیا .)50 :1393،سرزندگی از نیازهای شهرهاست که با توسعه روند شهرنشینی و آسیبهای
اجتماعی ،اهمیت آن روزبهروز بیشتر میشود ( .)Sung & Lee,2015:318فضاهای سـرزنده شـهری سـبب افـزایش
زمینه رواب اجتماعی بین افراد متفاوت جهت ایجاد یـک سـرمایه اجتمـاعی میشـود (.)Samavati et al,2013:554
شهرها همانند موجودات زنده هستند ،زیرا دوره رشد ،سکون و نزول را تجربه میکنند .سرزندگی ظرفیتی است که سـبب
انطباق و پاسخدهی شهر نسبت به شرای در حال تغییر میشود .در شهرهایی که ابعـاد اجتمـاعی ،اقتصـادی ،فرهنگـی و
محیطی به سطحی از پایداری رسیدهاند ،چنین وفق پذیری و پاسخدهی بهمراتب بیشتر است .شناخت وسعت این مفاهیم،
منابع عظیمی در راستای بازسازی (خودسازی) مراکز شهری ارائه میدهد .درنتیجه زیست پـذیری و سـرزندگی بـهتنهایی
یک مفهوم اقتصادی نیست بلکه مسائل دیگری مانند انسجام اجتماعی ،پایداری محی زیست ،فرهنگ و هویت را شـامل
میشود ،هم نین سرزندگی با توسعه متوازن تمامی جنبههای زندگی شهری مرتب اسـت .یکـی از نشـانههای موفقیـت
شهرها در سرزندگی خیابانها حضور همه ساعته مردم در این فضاها است ،درنهایت جهت دسـتیابی بـه زیسـت پـذیری
ترویج و ارتقا سرزندگی ضروری است ( .)Rastegar et al,2014:43یکـی از مهمتـرین فضـاهای شـهری خیابانهـا
هستند .خیابانهای شهری مکانهایی هستند که تعامالت اجتماعی و جنبوجوش شهری در آنهـا بـه حـداکثر کمـی و
کیفی خود رسیده و سرشار از رویدادهای متعدد و متنوعاند (پاکزاد .)130 :1386،خیابان بهعنوان یکی از اجزاا اصلی کالبد
شهر دارای سیمای خاص شهری است که از کالبد خطی و عملکرد عبوری آن تأثیر میپـذیرد .خیابـان ازجملـه فضـاهای
زیستی اجتماع است که البهالی نگرش کالبدی به شهر گمشده و این در حالی است که اصـلیترین عنصـر ادراك شـهر،
بهحساب میآید .خیابان یک معبر عمومی فرش شده در یک محی مصنوع است .جزئی عمـومی از زمـین و پیونددهنـده
ساختمانها در یک زمینه شهری که مردم میتوانند آزادانه بر روی آن جمـع شـده ،تعامـل داشـته باشـند و حرکـت کننـد
(گل ین مقدم و همکاران .)3 :1393،ازآنجاکه امروزه شاهد تنزل سرزندگی در عرصههای عمومی و متعاقباً ،کاهش حضور
داوطلبانه مردم در فضاهای شهری هستیم ،ضروری به نظر میرسد که محی هـای شـهر بایـد ازنظـر سـرزندگی بیشـتر
موردبررسی قرار گیرند .در میان انواع فضاهای شهری ،برنامهریزی و طراحی خیابانهای شهری شرای بهتـری را بـرای
سرزندگی فراهم میکند .این فضاها میتوانند موقعیتی برای رشد خالقیت به وجود آورده و محیطی تفریحی و سـازنده در
شهر ایجاد نمایند ،که هر انسانی برای درك موقعیت خود به آن نیاز دارد .در همین راستا به بررسی وضعیت سرزندگی در
خیابان چمران در شهر شیراز که یکی از خیابانهای اصلی شهر و یک فضای شهری محسوب میشود میپردازیم .خیابان
چمران کارکردهای متعددی دارد؛ یک شاهراه ارتباطی ،اطالعرسـانی ،فرهنگـی ،هنـری ،ورزشـی ،گردشـگری ،درمـانی،
سیاسی و اجتماعی به شمار میرود .از طرفی بهواسطه باغهای قصرالدشت و مسیر پیادهروی وسیع ،بهعنوان معبری ایمن
و بسیار مناسب برای پیادهروی ،ورزشهـای جمعـی و همگـانی ،اسـکیت و دوچرخهسـواری اسـت .بنـابراین بازشناسـی
مؤلفههای مؤثر بر سرزندگی خیابان چمران شهر شیراز بهعنوان یک فضای شهری کوچک و مهم میتواند نقـش مهمـی
در پایداری فضای شهر شیراز داشته باشد ،و هدف اصلی پژوهش درك بیشتر این موضوع است که سـرزندگی در خیابـان
بر چه مؤلفهها و معیارهایی مشتمل است هم نین این پژوهش دنبال بازشناسی جامعتر مؤلفههای سرزندگی و تأییـد آن
در بستر مطالعه میباشد ،تا راهکارهای الزم و مناسب برای سرزنده نمودن فضاهای شهری ارائه شود.
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بهطورکلی در سالهای اخیر در زمینه سرزندگی فضاهای شهری بهویژه در سطح خیابانهـای شـهری تحقیقـات زیـادی
صورت گرفته است .از مهمترین تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفت میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
در پژوهشی که در سال  2020بهوسیله چانگ1و همکاران در کشور چین انجام شد ،رابطـه بـین چگـالی کـاربری اراضـی
شهری و سرزندگی فضاهای شهری در سطوح بلوكهای خیابانی شهری در سطح  5کالنشـهر چـین موردبررسـی قـرار
گرفت .هدف از این پژوهش بررسی سرزندگی فضاهای شهری با توجه به افزایش روزافزون جمعیـت و متراکمتـر شـدن
شهرهای چین میباشد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بر طبق آمـار جهـانی همبسـتگی معنـاداری بـین چگـالی
کاربری اراضی شهرها و سرزندگی فضاهای شهری وجود دارد .بر طبق نتایج حاصل از پژوهش انتظار میرود فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی در مناطق پرجمعیت شهری کامالً فراوان دیده شود .بااینحال پنج نقطه عدم ایـن تطـابق در برخـی
نقاط شهری مشاهده شد که مربوط به نقاط خیلی پرجمعیت میباشد .بهطورکلی نتایج حاصل از این پژوهش درك کاملی
از شهرهای فشرده و پایداری و سرزندگی شـهری را ارائـه داده اسـت .در پژوهشـی کـه در سـال  2019بهوسـیله یـو2و
همکاران انجام شد ،سرزندگی فضاهای شهری در شانگهای چین موردبررسی قرار گرفت .هدف از پژوهش حاضر بررسـی
سرزندگی فضاهای شهری در شهرهای درحالتوسعه میباشد .پژوهش حاضر سرزندگی شهری را بهعنوان ظرفیـت یـک
محی ساختهشده شهری برای تقویت فعالیتهـای اجتمـاعی پرجنـبوجوش تعریـف کـرده و چـارچوبی بـرای سـنجش
سرزندگی شهری با استفاده از فاکتورهای محیطی ،اجتماعی و زیستمحیطی ارائـه داده اسـت .بـهمنظور تجزیـهوتحلیل
اطالعات در پژوهش حاضر از مدل جستجوگر تصویر3استفادهشده است .نتایج حاصل از پـژوهش حاضـر نشـان میدهـد
شهر شانگهای چین از یک الگوی حلقهای در سرزندگی شهری پیروی میکنـد و نـواحی مرکـزی شـهری از سـرزندگی
بیشتری نسبت به نواحی حاشیهنشین برخوردارند .بهطورکلی نتایج نشان داد مرکز شهر که ازجمله منـاطق قـدیمی شـهر
میباشد از سرزندگی بیشتری نسبت به نـواحی دیگـر برخـوردار اسـت .در پـژوهش کـه در سـال  2018بهوسـیله چـو4و
همکاران موردبررسی قرار گرفت .تحول زمانی سرزندگی خیابانهای شـهری شـانگهای چـین را موردبررسـی قـرار داد.
هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه سرزندگی خیابانهای شهری ساختهشـده در زمانهـای مختلـف و بـهعبارتیدیگر
بررسی تحول زمانی سرزندگی در شهر شانگهای میباشد .بدین منظور  9خیابان ساختهشده در زمانهای مختلف در شهر
شانگهای انتخابشده و معیارهای سرزندگی در این خیابانها بهوسیله فاکتورهای ازجمله دسترسی به خیابان ،قابلیت پیاده
مداری ،نرخ نفوذ و غیره موردبررسی و مقایسه قرار گرفت .پس از محاسبه هر یک از شاخصها برای مناطق مـوردنظر از
روش رتبهبندی برای مقایسه سرزندگی این خیابانها استفادهشده است .بهطورکلی نتایج حاصل از پژوهش حاضـر نشـان
داده است ،که سرزندگی شهری برای مناطق تازهساخت در مقایسه با منـاطق مرکـزی و قـدیمی شـهر کمتـر میباشـد.
بهعبارتدیگر مناطق قدیم شهری از میزان سرزندگی بیشتری برخوردار میباشند .در پژوهشی که در سال  2018بهوسیله
یی5و همکاران انجام شد ،تأثیر چگالی بلوك های شهری و توپـوگرافی بـر سـرزندگی در کشـور چـین موردبررسـی قـرار
گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات در این پژوهش از آنالیز رگرسـیون استفادهشـده اسـت و بهصـورت تحلیلـی بـه
بررسی ارتباط بین توپوگرافی و چگالی بلوكها با سرزندگی فضاهای شهری پرداختهشده است .پـژوهش حاضـر در شـهر
شانگهای که یکی از بزرگترین و پرجمعیتترین و سریعترین شهرهای چین به شـمار مـیرود ،انجامشـده اسـت .نتـایج
حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد هر دو فاکتور توپوگرافی و چگالی بلوك نقش معنـاداری در سـرزندگی شـهری ایفـا
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میکنند .هم نین نتایج نشان داد توپوگرافی نقش بیشتری در سرزندگی شهری دارد .در پژوهشـی کـه بهوسـیله جـین 1و
همکاران در سال  2017انجام شد ،به ارزیابی سرزندگی شهری در کشور چین پرداخته شد و شهرهای متروکه با اسـتفاده
از دادههای جغرافیایی موردبررسی قرار گرفت .در پژوهش حاضر از شاخص سرزندگی شهری بهمنظور شناسایی شهرهای
متروکه در کشور چین استفادهشده است .پژوهش حاضر بر اساس سیر تحول پروژههای مسکونی در بین سالهای 2000
تا  2013انجامشده است .استدالل ما در این بررسی این است کـه شـهرهای متروکـه بایـد از سـرزندگی شـهری کمـی
برخوردار باشند .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد میزان سرزندگی شهری برای مناطق جدید شهری تنهـا 8,8
درصد از سرزندگی مناطق قدیم شهری را تشکیل میدهد .این نشاندهنده ایجاد شهرهای متروکه در مناطق توسعهیافته
چین میباشد ،که باید موردتوجه قرار گیرد .در پژوهشی که در سال  2015بهوسیله زرین2و همکاران در تهران انجام شـد،
جنبه های فیزیکی و اجتماعی سـرزندگی در دو خیابـان قـدیمی و مـدرن در تهـران موردبررسـی قـرار گرفـت .بـهمنظور
تجزیهوتحلیل اطالعات در پژوهش حاضر از آنالیز تی زوجی و تحلیل رگرسیون چنـد متغیـره استفادهشـده اسـت .نتـایج
حاصل از پژوهش نشان میدهد در بین شاخصهای موردبررسی در پژوهش دسترسی ،تنوع ،رفاه ،زیباشناسی و بهداشـت
مهمترین شاخصها در سرزندگی فضاهای شهری میباشند .هم نین نتایج نشان میدهد ،بین سرزندگی خیابان نارمـک
که از نواحی قدیم شهری می باشد از سرزندگی بیشتری نسبت به خیابان گلستان کـه از نـواحی جدیـد شـهری میباشـد
تفاوت معنیداری وجود دارد .بهطورکلی میتوان بیان کرد نـواحی قـدیم شـهری از سـرزندگی بیشـتری برخوردارنـد .در
پژوهشی که در سال  2012بهوسیله جاللدینی و اوکتای3انجام شد ،سرزندگی اجتماعی فضاهای شهری در شهر قبـرس
موردبررسی قرار گرفت .در این پژوهش در ابتدا یک چارچوب نظری برای درك ارزش اجتماعی و نقش فضاهای عمومی
شهری در کیفیت زندگی شهری ارائه داده است و در ادامه به بررسی فاکتورهای اساسـی در سـرزندگی شـهری پرداختـه
است .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد مهمترین فاکتورهای مؤثر در سرزندگی شهری حضور افـراد در زمانهـای
مختلف و وجود کاربریهای متنوع می باشد .هم نین در این مطالعه دو خیابان ساالمیس و کرنیـا از مرکـز شـهر قبـرس
ازنظر سرزندگی با عواملی هم ون ،نوع استفاده ،گروههای اجتماعی استفادهکننده ،فعالیتها و زمان وقوع فعالیت و زمـان
سرزنده خیابان در طول مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که سرزندگی خیابان پاالمیس بیشتر از کرنیا میباشد.
در پژوهشی که در سال  1397بهوسیله اخوان و همکاران انجام شد تأثیر عوامل محیطی و کالبدی بر سرزندگی و کیفیت
خیابانهای ش هر ساری موردبررسی قرار گرفت .هـدف از ایـن پـژوهش شناسـایی و ارزیـابی عوامـل محیطـی مـؤثر بـر
سرزندگی و تأثیر آن بر ادراك کاربران خیابانهای نـادر و انقـالب در شـهر سـاری و مقایسـه آنهـا میباشـد .بـهمنظور
تجزیهوتحلیل اطالعات در پژوهش حاضر از همبستگی پیرسون استفادهشده است .الزم به ذکر اسـت خیابـان نـادر جـزا
بافت قدیم شهر ساری بشمار میرود و خیابان انقالب محور ارتباطی بافت قدیم و شهر میباشد .نتایج حاصل از پـژوهش
حاضر نشان میدهد که میان کیفیت و سرزندگی خیابانهای موردمطالعه و مشکالت محیطی -کالبدی از قبیل روشـنایی
ضعیف و نامناسب ،کف سازی نامناسب ،پوشش گیاهی ناکافی و نامناسب ،عرض کم مسـیریاب ،و  ...رابطـه معنـیداری
وجود دارد .از دیگر نتایج تحقیق حاضر میتوان به این نکته اشاره کرد که خیابان نادر در شهر ساری در وضـعیت بهتـری
ازنظر سرزندگی نسبت به خیابان انقالب قرار دارد .بهعبارتدیگر بافت قـدیم شـهری در وضـعیت بهتـری ازنظـر میـزان
سرزندگی قرار دارد .در پژوهشی که در سال  1397بهوسیله علی پور و همکاران انجام شد ،مؤلفههای مؤثر بـر سـرزندگی
اجتماعی در اصفهان موردبررسی قرار گرفت .هدف از پژوهش حاضر بررسـی ایـن نکتـه میباشـد کـه مؤلفـه اجتمـاعی
سرزندگی خیابانهای شهری شامل چه مؤلفههایی میباشد .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات در پژوهش حاضر از تحلیل
عاملی و نرمافزار  AMOSاستفادهشده است .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد ،مدل تدوینشده دارای برازش
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خوبی با دادههای پژوهش دارد و ارتباط معناداری بین مؤلفههای شکلدهنده کیفیت سـرزندگی اجتمـاعی بـا متغیرهـای
شکلدهنده در خیابان سپه اصفهان وجود دارد .هم نین نتایج نشان میدهد ،سرزندگی اجتماعی به سه مؤلفه قابلتجزیه
است که شامل مؤلفههای زیباشناختی ،عملکردی و زیستمحیطی میباشد .مؤلفه زیباشناختی شامل متغیرهای شـفافیت
جداره ،نظارت جمعی ،نورپردازی ،تناسب با زمینه و کف سازی و مبلمان ،مؤلفه زیسـتمحیطی شـامل متغیرهـای رایحـه
محی  ،موقعیت استقرار مبلمان ،سایهاندازی مطلـوب ،پـاکیزگی محـی  ،آلـودگی صـوتی و فضـای سـبز جمعـی ،مؤلفـه
عملکردی مشتمل بر متغیرهای دسترسی به حملونقل عمومی ،دسترسی بـه پارکینـگ و اخـتالط کـاربری میباشـد .در
پژوهشی که بهوسیله مصلی نژاد و همکاران در سال  1395انجام شد ،تأثیر عناصر کالبدی معماری بر ارتقـای سـرزندگی
شهروندان در خیابان عفیفآباد شهر شیراز موردبررسی قرار گرفت .هدف از ایـن پـژوهش بررسـی و شـناخت مهمتـرین
مؤلفههای کالبدی معماری در معابر شهری و تـأثیر آنهـا بـر سـرزندگی شـهروندان میباشـد .بـهمنظور تجزیـهوتحلیل
اطالعات در پژوهش حاضر از روش تحلیل عاملی استفادهشده است .نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عوامل روانی-
اجتماعی در مقایسه با عوامل کالبدی -فضایی ،عوامل محیطی و تسهیالت رفاهی و خدماتی بیشترین نقـش را در ارتقـاا
سرزندگی شهروندان در خیابان عفیفآباد شهر شیراز دارد .هم نین بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که توجه به نوع
مصالح و رنگ نمای ساختمانها ،وجود پارکینگ مناسب برای مراجعین ،هماهنگی و تناسب بصری ساختمانهای مجـاور
معبر ،وجود فضاهای سبز و ورزشی و تفریحی و هم نین توجه به وجود کاربریهای خدماتی در عصر و شـب ،مهمتـرین
نکات کلیدی هستند که در جهت ارتقاا سرزندگی شهروندان در معابر شهری باید مدنظر معماران و طراحان شـهری قـرار
گیرند .در پژوهشی که در سال  1395بهوسیله حبیبی و همکاران انجام شد ،سـرزندگی فضـاهای شـهری و نقـش آن در
کیفیت زندگی در خیابان نظر شرقی شهر اصفهان موردبررسی قرار گرفت .هدف از این پژوهش ارائه ،سـنجش و ارزیـابی
شاخصهای سرزندگی در خیابان نظر شرقی شهر اصفهان میباشد .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات در پژوهش حاضر از
روش تحلیل رگرسیون استفادهشده است .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد میانگین امتیـاز سـرزندگی خیابـان
نظر شرقی بیشتر از میانه نظری است که نشان میدهد این خیابان در وضعیت مطلوبی از سرزندگی قـرار دارد .هم نـین
نتایج نشان میدهد بعد اقتصادی سرزندگی خیابان نظر شرقی اصفهان بیشتر از بعـد اجتمـاعی و بیشـتر از بعـد محیطـی
میباشد.
با توجه به مطالعه پیشینه تحقیق حاضر میتوان بیـان کـرد فضـاهای قـدیم شـهری در مقایسـه بـا فضـاهای جدیـد و
تازهساخت و شریانهای ارتباطی شهری دارای سرزندگی بیشتری میباشند .هم نین مدلهای ارائهشده در پژوهشهـای
پیشین که بهمنظور بررسی سرزندگی شهری بکار رفته است دارای عدمجامعیت در بازشناسـی مؤلفـهها میباشـند .بـدین
منظور در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است عوامل مؤثر بر سرزندگی خیابانهای شهری در غالـب یـک مـدل جـامع
نظری بازشناسی شده تا مشخص شود سرزندگی در خیابان مشتمل بر چه ابعاد و مؤلفههایی میباشد تا راهکارهـای الزم
و مدل مناسب جهت سرزنده نمودن فضاهای شهری ارائه شود.
مبانی نظری
خیابان بهمثابه فضای شهری کوچک

در میان انواع فضاهای شهری ،خیابانها دارای اهمیت باالیی میباشند .بهطورکلی خیابانها فضاهای ارتباطیای هسـتند
که جهت دهنده ،تقسیمکننده و تقویتکننده ساختار شهر میباشند (صـرافی .)1392،جـین جکـوبز در ارتبـاط بـا خیابـان
میگوید؛ فکر کردن به شهر یعنی به تصویر درآوردن خیابانهای آن (امینزاده و همکاران .)51 :1381،خیابان یک معبـر
عمومی فرش شده در یک محی مصنوع است .جزئی عمومی از زمین و پیونددهنده ساختمانها در یک زمینه شهری کـه
مردم میتوانند آزادانه بر روی آن جمع شده ،تعامل داشـته باشـند و حرکـت کننـد (گل ـینمقـدم و همکـاران.)4 :1393،
خیابانها از مهمترین عناصر فضاهای عمومی هستند که دیگر تنها بهعنوان یک مسیر عبوری دیده نمیشوند .ازاینپـس
ایجاد یک خیابان تنها برای تردد شهروندان کار مهمی نیست ،موضوعی که امروزه در ایجاد خیابانها مطرح میشود ایـن
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است که چگونه خیابانی بسازیم که مردم بیشترین تعامالت اجتماعی را در آنها داشته باشند و شهر نیز ازنظر انجام سفرها
کمترین آسیبها را ببیند .چگونه کاری کنیم که شهر برای کودکان و سالمندان و کسانی که برخی معلولیتهای جسمی را
دارند و ترددشان در خیابانها سخت است ،مناسب و دلپذیرتر باشـد؛ و افـراد بـهراحتی در معـابر تـردد کننـد و مـانعی در
رفتوآمدشان وجود نداشته باشد (معینی.)36:1391،
سرزندگی شهری

بهطورکلی مفهوم سرزندگی مرتب با دهه آخر قرن بیستم میباشد .ارسطو اولین دانشمندی بود که بـه سـرزندگی توجـه
نمود .وی معتقد بود سرزندگی احساس خوشبختی و شـادی مـردم اسـت ( .)Babaei et al,2015:84سـرزندگی یـک
مفهوم در روانشناسی است .معموالً این مفهوم شامل سه عنصر اصلی است که عبارتاند از :سرگرمی ،شادی و رضایت از
زندگی .این اصطالح در فارسی به معنی شادی ،زندهدلی ،خوشبختی و سرگرمی است (.)Kooshali et al,2015:256
نظریهپردازان چون لنارد ،جیکوبز ،الندری ،مونتگومری و ...هر یک از دری ـهای خـاص بـه موضـوع سـرزندگی محـی
پرداختهاند .لنارد1سرزندگی را امکان تماشای مردم و شنیدن صدای آنها ،امکـان گـرد هـم آمـدن غیررسـمی مـردم در
عرصههای عمومی ،فرصت اجتماعی شدن برای کودکان و جوانان در عرصههای عمومی ،تأیید و ارزش قائل شدن همـه
شهروندان برای یکدیگر و احترام به معرفت و آگاهیهای تمام ساکنان تعریف میکند (باحقیقت و همکـاران.)272 :1394،
جین جیکوبز2سرزندگی خیابان را امکان برقراری برخوردها و کنشهای مفید بین افراد و تماشـا کـردن دیگـران میدانـد.
هم نین جیکوبز مدعی بود که شهرهای سالم و بانشاط ،شهرهایی ارگانیک ،خودجوش و خوشاقبالاند .آنها بر پایه تنوع
اقتصادی و انسانی ،معماری ،جمعیتهای متراکم و اختالط کاربریها میبالنـد .او پویـایی و احسـاس زنـدهبودن شـهر را
درگرو مراکز شهری پی یده ،متراکم و پرازدحام میدانـد و بـه آثـار مثبـت اقتصـادی  -اجتمـاعی و بـهاینترتیب ،تـراکم،
اختالطی از کاربریها و روانی عاطفی اینگونه مراکز اشاره میکند ساختمانهای گوناگون به همراه حضور و جنبوجوش
مردم ،تصویر یک مرکز شهر ایده آل را در اندیشههای جیکوبز فراهم میآورند (مصلینژاد و همکاران .)180 :1390،چارلز
الندری3سرزندگی و زیست پذیری را مجزا تعریف کرده است .سرزندگی ،توان و انرژی بالقوه یک شهر اسـت کـه جهـت
تحقق زیست پذیری نیازمند تمرکز و هدایت به سمت یک هدف است .انواع سرزندگی از دیـد وی سـرزندگی اقتصـادی،
سرزندگی اجتماعی ،سـرزندگی محیطـی و سـرزندگی فرهنگـی میباشـد ( .)Rastegar et al,2014:43مونتگـومری4
سرزندگی را با توجه به تعداد افرادی که در ساعات مختلف شبانهروز در خیابان حضور دارنـد ،فعالیتهـای جـاذب خیابـان
مانند رخدادهای فرهنگی و جشنها در طول سال که باع به وجود آمدن یک زندگی فعال در خیابان میشود و محی را
سرزنده و بانشاط و پرجنبوجوش میکند معنی میکند ( .)Montgomery,1998:103پژوهش حاضـر ،بـه بازشناسـی
مؤلفههای مؤثر بر سرزندگی خیابانها بهعنوان فضاهای شهری کوچک میپردازد ،زیرا در میان انـواع فضـاهای شـهری،
برنامهریزی و طراحی خیابانهای شهری شرای بهتری را برای سرزندگی فراهم میکند .بـه گفتـه جیکـوبز خیابانهـای
شهری بهعنوان بزرگترین بستر شهری به شمار میروند و باید امکان حضور شهروندان در هر ساعتی از شـبانهروز را در
خود فراهم کنند .احساس امنیت یکی از فاکتورهایی میباشد که فرد به سبب آن میتواند در هر سـاعتی در فضـا حضـور
یابد (جیکوبز .)36 :1386،از دیگر فاکتورهای خیابان سرزنده ،تنوع در آرایش و نظامهای فضایی شامل تنـوع در کـاربری
فعالیت و کالبد میباشد بهطوریکه حال و هوای فرد در هرلحظـه یکسـان نباشـد و فضـاهای متفـاوتی را تجربـه نمایـد
(پاکزاد .)140 ،1386،ازجمله نظریهپردازان در زمینه سرزندگی خیابانهای شهری میتوان بـه سـاموئل ،)2016(5واگنـر و
کیــوز ،)2012(6جــرد ،)2011(7پــورتال ،)2007(1فورســایت ،)2008(2مــودن )1994(3و چالرلنــدر ( ،)1991لیــنج (،)1981
. Lennard
. Jane Jacobs
. Charles Landry
. Montgomery
. Säumel
. Wagner & Caves
. Gjerde

1
2
3
4
5
6
7
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بنتلی ( )1985اشاره کرد که فاکتورهای کالبدی ،زیستمحیطی ،عملکردی ،فرهنگی و اجتماعی شامل دسترسـی ،ایمنـی،
امنیت ،پاکیزگی ،تنوع ،پوشش گیاهی ،خوانایی ،مبلمان شهری ،سـایهبان شـهری ،سـالمت اقتصـادی ،ارتبـاط کـاربری،
نظارت همگانی ،حس تعلق مکان ،نـوآوری ،تعـامالت اجتمـاعی و خالقیـت را ازجملـه مهمتـرین فاکتورهـا در طراحـی
خیابانهای شهری سرزنده دانستهاند .مؤلفههای بهکاربرده شده در طراحی خیابان شهری مطلوب در پژوهشهای گذشته
در جدول  1ارائهشده است.

ژو20194
لی20155
اصفهانی ()1397
اخوان ()1397
حبیبی ()1395
صفایی ()1395

جدول شماره  .1فاکتورهای مؤثر در سرزندگی خیابان
فاکتورهای مؤثر در سرزندگی خیابانهای شهری
فضاهای باز ،پوشش گیاهی ،مبلمان شهری مناسب ،پارکینگ سواره و عرض خیابانها ،مسیر عبور دوچرخه
دسترسی ،تنوع ،امنیت ،راحتی و آسایش ،کیفیت عرصه همگانی ،همهشمول بودن
دسترسی ،اختالط کاربری ،فضاهای سبز ،سایهاندازی ،نظارت جمعی ،پاکیزگی ،مبلمان ،نورپردازی ،شفافیت
دسترسی ،تابلو و عالئم ،مکان نشستن ،وجود بناهای خاص ،موانع ،معماری ،تسهیالت بـرای معلـولین ،نمـای جـذاب
ساختمانها فضاهای سبز ،نورپردازی ،سایهبان ،روشنایی ،عرض مناسب مسیر ،مجسمه و تاج نما ،ترافیک سواره
دسترسی ،آسایش اقلیمی ،نفوذپذیری و خوانایی ،تنوع و انعطافپذیری ،تعامالت اجتماعی ،وجود آسـایش اجتمـاعی و
روانی ،وجود ساختار فضایی و کالبدی خودسازمانده ،تجاریهای خرد و جبهههای جلویی فعال
دسترسی ،ایمنی و امنیت ،جذابیت و تنوع کالبدی ،تعامالت اجتماعی و حس تعلق محـی  ،فراغـت و تفـریح ،اخـتالط
کاربری ،کیفیت کالبدی ،منظر و چشمانداز ،راحتی و آسایش

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این پژوهش ازلحاظ هدف ،توصیفی-تبیینی و ازلحـاظ کاربسـت نتـایج ،کـاربردی و ازلحـاظ روششناسـی ،کمـی؛ روش
تحقیق همبستگی از نوع تحلیل عاملی میباشد .هدف از انجام پژوهش حاضر بازشناسی مؤلفههای مؤثر بـر سـرزندگی و
تأیید مؤلفهها در خیابان شهید چمران شهر شیراز میباشد .بدین منظور در ابتدا بامطالعه مبانی نظری و پیشـینه پـژوهش
ابعاد و مؤلفههای مؤثر در سرزندگی خیابانهای شهری مورد شناسایی قرارگرفته و در غالب مدل جامع ارائه گردید .سپس
با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسـی مـدل ارائهشـده در خیابـان شـهید چمـران شـهر شـیراز پرداختـه شـد .بـهمنظور
1 . Portella
2. Forsyth
3 . Moudon
4 . Xiaodong Xu
5 . Sung le
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تجزیهوتحلیل اطالعات و بررسی مدل از نرمافزار AMOSاستفاده شد .با توجه به اینکه جامعـه آمـاری پـژوهش حاضـر
افراد استفادهکننده از خیابان می باشند لذا جامعه آماری این پژوهش نامعین است .برای برآورد تعداد نمونـه در ابتـدا تعـداد
 40پرسشنامه در بین شهروندان توزیع گردید و میانگین ،واریانس و خطای استاندارد شاخصها مشخص شد .در ادامـه از
رابطه زیر بهمنظور تعیین حجم نمونه استفادهشده است.
2

=n

الزم به ذکر اسـت در ایـن رابطـه  nحجـم نمونـه d ،خطـای اسـتاندارد میـانگین کـه مقـدار آن  0/05در نظـر گرفتـه
میشود،

مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان  95درصد که بر اساس جدول آماری  1/881در نظر گرفتهشـده

است و واریانس نمونه اولیه ،که در این پژوهش  0/398محاسبهشده اسـت .بـر اسـاس محاسـبات انجامشـده در ایـن
پژوهش حجم نمونه  123میباشد.

مؤلفه

کالبدی-
عملکردی

سرزندگی شهری

زیباشناختی

زیستمحیطی

فرهنگی-
اجتماعی

جدول شماره . 2مؤلفهها و متغیرهای پژوهش
زیر متغیر
متغیر
احساس راحتی و آسایش ،وجود فضا جهـت نشسـتن ،جداسـازی مسـیر پیـاده و
آسایش اقلیمی
سواره ،خوانایی مسیر ،وجود عالئم راهنمایی و رانندگی
کیفیت در بدنـه ،کیفیـت در مبلمـان و عناصـر الحـاقی ،بهسـازی و کفسـازی
خوانایی کالبدی
خیابانها ،کیفیت کفپوش پیادهرو
دسترسی مناسب سواره و پیاده به خیابان ،دسترسی به مراکز خدماتی ،دسترسـی
دسترسی
به مرکز خرید و فروشگاه ،دسترسی به حملونقل
حضور کسبه و ساکنین ،وجود کاربریهای شبانهروزی
نظارت جمعی
ایمنی در برابر سواره ،ایمنی در تقاطع
ایمنی
عملکرد در مکانهای متفاوت ،عملکرد در زمانهای متفاوت
عملکرد
تنوع در کاربری ،تنوع در فعالیت ،تنوع در کالبد
تنوع
نورپردازی مناسب خیابان و معابر
نورپردازی
خوانایی محی خوانایی محی
نفوذپذیری و خوانایی
معیارهای معنایی ،معیارهای زیباییشناسی
جذابیت بصری
عاری بودن از آلودگی صوتی و آلودگی هوا
عاری بودن از آلودگی
پوشش گیاهی و فضای سبز مناسب
پوشش گیاهی
محافظت در برابر برف ،باد ،تابش خورشید و باران
سایهاندازی محی
تعامالت اجتماعی ،برگزاری مراسم و جشنهای خیابانی ،تنـوع گروههـای سـنی
تعامالت اجتماعی
مختلف ،مناسب بودن مسیر برای گروههای مختلف مردم
ارزشهای فرهنگی تاریخی ،تنوع فرهنگی
ارزشهای فرهنگی
هویت برجسته و منحصربهفرد هویت برجسته و منحصربهفرد محی  ،خاطره مداری
احساس امنیت ،وجـود امنیـت شـبانه ،وجـود دسـتفروشها ،فعالیتهـای کنـار
آسایش اجتماعی و روانی
خیابان ،دامنه و برد

محدوده موردمطالعه
شهر شیراز بهعنوان مرکز استان فارس در طول جغرافیایی  30و  52درجه شرقی و عرض جغرافیایی  30درجه و  29دقیقه
شمالی واقعشده است .این شهر از شمال به سپیدان از جنوب به جهرم و فیروزآبـاد ،از شـرق بـه اسـتهبان و از مغـرب بـه
کازرون و ممسنی محدود میشود .محدوده موردمطالعه در پژوهش حاضر خیابان شهید چمران شهر شیراز میباشـد .ایـن
خیابان در منطقه شش شهرداری شیراز قرار دارد .این منطقه در مرغوبترین اراضی شمال غرب شیراز واقعشـده اسـت و
درمجموع بافتی نوساز دارد که محصول توسعه شهری شیراز به سمت شمال غرب در دهههای اخیـر اسـت .بلـوار شـهید
چمران به طول تقریبی  5کیلومتر بهعنوان یک کمربندی ،متصلکننده شمال غرب شیراز با مرکز شهر است .انحصـاری
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بودن بلوار شهید چمران بهواسطه کارکردهای متعدد ،این معبر است .معبـری کـه یـک شـاهراه ارتبـاطی ،اطالعرسـانی،
فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،گردشگری ،درمانی ،سیاسی و اجتماعی است .موقعیت جغرافیایی ،مقیـاس انسـانی و دسترسـی
مطلوب باع حضور پذیری هر چه بیشتر مخاطبین در این محدوده شده است و هم نین ساختار طولی سایت که فضای
مناسبی برای پیادهروی فراهم آورده درمجموع بهعنوان کیفیتهای فضایی و منظر ،نقش تأثیرگذاری در هویت و کاراکتر
محدوده ایفا کرده است .درنهایت باید اشاره کرد که کشیدگی طولی محدوده در جوار بلوار ،مقطعی با توپوگرافی مطلـوب،
استفاده از المانها و تناسبات در اسـتفاده از پوشـش گیـاهی ،آب و سـنگ ،جملگـی مهمتـرین شاخصـههای فضـایی و
ساختاری محدوده محسوب میشوند .شکل  2محدوده موردمطالعه پژوهش حاضر را نشان میدهـد (عـادلی و همکـاران،
.)6 :1396

شکل شماره  .2محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
در ادامه صحت مدل موردبررسی بهوسیله تحلیل عاملی تأییدی موردبررسی قرار میگیرد و درستی دستهبندی انجامشـده
در خیابان شهید چمران شهر شیراز موردسنجش قرار میگیرد .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات و تدوین مدل بیانشده از
تحلیل عاملی تأییدی و نرمافزار  Amosاستفادهشده است .نتایج حاصل از بررسی مدل در جـدول  3ارائهشـده اسـت .در
دسته اول رابطه بین متغیرهای عملکرد ،ایمنی ،نظارت جمعی ،دسترسی ،خوانـایی کالبـدی و آسـایش اقلیمـی بـا متغیـر
کالبدی-عملکردی موردبررسی قرارگرفته است .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  0/01میباشـد میتـوان بیـان
کرد بین این متغیرها در سطح  0/01ارتباط معنیدار برقرار است .هم نین میتوان بیان کـرد  0/524درصـد از واریـانس
متغیر عملکرد 0/581 ،درصد از واریانس متغیر ایمنی 0/538 ،درصد از واریانس متغیـر نظـارت جمعـی 0/375 ،درصـد از
واریانس متغیر دسترسی 0/482 ،درصد از واریانس متغیر خوانایی کالبـدی و  0/379درصـد از واریـانس آسـایش اقلیمـی
بهوسیله مؤلفه کالبدی عملکردی تبیین میشود .در دسـته دوم رابطـه بـین متغیرهـای تنـوع ،نـورپردازی ،نفوذپـذیری و
خوانایی و جذابیت بصری با متغیر زیباشناختی موردبررسی قرارگرفته است .با توجه به اینکـه سـطح معنـیداری کمتـر از
 0/01میباشد میتوان بیان کرد بین این متغیرها در سطح  0/01ارتباط معنیدار برقرار است .هم نین میتوان بیان کـرد
 0/380درصد از واریانس تنوع 0/529 ،درصد از واریانس نورپردازی 0/341 ،درصد از واریانس نفوذپذیری و  0/800درصد
از واریانس خوانایی و جذابیت بصری بهوسیله متغیر زیباشناختی تبیـین میشـود .در دسـته سـوم رابطـه بـین متغیرهـای
سایهاندازی محی  ،پوشش گیاهی و عاری بودن از آلودگی با متغیر زیستمحیطی موردبررسی قرارگرفته است .با توجه به
اینکه سطح معنیداری کمتر از  0/01میباشد میتوان بیان کرد بین این متغیرها در سطح  0/01ارتبـاط معنـیدار برقـرار
است .هم نین میتوان بیان کرد  0/685درصد از واریانس سایهاندازی محی  0/355 ،درصد از واریانس پوشش گیاهی و
 0/723درصد از واریانس عاری بودن از آلودگی بهوسیله متغیر زیستمحیطی تبیین میشود .در دسته چهارم رابطـه بـین
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متغیرهای آسایش اجتماعی و روانی ،هویت برجسته و منحصربهفرد ،ارزشهای فرهنگی و تعـامالت اجتمـاعی بـا متغیـر
فرهنگی_اجتماعی موردبررسی قرارگرفته است .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  0/01میباشـد میتـوان بیـان
کرد بین این متغیرها در سطح  0/01ارتباط معنیدار برقرار است .هم نین میتوان بیان کـرد  0/430درصـد از واریـانس
آسایش اجتماعی و روانی 0/484 ،درصد از واریانس هویت برجسته و منحصربهفرد 0/675 ،درصد از واریانس ارزشهـای
فرهنگی و  0/417درصد از واریانس تعامالت اجتماعی بهوسیله متغیر فرهنگی -اجتماعی تبیین میشود.

سطح معنیداری

آمارهCR

<0/001P
<0/001P
<0/001P
<0/001P
<0/001P

4/574
4/385
3/428
4/099
3/454

<0/001P
<0/001P
<0/001P

3/604
2/880
3/927

<0/001P
<0/001P

3/479
5/290

<0/001P
<0/001P
<0/001P

3/580
4/038
3/307

جدول شماره  .3وزن رگرسیونی استاندارد متغیرها
وزن رگرسیونی استاندارد
خطای استاندارد
کالبدی_عملکردی
0/524
کالبدی_عملکردی
0/581
0/212
کالبدی_عملکردی
0/538
0/180
کالبدی_عملکردی
0/375
0/155
کالبدی_عملکردی
0/482
0/197
کالبدی_عملکردی
0/379
0/186
زیباشناختی
0/380
زیباشناختی
0/529
0/374
زیباشناختی
0/341
0/279
زیباشناختی
0/800
0/577
زیستمحیطی
0/685
زیستمحیطی
0/355
0/154
زیستمحیطی
0/723
0/204
فرهنگی_اجتماعی
0/430
فرهنگی_اجتماعی
0/484
0/267
فرهنگی_اجتماعی
0/675
0/350
فرهنگی_اجتماعی
0/418
0/240

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

عملکرد
ایمنی
نظارت جمعی
دسترسی
خوانایی کالبدی
آسایش اقلیمی
تنوع
نورپردازی
نفوذپذیری و خوانایی
جذابیت بصری
سایهاندازی محی
پوشش گیاهی
عاری بودن از آلودگی
آسایش اجتماعی روانی
هویت برجسته و منحصربهفرد
ارزشهای فرهنگی
تعامالت اجتماعی
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شکل شماره  .3مدل تحقیق

در ادامه این پژوهش رابطه بین متغیرهای پنهان پژوهش موردبررسی قرارگرفته است .نتـایج مطبـق جـدول  4میباشـد.
همانطور که قابلمشاهده میباشد بین متغیرهای پنهان پژوهش ارتباط معنیدار دوسویهای در سطح  0/05برقرار اسـت.
الزم به ذکر است ،بیشترین وزن استاندارد مربوط به ارتباط بین متغیرهای زیباشناختی و کالبدی-عملکردی میباشـد کـه
بیانکننده همبستگی باالی این دو متغیراست.

سطح معنیداری
0/001
0/005
0/002
0/006
0/002
0/004

آماره CR
3/244
2/796
0/043
2/724
3/031
2/918

جدول شماره  .4ارتباط بین متغیرهای پنهان پژوهش
وزن استاندارد
خطای استاندارد
فرهنگی_اجتماعی
0/652
0/114
زیستمحیطی
0/492
0/081
زیباشناختی
0/731
0/097
فرهنگی_اجتماعی
0/655
0/078
زیستمحیطی
0/465
0/109
فرهنگی_اجتماعی
0/578
0/099

><--
><--
><--
><--
><--
><--

زیستمحیطی
زیباشناختی
کالبدی_عملکردی
زیباشناختی
کالبدی_عملکردی
کالبدی_عملکردی

برازش مدل

بهطورکلی شاخصهایی که برای برازش مدل مورداستفاده قرار میگیرند ،شامل برازش مطلق 1،برازش تطبیقـی2و بـرازش
مقتصد3میباشند .بهمنظور بررسی برازش مدل از هر گروه برازش شامل برازش مطلق ( ،)AGFI ،GFI ،CMINبـرازش
تطبیقی ( )RFI ،CFI ،IFI ،NFI ،TLIو برازش مقتصد ( )CMIN/DF ،RMSEA ،PCFI ،PNFIحداقل یک شاخص
موردبررسی قرار گیرد .در این پژوهش بهمنظور برازش مدل طراحیشده از معیارهـای کـای اسـکوئر ( ،)CMINشـاخص
1 . Absolute fit
2 . Comparative fit
3 . Parsimonious fit
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نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص بـرازش اصالحشـده ( ،)NFIریشـه میـانگین مجـذورات
خطای برآورد ( ،)RMSEAنسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ( )CMIN/DFاستفادهشده است نتـایج مطـابق جـدول 5
میباشد.
جدول شماره .5شاخصهای برازش مدل در پژوهش حاضر
Default Model
معیارهای برازش مدل
145/762
کای اسکوئر ()CMIN
113
درجه آزادی ()Df
0/021
سطح معنیداری ()P
1/290
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ()CMIN/DF
0/044
ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد ()RMSEA
0/903
شاخص نیکویی برازش ()GFI
0/713
شاخص برازش اصالحشده ()NFI
0/912
شاخص برازش تطبیقی ()CFI

طبق نتایج ارائهشده در جدول  7مقدار کای اسکوئر برای پژوهش حاضر  145/74بوده که در سطح معنـیداری 0/05
معنیدار می باشد .از آنجایی این شـاخص بـه درجـه آزادی و انـدازه حجـم نمونـه بسـیار حسـاس میباشـد ،بسـیاری از
پژوهشگران از شاخص نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی استفاده میکنند .مقدار قابلقبول برای این شاخص بین  1و 3
میباشد .مطابق با نتایج جدول فوق این مقدار  1/290محاسبهشده است ،که نشاندهنده برازش بسیار خوب مدل است .از
دیگر شاخصهای برازش منحنی شاخص ) (GFIبوده که مقادیر بیشتر از  0/9قابـلقبول میباشـد .ایـن مقـدار در ایـن
پژوهش  0/903گزارششده است .شـاخص ) (CFIازجمله شاخصهایی است کـه بـرازش یـک مـدل را بـا مـدل پایـه
کـه قائـل بـه وجـود کوواریانس میان متغیرها نیست ،مقایسه مینماید .مقادیر قابلقبول برای این شاخص بیشتر از 0/9
است که در پژوهش حاضر  0/912گزارششده است .شـاخص ) (NFIکـه یـک شاخص برازندگی افزایشی هنجار شـده
است در تعیین برازش یک الگو به کار میرود .که مقادیر آن بین صفر و یک متغیر است و هر چه به یک نزدیکتر باشـد
برازش بیشتری دارد ،مقدار گزارششده در پـژوهش حاضـر  0/713میباشـد .شـاخص ) (RAMSEAیکــی دیگــر از
شاخصهای برازندگی است که ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده اسـت و بـهعنوان تــابعی از مقــدار کوواریـانس
تفسـیر میشود .مقادیر باالتر از  0/1نشاندهنده برازش ضعیف ،بین  0/08تا  0/1بـرازش متوسـ  ،بـین  0/05تـا 0/08
برازش مناسب و کمتر از  0/05عالی مدل میباشد .این شاخص در این پژوهش  0/044محاسبهشده است که نشاندهنده
برازش بسیار خوب مدل میباشد.
نتیجهگیری
سرزندگی یکی از مؤلفههای اصلی تأمینکننده کیفیت مطلوب فضای شهری است .محی های شهری سرزنده ،زمینهسـاز
ایجاد و افزایش سرمایههای اجتماعی میباشند .ازآنجاکه امروزه شاهد تنزل سرزندگی در عرصـههای عمـومی و متعاقبـاً
کاهش حضور داوطلبانه مردم در فضاهای شهری هستیم ،ضروری به نظر میرسد که در پی ساخت محی هـای شـهری
سرزندهتر باشیم .در پژوهش انجامشده بهوسیله اصفهانی و همکاران به تدوین مدل نظری مؤثر بر سرزندگی خیابانهـای
شهری پرداختهشده است که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مؤلفـههای مـؤثر بـر سـرزندگی اجتمـاعی در غالـب
مؤلفههای زیباشناختی ،زیستمحیطی و عملکردی قابل دسته میباشند .هم نین در پژوهش انجامشده بهوسیله حبیبی و
همکاران به بررسی سرزندگی فضاهای شهری پرداختهشده است که نتایج نشـان داد سـرزندگی در فضـاهای شـهری در
غالب سه مؤلفه محیطی ،اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی میباشد .در این تحقیق سعی بر آن شده تا یک مدل جـامعتر در
بررسی سرزندگی فضاهای شهری ارائه شود و هدف از انجام آن بازشناسی جامع مؤلفههای مـؤثر بـر سـرزندگی و تأییـد
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مؤلفهها در خیابان شهید چمران شهر شیراز میباشد .بدین منظور در بامطالعه مبانی نظری و پیشـینه تحقیـق مؤلفـههای
مؤثر بر سرزندگی در قالب مدل مفهومی جامع تبیین شد .بر اساس نتایج بهدستآمده و مدل ارائهشده مؤلفههای مـؤثر در
سرزندگی شامل مؤلفه کالبدی-عملکردی با متغیرهای عملکرد ،ایمنـی ،نظـارت جمعـی ،دسترسـی ،خوانـایی کالبـدی و
آسایش اقلیمی ،مؤلفه زیباشـناختی بـا متغیرهـای تنـوع ،نـورپردازی ،نفوذپـذیری و خوانـایی و جـذابیت بصـری ،مؤلفـه
زیستمحیطی با متغیرهای سایهاندازی محی  ،پوشش گیاهی و عاری بودن از آلـودگی و مؤلفـه فرهنگـی و اجتمـاعی و
متغیرهای آسایش اجتماعی و روانی ،هویت برجسته و منحصربهفرد ،ارزشهای فرهنگی و تعامالت اجتماعی میباشد.
در ادامه این مدل با استفاده از پرسشنامه و دادههای آماری مدل حاصل از پرسشنامه در خیابان شهید چمران شهر شـیراز
موردسنجش و ارزیابی قرار گرفت .بهمنظور بررسی این مدل از نرمافـزار  AMOSو تحلیـل عـاملی تأییـدی مرتبـه اول
استفاده شده است .بر اساس نتایج حاصل از بررسی مدل تحقیق در خیابان شهید چمران شهر شیراز میتوان بیان کرد این
مدل دارای برازش بسیار خوبی برای خیابان شهید چمران شهر شیراز میباشد .هم نـین نتـایج حاصـل از بررسـی مـدل
نشان میدهد ارتباط معناداری بین مؤلفههای پژوهش و متغیرهای آنها و هم نین ارتبـاط معنـیداری بـین مؤلفـههای
پژوهش برقرار است .بهطورکلی میتوان بیان کرد مدل ارائهشده در تحقیـق حاضـر میتوانـد در زمینـه سـرزنده نمـودن
خیابانهای شهری بهوسیله مدیران ،طراحان و برنامهریزان شهری مورداستفاده قرار گیـرد .از جملـه عوامـل مـؤثر بـرای
اجرای موفق سرزندگی توجه یکپارچه به عناصر سرزندگی (مکان ،مردم ،برنامه) با تأکید بر حضور پذیری مردم است زیرا
مردم بهعنوان هسته اصلی سرزندگی شناخته میشوند در همین راستا مکانها با توسعه و متعادل کردن برنامـهها نـهتنها
باع حضور پذیری و دعوتکنندگی مردم میشوند ،بلکه را به ابتکارات خود برمیانگیزند و بـه دنبـال آن باعـ ارتقـای
ســرزندگی میشــوند .هم نــین بــرای اطمینــان از اســتفاده درســت نتــایج توس ـ ســازمانهای دولتــی و خصوصــی و
تصمیمگیرندگان؛ محققان باید در پی شکلدهی کانالهای ارتباطی باشند که یافتـههای علمـی را بـه اهـداف خ مشـی
مرتب میکند
منابع
)1

)2
)3
)4

)5

)6
)7
)8
)9

اخوان ،آرمین؛ صالحی ،ابراهیم؛ طغیانی ،شـیرین ( )1397ارزیـابی تـأثیر عوامـل محیطـی کالبـدی بـر سـرزندگی و کیفیـت
خیابانهای شهری (مطالعه موردی :خیابانهای نادر و انقالب شهر ساری( ،مجله جغرافیا و پایداری محی  ،دوره  ،2شماره ،27
صص.15-29 .
امین زاده ،بهناز و دائمی نژاد ،فرامرز ( )1381مالحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابانهای شهری ،مجله هنرهای زیبا،
تابستان  ، 1381شماره  ،11صص.50 – 61 .
پاکزاد ،جهانشاه ( )1386راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات شهید بهشتی.
حبیبی ،کیومرث؛ نسترن ،مهین؛ محمدی ،مهرداد ( )1395سنجش و ارزیابی کیفیت فضاهای عمـومی شـهری و نقـش آن در
افزایش کیفیت زندگی (مورد شناسی :خیابان نظر شرقی اصفهان) ،مجله جغرافیا و آمایش شهری ،دوره ،6شـماره  ،19صـص.
.161-180
صرافی ،ساقی؛ محمدی ،محمدرضا؛ شریف نژاد ،مجتبی ( )1392بررسی سرزندگی در خیابانهـای شـهری (مطالعـه مـوردی:
خیابان مسجد جامع یزد) پنجمین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شـهری 4 ،اردیبهشـت  ،1392دانشـگاه فردوسـی مشـهد،
صص.1-15 .
صفاری نیا ،مجید ( )1393مقدمهای بر روانشناسی شهری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات تیسا.
صفایی رینه ،مصطفی ( )1395تحلیل نقش پیاده راههای شهری در ارتقا سرزندگی فضاهای شهری )مطالعه موردی پیـاده راه
میدان امام حسین ) ع (( ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،به راهنمایی استاد احمد پوراحمد ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
علی پور اصفهانی ،مریم؛ زمانی ،بهادر؛ شاهیوندی ،احمد ( )1397تدوین مدل نظری مؤلفههای مؤثر بـر سـرزندگی اجتمـاعی
خیابان (موردمطالعه :خیابان تاریخی سپه ،اصفهان( ،دو فصلنامه مرمت و معماری ایران ،دوره ،1شماره  ،15صص.115-136.
عادلی ،مینا؛ ،عبداهلل زاده فرد ،علیرضا؛ شکور ،علی ( )1396بررسی تأثیر ابعاد اجتمـاعی بـر میـزان اسـتفاده مـردم از فضـاهای

1399  بهار،1  شمارۀ،3  دورۀ،فصلنامه شهر پایدار

، تفرجگاه چمران حدفاصل پل شهیدان شیخی تا نیایش شهری:فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی عمومی شهری ) نمونه موردی
.1-22. صص،31  شماره،9دوره،چشمانداز زاگرس
) طراحی سازمان بصری مطلوب خیابانهای شهری با تکیهبر توقعـات کیفـی1393(  نجمه، امید و اسماعیلپور،گل ین مقدم
،1393  مهـر19 ، همایش ملی نظریـههای نـوین در معمـاری و شهرسـازی،)تهران- خیابان فرحزادی: (مطالعه موردی،مردم
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