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Extended Abstract 

Introduction   

The city is an alive creature, requiring vibrant and freshness. The position of public spaces, in 

which social interaction of citizens is formed and promote the culture of society, is declining 

day by day in most of our cities. Moreover, the vibrant is considered differently in various fields 

and various components and indicators have been mentioned for that in related theoretical 

principles and vibrancy has been always noticed by urban designers and planners in the process 

of urban development as one of the macro- or micro-goals of most of programs and plans, 

regardless of the operational framework of its explaining factors. The attempts of planners in 

different fields for promoting the vibrant of urban spaces do not lead to desirable results due to 

lack of coordination, familiarity, and constructive participation with urban planning experts and 

implicit attention to spatial concepts. In most of studies so far, one or some limited dimensions 

of vibrant have been investigated and all related variables and dimensions to vibrant have not 

been studied yet. There is not also an appropriate theoretical support in most of such studies 

given extensive conceptual scope of vibrant. Due to this, the question of the current study is: 

what factors affect in vibrant of public space fundamentally, and how is the framework of the 

operational-conceptual model of making vibrant in public spaces? The main goal of the paper is 

to propose effective factors on vibrant based on extracted indicators from various resources in 

an appropriate and efficient framework that not only explains effective variables in this field but 

also proposes the process of creating and improving the vibrant in public spaces. 

                                                                                                                         

Methodology  

Reviewing related scientific literature of vibrant of public spaces shows various indicators and 

components. Using exploratory factor analysis method in the current study, the various and 

different indicators were explained in some factors. Therefore, this study can be said to be 

fundamental in terms of goal. To collect and analyze data, questionnaires and interviews have 

been used and qualitative items have been quantified based on the Likert scale and analyzed 

using SPSS software. Hence, the methodological approach of the study is based on the mixed 

method (quantitative-qualitative). The vibrant indicators in public spaces have been extracted 

from different references and in order to investigate and field survey of data and explore 

effective factors on vibrant of public spaces, Valiasr crossroad, Tehran (intersection of Enghelab 

Street with Valiasr Street) has been chosen as the case study. That’s because the area has had 

proper vibrant in different conditions and so is suitable for investigating the data and explaining 
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the effective factors in the field of study. Hence, sampling method can be said to be purposeful. 

To determine the study sample volume, given the principles of determining the number of 

required samples for exploratory factor analysis, 350 questionnaires have been used in this 

study. At least 3 to 5 samples have to be investigated for each indicator and the higher the 

number is, the greater the confidence will be in the result of the analysis. On this basis, for each 

indicator, seven samples have been considered for determining the sample volume which is 

more than the minimum amount.                                                                                                                 

 
Results and discussion     

Exploratory factor analysis of research variables specified five factors of spatial-functional 

environmental qualities, social norms and necessary fields for sociability, suitable income, and 

promotion of economic activities, individual mood, interests, and psyche, state of perception 

and friendly interaction of citizens with each other on the vibrant of public space in the study 

area. The share of such factors in explaining the variance of whole variables is 70.3% each one 

of the mentioned factors explains the variance of whole research variables respectively 22.16%, 

16.38%, 12.86%, 11.21%, and 7.76%. The findings of the current study showed that the 

effective factors on vibrant of public space are related to different fields and their explaining 

power of them is different from each other.  Therefore, it can be concluded that if the subject 

and quality of vibrant is the main issue of studies in planning and designing public spaces 

process, the mentioned five factors shall be considered in the related policymaking. The nature 

of spatial-functional environmental qualities and necessary fields for sociability as well as the 

state of perception and friendly interaction of citizens with each other is noticeable in public 

space designing projects but the result of third and fourth factors manifested same as other 

factors in a public space, is less noticed in public space design projects because they are related 

to the urban and beyond urban macro policy-making fields in most cases. It indicates that to 

realize the vibrant of public spaces in urban management, not only the first, second, and fifth 

factors are noticed in the urban development system but also proper income and promotion of 

economic activities, individual mood, interest, and the psyche shall be also considered.                                       

                                                   

Conclusion 

Five factors of 1) spatial-functional environmental qualities, 2) social norms and necessary 

fields for sociability, 3) suitable income and promotion of economic activities, 4) individual 

mood, interests and psyche, 5) the state of perception and friendly interaction of citizens with 

each other are effective on the vitality of the public space. Based on the variance explanation 

power of each final obtained factor in the current study, the priority of planning and designing 

effective various indicators on the vibrant of public spaces can be determined based on existing 

facilities and barriers and for appropriate accountability of vibrant of public spaces, the 

comprehensiveness of the variables of the mentioned factors shall be considered. Effective 

fundamental factors on vibrant of public spaces in Valiasr crossroad, Tehran (selected through 

purposeful approach) were extracted in this study. Analyzing the relations between mentioned 

factors and investigating the dimensions and factors of spaces, in which there is vibrant 

inappropriate or the attempts of urban management due to increase vibrant have failed, can be 

the subject of future studies.  
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 هچکید

باشـند، در یمهـا حـاکم ی هستند با توجه به اینکه رویکردهـای نظـری مختلفـی بـر آنارشتهانیممفاهیمی که 
م اسـت کـه در علـو میمفـاه گونـهنیاشـود. سـرزندگی جـزء یمهـا های متفـاوت از آنیتلقی گوناگون هاوزهح

های مختلفی برای آن یهروهای نظری و یدگاهدیزی و طراحی شهری ربرنامهی، جغرافیا، شناسجامعهی، شناسروان
ی ایجـاب اهای عمـومی ایجاد سـرزندگی فضـوجود دارد. این امر لزوم توجه به متغیرهای گوناگون را در فرایندها

صورت جامع و با لحاظ نمودن متغیرهای مختلفی کـه های مدیریت شهری، بهیهرونماید که در مبانی علمی و یم
عبـارت  ژوهش حاضـرپـ سؤالعوامل زیربنایی سرزندگی را تبیین نماید، موردتوجه واقع نشده است. در این راستا 

چـارچوب مـدل  هسـتند و مـؤثرزیربنایی و بنیادی بـر سـرزندگی فضـای عمـومی  صورتاست از: چه عواملی به
د سرزندگی در فضاهای عمومی چگونه است؟ هـدف پـژوهش، ارائـه چـارچوب مناسـب و عملیاتی ایجا-مفهومی
-باشد. این پژوهش به لحاظ هـدف از نـوع بنیـادییمضاهای عمومی فمنظور بهبود و ارتقاء سرزندگی به کارآمد
ی هاشـاخصی موردنیاز بر مبنـای هادادهی آن بر مبنای روش آمیخته است. شناسروشی است و رویکرد کاربرد

شده انتخاب مندهدفش مستخرج از ادبیات علمی موضوع و با استفاده از پرسشنامه در محدوده مطالعاتی، که با رو
هـای یسماترند. پـس از محاسـبه از روش تحلیل عاملی اکتشـافی بررسـی شـد شده و با استفادهاست، گردآوری

 یِطـیمح هـاییفیت( ک1گذاری عوامل بنیادی صورت گرفته است. پنج عامـلِ مختلف تحلیل مذکور، تفسیر و نام
ب ( درآمد مناس3پذیری )اجتماعی شدن(، جامعه یالزم برا هایینهو زم ی اجتماعی( هنجارها2یی، فضا-یکارکرد

 دوسـتانهکنش رهم( نحـوه ادراك و بـ5ی، فـرد هیـو روح قیـعال ،روان ت( حالـ4ی، اقتصاد هاییتو رونق فعال
موعاً متغیرها مج هستند. سهم این عوامل در تبیین واریانس کل مؤثربر سرزندگی فضای عمومی  مباه شهروندان

عملیـاتی -باشد. درنهایت بر مبنای واریانس تبیین شده هر یک از عوامل، مدل چارچوب مفهـومییمدرصد  3/70
 شده است.ناسب و کارآمد ارائهم
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 مقدمه

باشد که در کتاب زنـدگی و مـرگ شـهرهای بـزرگ یمپردازان معروف شهرسازی ها و نظریهیشکسوتپجیکوبز یکی از 

ای یـژهوکایی آن زمان به سرزندگی فضاهای شـهری توجـه و مسائل حاکم بر شهرهای آمری هاچالشآمریکا، با توجه به 

بـرد یمعنوان یکی از معیارهای اساسی و ضروری بـرای جلـوگیری از مـرگ شـهرها نـام ( و آن را به1960داشته )دهه 

(Jacobs,1993 لینچ در کتاب تئوری شکل شهر معیارهای سرزندگی، تناسـب، دسترسـی، معنـی، نظـارت، کـارایی و .)

(. میزان اسـتفاده از Linch,1981:155-166کند )یمعنوان محورهای عملکردی شکل خوب شهری بیان بهعدالت را 

 (.2: 1386،و رنجبـر یـیمطالکنـد )یمهـا مفهـوم سـرزندگی را بیـان فضاهای عمومی و قابلیت تحرك و انعطاف در آن

(. 52: 1391یزی آن را منعکس نماید )پاکزاد،گانماللتوانند سرزندگی یا یمهایی که در فضای شهری جریان دارد یتفعال

: 1384رود )رفیعیان و سـیفایی،یمها به شمار سرزندگی و پویایی فضاهای عمومی جزء عوامل مهم در ارزیابی کیفیت آن

ازپیش کیفیـت های اجتماعی در فضاهای شهری نیاز مبرم به توجه بیشیبآس(. گسترش شهرنشینی و روند روبه رشد 40

منظور حل مشـکالت و مسـائل اساسی به افتیرهعنوان یک (. سرزندگی بهSci,2014:263کند )یمی را بیان سرزندگ

حیات جمعی فضاهای عمومی در سطوح اجتماعی، اقتصـادی، محیطـی و فرهنگـی در ادبیـات اخیـر شهرسـازی مطـرح 

 ,Paul & Sen) اسـته قرارگرفتـه ی موردتوجـشـهرروانشناسـی و مسـائل  پردازانهیازنظرو در آراء بسیاری  باشدیم

ی و اجتمـاع یشـهر یهـابحران ی رهایی ازحلی براعنوان راهاروپا به در یعموم یفضادر چند دهه اخیر،  (.2018:142

ی در روابـ  اجتمـاع نیتسـک افزایش احساس تعلـق و باهدف یاجتماعی هاگروه یانزواطلبو  یرفتار یهاخشونتمانند 

بر سرزندگی  مؤثر(. بر این اساس مطالعه و بررسی عوامل 63: 1394،یمنصورشده است )واقعفضاهای عمومی موردتوجه 

 رسد.یمفضای عمومی ضروری به نظر 

شـود )خسـتو و سـعیدی یمعنوان یک کیفیت در ابعاد مختلف محی  دنبال یزی و طراحی شهری سرزندگی بهربرنامهدر 

ی زندگی روزانه شهروندان را در ارتباط با محـی  و فضـاهای عمـومی وجوش و پویای( که میزان جنب65: 1389رضوانی،

محیطی و بیولـوژیکی ی زیسـتهاشـاخصها و یرسـاختز(. دسترسـی بـه 5: 1398کند )فصیحی و همکاران،یمبررسی 

گی باشد. لینچ در ارزیابی کیفیت فرم فضای شهری سـرزندیمی از شهرسازان بیانگر سرزندگی اعدهمناسب شهری ازنظر 

ی بـر زنـدگی شناسـروان(. مفهوم سرزندگی در علوم Lynch,1981:155-166برد )یمعنوان یک معیار اصلی نام را به

خوب و مطلوب ازنظر ذهنی تمرکز دارد و آن را معادل بهزیستی ذهنی و رضایت از زنـدگی قلمـداد نمـوده کـه وجـودی 

ی سرزندگی با تعامالت اجتماعی مـردم شناسجامعه(. در علوم 10 :1394،ینیکائسرشار از انرژی مثبت روانی را در بردارد )

(. تعـامالت اجتمـاعی در فضـاهای شـهری کـه Sung & Lee,2015:318کند )یمدر فضای کالبدی شهر معنی پیدا 

 & Jalaladdiniکنـد )یمگذاری در واحدهای اقتصادی را در پی داشته باشد زمینه افزایش سرزندگی را فـراهم یهسرما

Oktay,2011:665.)  باشـد. جایگـاه یمی است که برای ادامه حیات به سـرزندگی و نشـاط نیازمنـد ازندهشهر موجود

های ارتقـاء فرهنـگ جامعـه را فـراهم ینـهزمگیرد و یمها تعامالت اجتماعی شهروندان شکل فضاهای عمومی که در آن

تنزل است. از طرفی به لحاظ مفهومی در علوم مختلف و در  روز در حال افول وکند، در اکثر شهرهای کشور ما، روزبهیم

ی هامؤلفـهو  هاشـاخصشـود و در مبـانی نظـری مـرتب  یمهای متفاوتی از مفهوم سـرزندگی یتلقی گوناگون هاحوزه

از  عنوان یکییزی و طراحی شهری سرزندگی بهربرنامههای یشهاندمتنوعی برای آن ذکرشده و از طرفی دیگر همواره در 

کننـده آن، در فراینـدهای ، بدون اتکـاء بـه چـارچوب عملیـاتی عوامـل تبیینهاطرحو  هابرنامهاهداف کالن یا خرد اکثر 

منظور ارتقـاء سـرزندگی ی مختلـف بـههارشـتهیزان ربرنامـهی هـاتالشگیرد. و همچنین یمشهرسازی موردتوجه قرار 

ارکت سازنده با متخصصان شهرسازی و توجه تلویحی بـه مفـاهیم فضاهای شهری به دلیل عدم هماهنگی، آشنایی و مش

صـورت پژوهش حاضر عبارت است از: چـه عـواملی به سؤالدر این راستا  شود.ینممکان محور، به نتیجه مطلوب منجر 

عملیـاتی ایجـاد سـرزندگی در -هسـتند و چـارچوب مـدل مفهـومی مؤثرزیربنایی و بنیادی بر سرزندگی فضای عمومی 

ی مستخرج از منـابع هاشاخص بر اساسبر سرزندگی  مؤثرای عمومی چگونه است؟ هدف اصلی مقاله ارائه عوامل فضاه
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در ایـن زمینـه، فراینـد ایجـاد و بهبـود  مـؤثرباشد تا ضمن تبیـین متغیرهـای یمگوناگون، چارچوب مناسب و کارآمدی 

ی هـاپژوهشو داخلی در ارتباط با موضوع سرزندگی  در مطالعات خارجی سرزندگی در فضاهای عمومی را پیشنهاد نماید.

( در پژوهشی با عنـوان محـی  2015) 1شود: سونگ و لییمها اشاره شده است. در زیر به چند مورد از آنگوناگونی انجام

روی: شواهد تجربی سرزندگی شهری جین جیکوبز بـه بررسـی ارتبـاط میـان فعالیـت یادهپشده و فعالیت مسکونی ساخته

شده در شهر سئول با توجه به معیارهای موردتوجه جیکوبز پرداختند. نتایج پـژوهش روی و واحدهای مسکونی ساختهیادهپ

مقیاس، قدمت ساختمان، دسترسی مناسب که ی کوچکهابلوكیادشده نشان داد که عوامل اختالط کاربری، تراکم افراد، 

و همکـاران  2جین باشند.یم مؤثرگی محی  مسکونی در شهر سئول هم بودند، بر سرزند مؤثراز نگاه جیکوبز بر سرزندگی 

ی هـاداده بـر اسـاس( در پژوهشی با عنوان ارزیابی سـرزندگی شـهرها و شناسـایی شـهرهای متروکـه در چـین 2017)

ژوهش یری از اصول سرزندگی شهری به بررسی و تصویرسازی شهرهای متروکه پرداختند. نتایج این پگبهرهجغرافیایی با 

یافته تعـداد دهـد. در منـاطق تـازه توسـعهیمی مسـکونی را نشـان هاحوزهموقعیت شهرهای متروکه و میزان سرزندگی 

یزی شـهری ربرنامهی مسکونی در فرایندهای هامجتمعشهرهای متروکه نسبت به مناطق دیگر روبه فزونی است. توسعه 

ی است که اگونهبهشهری  روحیبشد و پراکنش فضاهای مرده و باینممدرن چین از وضعیت سرزندگی مناسبی برخوردار 

( در پژوهشـی بـا 2019) 3یاسـین شـود.ینمتوجهی ازلحاظ سرزندگی میان مناطق قدیم و جدید شهر مشاهده تفاوت قابل

ته ی کردن از طریق شهرسازی تاکتیکی باهدف افزایش سرزندگی در هسـمدارعنوان شهر سرزنده؛ رویکردی برای پیاده 

دهد کـه اگـر یمی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان مدارساز برای افزایش پیاده ینهزممرکزی شهری به بررسی عوامل 

روی در یـادهپیابـد و فعالیـت یمسواره بر پیاده غلبه پیدا کند حس مکان شهروندان نسبت به فضاهای عمـومی کـاهش 

ه مرکـزی شـهری و فـراهم نمـودن شـرای  الزم بـرای فعالیـت کند. تجدید حیات هسـتیمفضاهای عمومی تقلیل پیدا 

خستو و سـعیدی رضـوانی  روی از طرفی ارتقاء سرزندگی شهری و از طرف دیگر توسعه پایدار شهری را در پی دارد.یادهپ

منی و بر سرزندگی فضاهای شهری و باهدف تبیین ارتباط میان فعالیت خرید، ای مؤثر( پژوهشی را با عنوان عوامل 1389)

باشـد و در دو یمدهد که سرزندگی مفهومی اعم از فضـای شـهری یم. نتایج این پژوهش نشان انددادهسرزندگی انجام 

ی، عـدالت، ریپـذانعطافتعریف است. سـرزندگی فضـاهای شـهری مفـاهیمی ماننـد سـازگاری، سطح کالن و خرد قابل

پـور و قربـان شـود.یمورت پایداری به زیست پذیری منجر که درنهایت سرزندگی شهری در ص ردیگیبرمکارآمدی را در 

بـر تقویـت سـرزندگی در مسـیرهای پیـاده شـهری در  مـؤثری هامؤلفـه( در پژوهشی با عنوان ارزیابی 1397همکاران )

ایـن . نتـایج انـدپرداختهبر تقویت سرزندگی در محورهای پیاده  مؤثرهای ینهزمی علم الهدی شهر رشت، به ارائه روادهیپ

ی هاشـاخصمحیطی و دهد که معیار کاربری و فعالیت، کالبدی، دسترسی و ارتباطات، اقلیمی و زیسـتیمپژوهش نشان 

مختلف برای هر یک از معیارهای مذکور در ارتقاء سرزندگی در مسیرهای پیاده نقش دارند و متناسب با اقلیم شهر رشت، 

اخـوان و همکـاران  شـود.یماهبرد برای تقویت سرزندگی محسـوب ین رترمناسبافزایش حضور افراد در فضای شهری 

هـای شـهری بـه یابانخکالبـدی بـر سـرزندگی و کیفیـت -عوامل محیطی ریتأث( در پژوهشی با موضوع ارزیابی 1397)

آن بـر  ریتـأثهـای شـهری و یابانخبر سرزندگی و کیفیـت  مؤثرکالبدی -شناسایی و ارزیابی عوامل و مشکالت محیطی

دهـد کـه میـان کیفیـت و یم. نتایج این پژوهش نشـان اندپرداختههای نادر و انقالب شهر ساری یابانخك کاربران ادرا

ی نامناسـب، پوشـش سـازکفکالبدی از قبیل روشنایی ضـعیف، -های موردمطالعه و مشکالت محیطییابانخسرزندگی 

عمـومی،  ونقـلحملدسترسـی نـامطلوب بـه  ده،گیاهی نامطلوب، تسهیالت ناکافی برای معلولین، عرض کم مسـیر پیـا

داری وجـود یمعنها رابطه ترافیک سنگین سواره، فضای ناکافی پارکینگ خدمات عمومی ضعیف و نگهداری نامناسب آن

رویکردهـای مختلـف بـه  بـر اسـاسشـده ی انجامهاپژوهشدهد که یمبررسی پیشینه موضوع موردمطالعه نشان  دارد.

یـک یـا چنـد بُعـدِ محـدودِ موضـوع  هـاپژوهش. در اکثـر اندپرداختهی در شهر و فضای عمومی بررسی موضوع سرزندگ

                                                           
1 . Sung & Lee 

2 . Jin 

3 . Yassin 
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جامع همه ابعاد و متغیرهای مرتب  با موضوع سرزندگی بررسـی نشـده اسـت. و همچنـین  طوربهشده و سرزندگی بررسی

وجـود نـدارد.  هـاپژوهشاکثر این پشتوانه نظری مناسب و جامع با توجه به دامنه مفهومی گسترده موضوع سرزندگی در 

شـده محتوایی اصلی در پیشینه موضوع سرزندگی این است که، بر مبنای متغیرهای گوناگون مطرح-و شکاف نظری خأل

 مندهدفبر سرزندگی در یک فضایی عمومی سرزنده که با روش  مؤثردر مبانی علمی موضوع، عوامل زیربنایی و بنیادی 

 مندهدفنشده است. بر این اساس پژوهش پیش رو قصد دارد در یک نمونه مطالعاتی که با روش شده باشد، انجامانتخاب

 شده، به کشف عوامل مذکور بپردازد.انتخاب
 

 مبانی نظری
 سرزندگی و ماهیت آن در فضای عمومی

 "Liveliness" طور عمده حول مفهومشده است و بهمطرح 1981سرزندگی در ادبیات تخصصی طراحی شهری از سال 

ی هـاواژهی مختلفی برای این مفهوم در منابع گوناگون مورداستفاده قرارگرفته است. هاواژهباشد و یم "Livability" یا
ها سـرزندگی یتفعالکنند. جیکوبز معتقد است که تنوع کالبدی، کاربری و یممذکور مفهوم قابلیت زندگی در شهر را بیان 

بـا سـرزندگی اشـتراك مفهـومی زیـادی دارد. کیفیـت  "Vibrant" واژه(. معنـی 1386شهری را در پی دارد )جیکـوبز،
Vibrant""  توجه مردم و موفقیت فضا است )قابل وجوشجنبدر فضاهای عمومی ناظر بر وجود تحرك وPaumier, 

سـالمتی و  دیگر،عبارترسـاند. بـهیممفهوم زیست پذیری و زندگی پذیری فضاهای شـهری را  "Vitality"( و 2007
قرابـت  ""Livabilityکنـد و بـا واژه یمها را در فضای شهری بیان عملکرد مطلوب بیولوژیکی افراد اجتماع و بقای آن

(. در فرهنگ دهخدا معنی واژه سرزندگی، حالت و چگونگی سرزنده و با نشاط بـودن Lynch,1981معنایی زیادی دارد )
ی مانند شادی، نشاط، شادابی، حس حیـات و رضـایت جـزء معـادالت پرکـاربرد یهاواژهشده است. در ادبیات فارسی بیان

 ""Vibrantواژه  رابـرت کـوانشهرسازی  نامهلغت(. در Kooshali et al,2015:256باشند )یماصطالح سرزندگی 
ران شـهری گذایاسـتسیزان، طراحان و ربرنامهی )فضاهای عمومی( موفق و سرزنده ازنظر هامکانبرای بیان و توصیف 

دهـد یم(. در حوزه علوم روانشناسی، سرزندگی وجود انـرژی مثبـت روانـی را نشـان Cowan,2005شده است )معرفی
گیـرد و آن احساسـی از یمی فرد سرزنده سرشار از زندگی است. درواقع انرژی سرزندگی از خود فـرد سرچشـمه اگونهبه

یـدات خـاص محیطـی. ازنظـر روانشناسـان سـرزندگی ذهنـی باشد که منبع آن درونـی اسـت نـه تمهیمانرژی خاصی 
های شیدایی متفاوت است. زیرا، احساس سرحال بودن و پر انرژی بودن نمایانگر سرزندگی است نه هدایت شـدن باحالت

رو (. ازایـن173: 1396،زادهعرب) 1دهدیمی از سالمت و بهزیستی روانی را نشان اجلوهو مجبور بودن. بنابراین سرزندگی 
تواند تعارف و مفاهیم مختلفی داشته باشـد یمی گوناگون هاحوزهی است که در علوم و ارشتهانیمای یدواژهکلسرزندگی 
دهد، سرزندگی فضـا را یمو هفته رخ  روزشبانههایی که در فضاهای عمومی در طول یتفعالتنوع  (.8: 1395)محمدخانی،

ین عامل تربزرگاهای عمومی حضور و تعامل اجتماعی مردم با یکدیگر (. در فضChapman,2009:36کند )یمتبیین 
بـرای درنـگ، مانـدن و مالقـات مورداسـتفاده  معمـوالً(. فضای عمومی سرزنده 31: 1395ی، بحرالعلومسرزندگی است )
وجوش را پرجنـبموقعیت فضای عمومی  ریپاوم(. 36: 1389کنند. )دادپور،ینمگیرد و از آن سریع عبور یمشهروندان قرار 

فروشـی داشـته ی که زمینه حضور پذیری تعداد زیادی از افراد را فراهم کند و همچنین دسترسی مناسبی به خردهاگونهبه
ی باشـد کـه اگونهبهشود و اندازه آن باید یمهای مختلف پیاده یتفعالداند. این فضا تولیدکننده و جاذب یمباشد، مناسب 

تفریحات جمعی و رویدادهای گوناگون بوده ولی انـدازه آن نبایـد بـه حـدی بـزرگ باشـد کـه  دارای ظرفیت کافی برای
در فضـای عمـومی و یـا حـوزه پیرامـونی  هاکافهها و فروشی، غذاخوریی خردههامغازهمحصوریت آن از بین رود. وجود 

 هـاییمناسـب، کاربر گـاهمنیشـنشود که آن فضا سرزنده و دوستدار مردم به نظر برسـد. وجـود یمبالفصل آن باع  
ی بیشتر و موفقیت فضای شهری ریپذاجتماعویژه خدمات خوراکی باع  های تجاری بهیتفعالی سازگار ،یمنعطف، راحت

دهد کـه از طرفـی عـواملی یمهای مختلف نشان ینهزممعنی و مفهوم سرزندگی در  (.Paumier,2007:169شود )یم

                                                           
 روانی در شیدایی وجود دارد ولی سرزندگی با سالمت و بهزیستی روانی همراه است. یختگیگسپریشانی و ازهم.  1
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ساز سرزندگی هستند و همچنین عواملی که ینهزمدر محی  فضای عمومی وجود دارند، فردی و از طرف دیگر عواملی که 
های مختلفـی در ارتبـاط بـا یـدگاهدباشـند. بـر ایـن اسـاس یم مؤثرگیرند بر سرزندگی یمدر رابطه فرد با محی  شکل 

ن مـوارد در نظـام از ایـ هرکـدامبخشی کیفیت سرزندگی در فضاهای عمـومی وجـود دارنـد. توجـه بـه یهستچگونگی 
 طلبد:یمای را یژهوشهرسازی، تمهیدات و بسترهای 

 اول دگاهید

ظریه رفتار اساس این ن داند. بریمدارد. جبریت محیطی انسان را تابع شرای  موجود  دیتأکدیدگاه نخست بر جبر محیطی 
جغرافیـایی،  هـایی مح یـتاهم در (. تغییـرSteg et al,2012هـای محیطـی اسـت )یژگیوانسان کامالً تحت تـأثیر 

 انسـان و شـود منجـر انسانی فتارر و ادراك در تغییر به تواندیممصنوع  یا طبیعی شدهساخته محی  و فرهنگی اجتماعی،
اسـت  یتیفیفت و کص یشهر یاساساً سرزندگ دگاه،ید نیا یمبنا بر(. 1393اسفندآباد،است )شمس محیطی تسلیم شرای 
رزندگی سـمطلوب   یو بر اساس آن مح اظر وجود دارد.طور مستقل از نداشته و به یهست ،یو معمار یکالبد که در ذات

 .(19: 1392،یملک انینوروزکند )یممناسب را ایجاد 
 دوم دگاهید

 اتیوصـبا سـاختار و خص یو ارتباط شودیناظر ساخته م توس است که استوار  اییقهو سل یذهنهای ینهزماین دیدگاه بر 
 تیشناختی و موقعروانهای یژگیو تنها و شودینمدر این دیدگاه برای هندسه محی  اهمیتی لحاظ  ندارد. مصنوع  یمح

 یانرا در زمـ  یهمـان محـ ایرا و  یگرید  یو مح سرزنده  یعنوان محرا به یطیاست که مح فرد یاقتصاد ی واجتماع
از عوامـل  متأثرین دیدگاه سرزندگی ا. در (181: 1396و همکاران، یعظمت) نمایدیمتلقی افسرده  یطیعنوان محبه گرید

 (.44: 1393شود )سادات رضایی،یمدرونی و جسمانی یاد 
 سوم دگاهید

یری احساسـات وی اسـت. گشـکلو  کنشبـرهماعتقاد داشت که بازنمایی درونی فرد از محی ، عامل اصلی نحوه  1لوین
-1: 1387هستند )مـک انـدرو، رگذاریتأثخود محی  در فرایند ادراك  شوند بیش ازیمباورهایی که در ذهن فرد بازنمایی 

 انیـدادوسـتد م نـدیفرا انیـجر کـه در شـودیممحسـوب  یشناخت-یادراک اییدهپد یسرزندگ دگاه،ید نیا یبر مبنا(. 5
و  یب قبلـتجـار ،یذهن هاییتقابلها و ییتوانا ،های فرهنگیینهزم، و الگوها سویکاز  محی  فضای عمومی اتیخصوص
آید. رویکرد تعامل بر مبانی این دیدگاه حاکم است. بدین ترتیـب کـه فضـای یمپدید  گرید یاز سو گوناگون فرداهداف 

هـای یافتدرهای گوناگون خود را در معرض دید و ارزیـابی حـواس فـرد قـرار داده و سـپس بعـد از یژگیوعمومی ابتدا 
گیرد و بدین ترتیب متناسب با ایـن ارزیـابی و قضـاوت، میـزان یمد صورت ها، ارزیابی و قضاوت توس  فرمتفاوت از آن

 (.1381)میرشاه جعفری و همکاران، شودیمسرزندگی فضا برای فرد تعیین و احساس 
 

 شناسیسرزندگی از منظر جامعه

اصـل  بـر اسـاس 2دورکیم (.88 :1387)گنجی، شادی و سرزندگی در بافت اجتماعی جامعه وجود دارد شناسانجامعهازنظر 
یی دارنـد هـاعلتها و ینهزممانند نشاط اجتماعی و سرزندگی  اجتماعی هاییدهپد معتقد است که همسانی علت و معلول،

ها را در سـاختارها بلکه باید آن (187 :1382قابل تبیین نیستند )کوزر،خوبی بهشناختی و روان شناختییستمفاهیم زکه با 

ی اجتمـاعی مهـم رفـاه هامؤلفـهی یکـی از اجتمـاعنشـاط  (.88 :1387)گنجی،ر جامعه یافت و رواب  اجتماعی موجود د
که وابستگی آن به عوامل اجتماعی و اقتصادی بیش از مداخالت پزشکی و روانی است. نشاط در فرآیند  شودیممحسوب 

ر بیرونـی، نشـاط چیـزی جـز ؛ در غیـر ایـن صـورت، از منظـر نـاظابـدییمرواب  گوناگون فرد در جامعه و گروه تحقق 
بخش، واجـد معـانی فردی نخواهـد بـود. اگـر ایـن کیفیـات فـرح زیانگطربی هاجانیهی از کیفیات روحی و امجموعه

نخواهـد داشـت. بنـابراین، نشـاط  زیآمجنـوناجتماعی و اهداف جمعی نباشند، تعریفی جز برخی حاالت نابهنجار روحـی 

                                                           
1 . Lewin 

2 . Durkheim 
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اهب زندگی عمومی همراه با اقناع ذهنی و اجماع عینی اسـت؛ یعنـی بایـد تعریـف اجتماعی همان سطح برخورداری از مو
افرادی که ازنظر رواب  اجتماعی مهارت بیشتری دارنـد و  .(35: 1391فردی و بیرونی از نشاط باهم مقارن باشند )عنبری،

ولـی روابـ  اجتمـاعی مطلـوبی ندارنـد،  تریبا مردم رابطه برقرار کنند، نسبت به افرادی که ازنظر مالی غن توانندیبهتر م
ها به لحـاظ سـن و توجهی از افراد و تنوع آنحضور تعداد قابل (.53 :1381تر هستند )میرشاه جعفری و همکاران،شادمان
ها سر بزند سـرزندگی فضـای عمـومی را های اجتماعی یا انتخابی از آنیتفعال، که روز طولدر  در فضای عمومی، جنس
(. میزان موفقیت یک فضای شهری به لحاظ اجتماعی نمایانگر سرزندگی آن اسـت. 66: 1395،یبحرالعلوم) دهدیمنشان 

در طول سال، تعامالت جمعی مردم، وجود زندگی خیابانی فعال و تعداد افـرادی کـه  هاجشنتعداد رویدادهای فرهنگی و 
صورت کلی آن مقدار که مردم احساس زنـده و ، و بهها(یادهپدر آن فضا حضور دارند )حرکت  روزشبانهدر ساعات مختلف 

(. القـاء Jalaladdini & Oktay,2011:666دهـد )یمفعال بودن فضا را داشـته باشـند، میـزان سـرزندگی را نشـان 
های جمعی و روابـ  جمعـی مـردم اسـت. بـر اسـاس رویکـرد اجتمـاعی، یتفعالسرزندگی در فضاهای عمومی منوط به 

 (.Landry,2000:4شود )یمها و تعامالت گوناگون شهروندان در فضاهای عمومی سنجیده یتفعالسرزندگی متناسب با 

 

 بر سرزندگی مؤثرهای فردی ینهزم

یاق رزندگی ذهنی اشتسی مختلف موردتوجه قرارگرفته است. هاپژوهشی است که در امقولهبهزیستی ذهنی و سرزندگی 
 .تاسـی زنـدگ حـس وی انرژ نداشت از فرد ارانهیهش تجربه عنوانکه به باشدیمو سرحال بودن و وجود سرشار از انرژی 

. (;Cowen,1994 Diener,1984; Ryff,1995) کنـدیمشـناختی و جسـمی را مـنعکس سـرزندگی سـالمت روان
تجربـه خـاص  گفـت کـه نـوعی تـوانیمو  کننـدیمی است که افراد احساس شـور و روحیـه را پیـدا اتجربهسرزندگی 

سـاختار مفهـوم باشد. یمیکی از ابعاد بهزیستی روانی سرزندگی  (.Ryan & Ferderick,1997) باشدیمناختی شروان
ی رزندگسـمند بـودن و هدف ،ی. سه بُعد شادداردمثبت ارتباط  یعمل تجارب که با عملکرد ویچیده است پ یروان یستیبهز
 ایـندر آینـد یم، این ابعاد به وجـود شندمرتفع شده با یو یاتیح یازهایندهد. در فردی که یمرا شکل  یروان یستیبهز
  یو محـ شـانی، زندگخودشـان یاز سـو ینشیو به ب کنندتا نشاط خود را حفظ  شوندیم تحریک و تشویق افراد ،حالت
باشـد. یم Uصـورت شـکل (. ارتباط میزان شادمانی و روند آن با مراحل زنـدگی به39: 1393)سادات رضایی، ابندی دست

شـود و تـا زمـان یمکند و بعد از ازدواج از شادی ایجادشده کـم یمزمانی که ازدواج صورت گیرد شادی فرد افزایش پیدا 
ی را طـی یابد. بعدازاین دوره احساس شادمانی دوبـاره سـیر صـعودیمرسیدن فرزندان به سن نوجوانی این کاهش ادامه 

ء (. حـس تعلـق فـرد نسـبت بـه مکـان جـز56: 1381و همکـاران،فـری کند تا به سطح اولیه خود برسد )میرشاه جعیم
یانی را موجب شـود کـه ی که پایداری جراگونهبهشود یمشتر و سرزندگی باشد که موجب حضور پذیری بییمهایی ینهزم

بین  (.98: 1383ی اصفهانی،ی حسی گوناگونی را داشته باشند )قاسمهاتجربهی مختلف هافرصتمردم بتوانند متناسب با 
مند بیشـتر از ی که شادی جوامع ثروتاگونهبهسطح درآمد و شادی در میان مردم همبستگی و رابطه مستقیمی وجود دارد. 

 (.55: 1381ن،باشد )میرشاه جعفری و همکارایمشادی جوامع فقیر 

 

 های محیطییفیتکسرزندگی در پرتو 

پـور،  یمـدنهای مشترك را تجربـه کننـد )یتفعالا شهروندان آورد تیمای را فراهم ینهزمفضای عمومی سرزنده بستر و 
فضـاها  نیـتعامل و ارتباط شهروندان در ا رایهستند، ز عمومی یبخش از ساختار شهرها، فضاها ینترمهم(. 246: 1391

ــورت م ــردیص ــدز،ی)ت گی ــین ( و9: 1383بال ــت رو همچن ــفرص ــتق ییاروی ــهروندان  میمس ــود ش ــه وج ــد یمرا ب آورن
(Christ,2000:178.)  های محیطی گوناگونی برخوردار هستند که باع  زمینـه سـرزندگی آن یفیتکفضای عمومی از
، هـاکوتـاه بـودن بلوك، متفاوت قدمتبا  یهاساختمان ،یاز دو کارکرد اصل شیوجود بشوند. جیکوبز معتقد است که یم

نیاز اصلی برای ایجاد فضای سـرزنده یشپچهار عنوان به نظر از علت حضورشانمردم صرف و حضور پذیری تراکممیزان 
باشـد. طراحـی شـهری جـذاب، یمهستند. تنوع، سرزندگی را در پی دارد و یکی از ملزومات پویایی فضای عمـومی  مؤثر
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کند، به پویـایی و سـرزندگی فضـای عمـومی یمها که زمینه جلب افراد به آن فضا را فراهم یتفعالمطلوب و متناسب با 
های بصری در ابتدا و انتهای فضای عمومی، نورپردازی مناسـب در یتجذاب(. وجود Jacobs,1993:102ند )کیمکمک 

و کـف، وجـود  هابدنـهو تزئینات مناسـب در  هاجدارهی برخی از نینشعقبشب، تمهیدات و تغییرات کالبدی سازنده مانند 
ی رفتاری جزء هاقرارگاهن نقاط توقف کوتاه برای آفرینش عنواها، ایجاد فضاهای مسقف بهیکاربربالکن، تنوع و اختالط 

 اگـر عناصـر و (.Jacobs & Appleyard,1987:116های شـهری هسـتند )یابانخبر سرزندگی  مؤثرعوامل مهم و 
ت باشد، در این حالـ ریپذامکانپیوسته همها در ذهن و در قالبی بهارتباط آن وباشند شناخت قابل آسانی به یشهر یاجزا
هـا ی سـرزندگی آنهامحرکـه(. خوانـایی فضـاهای عمـومی یکـی از 94: 1383توان گفت که شهر خوانا است )لینچ،یم

ی اگونهبه(. امنیت شاخصی است که مطلوبیت آن ارتقاء کیفیت محی  را در پی دارد. 139: 1379 لر،یمشود )یممحسوب 
رود یمـاهش جذابیت و عدم سـرزندگی فضـاها بـه شـمار ترین عوامل ککه ضعف آن در فضاهای عمومی، یکی از مهم

(Carmona et al,2003:10( فورسایت و همکاران .)ارتقاء کیفیات محیطی به2008 ) ی خیابان مدارویژه قابلیت پیاده
 (.Forsyth et al,2008:1988دانند )یمهای مختلف شهروندان و سرزندگی یتفعالرا عامل اصلی اثرگذار برافزایش 

اسـب ی تجـاری فعـال، تسـهیالت منهاانجمنت و ی جذاب، خدمااندازهاچشمها و خدمات مختلف، یکاربراختالط  لریت
دتوجه قـرار توجه را در ارزیابی سرزندگی فضاهای عمومی موربرای پارك اتومبیل، حضور پذیری مردم و گردشگران قابل

 أثرمتـب کـه سـرزندگی ی ارتباط مستقیم دارد. بدین ترتیـ(. اساساً سرزندگی با زندگی خیابانTyler,1998:3داده است )
اسـت. تنـوع خـدمات موجـود در  ترفراهمده های پاسخی محدر  های زندگی خیابانیینهزمباشد. یمهای محیطی یفیتک

فـراد در فضـاهای عمـومی زمـانی حضـور ا-ها باع  پیوستگی و مداومت مکـانییتفعالآن تنوع  تبعبهفضای عمومی و 
 (.Patrizia et al,2018:138-139ود )شیم
 

 روش پژوهش
دهد )جـدول یمی گوناگونی را نشان هامؤلفهو  هاشاخصمرور ادبیات علمی مرتب  در زمینه سرزندگی فضاهای عمومی، 

تبیین شـدند.  عاملی متنوع و مختلف در چند هاشاخص(. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 1
های یوهشـاز  هـادادهی و تحلیل آورجمعتوان گفت که این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی است. برای یمبراین بنا

شـده و بـا کاربسـت ی کمـی تبدیلهـادادههای کیفی بر اساس طیف لیکرت به یهگوشده و پرسشنامه و مصاحبه استفاده
کیفـی( -ی مقاله، بر مبنای روش آمیخته )کمـیشناسروشرویکرد  روشده است. ازاینتحلیل مذکور انجام SPSSافزار نرم
منظور بررسی و پیمـایش میـدانی شده و بهی سرزندگی در فضاهای عمومی از منابع مختلف استخراجهاشاخص باشد.یم

با خیابـان  ولیعصر شهر تهران )تقاطع خیابان انقالب چهارراهبر سرزندگی فضاهای عمومی،  مؤثرو اکتشاف عوامل  هاداده
شده است. زیرا، این محدوده در شرای  مختلـف از وضـعیت سـرزندگی مناسـبی عنوان مطالعه موردی انتخابولیعصر( به

در زمینـه موضـوع موردمطالعـه، ایـن محـدوده  مؤثرو تبیین عوامل  هادادهبرخوردار بوده و به همین جهت برای بررسی 
گیری با روش هدفمند صورت گرفته است. بـرای تعیـین حجـم نمونـه نمونه توان گفت کهیمرو شده است. ازاینانتخاب

 350مطالعاتی با توجه به اصولی که در تعیین تعداد نمونـه موردنیـاز بـرای تحلیـل عـاملی اکتشـافی وجـود دارد، تعـداد 
ررسی شود و هرچـه نمونه ب 5الی  3پرسشنامه در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته است. برای هر شاخص باید حداقل 

شده از تحلیل بیشتر خواهد شد. بر ایـن اسـاس بـه ازای هـر شـاخص این تعداد بیشتر باشد میزان اطمینان نتیجه حاصل
 896/0برابر بـا  KMOهفت نمونه، بیشتر از میزان حداقلی، برای تعیین حجم نمونه لحاظ شده است. مقدار نتیجه آزمون 

تقلیـل بـه شده در این پـژوهش قابلآوریی جمعهادادهتوان گفت که یمتر است بزرگ 7/0باشد. با توجه به اینکه از یم
از  ترکوچـک( در سـطح خطـای 3/29846باشند. نتیجه آزمـون بارتلـت )یمی بنیادی و زیربنایی هاعاملتعداد مشخص 

و همانی نیست. بدین معنی که ها، ماتریس واحد یهگودهد که ماتریس همبستگی بین یمدار است. این نشان یمعن 01/0
های یهگوهای یک عامل با یهگوهای داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود دارد و از سوی دیگر بین یهگواز سویی بین 

شده در فرایند تحلیل از اعتبار قابل قبـولی ی استفادههادادهتوان گفت که یمعامل دیگر، همبستگی وجود ندارد. بنابراین 
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 محدوده موردمطالعه
 به که باشدمی ایگونه به آن شرای  و عملکرد و شده واقع ولیعصر خیابان و انقالب خیابان تقاطع در ولیعصر چهارراه
 تئاتر مجموعه وجود ان،تهر شهر مرکزی ناحیه در استقرار. است شده تبدیل پایتخت نقاط ترین آمد و رفت پر از یکی
 هایوقعیتم به دسترسی و بیرامیرک صنعتی دانشگاه به نزدیکی ،(رضا ارباز نام به) کامپیوتر بازار دانشجو، پارك شهر،

 در هک طورهمان. دهدمی نشان سرزنده عمومی فضای یک عنوان به را چهارراه این ارزشمند جایگاه تهران شهر گوناگون
 انتخاب ضرحا پژوهش برای هدفمند صورت به سرزندگی عوامل کشف برای محدوده این شد، بیان پژوهش روش بخش
 .است شده داده نشان مذکور چهارراه موقعیت 1 نقشه در. است شده
 

 
 تهران شهر در ولیعصر چهارراه موقعیت .1شمارهکل ش

 

 هایافتهبحث و 

، الزم است هاخصشاپس از مشخص شدن همبستگی میان دادها با توجه به عوامل مختلف و تعیین توانایی عاملی بودن 
، هم با اسـتفاده اهعاملاین  ی اصولی استخراج شوند. تعیین تعدادهاروشبر سرزندگی متناسب با  مؤثری بنیادی هاعامل

تی کـه بـار عـاملی توجه میان مقدار مذکور و بهترین حـالاز مقدار ویژه )مقدار باالی یک( و هم با استفاده از شکاف قابل
باالی یـک و  . مقدار ویژهدر عامل کمترین میزان تداخل را با عوامل دیگر داشته باشد، انجام شد هاشاخصچرخش یافته 

 شده جزء شروط اساسی و ضروری در تعیین عوامل بنیادی هستند.درصد عامل آخر استخراج 60واریانس تجمعی بیش از 
عنوان عوامل زیربنایی و بنیادی، سرزندگی فضاهای عمـومی عامل نهایی به 5دهد که یمنشان  الذکرفوقبررسی شروط 

(. مقـادیر 2را دارنـد )جـدول  1ژه بیشـتر از کنند. در این امر هر یک از عوامل مقادیر وییمرا در محدوده مطالعاتی تبیین 
باشد. بنابراین، نتـایج ایـن یم 6/3، عامل پنجم 6/5، عامل چهارم 1/6، عامل سوم 3/8، عامل دوم 4/11ویژه عامل اول 

تقلیل به این عوامل یادشـده هسـتند و امکـان شاخص مختلف پژوهش حاضر قابل 50دهد که یمبخش از تحلیل نشان 
سهم عوامـل مختلـف در تبیـین واریـانس  ها وجود دارد.و تحلیل آن هاعاملر جدید و مشخص بر اساس این ارائه ساختا
ی گوناگون مربوط به سرزندگی فضای عمومی در محدوده مطالعاتی، متفـاوت و بـا توجـه بـه ترتیـب عوامـل هاشاخص

( و عامل پنجم کمترین 1/22بیشترین سهم ) در فرایند تحلیل، عامل اول هادادهباشد. پس از چرخش یمصورت نزولی به
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درصـد از واریـانس  1/22ی سـرزندگی دارد. بـه عبـارتی عامـل اول توانسـته هاشاخص( را در تبیین واریانس 7/7سهم )
درصد، و برای عامـل سـوم برابـر بـا  3/16ی پژوهش حاضر را تبیین نماید. این مقدار برای عامل دوم برابر با هاشاخص

ها یی که مقدار ویژه بیشتری دارند سهم تبیینی آنهاعاملباشد. یمدرصد  2/11برابر با  و برای عامل چهارمدرصد،  8/12
مجمـوع واریـانس تبیـین شـده توسـ  عوامـل  دهـد.یمهـا را نشـان بیشتر است این موضوع رابطه مسـتقیم میـان آن

یین شـده بیـانگر ایـن اسـت کـه عوامـل مربوطـه باشد. مجموع واریانس تبیم 3/70شده در محدوده مطالعاتی استخراج
درصـد  70دهنـد و بـیش از یمصورت قوی و مناسب موضوع سرزندگی فضای عمومی در محدوده مطالعاتی را نشـان به

کنند. با توجه بـه اینکـه در فراینـدهای یمهای زیربنایی مفهوم سرزندگی فضای عمومی مطالعاتی را بیان ینهزمشرای  و 
های پـژوهش هستند، این میزان از واریانس مذکور دقت باالی یافته مؤثری گوناگونی هامؤلفهشهری ابعاد و یزی ربرنامه

 دهد.یمرا نشان 
 

 بر سرزندگی فضای عمومی مؤثر. مقدار ویژه و مجموع واریانس تبیین شده عوامل 2جدول شماره 
 مجموع مربعات بارهای عاملی استخراج مقادیر ویژه اولیه عوامل

 شده

 مجموع مربعات بارهای

 یافتهعاملی چرخش  

 درصد کل

 واریانس

درصد واریانس 

 تجمعی

درصد  کل

 واریانس

درصد واریانس 

 تجمعی

درصد  کل

 واریانس

درصد واریانس 

 تجمعی

1 437/11 873/22 873/22 437/11 873/22 873/22 080/11 160/22 160/22 

2 318/8 637/16 510/39 318/8 637/16 510/39 193/8 386/16 546/38 

3 136/6 273/12 783/51 136/6 273/12 783/51 433/6 867/12 413/51 

4 689/5 379/11 161/63 689/5 379/11 161/63 606/5 211/11 625/62 

5 614/3 228/7 390/70 614/3 228/7 390/70 883/3 765/7 390/70 

6 765/1 529/3 919/73 --- --- --- --- --- --- 

7 465/1 931/2 850/76 --- --- --- --- --- --- 

8 127/1 254/2 104/79 --- --- --- --- --- --- 

9 079/1 157/2 261/81 --- --- --- --- --- --- 

10 018/1 036/2 298/83 --- --- --- --- --- --- 

11 995/0 989/1 287/85 --- --- --- --- --- --- 

12 966/0 932/1 219/87 --- --- --- --- --- --- 

13 841/0 682/1 901/88 --- --- --- --- --- --- 

14 768/0 536/1 438/90 --- --- --- --- --- --- 

15-49 01/0-74/0 02/0-48/1 9/91-9/99 --- --- --- --- --- --- 

50 005/0 01/0 100 --- --- --- --- --- --- 

 

امل تغییـر یک از عو ل قبل و بعد از چرخش واریماکس ثابت بوده ولی مقادیر هرمجموع واریانس تبیین شده توس  عوام
مـل، در ارتبـاط بـا عوا هاشـاخصپیداکرده است. علت این موضوع آن است که بعد از چرخش مـذکور جایگـاه برخـی از 

یر واریـانس در عاملی مقـادرخش . بنابراین در فرایند چاندقرارگرفتهتغییریافته و در چرخش نهایی جزء دسته عوامل دیگر 
بـر  ؤثرمـدر عوامـل زیربنـایی  هاصشاخین حالت برای جایگاه هر یک از ترمناسبشود تا یممجدداً توزیع  هاعاملبین 

 موضوع موردمطالعه پدید آید.
 

 های و تفسیر آنگذارنامو  هاعاملچرخش ماتریس 

عمومی، الزم است چرخش ماتریس عاملی صورت گیرد تا هر بعد از تعیین هر یک از عوامل زیربنایی سرزندگی فضاهای 
ی سرزندگی، بیشترین ارتباط را با عوامـل زیربنـایی کسـب کننـد و بسـتر مناسـبی بـرای شناسـایی و هاشاخصیک از 

ی عوامل، از طریق امتیاز و جایگاه هر شاخص در عوامل مختلف، فراهم شـود. مـاتریس یادشـده یـک مـاتریس گذارنام
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شده و با روش واریماکس دوران یافته است. در ی اصلی استخراجهامؤلفهی آن با روش تجزیه به هاعاملت که عاملی اس
یابد. یمی سرزندگی فضای عمومی یک وزن معینی با توجه به هر عامل اختصاص هاشاخصاین مرحله برای هر یک از 
ا مجموع واریانس بارهای ماتریس عـاملی حـداکثر ی ماتریس عاملی دارد تهاستونی سازسادهروش واریماکس سعی در 

 هاعاملی مطالعات شهری واریماکس جداسازی هادادهشود. بنابراین در فرایند تحلیل عاملی با توجه به ماهیت متغیرها و 
 دهد.یمانجام  ترشفافو  ترواضحصورت را به

ی پژوهش نبایـد هاشاخصباشد. یمیرها مدنظر در محاسبه ماتریس عاملی چرخش یافته، بهترین حالت ترکیب خطی متغ
واریـانس  زمان با بیش از یک عامل همبستگی داشته باشند. بهترین ترکیب خطی متغیرها، ترکیبی است که بیشترینهم

نهـایی  ی چـرخش یافتـه، نسبت به هر نوع ترکیب خطی دیگر، تبیین کند. بر اساس ماتریس عـاملهادادهرا در مجموعه 
شده است( پنج عامل زیربنایی سرزندگی فضای عمومی در محدوده صورت خودکار اعمالافزار بهش توس  نرم)تعداد چرخ
یرهـا و درصد واریـانس متغ 70از  است. ترکیب خطی متغیرهای سرزندگی در قالب پنج عامل بیش آمدهدستبهمطالعاتی 

ش یافتـه ی زیربنایی در ماتریس عاملی چرخهااملعدر  هاشاخصنمایند. همبستگی میان یمموضوع سرزندگی را تبیین 
املی بر اسـاس بـار عـ هاعاملدر بین  هاشاخصی بنددسته+ نوسان دارد. 1ا ت -1باید بررسی شد. مقدار همبستگی بین 

 با هاشاخصها با توجه به میزان همبستگی ی آنبنددستهمبنای  هاشاخص تکتکین بار عاملی تربزرگها انجام شد. آن
ی مختلـف را بعـد از هـاعاملدر  هاشـاخصوامل چرخش یافته همبستگی بـین عماتریس  3باشد. در جدول یمیکدیگر 

 دهد.یمچرخش نشان 
. ردیـگیمصـورت  رخش یافتـهچـالزم است بر اساس مـاتریس  شدهاستخراج عواملی( گذاربرچسبی )گذارو نام ریتفس

هـا ی آنبـار عـامل، کندیمبیان ها بعد از چرخش عاملهر یک از در را  ی مختلفهاسهم شاخصماتریس چرخش یافته 
ش از یـک عامـل ( و از طرف دیگر باید در انحصـار بـی3/0توجه باشد )باالی ی( باید از طرفی قابلمقدار مطلق بار عامل)

 .دهدیمی و دقت تبیینی عامل را نشان داریمعن هاشاخصنباشد. همبستگی باالی میان 
 

 ماتریس عوامل چرخش یافته .3 هشمار جدول

 شاخص ها
 عوامل

1 2 3 4 5 

 003/0 013/0 -046/0 036/0 985/0 ایمن بودن و عدم تهدید و خطر جانی و سالمتی سواره و پیاده 

 019/0 001/0 -016/0 057/0 977/0 امکان استفاده های متنوع از مکان )خرید کردن، پرسه زدن، بازی کودک و غیره( 

 -002/0 014/0 -031/0 036/0 959/0 شبانه روزی خدمات موجود در فضا عملکرد

 004/0 012/0 -014/0 048/0 965/0 وجود خدمات و کاربری های گوناگون و مختلف 

 -001/0 009/0 -012/0 043/0 843/0 عدم مزاحمت فعالیت ها و کاربری ها برای همدیگر 

 003/0 014/0 -036/0 047/0 991/0 و آمد و فعالیت پیاده روی   مناسب بودن پیاده روها برای پیاده جهت رفت

 -001/0 -020/0 052/0 975/0 048/0 ن( عمومیت داشتن مکان و امکان حضور پیدا کردن همه )کودک، نوجوان، جوان، میان سال و افراد مس

 -019/0 008/0 020/0 848/0 013/0 د فرهنگی(اجتماع و جمع شدن مردم در روزهای مشخص و با یک هدف مشترک )مثال برگذاری رویدا

 048/0 -010/0 046/0 937/0 080/0 حضور پیدا کردن افراد با مصونیت از خطر و ترس و با آرامش خاطر 

 -001/0 010/0 -039/0 041/0 967/0 میزان مورد استفاده قرار گرفتنِ خدمات و کاربری ها  

 018/0 -006/0 -042/0 045/0 965/0 ا هجعه شهروندان به منظور استفاده از خدمات و کاربری در دسترس بودن و امکان رفت و آمد و مرا

 -144/0 -055/0 -069/0 -076/0 024/0 نماسازی های متفاوت با استفاده از فرم های همخوان و سازگار با کارکرد 

 01/0 -017/0 -073/0 035/0 109/0 اندازه و گستره )بزرگی و کوچکی( فضا

 001/0 032/0 -038/0 040/0 981/0 سایش اقلیمی و مطلوبیت شرایط آب و هوایی فضاآ

 021/0 -035/0 -105/0 -034/0 027/0 خط آسمان مطلوب و ظاهر هماهنگ توده ها  

 -054/0 -038/0 -026/0 -104/0 023/0 هماهنگی اجزاء و عناصر کالبدی تشکیل دهنده محیط  

 049/0 -019/0 -067/0 -100/0 010/0 ه به گونه ای که یکی ادامه دیگری باشد پیوستگی و اتصال کف و جدار

 002/0 028/0 -020/0 040/0 962/0 عناصر کالبدی )سکوهای نشستن، نیمکت، سایبان و ..( زمینه ساز برای حضور شهروندان  

 036/0 006/0 -022/0 160/0 959/0 لباز(  دزرگ و ده )نسبتاً بوجود فضاهای باز )عدم محصوریت فضا با ساختمان های بلند مرتبه( و دیدهای گستر

 -046/0 -038/0 -033/0 -037/0 018/0 اتصال و پیوستگی فضا با محیط پیرامونی بالفصل )همجوار( 

 035/0 044/0 -060/0 044/0 829/0 اده  ه و پیقابلیت دسترسی به فضا و وجود مسیرهای با عرض مناسب )برای همگان( به منظور رفت و آمد سوار

 103/0 015/0 -034/0 -055/0 032/0 امکان دسترسی از فضای مورد نظر به سایر موقعیت ها و فضاهای مختلف سطح شهر  
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 98/0 -115/0 -072/0 029/0 024/0 تداعی و یادآوری خاطره  

 974/0 -118/0 -086/0 019/0 024/0 رابطه و پیوند عاطفی فرد با محیط و احساس تعلق نسبت به آن  

 972/0 -093/0 -077/0 012/0 043/0 ارزش قائل شدن همه شهروندان برای یکدیگر

 975/0 -109/0 -082/0 027/0 025/0 وجود حس دوستانه و احترام متقابل میان حاضرین در فضا

 -024/0 -009/0 -048/0 -020/0 018/0 مسیریابی و جهت یابی آسان و سریع  

ای هاختمان موقعیت های فضا و قابل روئیت بودن آن برای حاضرین در فضا و همچنین ساکنین سدیده شدن همه 

 پیرامون 
084/0 908/0 040/0 014/0 02/0- 

 -022/0 -015/0 978/0 079/0 033/0 گردشگرپذیر بودن فضا

 025/0 031/0 926/0 084/0 002/0 به صرفه بودن قیمت )به لحاظ اقتصادی( کاالهای خرده فروشی ها و دست فروشی ها

 -06/0 -024/0 720/0 088/0 -029/0 ارزش امالک و دارایی های موجود نسبت به جاهای دیگر

ستی، تولید، توزیع و مصرف محصوالت دست ساخت سنتی جهت رفع نیازمندی های حاضرین در فضا )صنایع د

 غذاهای سنتی و ...(
006/0 083/0 886/0 001/0 019/0- 

 -032/0 -018/0 937/0 067/0 007/0 اقشار مرفه و با قدرت خرید باال حضورپذیری

 -046/0 301/0 021/0 049/0 002/0 آرامش درونی )ذهنی(

 001/0 090/0 016/0 -005/0 012/0 سطح سواد و میزان تحصیالت

 02/0 100/0 -103/0 -122/0 012/0 میزان سن

 -048/0 -017/0 956/0 062/0 -014/0 یحتاج روزانه درآمد حداقلی )به صورت دلخواه( برای خرید ما

 -028/0 -019/0 926/0 046/0 021/0 درآمد متوسط به باال و مازاد بر نیازمندهای اساسی زندگی

 -072/0 659/0 016/0 018/0 004/0 سابقه سکونت در محله

 -023/0 954/0 019/0 023/0 041/0 دارای روحیه شاد بودن

 -046/0 936/0 030/0 030/0 003/0 خوش بینی نسبت به آیندهامید به زندگی و 

 -042/0 890/0 018/0 025/0 007/0 عالقه به فعالیت پیاده روی

 032/0 938/0 008/0 048/0 012/0 عالقه به حضور و نشستن در فضاهای عمومی 

 -027/0 -019/0 002/0 -241/0 -117/0 تعداد افراد خانوار

 -089/0 -033/0 -033/0 -158/0 014/0 و میزان پایبندی به آن  سطح اعتقادهای مذهبی

 005/0 -011/0 052/0 942/0 097/0 نورپردازی مناسب و مطلوب فضا در هنگام شب

 001/0 -015/0 050/0 983/0 057/0 امکان تماشای مردم و شنیدن صدای آنها

 -024/0 -015/0 039/0 920/0 -010/0 امکان گردهم آمدن مردم در موقعیت های مختلف فضا

 -023/0 012/0 038/0 886/0 110/0 انجام فعالیت ها اختیاری و اجتماعی 

 -006/0 -009/0 053/0 976/0 067/0 فرصت های اجتماعی شدن برای کودکان و نوجوانان

 

ه تحلیـل حـذف شـوند و ندارند، بایـد از مـدل و درنتیجـ هاعاملکدام از یچهداری روی یمعنگونه بار متغیرهایی که هیچ
توانند ینمدهنده این است که این متغیرها همچنین متغیرهایی که بار عاملی باالیی بر روی بیش از یک عامل دارند نشان

پـس  هاعاملی و تفسیر گذارنامگونه متغیرها نیز از مدل حذف شوند. ی گوناگون تمییز قائل شوند و باید اینهاعاملبین 
ها، یکی از مراحل مهم فرایند تحلیل عاملی اسـت. مقـادیری کـه از همبسـتگی بـاالیی چرخشی آن از محاسبه ماتریس
مجموعـه  1تواننـد بـا همـدیگر تشـکیل عامـل معینـی را بدهنـد. معنـای ضـمنییمآن است کـه  دیمؤبرخوردار هستند 

رد. با توجـه بـه مقـادیر امتیـاز هـر ها موردتوجه قرار گیو تفسیر آن هاعاملگذاری ی همبسته الزم است در نامهاشاخص
ی و تفسیر عوامل زیربنایی سرزندگی فضای عمومی صورت گرفته گذارنامصورت زیر شاخص از عوامل منتخب نهایی، به

 است.
کند و بر اساس ماتریس چرخش یافته یمی پژوهش را تبیین رهایمتغدرصد از واریانس کل  16/22عامل اول: این عامل، 

متنـوع از مکـان  یهااستفاده امکان، ادهیسواره و پ یو سالمت یو خطر جان دیبودن و عدم تهد منیای هاشاخصنهایی با 
 هـاییخـدمات و کاربر وجود، خدمات موجود در فضا یروزشبانه عملکرد، (غیره کودك و یکردن، پرسه زدن، باز دی)خر

فعالیـت وآمـد و جهت رفت ادهیپ یبرا روهاادهیبودن پ مناسب، گریهمد یبرا هایو کاربر هایتمزاحمت فعال عدم، مختلف
وآمد و مراجعـه شـهروندان دسترس بودن و امکان رفت درها، یمورداستفاده قرار گرفتنِ خدمات و کاربر زانیمی، روادهیپ
 یسـکوها) یکالبـد عناصر، فضا ییآب و هوا  یشرا تیو مطلوب یمیاقل شیآساها، یمنظور استفاده از خدمات و کاربربه

                                                           
 .منسوب به ضمن )میان، طی، خالل( آنچه از امری مفهوم گردد.  1
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 یهافضا با سـاختمان تیباز )عدم محصور یفضاها وجود، حضور شهروندان یبرا سازنهیو..( زم بانیسا مکت،ینشستن، ن
 یبا عرض مناسـب )بـرا یرهایبه فضا و وجود مس یدسترس تیقابل، باز(گسترده )نسبتاً بزرگ و دل یدهایبلندمرتبه( و د
ی یادشده دربردارنده مفهـوم هاشاخصاز  هرکدامدر ارتباط بسیار نزدیک است.  ،ادهیوآمد سواره و پمنظور رفتهمگان( به

یری، پـذانعطافی، منـیاهـای یفیتکهـا بـه ترتیـب باشد. بر اساس مفهـوم هریـک از آنیمیک کیفیت محیطی معینی 
ی و گشـودگ، نـدگیکندعوتپذیری، لطافـت هـوا، یدسترسـ، اثربخشی و ییکارا، پیاده مداریی، سازگار، تنوعی، کارآمد
باشند بـر یمها در حوزه کارکرد و فضا مطرح یفیتککنند. در علم، حرفه و هنر طراحی شهری این یمی را بیان رینفوذپذ

 گذاری نمود.فضایی نام-های محیطی کارکردییفیتکتوان تحت عنوان یماین اساس عامل اول را 
نماید و بر اسـاس مـاتریس چـرخش یمیرهای پژوهش را تبیین درصد از واریانس کل متغ 38/16عامل دوم: این عامل، 

و افراد  سالانیوان، مجکردن همه )کودك، نوجوان،  دایو امکان حضور پ فضاداشتن  تیعمومی هاشاخصیافته نهایی با 
 حضـور، (ینگـفره دادیـرو یهدف مشترك )مثالً برگزار کیمشخص و با  یو جمع شدن مردم در روزها اجتماع، مسن(

بـودن آن  تیـفضا و قابل روئ هاییتشدن همه موقع دهید، از خطر و ترس و با آرامش خاطر تیکردن افراد با مصون دایپ
 امکان، در هنگام شب مناسب و مطلوب فضا ینورپرداز، رامونیپ یهاساختمان نیساکن نیدر فضا و همچن نیحاضر یبرا

و  یاریـاخت هایتنجام فعالا ،مختلف فضا هاییتمردم در موقع هم آمدن گرد امکان، هاآن یصدا دنیمردم و شن یتماشا
ی شرای  هاشاخصاین  ، در ارتباط نزدیک است. در مفهومکودکان و نوجوانان یشدن برا یاجتماع یهافرصتی، اجتماع

شـدن افـراد  پذیردنیاز برای جامعهیری، جذابیت و بسترهای مورپذنظارتی، تجمع پذیری، امنیت، شمولهمههای یفیتکو 
پـذیری معهجا یالزم بـرا هایینـهو زم یاجتماع یاهنجارهتوان عامل دوم را تحت عنوان یمنهفته است. بر این اساس 

 قلمداد نمود.شدن( ی )اجتماع
کند و بـر اسـاس مـاتریس چـرخش یمی پژوهش را تبیین رهایمتغدرصد از واریانس کل  86/12عامل سوم: این عامل، 

و  هایفروشـخرده ی( کاالهای)به لحاظ اقتصاد متیبودن ق صرفهبه، بودن فضا ریپذ گردشگری هااخصشیافته نهایی با 
سـاخت و مصرف محصوالت دست عیتوز د،یلتو، گریجاهای دموجود نسبت به هایییامالك و دارا ارزش، هافروشیدست
اقـدرت باقشار مرفـه و  یحضور پذیر، و ...( یسنت یغذاها ،دستیدر فضا )صنایع نیحاضر یهایازمندیجهت رفع ن یسنت
 یاساس یازمندهایر نمتوس  به باال و مازاد ب مددرآ، انهزرو حتاجیما دیخر یصورت دلخواه( برا)به یدرآمد حداقل، باال دیخر
د. م هسـتنضور پذیری مردبر رونق فضا و ح مؤثری مذکور دربردارنده مفاهیم اقتصادی هاشاخصی، در ارتباط است. زندگ

 گذاری کرد.های اقتصادی نامیتفعالان درآمد مناسب و رونق توان عامل سوم را تحت عنویمبر این اساس 
کند و بر اسـاس مـاتریس یمدرصد از تغییرات واریانس کل متغیرهای پژوهش را تبیین  21/11عامل چهارم: این عامل، 
نسبت به  ینیبو خوش یبه زندگ دیام، شاد بودن هیروح یدارا، سابقه سکونت در محلهی هاشاخصچرخش یافته نهایی با 

 هاشـاخصن ست. مفهوم ایـدر ارتباط ا ی،عموم یحضور و نشستن در فضاهاروی، عالقه به یادهپ تیبه فعال عالقه، ندهیآ
 تتوان عامل چهـارم را تحـت عنـوان حالـیمباشد. بر این اساس یمی ذهنی و روانی هامحركدر زمره شرای  فردی و 

 روان، عالیق و روحیه فردی نام برد.
کند و بر اساس ماتریس چرخش یافته یمدرصد از واریانس کل متغیرهای پژوهش را تبیین  76/7عامل پنجم: این عامل، 

 رزشا، ق نسـبت بـه آنو احساس تعلـ  یفرد با مح یعاطف وندیو پ رابطه، خاطره یادآوریو  یتداعی هاشاخصنهایی با 
دیـک زدر ارتبـاط ن ،در فضا نیحاضر انیحس دوستانه و احترام متقابل م وجود، گریکدی یهروندان براقائل شدن همه ش

جود وبستگی، احساس تعلق و صمیمیت میان رواب  افراد یزی، دلانگخاطرههای یفیتکمفاهیم و  هاشاخصاست. در این 
 ی نمود.گذارنام دوستانه شهروندان باهم کنشبرهمنوان نحوه ادراك و توان عامل پنجم را تحت عیمدارد. بر این اساس 

( یو کـوچک یو گستره )بزرگ اندازه، همخوان و سازگار با کارکرد یهامتفاوت با استفاده از فرم هایینماسازی هاشاخص
و  یوسـتگیپ،  یدهنده محـتشـکیل یاجزاء و عناصر کالبد یهماهنگ، هاخ  آسمان مطلوب و ظاهر هماهنگ توده، فضا
، جـوار(بالفصل )هم یرامونیپ  یفضا با مح یوستگیاتصال و پ، باشد یگریادامه د یکیکه  یاگونهتصال کف و جداره بها

آسـان و  یـابیو جهت یابیریمسـ، مختلف سـطح شـهر یو فضاها هایتموقع ریموردنظر به سا یاز فضا یامکان دسترس
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و  یمـذهب یسطح اعتقادهـا، تعداد افراد خانوار، سن زانیم ،التیتحص زانیسواد و م سطح، (ی)ذهن یآرامش درون، عیسر
ی مسـتخرج شـده، در مـدل هـاعاملی دیگـر در هاشـاخصتوجه بـا به دلیل عدم همبستگی قابل به آن یبندیپا زانیم

رچوب چا 2بر سرزندگی، در شکل  مؤثرجایگاهی ندارند. با توجه به متغیرها و عوامل  هاعاملشده و در فرایند تبیین حذف
 عملیاتی سرزندگی در فضای عمومی نشان داده است.-مدل مفهومی

 

 
 ملیاتی ایجاد سرزندگی در فضاهای عمومیع-. چارچوب مدل مفهومی2شکل شماره 

 

ی محدود از متغیرها نتیجه مطلـوب را امقولهی شرای  و کیفیت سرزندگی در فضای عمومی توجه به ریپذتحققبرای 
از عوامل گوناگونی است کـه بایـد در  متأثری این پژوهش سرزندگی فضای عمومی هادادهتحلیل در پی ندارد. بر اساس 

ی مختلفـی کـه در رویکردهـای نظـری علـوم هاشـاخصهای خرد و کالن مدیریت شهری لحاظ شـوند. گذارییاستس
رسـازی ایـران ارتقـاء مختلف برای سرزندگی ذکرشده، در قالب پنج عامـل زیربنـایی قابـل تبیـین هسـتند. در نظـام شه

شـود یمی طراحـی شـهری دنبـال هـاپردازههای متنوع فضاهای عمومی، ازجمله فرا هنجار سرزندگی، در فرایند یفیتک
هـای مطـرح در حـوزه یفیتکبر سرزندگی فضای عمومی فق  بـه  مؤثرهای این مقاله نشان داد که عوامل بنیادی یافته

های فراگیر و کالن در مقیاس شهر و حتـی ینهزمشود بلکه با عوامل و ینمطراحی شهری و مکان سازی شهری مربوط 
که در پیشینه موضوع گفته شد، تاکنون مطالعات زیادی پیرامون مبحـ  سـرزندگی  طورهمان فرا شهری در ارتباط است.

صورت بنیادی یـا بـا ا بهشده است. در برخی از مطالعات یهای علوم مختلف انجامیدگاهدهای متفاوت و بر اساس یوهشبه 
یری و تـداوم پـژوهش در ایـن گشـکلشـده کـه در توجه به رویکرد نظری ویژه پژوهشگر، به موضوع سرزندگی پرداخته

محیطی تهدیـد آفـرین آن زمـان، ( با توجه به شرای  زیست1993زمینه، نقش پررنگی داشته است. در مطالعات جیکوبز )
 دیـتأکباشد، بیشـتر از سـرزندگی مـورد یمبه مباح  بیولوژیکی و زیست پذیری  مفاهیم زندگی پذیری شهری که متکی

صورت مناسب اکثر مباح  و مفاهیم مربوط به سـرزندگی را در مطالعـه خـود مـنعکس ( به2007قرارگرفته است. پومیر )
و از طـرف دیگـر ی مشخصی که قدرت تبیینـی عوامـل را بیـان کنـد، ارائـه نکـرده اسـت بنددستهنموده ولی از طرفی 

ی پـژوهش حاضـر، هاشاخصشده برای فضا جامعیت ندارند. در مبانی نظری و ارائه های محیطی گوناگون بررسییفیتک
شـده اسـت. مفهـوم هـا ابعـادی از موضـوع سـرزندگی بررسیبه مطالعات گوناگونی ارجاع داده شد که در هرکـدام از آن

ها و خدمات گونـاگونی در یتفعالها، یفیتکشرایطی است که از طرفی  سرزندگی فضای عمومی در این مقاله معطوف به
فضا وجود داشته باشد و از طرف دیگر کارکرد مطلوب و موفقیت فضا را در طول زمان نشـان بدهـد کـه ایـن مفهـوم در 

های گذارییاسـتسانـواع  ندیبرآ کننده مفهوم سرزندگی فضای عمومی هستند.یینتبشده، حامل و چارچوب عوامل کشف
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ی گوناگون جهت افزایش رفاه و توسعه ابعاد مختلف زندگی شهروندان بعد از محی  مسکونی، در هاعرصهیزان در ربرنامه
رسد یمیابد. بنابراین ضروری به نظر یمها، نمود عنوان جایی برای حیات جمعی و منزل دوم آنفضاهای عمومی شهر به

ختلف با هماهنگی و آگـاهی جـامع نسـبت بـه متغیرهـای اثرگـذار بـر سـرزندگی در ی مهادستگاهنفوذان و یذکه باید 
دهی برخوردار باشند، دامنه انتخـابی ی مربوط به خود، فعالیت نماید. زمانی که فضاهای عمومی از سرزندگی پاسخهاحوزه

شـود. یمت نسبی الگوها حاصل کند و در طول زمان ثبایمالگوهای رفتاری اختیاری و جمعی شهروندان نیز افزایش پیدا 
 باشد.یمساختی الگوهای رفتاری دلخواه و مطلوب شهروندان در فضاهای عمومی این امر گامی در راستای افزایش هم

 

 گیرییجهنت
 رمؤثی گوناگونی در این زمینه هاشاخصدهد که یمبررسی مبانی علمی و نظری موضوع سرزندگی فضای عمومی نشان 

 ی، هنجارهای اجتمـاعییفضا-یکارکرد یِطیمح هاییفیتکعامل  5املی اکتشافی متغیرهای پژوهش، هستند. تحلیل ع
و  قیـعال ،انروی، حالـت اقتصاد هاییترونق فعال مناسب و درآمدپذیری )اجتماعی شدن(، جامعه یالزم برا هایینهو زم
 ر محـدوده مطالعـاتیدزندگی فضـای عمـومی را بر سـر مباه شهروندان دوستانهکنش ادراك و برهم نحوهی، فرد هیروح

باشد. هر یک از عوامل مذکور بـه یمدرصد  3/70مشخص کرد. سهم این عوامل در تبیین واریانس کل متغیرها مجموعاً 
کننــد. کشــف یمواریــانس کــل متغیرهــای پــژوهش را تبیــین  %76/7، %21/11، %86/12، %38/16، %16/22ترتیــب 
هران تولیعصر شهر  هارراهچی منتج از منابع گوناگون در هاشاخصاز طریق پیمایش میدانی بر سرزندگی  مؤثری هاعامل

توان گفت کـه ایـن یمان دارد ی که در آن جریروزشبانههای یتفعالصورت گرفت با توجه به نقش انگیزی، کارکردها و 
، هاعامل نتایج حاصل از تحلیل و تبیینشده و انتخاب مندهدفصورت یک فضای سرزنده است. بر این اساس، به چهارراه

ی ایـن فضـا صـورت گرفتـه هـادادهپردازی و تحلیل قابلیت تعمیم را دارند. زیرا، تبیین این نتایج بر مبنای پیمایش، داده
ی گونـاگون هـاحوزهرزندگی فضای عمومی از طرفـی بـه بر س مؤثرهای پژوهش حاضر نشان داد که عوامل یافته است.
تـوان نتیجـه یمباشـد. بنـابراین یموند و از طرف دیگر قدرت تبیینی این عوامل نسبت به همدیگر متفاوت شیممربوط 

اشـد، بضاهای عمومی یزی و طراحی فربرنامهگرفت که اگر موضوع و کیفیت سرزندگی، محور اصلی مطالعات فرایندهای 
 یِطـیمح هـاییفیتکی هـاعاملظ شـوند. ماهیـت های مربوطه لحاگذارییاستسگانه یادشده در الزم است عوامل پنج

 دوسـتانهکنش ادراك و بـرهم نحـوهپـذیری، جامعه یالزم بـرا هایینـهو زم یی، هنجارهـای اجتمـاعیفضـا-یکارکرد
ی هـاعامل ندیبرآشود ولی یمقع ی طراحی فضاهای عمومی موردتوجه واهاپردازهی است که در اگونهبه مباه شهروندان

ها و نـهیزمیابند، بـه دلیـل اینکـه در اکثـر مـوارد بـه یمی دیگر در فضای عمومی نمود هاعاملکه مانند سوم و چهارم، 
یزی و طراحی فضاهای عمـومی ربرنامهی هاپردازهشوند در یمشهری و فرا شهری مربوط گذاری کالنیاستسی هاحوزه

ی سـرزندگی ریپـذتحققر نظام شهرسازی بایـد بـرای دهنده این است که دشوند. این امر نشانیمکمتر موردتوجه واقع 
ب و مناسـ درآمـدی هاعاملی اول، دوم و پنجم به هاعاملفضاهای عمومیِ هدف در مدیریت شهری، عالوه بر توجه به 

هر یـک از  تبیینی واریانس ی نیز توجه شود. بر مبنای قدرتفرد هیو روح قیعال ،روانی، حالت اقتصاد هاییترونق فعال
بـر  مـؤثری گونـاگون هاشـاخصیزی و طراحـی ربرنامـهتـوان اولویـت یمدر پژوهش حاضر،  آمدهدستبهمل نهایی عوا

دهندگی مناسـب های موجـود تعیـین نمـود و بـرای پاسـخیتمحـدودسرزندگی فضاهای عمومی را بر اساس امکانات و 
نیـادی بیربنـایی و زاکتشاف عوامـل  ر گیرد.سرزندگی فضاهای عمومی، جامعیت متغیرهای عوامل مذکور باید مدنظر قرا

ژوهش انتخـاب شـد( در ایـن پـ مندهدفولیعصر شهر تهران )که با رویکرد  چهارراهبر سرزندگی فضای عمومی در  مؤثر
یـان ل روابـ  مصورت گرفت. بررسی هنجارمندی الگوهای رفتاری شهروندان با توجه به میـزان سـرزندگی فضـا، تحلیـ

ی مـدیریت هاتالشیا  سی ابعاد و عوامل فضاهایی که از وضعیت سرزندگی مناسبی برخوردار نیستندعوامل یادشده و برر
 ی آتی باشد.هاپژوهشتواند موضوع یمها ناموفق بوده است، شهری در راستای افزایش سرزندگی آن

جمعی بر عهده دارنـد.  ین عناصر شهری، نقش مهمی در پایداری شهری و تداوم حیاتترمهمعنوان فضاهای عمومی، به
باشد. این در حالی است که یمی طراحی شهری هاپردازهموضوع سرزندگی فضای عمومی و تحقق آن محور اصلی اکثر 
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فاصـله زیـادی دارد. امیداسـت مـدل  آلدهندگی سرزندگی بـا حـد ایـده در اکثر فضاهای عمومی شهرهای کشور پاسخ
برای ارتقاء سرزندگی فضاهای عمومی شهرها در نظام شهرسـازی کشـور مفیـد شده در این مقاله عملیاتی ارائه-مفهومی
 واقع شود.
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