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 چکیده
    فتمان گی محتوایی متنوع، در مباحث امروزه سرزندگی شهری به عنوان یک پارادایم جامع با گستره

ست ا به دریزی شهری و سیاست، جهت بهبود وضعیت و ارتقای شرایط زیستی توجه و مالحظات خاصی ربرنامه

دگی سرزن ییق تحلیلی با بررسی رویکردهای مختلف در حوزهآورده است. لذا مقاله حاضر به عنوان یک تحق

 رافیا( بهلم جغشهری سعی بر آن دارد، ضمن تحلیل رویکردهای سرزندگی، با دیدگاه یکپارچه )به دلیل ماهیت ع

تا، . درهمین راسهای آتی مبتنی بر این مفهوم بپردازدمنبعث از آن برای بستر سازی پژوهش ارائه مدل مفهومی

است در پی پاسخ  آمده فراهم و اسنادی ایکتابخانه روش به های آنداده و بنیادی هدف لحاظ ه حاضر که بهمقال

 کردهاابی رویهای ارزیبه این سواالت بوده است که: عوامل موثر بر سرزندگی شهری در چارچوب سیستم

 ناصر اصلیعبعاد و چه ارتباطی بین او نیز اینکه: عی، کارکردی و پایداری( کدامند؟ اجتما )روانشناسی، محیطی،

اتی و ذکه سرزندگی شهری کیفیتی ویژگی  است این بیانگر پژوهش هایسرزندگی شهری وجود دارد؟ یافته

 ران درکارب رضایت از مدت دراز روند یک نتیجه ضایی،ف -مبتنی بر محیط نبوده و به عنوان رخدادی اجتماعی

   ی شکل ای زمانشهروند در میان چندین الیه عملکردی در گستره و شهر تعامل در است، که شهری فضاهای

های ه سکانسچندگانه با تفسیرهای متفاوت، نشان دهند گیرد. از اینرو سرزندگی شهری علی رغم رویکردیمی

 ای ازوعهه مجمکفضایی متنوع با یک تفکر جامع از زیست پذیری شهری و تعابیر الزم از ویژگی های فضایی است 

 طلبد.اخصهای موجود با یک رویکرد شفاف مکانی را میش
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 مقدمه    -1

کنیم که شهرها به عنوان مغناطیس قدرت سیاسی و ای از تاریخ بشر زندگی میامروزه در دوره

( و در آن Borsekova, et, al, 2017, 1اند )را شکل داده "قرن شهری"ه نام ای باقتصادی پدیده

شهرنشینی به یک اَبَر گرایش مسلط تبدیل شده است؛ طبق آمار سازمان ملل، امروزه بیش از نیمی 

( و این paul & Sen, 2018: 142کنند )درصد( در مناطق شهری زندگی می 54از جمعیت جهان )

؛ ( ,2017Liu, et al :99) 1صوص در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش استروند به سرعت به خ

 مشکالتی چون با شهرها به خصوص شهرهای بزرگ، با افزایش سرسام آور روند شهرنشینی، اغلب

 زوال محالت، و فرسودگی سکونت، از کار محل جدایی کاربریها، تفکیک قومی، جدایی گزینی

 مواجه منابع فرصتها و به دسترسی در واقتصادی، نابرابری اجتماعی هایناهنجاری ترافیک، افزایش

که ادامه و پایداری چنین مشکالتی، شهرها را به سمت  (.2: 1396هستند )علی اکبری و اکبری، 

(. از این رو وجود علومی که Zhang & Li, 2018: 141دهد )شرایط بحرانی و حتی تخریب سوق می

ائل و مشکالت پیش آمده آن را در شکلی جامع و فراگیر مطالعه و بررسی بتواند پدیده شهر و مس

(. در این میان دانش جغرافیا به عنوان 164: 1396رسد )ایزدی و همکاران، نظر میکنند، ضروری به

باشد و محتوای آن به نسبت عمق هنر و علم استفاده از زمین از جامعیت خاصی برخوردار می

شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است. این دانش به دلیل پویایی و ارتباطی که با محیط 

های مختلف علمی جهت ارتباط گیری از رستهای آن پیوسته در ارتباط و بهرهماهیت میان رشته

 باشد. از این رو،بیشتر انسان با محیط شهری و حل مسائل و مشکالت شهری در ابعاد مختلف می

 نوشهرگرایی رشد هوشمند، زندگی، کیفیت پایداری، جمله از گوناگونی افتهایرهی در جغرافیا امروزه

است. هرچند  شده مشکالت شهرنشینی مطرح با برون رفت و مواجهه برای سرزندگی و ... و

 بهداشت، کیفیت امنیت، محیط، از ساکنان ارزیابی افراد، رضایت به پرداختن در رهیافتهای یادشده

 Ghasemiدارند ) همپوشانی زیادی با یکدیگر سیاستگذاری، الیه های و عمومی محبوبیت مکان،

et.al, 2018: 382ها جهت حل مشکالت در فضاهای شهری در سطوح (. یکی از این رهیافت

باشد. پاردایمی که در آراء بسیاری از نظریه می "سرزندگی"اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی 

(. این  Paul & Sen, 2018: 142ری مورد توجه قرار گرفته است )پردازان روانشناسی و مسائل شه

ای با نشاط در مفهوم در ابتدا تنها در میان ادبیات عامه جای داشت و منظور از آن، دارا بودن روحیه

جان و کالبد بود. لذا نخستین برخورد علمی با سرزندگی، در علوم اجتماعی و انسانی در سال 

( در چکیده مقاالت بین المللی معماری و 2له زمانی اندک )تقریبا یک دههرخ داد، و در فاص1960

ها قرار گرفت. هر چند علی روانشناسی درج شد و به صورت جدی، موضوع تحقیقات در این حوزه

هیچ چارچوبی نظری واحد  های علمی،ای و حوزهرغم مطالعه گسترده سرزندگی در مراجع حرفه

                                           
 میلیارد نفر( برسد. 6.4درصد ) 75به   2050 پیش بینی می شود درصد شهرنشینی جهان تا سال  1

2 1973 
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بهزیستی "وجود ندارد. زیرا روانشناسان با معادل قرار دادن سرزندگی با جهت مفهوم سازی این واژه 

 زندگی کنند که برمثبت روانی معرفی می انرژی از سرشار و رضایت از زندگی، آن را وجودی "ذهنی

(. در حالی که در معماری، طراحی 10: 1394)کائینی،  خوب و مطلوب به لحاظ ذهنی متمرکز است

های مختلفی در رابطه با کیفیت زندگی اشاره دارد. به ی این مفهوم به دیدگاهریزی شهرو برنامه

فضایی است که در تعامل شهر و شهروند شکل  -عبارتی سرزندگی در این دیدگاه، مفهومی اجتماعی

گیرد، که نشان از پویایی و جنب و جوش حیات هر روزه شهروندان در ارتباط با بستر سکونتشان می

رتباط دائمی )بین شهر و شهروند( در قالب انباشت تجربیات شهری و ایجاد حس تعلق است و این ا

ای از طراحان و (. برای همین عده40و  39: 1396به محیط های شهری است )نصری و حسنخانی، 

 شهر آینده اندازچشم با مرتبط ایی پدیده شهری فضای سرزندگی معتقدند، برنامه ریزان شهری

محیطی و  زیست ساختها و معیارهای زیر به دسترسی ارتباط با در سرزندگی از این رو .است

برنامه ریزان  بسیاری از طراحان و در این خصوص .(de Koe, 2013: 9) شودمی تعریف بیولوژیکی

 سرزندگی را به عنوان معیار اصلی  شهری، فضای فرم کیفیت ارزیابی شهری از جمله کویین لینچ، در

 حیاتی کارکردهای از مشخص،( شهر مورفولوژی بعد) زیستگاه یک عنوان به که ،کنندقلمداد می

 چگونگی و ،(شهر اجتماعی بعد) انسانی های بیولوژیکی، ظرفیت نیازهای و( شهر عملکردی بُعد)

 از مدت دراز روند یک نتیجه بنابراین، سرزندگی شهری کند.می حمایت فضاها استمرار نگهداری و 

 با خصوصی گذاران سرمایه و کنندگان مصرف است که کاربران، شهری فضاهای در کاربران رضایت

کنند مهمی ایفا می نقش شهری محیط خصوصی و عمومی مکانهای خشنودی در و انگیزه ایجاد

(Jin, et.al, 2017: 99همچنین بر .) تنها نه سرزنده شهر یک( 2010)بویس دی اظهارات طبق 

 طول زماندر  را روند این بلکه دارد زمان سراسر در را شهر فضایی -بدیکال تغییرات تسهیل توانایی

 کندمی برقرار شهری کاربران و کنندگان عرضه بین موثری اجتماعی اقتصادی ارتباط و میدارد، نگه

     از ترکیبی این، بر عالوه .(De Koe, 2013: 9انجامد )می شهری محیط تدریجی تکامل به که

 از ترکیبی با که، زیرا. در سرزندگی دارند ایی ویژه اهمیت نیز شهر در اقتصادی - یاجتماع هایگروه

 نوبه به که یابدمی توسعه شهر نتیجه در و است برداری بهره قابل بیشتری امکانات جنبه، دو هر

 با ارتباط در شهری سرزندگی بویس شود. به عقیده دیمی شهری سرزندگی افزایش باعث خود

 هایی گذاری سرمایه موجب که تعامالتی. کنندمی پیدا نمود کالبدی فضاهای تماعی دراج تعامالت

است، از  کامال مرتبط تحول عملکردها و توسعه با شود. بنابراین سرزندگیمی اقتصادی واحدهای در

 شهری و مطلوب یافته توسعه عملکردهای مطلوب، شهری فرم از ناشی شهری سرزندگی این منظر،

 کیفیت" از مردم شرایط این که، تحت است واضح می باشد. پر شهری موثر هایعالیتف همچنین

ادراکی،  -به عنوان یک پدیده شناختی شد. بنابراین سرزندگی، خواهند برخوردار باالیی "زندگی

تر اشاره دارد که تر و جذابکه به فضاهای؛ باکیفیت، مطلوب بوده شهری فضای از اعم مفهومی

های اجتماعی و همچنین جایگزینی برای مبادالت های بیشتری برای فعالیتخاب گزینهتوانایی انت
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کند با (. لذا پژوهش حاضر تالش میJalaladdini and Oktay, 2011: 665) فرهنگی را به همراه دارد

ریزی شهری معرفی سرزندگی به عنوان یک اصطالح کلیدی و متداول در گفتمان عمومی و برنامه

مختلف بپردازد. زیرا بررسی از نگاه رویکردهای  رویکردهای سرزندگی از اصر؛ به بررسیجهان مع

نگرفته است، مورد  قرار مورد توجه هرگز که را موضوع از ابعادی تا دهدمی را امکان مختلف این

سرزندگی در فرآیند تبیین و شفاف سازی  مفاهیم بررسی از پس منظور تحلیل قرار گیرند. بدین

باشد. لذا سوال نخست که در چارچوب ارزیابی گام بعدی پاسخگویی به سواالت می ب نظری،چارچو

صورت ذیل قابل طرح است؛ عوامل موثر بر سرزندگی شهری در رویکردها قابل واکاوی است؛ به

اجتماعی، کارکردی و پایداری(  ابی رویکردها )روانشناسی، محیطی،چارچوب سیستم های ارزی

شهری وجود دارد؟ در  ناصر اصلی سرزندگیل بعدی اینکه؛ چه ارتباطی بین ابعاد و عکدامند؟ و سوا

پایان نیز مدلی مفهومی )الگویی تحلیلی( با توجه به مطالعات و استنتاج مبانی و دیدگاهها با هدف 

 کمک به تبیین و بسط ادبیات نظری پژوهش های آینده ارائه شده است.

 

 پیشینه پژوهش -2

گردد. به عبارتی مفهوم سرزندگی با میالدی بر می 60وم سرزندگی شهری به دهه تاریخچه مفه

میالدی که  70ی های میانهکتاب جین جیکوبز )مرگ و زندگی شهرهای آمریکایی( آغاز و در سال

گردد تقریبا به اوج نقطه عطف تحقیقات سرزندگی شهری از منظر روانشناسی محیطی محسوب می

(. Veenhoven,2008: 176پژوهش در این باب انجام شد ) 3300حدود  2003ل خود رسید. و تا سا

لذا در ابتدا این دسته از محققان، سرزندگی را معادل )رضایت از زندگی(، )رفاه( و )سالمت روانی( 

های زمانی مختلف، تعاریف ها در دورهگرفتند که در ادامه با توجه به رویکردها و تخصصدر نظر می

های مختلف این حوزه در متعددی به خود گرفت. برای همین بسیاری از متخصصین رشته و مفاهیم

 1ی چالش برانگیری است و باید با احتیاطپژوهش هایشان بر این امر تاکید دارند که سرزندگی واژه

های صورت گرفته در از این واژه استفاده گردد. در ادامه به مهمترین و البته جدیدترین پژوهش

 گردد.طه با موضوع تحقیق اشاره میراب

 لعات خارجیمطا -1-2

محیط مسکونی ساخته شده و فعالیت پیاده »( در مقاله ای تحت عنوان 2015) 2سونگ و لی

، با هدف ارزیابی سرزندگی شهری با توجه به «روی: شواهد تجربی سرزندگی شهری جین جیکوبز

های مسکونی بین فعالیت پیاده روی و واحدعوامل مورد تاکید جین جیکوبز به بررسی ارتباط 

نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر سرزندگی شهری از  ساخته شده در شهر سئول، پرداختند.

                                           
1 Liveability is a minefield 

2 Sung & Lee 
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ک مقیاس، قدمت ساختمان، دسترسی های کوچاختالط کاربری، تراکم افراد، بلوکنگاه جیکوبز )

 ت. ...( بر سرزندگی محیط مسکونی در شهر سئول موثر اسو

« های منظم و حرفه ایشهری در میان مرز سرزندگی»ای تحت عنوان ( در مقاله2016) 1کاشف

های تئوریک مختلف تاثیر گذار بر بحث مربوط به مفهوم شهر های با روش تحلیلی به ارزیابی حوزه

ری ریزی شهری و معماهای برنامههای آکادمیک را از حوزهپردازد. این تحقیق ساختارسرزنده می

های زندگی، بندی شهرها بر اساس استانداردای که به رتبههای فرهنگی و شبکههمراه با شاخص

ها، دهد و در نهایت به ساختارپردازد، در کنار یکدیگر قرار میخدمات و جذابیت بین المللی می

اشاره  های مختلف شهری را بهبود بخشند،توانند سرزندگی موقعیتهایی که میشرایط و فرآیند

های آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا ای از این مقاله مرتبط با شهرکند. هر چند که حجم عمدهمی

 است. 

ارزیابی سرزندگی شهرها و شناسایی شهرهای متروکه در » ( در مقاله 2017و همکاران ) 2جین

 نظریه اساس بر متروکه شهرهای تصویرسازی و به بررسی« های جغرافیاییچین بر اساس داده

 شهرهای و مسکونی هایتوسعه از چشمگیری پیشرفت پردازد. نتایج، یکمی شهری سرزندگی

 تازه مناطق در متروکه ی این است که شهرهایدهندهدهد. شواهد نشاننشان می را چین متروکه

 توسعه درقالب که چین مدرن شهرسازی چین در حال گسترش است. همچنین در یافته توسعه

شود، به طوریکه شهروندان نمی دیده شهری است سرزندگی داده نشان خود را مسکونی هایمجتمع

 مناطق بین سرزندگی لحاظ از چندانی تفاوت و شوندمی روبرو شهری مرده و روح بی فضاهای با

 وجود ندارد.  شهر قدیم مناطق و جدید

برداری نظریه سرزندگی در بهرهبررسی کاربرد »( در پژوهشی با عنوان 2018) 4و زاکور 3اوبرهام

 منابع پایدار مدیریت جهت سرزندگی نظری ادبیات به بررسی« پایدار از منابع تجدیدپذیر

 نظریه اصلی مفاهیم در نتایج حاصل شده مبنی بر تجدیدنظر از پردازد. پستجدیدپذیر می

 از پرکاربردی هایحوزه با را عوامل و سپس این کندمی ارائه عوامل را از کلی طرح یک سرزندگی،

 نماید.جنگلداری و ... مطرح می اقلیمی، تغییرات ها،انسان زندگی و هااکوسیستم جمله،

 لعات داخلیمطا -2-2

سنجش سرزندگی در »( در طرحی پژوهشی 1394ر تهران )ریزی شهمرکز مطالعات و برنامه

 هاشاخص به شناسایی« (فضاهای شهری )نمونه موردی: حد فاصل میدان تجریش و میدان قدس

دهد که سرزندگی یکی از پردازد. نتیجه پژوهش نشان میسرزنده می شهری فضای یک خلق جهت

                                           
1 Kashef 

2 Jin  

3 Oubraham 

4 Zaccour* 
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های سازنده فضاهای شهری برای ارتقاء کیفیت فضاهای شهری و خلق مکان است. مهمترین کیفیت

 مؤثر هاشاخص از که ینهای مدل فضا کنندگاناستفاده میان که آماری هاداده تحلیل و بررسی از پس

 هر در هاییشاخص چه داد، نشان تبیین گردید. این مدل است محیطی نشاط و سرزندگی ایجاد بر

در  دارند. تأثیر سرزندگی و حضور افزایش برای محیطی کیفیت بهبود محیطی بر نمایانگرهای از یک

 سیاست و راهبرد هدف، البق در پیشنهادها های به دست آمده،نتایج تحلیل و مدل اساس بر نهایت

 محیطی حضورپذیری و سرزندگی ارتقا با هدف وضعیت خیابان بهبود به منظور نمایانگر، هر با مرتبط

 ارائه شده است.

فیت طراحی محور بهار جهت ارتقای کی» ( در پایان نامه خود تحت عنوان 1395احمدی )

 رض که دوفتحلیلی، با این پیش  فی،توصی با روش« سرزندگی فضای شهری با رویکرد پیاده محوری

ر گرفته شهری در  نظ فضای یک سرزندگی اولیه ملزومات عنوان به را باید رضایت و جذابیت عامل

حل  به جرمن تنها نه تهران بهارجنوبی خیابان سازی راه شود به این نتیجه دست یافت که پیاده

 دنی،م حیات تجدید ساز زمینه هتر،ب دسترسی موجب بلکه گرددمی ترافیکی مشکالت از بسیاری

 بودن اراد با بهار خیابان میان این در گردد.می شهر از بخش این پذیریزیست و رونق اقتصادی

 اجرای برای ورمح بهترین پیاده افراد ترگسترده حضور همچنین و متعدد و متنوع های سازگار،کاربری

 باشند.می پیاده راهسازی طرح

 بر البدیک -محیطی عوامل تأثیر ارزیابی»ای تحت عنوان ( در مقاله1397اخوان و همکاران )

بر  با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل محیطی موثر« شهری هایخیابان کیفیّت و سرزندگی

لذا  ختند.های مورد مطالعه در شهر ساری پرداسرزندگی و تاثیر آن بر ادراک کاربران خیابان

و  العههای مورد مطیافتند که میان کیفیت و سرزندگی خیابان نویسندگان به این نتیجه دست

هی بیل روشنایی ضعیف و نامناسب، کف سازی نامناسب، پوشش گیاکالبدی از ق -مشکالت محیطی

یفیت و ت، کناکافی و نامناسب، عرض کم مسیریاب، و ... رابطه معنی داری وجود دارد و در حقیق

راک ل اداین گونه مشکالت، کاهش می یابد؛ همچنین تحلی سرزندگی این خیابان ها، با افزایش

یزان یزان ممی باالتر بودن ها، نشان دهندهکاربران خیابان نسبت به سرزندگی و کیفیت خیابان

 سرزندگی در خیابان نادر در مقایسه با خیابان انقالب است. 

 تقویت رب مؤثر ه هایمؤلف ارزیابی»( در پژوهش خود با موضوع 1397) قربان پور و همکاران

حلیلی ت -با روش توصیفی« شهری در پیاده روی علم الهدی شهر رشت پیاده مسیرهای در سرزندگی

 لیت،فعا و )کاربری معیار چهار با مفهومی پژوهش به تدوین مدل AHPبا تکنیک سوات و مدل 

 هش فوقپژو ایجشاخص پرداختند. نت 16زیست محیطی( و  و اقلیمی ارتباطات، و دسترسی کالبدی،

 فضا رد افراد حضور افزایش راستای در رشت اقلیم اساس بر محیط تجهیز راهبرد که نشان میدهد

 را دارد.  آخر رتبه پیاده حرکت افزایش پیوستگی راهبرد و اول یرتبه
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ست که یده ابا بررسی و واکاوی پیشینه در رابطه با موضوع تحقیق، این جمع بندی حاصل گرد 

 البدیکصورت گرفته تاکید متفاوتی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و  هایپژوهش

دیگر  سویی اند. ازاند و با پرداختن صرف بر یک یا دو بعد از جامعیت موضوع خارج گشتهداشته

 واند شته( نداها نیز توجه یکسانی بر متغیرهای سرزندگی )مکان، مردم و برنامهبسیاری از پژوهش

 د. با اینانتههایی با عدم توجه به متغیرها خالء تحلیل محتوایی را به دنبال داشپژوهش حتی در

ی در وریکحال مهمترین خالء در تحقیقات صورت گرفته عدم برخورداری از پشتوانه نظری قوی تئ

دارد  آنالش بر تای هباشد. لذا این مقاله با استفاده از دیدگاه بین رشترابطه با مفاهیم سرزندگی می

فاهیم و ف از مهای سرزندگی شهری را در نظر بگیرد. برای نیل به این هدترین ابعاد جنبهتا مهم

های نجینظرس ریزی وهای مورد استفاده شده در ادبیات روانشناسی، معماری، طراحی، برنامهمولفه

د منهمی بهرمتغیرهای سرزندگی، جهت دستیابی به مدل مفهو بندی جهانی ضمن تأکید بررتبه

 شده است.

 

 مبانی نطری -3

 )شهری( 1سرزندگی -3-1

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

شادی،  "شود. کلماتی چون: در واژگان فارسی معادالتی زیادی برای مفهوم سرزندگی استفاده می

 ,Kooshaliپرکاربردترین معادالت واژه سرزندگی هستند ) از "شادابی، نشاط، حس حیات و رضایت

et.al, 2015: 256در متفاوتی تعاریف تواند می که است ایرشته ای میان کلید واژه (. لذا سرزندگی 

(. برای مثال در منابع شهرسازی، معماری و 8: 1395باشد )محمدخانی،  داشته مختلف هایزمینه

    استفاده  "قابل تحمل بودن و نشاط" گی از مفاهیمی چونف لغوی سرزندجغرافیا جهت تعری

( و در مفاهیم روانشناسی به عنوان یکی از تجارب درونی سرشار 36: 1394شود )صمدی تودار، می

(. با این 12: 1394از انرژی معرفی می گردد که با احساس شادمانی ارتباط نزدیک دارد )کایینی، 

شهرسازی، سرزندگی را مناسب برای زندگی و فراهم آورنده کیفیت در دیکشنری  2حال، رابرت کوان

های مهم سازنده فضاهای کند. این اصطالح به عنوان یکی از کیفیتزندگی مطلوب تعریف می

شهری است که در آراء بسیاری از نظریه پردازان مسائل شهری و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته 

جان روس )رئیس کمیسیون  .(Jin, et.al, 2017: 99(؛ )40و  39: 1396است. )نصری و حسنخانی، 

معماری و محیط مصنوع انگلستان( معتقد است برای ارجاع سرزندگی باید از واژه کیفیت زندگی 

(Quality of life استفاده نمود. وی سرزندگی را )" کیفیت زندگی بدانگونه که توسط مردم در فضای

                                           
  Livelinessو  Vitalityه ارائه کرده اند. عده ای این واژه را معادل منابع فارسی مختلف ترجمه های مختلفی از این واژ  1

 می دانند.  Livability(Liveabilityو عده ای )گلکار، پاکزاد، بهزادفر، نوروزیان ملکی و ... آن را معادل )
2 Robert Cowan 
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 (. در مفهومی دیگر، باKooshali, et.al, 2015: 256کند )یف میتعر "شودشهری ادراک و تجربه می

 است، داده ارائه شهرها، سرزنده سازی کتاب در سرزنده شهر برای لنارد هانری که به اصولی توجه

 و کندتوصیف می زیست محیطی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، ابعاد را با سرزندگی تعریف عملیاتی

( 2000)لندری  یابد. در صورتی کهمی تجلی "زندگی کیفیت"در  سآن همانند جان رو تعریف

 تمرکز و هدایت کند که در صورتتعریف می شهر در خام انرژی و قدرت را یک شهری سرزندگی

شود. همپنین، می تبدیل سرزنده شهری به شهر آن باشد، مشخص هدف یک سمت به شهر

داوم یک زندگی معنادار و هدفمند و به عنوان توان تحت عنوان )ظرفیت بقا یا تسرزندگی را می

توانایی الزم برای زندگی و رشد تعریف کرد این مفهوم به مفاهیمی عامه و نسبتا مبهم همانند 

 سه سرزندگی مفهوم از اقتصادی -باشد. در تفسیری اجتماعیپایداری و زیست پذیری مرتبط می

( امکانات در دسترس. بنابراین 3اقتصادی ( فعالیت 2( جمعیت 1: است توجه قابل عمده خصیصه

 برای را محیطی و اقتصادی اجتماعی، خاص پیامدهای که عاملی عنوان به باید جامعهسرزندگی 

شود. در نهایت می توان گفت وجود یک محیط سرزنده برای  گرفته نظر در آورد می ببار جامعه

 زندگی متنوع هایدوره در فقیتمو همچنین و عملکرد و سالمتی ذهنی، آرامش از برخورداری

است )صمدی تودار،  اهمیت دارای اجتماعی های شبکه کیفیت  و شخصی زندگی در موفقیت ازجمله

(. لذا با تفاوت تعاریف سرزندگی در جوامع مختلف برای روشنفکران، تعریف جدیدی 39-36: 1394

توان به آن اشاره داشت منعکس از سرزندگی جامعه که چهار بعد اساسی را در ضمن معادله زیر می

 (. Etuk.2012: 4 سازد )می

 مثبت پیامدهای + اقتصادی مثبت پیامدهای + اجتماعی مثبت پیامدهای + جامعه ظرفیت

 جامعه سرزندگی= محیطی

 از روهیگ یا افراد نیازمند سرزنده جوامع خاص ویژگیهای به رسیدن و سرزندگی مفهوم از گذر

 .دهند قرار قضاوت مورد را جوامع سرزندگی خصوصیاتشان به توجه با و خود هدیدگا از که است افراد

از  ی های متفاوتهای موجود یا به عبارت بهتر به تلقابتدا به دیدگاه هدف این به رسیدن راستای در

ه لیلی بها با نگاه سیستمی و تحشود و سپس در بخش یافتهحالت وجودی سرزندگی پرداخته می

ری قلم ی شههای موجود در نوشتار نظریه پردازان و متخصصانی که در زمینه سرزندگتبیین رویکرد

 شود. فرسایی کردند پرداخته می

 الت وجودی سرزندگیح -2-3

ا ود فضدر مورد کیفیت سرزندگی این پرسش را می توان مطرح کرد که آیا این کیفیت در خ

اخته ند سدارد یعنی اساسا توسط شهرو وجود دارد و یا اینکه کیفیتی است که در شهروند وجود

جودی الت وشود. به بیان دیگر حالت وجودی آن چیست؟ به طور کلی سه نوع تلقی متفاوت از حمی

امات ر، الزهای سه گانه مزبوتوان داشت که مسلما پذیریش هر یک از دیدگاهسرزندگی محیطی می

 (.71: 1395فضائلی، خاص خود را برای برنامه ریزان به دنبال خواهد داشت )
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 اتذ در که است کیفیتی و صفت شهری سرزندگی اساساً دیدگاه، این برمبنای نخست: دیدگاه

 جبریت «به دیدگاه این دارد. وجود ناظر از مستقل طوربه و داشته هستی معماری، و کالبدی

         شهری سرزندگی ایجاد به جبرأ مناسب کالبدی محیط آن اساس بر و شهرت دارد »محیطی

 (.19: 1392انجامد )نوروزیان ملکی، می

 کامال هک است ایسلیقه و ذهنی ایمقوله شهری، سرزندگی دیدگاه این مبنای بر دوم: دیدگاه

 این .ندارد مصنوع محیط خصوصیات و ساختار با ارتباطی گونه هیچ و شودمی ناظر ساخته توسط

 و شده قیتل اهمیت فاقد محیط هندسه آن مبنای بر و است به )امکان گرایی محیطی( موسوم دیدگاه

 محیط نعنوا به را محیطی که است ناظر اقتصادی اجتماعی موقعیت و روانشناختی ویژگیهای تنها

 بندیقهطب افسرده محیطی عنوان به دیگر زمانی در را محیط همان یا و را دیگری محیط و سرزنده

 (.181: 1396نماید )عظمتی و همکاران، می

 در که است شناختی ادراکی ایپدیده شهری سرزندگی دیدگاه، این مبنای بر سوم: دیدگاه

 رمزهای و الگوها و سو یک از شهر ادراک قابل و کالبدی خصوصیات میان ستد و داد فرایند جریان

 از یدگاهد این گیرد.می شکل دیگر سوی از ناظر اهداف و قبلی تجارب تواناییهای ذهنی، فرهنگی،

 از ری،شه طراحی کیفیت و دارد تاکید مسئله )تجربه انسانی( فضای شهری بر میالدی 1990 هده

 دیدگاه این ساسا کند. برمی ارزیابی و تعریف انسان» تجربه و ادراک « با رابطه در را سرزندگی جمله

 و وصیاتبه )احتمال گرایی محیطی( و یا رویکرد تعاملی موسوم است، ابتدا محیط شهری خص که

 محیط آن از ناظر سپس و میدهد قرار ناظر حواس ارزیابی و دید معرض در را خود کالبدی صفات

صفت سرزندگی  و دمیده قرار قضاوت و ارزیابی مورد را آن نهایتاً و آورده عمل به گوناگونی دریافتهای

 (.11: 1393را به محیط الصاق می نماید )میردریکوند، 

 

 روش تحقیق -4

چیدگی از پی که حوزه محتوایی آن من معرفی سرزندگی به عنوان یک پارادایم جامعاین مقاله ض

ذا ه است. لداختخاصی برخوردار بوده؛ به بررسی رویکردها، ابعاد و ادبیات نظری با روش توصیفی پر

ی، جتماعی معنایی این مفهوم، رویکردهای متفاوتی چون؛ روانشناسی، محیطی، ابه علت گستره

قرار  تفادهرویکرد پایداری در مطالعه و بررسی آن جهت نیل به مدل مفهومی مورد اسکارکردی و 

یمایشی پی و های کاربردگرفته است، تا با پر کردن خالء نظری در این زمینه، مسیر انجام پژوهش

وش، غیر اظ رهموار شود. با در نظر گرفتن این موضوع، تحقیق حاضر به لحاظ هدف بنیادی و از لح

های آن به روش باشد. همچنین دادهنتقادی میا -وصیفی با رویکرد تحلیلیت -اتیکسیستم

تحقق  هایلفهها، مواسنادی فراهم آمده است و با انجام تحلیل محتوای کیفی داده –ای کتابخانه

 پذیری رهیافت، استخراج گردیده اند. 
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 های پژوهشیافته -5

اس تنوع بر اسمای از نگاه انتقادی با ارائه رویکردهای سهقایم -این مقاله با یک ارزیابی تحلیلی

عماری مهری و شریزی و طراحی های روانشناسی، علوم اجتماعی، برنامهغنا و تنوع مفهومی در حوزه

های لسوا از رویکرد سیستمی به دلیل ماهیت علم جغرافیا بهره مند شده است. لذا با توجه به

ه بد و شوال اول در بخش رویکردهای مربوطه پاسخ داده خواهد مطرح شده در قسمت مقدمه به س

صر اتنگ عناتنگ سوال دوم نیز بخاطر ارتباط یکپارچه رویکردها در نگاه سیستمی با یکدیگر و رابطه

 اصلی سرزندگی، در قسمت مدل مفهومی تحقیق پاسخ داده خواهد شد.  

 1رویکرد روانشناسی مثبت گرا -5-1

 مفهوم است. این شده وارد روانشناسی طبیعی از علوم تأثیرگذار استعاره یک به عنوان سرزندگی

 روانشناسی در به خصوص وسیعی و پیچیده ادبیات دارای و است شده تعریف گوناگونی هایشیوه به

 ذهنی، بهزیستی هایمؤلفه از یکی به عنوان (. امروزه این مفهوم14: 1395بوده است )خوشاب،  رشد

 سرزندگی (. در واقع60: 1395)ریزوندی،  2است بهزیستی مطرح پژوهشی نظامهای از بسیاری در

 و عملکرد با که دارد ایپیچیده ساختار روانی بهزیستی مفهوم است. روانی بهزیستی ابعاد از یکی

 سرزندگی و بودن هدفمند شادی، بُعد سه شامل است. بهزیستی روانی ارتباط در مثبت عملی تجارب

 وضعیتی، چنین در باشند. شده مرتفع وی حیاتی نیازهای شوند کهمی تولید فردی در بعادا این است.

 محیط و شانزندگی خودشان، سوی از بینشی به و کرده حفظ خود را نشاط تا شوندمی تهییج افراد

 وجودی (. به عبارت دیگر، از دیدگاه این رویکرد؛ سرزندگی،39: 1393رضایی،  یابند )سادات دست

 و نفس تازه و هشیار شخصی شاد، و سرزنده فرد یک و دهدمی نشان را مثبت روانی انرژی از شارسر

 ایفا سرزندگی در را اصلی نقش انرژی است. همانطور که اشاره گردید، حیات از نیروی مملو همچنین

 دارمق از بودن بهره مند سرزندگی، حفظ لذا برای ( رجوع گردد(.1نماید )به جدول شماره )می

 زیادی تالش باید علت افراد همین است. به ضروری و الزم ذهنی، انرژی ویژه به انرژی، از ایبهینه

 با سرزندگی که دهدمی روانشناسان نشان باشند. مطالعات داشته انرژی بازسازی و کسب برای

 ریشی،روان پ منفی، عواطف افسردگی، هاینشانه با است و مرتبط مثبت هیجانات و روان سالمت

منفی دارد.  ارتباط بیرونی کنترل مکان و جسمی دردهای نشانه های فیزیکی، بدنی، دردهای

                                           
و ارتقاء عواملی است که به افراد، روانشناسی مثبت گرا مطالعه علمی عملکرد بهینه انسان بوده و هدف از آن کشف   1

خانواده ها و جوامع کمک می کند تا پیشرفت کرده و شکوفا شوند. در حقیقت روانشناسی مثبت گرا، علم شادکامی و 

 شکوفایی انسان است.
 می شود. تهیه ملی شاخصهای ذهنی بهزیستی درباره امروزه که است حدی تا مسئله این به توجه اهمیت  2
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فیزیکی، خود  توانمندی بدنی، نفس عزت با سرزندگی دریافتند (1997) 1فردریک و همچنین رایان

 یطهراب نفس بدنی به اعتماد و شناسی وظیفه برونگرایی، مثبت، عواطف زندگی، از رضایت شکوفایی،

فراد از نظر تجربه سرزندگی با ( بیان داشتند که ا1997) 2دارد. با این حال رینالک و بالنچارد مثبت

متفاوتند. این تفاوت ها تابع تاثیرات جسمی )مثل بیماری( و عوامل روانشناختی )مثل عاشق  هم

نا به شدن، احساس داشتن یک مآموریت یا حس موثر بودن( است. بنابر این حس سرزندگی ب

های تجارب فردی متفاوت است و بستگی به میدان تجارب افراد دارد، به همین دلیل دارای جنبه

کند، سرزندگی پدیدار شناختی است و نیز چون همراه با شرایط روانشناختی و جسمی تغییر می

ن کند. همانطور که پیداست سرزندگی متاثر از عوامل جسمانی و روانی است. بنابرایتغییر می

 در مؤثری روانی، نقش بهزیستی و سالمت ینقطه به عنوان باالترین سرزندگی از رویکرد روانشناسان،

(. لذا عوامل موثر 74: 1392)سامعی،  (.44: 1393دارد )سادات رضایی،  افراد زندگی هایرویه سایر

کرد: هیجان  توان به صورت ذیل لیستاز دیدگاه روانشناسان را به طور خالصه می 3بر سرزندگی

های اوقات و فراغت، وضعیت )مثبت(، عزت نفس، اعتقادات مذهبی، سرمایه اجتماعی، فعالیت

؛ محمد 23 -30: 1395اقتصادی، رضایت شغلی، سالمت، وضعیت تأهل و جنسیت )حسامپور ،

 (. 14 -15: 1395خانی، 
 

 : تعریف سرزندگی از دیدگاه روانشناسان1جدول شماره 
 تعاریف سال نام نظریه پرداز

 1980 مورگان
 در که میکند توصیف یخی کوه صورت روانی به نیمرخ در ذهنی سرزندگی را موقعیت

 میخورد. چشم به همزمان به صورت مثبت ذهنی سالمت و قدرت آن، باالیی سطح

 1997 رایان و فردریک
 کی سرزندگی معنا کرده اند. میگیرد سرچشمه شخص درون از که انرژی را سرزندگی

 خاص محیطی. ویژگیهای از منتج نه است درونی منبعی از انرژی احساس

 2003 بوستیک
 ودمی ش منبعث خود شخص از که میکند وصف درونی انرژی تجربه ی یک را سرزندگی

 ندارد. دخالتی روانی حالت این در آن محدودیتهای و محیط و

 2003 کانر و دیوید سون
 رایطش مقابل در روحی و روانی زیستی، تعادل ریبرقرا در فرد قابلیت را سرزندگی

 می دانند. مخاطره آمیز

 2005 لوتار
زندگی  تنش زای عوامل بر می سازد قادر را افراد که است اشاره کرده فرایندی لوتار به
 زبان به است. سرزندگی نامیده سرزندگی را فرایند این باشند. وی داشته مهار خویش

 نامطلوب شرایط و تهدید وجود به رغم فرد موفقیت آمیز سازش است از عبارت ساده

                                           
1 Ryan & Fredrich 

2 Rinak & Blanchard 

 سرزندگی و شادمانیبعضی از عوامل ذیل در منابع روانشناسی به عنوان عوامل موثر بر شادمانی ذکر می شود. اما از آن جایی که   3

 عواطف ،. به بیان روشن ترهستند متعلق یک گروه به می گیرند جای مثبت عواطف چتر زیر در و  هستند، خوشایند یا مثبت حالتهای

 رابطه ی هم با نوعاً( بودن راضی شادی، خرسندی، مانند) شادمانی و( رضایتمندی بودن، فعال داشتن، انرژی مانند) سرزندگی با مرتبط

 این از تفاوت دارند؛ یکدیگر با "فعالیت" لحاظ از اما باشند، متعلق مثبت عاطفه ی یک به می توانند همگی که نحوی به دارند زیادی

 لزوماً شادمانی اما می شود، تعریف و مشخص باال فعالیت انرژی و با و است فعال و مثبت وضعیت نوعی در بودن سرزندگی، هک لحاظ

 نامیده سرزندگی که آنچه اما دارند، نزدیکی رابطه ی هم با فضایی لحاظ از سرزندگی، و شادمانی. هر چند ندارد بر در را مفهومی چنین

می گیرد؛ بنابراین عوامل موثر بر شادمانی در وضعیت مثبت در حیطه عوامل موثر بر سرزندگی به  قرار رمثبت ت حالتی در می شود

 شمار می روند.  
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 محیطی.

 2011 رزنیک
 دلتعا به احساسی یا و مالی اجتماعی، چالش های از بازگشت ظرفیت را سرزندگی

 شرایط ربه،ض غم، برابر در مجدد یافتگی سازش جهت فرد، توانایی بیانگر و میداند مجدد

 است. زندگی تنش زای و عوامل نامطلوب
 1397منبع: مطالعات تحقیق، برگرفته از منابع محققان، 

 ی )محیطی(رویکرد تجرب -2-5

 هایه روشکاست  پردازانی نظریه آراء ها ازدیدگاه ترینگسترده و رویکرد تجربی شامل اولین

است.  دهش تشکیل کرد سرزنده را آن توانمی چگونه اینکه و خوب شهر مفهوم بیان برای را معمول

 ی،شخص هایبررسی چون گوناگونی هایروش از و زیست پذیر خوب، شهر تعریف به رسیدن برای

 شهری ایهدیدگاه و تجربیات نظرات، از همچنین و فرض آزمون و موردی های تجربی، مطالعاتروش

 طریق خوب از شهر توصیف و شرح به (. میل67-68: 1394اند )خزاعی نژاد، کرده استفاده خود

حقیق در شد.  محققانی که روش های معمول و تجربی ت شروع 1960 دهه اواسط از بیتجر تحقیقات

 و شگاهیانمعماران، طراحان شهری، شهرسازان، دان شامل برگزیدند، رابطه به سرزندگی شهری را

جربیات شخصی، بودند. این نظریه پردازان تمایل داشتند بر پایه ت ایشده شناخته پردازان نظریه

م سازی مفهو های سرزنده راحقیقات تجربی، نمونه های موردی و دانش روز دنیا، مکانمشاهدات، ت

 تحلیل یبرا است. که مطلوب زندگی تحقق برای زیستی شرایط تاثیر کنند. این رویکرد مبتنی بر

ن دارند که تاکید می کند. نظریه پردازان این رویکرد اذعا محیط بهداشت و کیفیت محیطی، عوامل

دتا عم رابطه این دارد. در سرزندگی عوامل با مستقیمی ارتباط مسکونی محیط و حیطم کیفیت

ین لینچ در می گیرد. شروع این اقدامات توسط کو قرار مدنظر محیطی زیست و بیولوژیکی معیارهای

نوان عمعیار را به  7در موسسه تکنوولوژی بود.  لینچ در کتاب تئوری شکل شهر  1980دهه 

ن ه عنواکند. که از منظر لینچ، سرزندگی باید بو جامع کیفیت شهر معرفی میمحورهای اصلی 

ت معیار ن هفمهمترین معیار در ارزیابی کیفیت زندگی شهری در نظر گرفته شود. از دیدگاه وی ای

ت جامع عبارتند از: سرزندگی، معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارائی، عدال

(Rezaporian, et.al, 2013: 142 لینچ .) ت سه خصوصیت اصلی محیط، که بر سالمتی و خصوصیا

لقی ری تبیولوژیکی مطلوب تأثیر گذار هستند و به عنوان محورهای عملکردی سرزندگی محیط شه

 شمرد: برمی اینگونه خالصه شوند را بطورمی

)لینچ،  بالهز وجود مقدار کافی مواد غذایی، سوخت، آب، و هوا و روش مناسبی برای دفع بقاء:

1394 :152-153.) 

داند در آن خطرات، سموم و : لینچ در بحث ایمنی، سکونتگاه خوب را سکونتگاهی میایمنی

بیماری وجود نداشته و یا تحت کنترل قرار گرفته باشد و بنابراین ترس از مواجه شدن با آنها به 

ظر کالبدی محیطی امن باشد. حداقل کاهش یافته باشد. از دیدگاه وی، محیط مطلوب باید از ن

حصول ایمنی از دیدگاه لینچ شامل مسائلی همچون: آلودگی آب و هوا، مسمومیت غذایی، وجود 
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سموم، ریشه کنی بیماریها و ناقلین آنها، کاهش تصادفات جسمی، حفاظت در مقابل سوء قصد، 

 (.XU, 2014: 27باشد )جلوگیری از سیل و آتش سوزی و ... می

نسان، اژیکی ر این مبحث لینچ به سازگاری بین محیط فضایی با ساختار اصلی بیولوسازگاری: د

نگ ا آهحرارت و عملکرد داخلی بدن اشاره دارد. همچنین به هماهنگی عناصر و اجزاء محیط ب

عنی با نسان یاها باید با اندازه و توانایی کند. نظیر پله، در و شیبموزون بدن نیز اشاره می

ینه و ا زمن قد، دسترسی، پیوستگی، راحتی، دید و قدرت بلند کردن منطبق باشند تخصوصیاتی چو

غییر ترک، بستر استفاده فعال بدن را ترغیب نماید بطوری که هیچ بخش از بدن به خاطر عدم تح

 (.  157-156-155: 1394شکل ندهند )لینچ، 

 و حیاتی تداوم عملکردهای چگونگی بر را شهر فرم بنابراین، لینچ در مبحث سرزندگی تاثیر

 قاء، برخورداریب ادامه اصل سه به راستا این در و کندبررسی می هاانسان بیولوژیکی نیازهای ارضای 

 از یکی نوانع به را کند. لینچ سرزندگی می اشاره زندگی محیط  و انسان میان سازگاری ایمنی و از

 ملکردها،ع از که کرده توصیف معیاری انعنو به را آن و ند مشخص شهری طراحی عملکردی ابعاد

یزان موفقیت مکند. از دیدگاه وی سرزندگی می پشتیبانی انسانی هایظرفیت و بیولوژیکی الزامات

 ونالد(. از سوی دیگر دJalaladdini & Oktay, 2012: 666دهد )اجتماعی فضای شهری را نشان می

 ارتباط بالدن به فرانسیسکو سن های سرزنده درخیابان عنوان با تحقیقی در 1981 سال در اپلیارد

 اولین از بود. ایلپارد یکی مختلف هایخیابان در آمد و رفت و ترافیک میزان با محله سرزندگی

 داد اننش که بود خاص فضایی هایزمینه در کاربرد سرزندگی برای اصطالح از کنندگان استفاده

)جدول  (؛106: 1397پور، ی مکان گردد )قربانتواند باعث سرزندگمی خاص فیزیکی ویژگیهای

 نظیر ملیمحیطی، عوا زیست و بیولوژیکی (. هر چند این رویکرد با تاکید بر معیارهای2شماره 

      نادیده هستند کامال اهمیت دارای اکولوژیکی عوامل اندازه به که را فرهنگی و مسائل اجتماعی

 گیرد.می

 ویکرد اجتماعیر -3-5

 برای های اجتماعیایجاد شاخص دنبال به که اجتماعی علوم دانشمندان توسط بتداا روش این

 استفاده بودند زندگی کیفیت و پذیری زیست مختلف سرزندگی، مفاهیم کمی مقایسه و گیری اندازه

 قرن در اما شد شروع نوزدهم قرن اواخر از اجتماعی هایشاخص مطالعه باید گفت البته است. شده

 1960 دهه در و رسید شکوفایی اوج به اروپا در  1950دهه   در و امریکا در خصوص به و بیستم

(. هرچند در بحث سرزندگی شهری شروع این اقدامات 70: 1394نژاد، تولدی دوباره یافت )خزاعی

 ,Sung& Leeبود که به درک ماهیت واقعی شهرها منتج شد ) 1960در دهه  1توسط جین جیکوبز

 است داده شکل را شهری ریزیبرنامه که اهدافی و اصول جیکوبز، نظرات طبق (. بر318 :2015

    هایسیستم شهرها جیکوبز، برای .ندارند واقعی زندگی در را شهرها عملکرد تحلیل توانایی

                                           
1 Jane Jacobs 
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 لحاظ از را چه یکدیگر متقابل طور که به محیطی زیست کاربرد و تنوع هستند که اییپیچیده

 ریزیبرنامه و طراحی در مسلط سنت .کندمی کنند، محدودمی حمایت اقتصادی چه و اجتماعی

 شکست بیانجامد، شهری سرزندگی پایداری به که تنوعی کسب در جیکوبز، نظرات طبق بر شهری،

  "1آمریکا شهرهای بزرگ زندگی و مرگ "اثر کالسیک خود در او. ( ,2015Palacio :680است ) خورده

 کند:می طرح شهر پویایی و سرزندگی برای را صلیا شرط چهار (،1961، 1993)

ی درونی ممکن آن باید در خدمت بیش از یک و ترجیحآ بیش از هامنطقه و هر تعداد از بخش .1

 ,Sung & Lee, 2015: 319: Shresthaهای اصلی( )دو کارکرد اصلی باشند. )ضرورت اختالط کاربری

2011: 19 .) 

، گیرندیمها قرار  هایی که در کنجها و فرصتاین گونه، خیابانها باید کوتاه باشند. غالب بلوک .2

زرگ بهای های بلوکهای کوچک(. جیکوبز از خیابانتناوب پیدا می کنند. )ضرورت توجه به بلوک

ه ذابند کای موفق یا جکند، مناطق شهریکند و اشاره میهای گمشده یاد میبه عنوان خیابان

 (. Wendt, 2009: 11د شدن ساخته نشده اند. )خیابانها دقیقأ برای ناپدی

(، Shahidipour, 2015: 40هایی با سن و شرایط متفاوت باشد )منطقه باید ترکیبی از ساختمان .3

جهت  های قدیمی را شامل شود )ضرورت ساختمان های سالخورده(.که نسبت خوبی از ساختمان

 بی ازع مخصوصأ در تجارت، به ترکیهای کارآمد، اختالط بهتر از تنورشد مناطق و خیابان

 های قدیمی نیازمند است.ساختمان

مل ین شامنطقه باید دارای تراکم فشرده کافی از مردم، صرفنظر از علت حضورشان باشد. ا .4

 -152: 1392(، )جیکوبز، Palacio, 2015: 680 ( .)Verissimo, 2016: 6-8شود )مردم مقیم نیز می

229 .) 

های از نظریه پردازان رویکرد اجتماعی(، جهت افزایش فعالیت) 2گهل از سوی دیگر به زعم

ها در فضاهای بین کیفیت محیط و فعالیتاجتماعی کیفیت محیط باید ارتقا یابد. به نظر یان گهل 

  ها را افزایشیک فضا با کیفیت باال هم سطح فعالیت ای وجود دارد. زیراعمومی ارتباط دو سویه

با بیان اینکه،  وی (.Hagenbjörk, 2011: 21) شودجذب مردم در فضاها می دهد و هم باعثمی

  بسزایی  ها در فضاهای عمومی تأثیرفعالیتکیفیت محیط شهری هم بر کمیت و هم بر کیفیت 

هایی که از کیفیت نامطلوب برخوردار هستند و صرفأ (، به مکانde Koe, 2013: 15گذارد )می

های انتخابی و گیرد، به دلیل عدم جذب مردم در فعالیتصورت میها ضروری در آن فعالیت

زندگی در فضای بین  "(. گهل در کتاب Patel, et. Al, 2014: 38خواند )اجتماعی، بال استفاده می

(، با تأکید بر وجه انسانی معماری و تعامل بین 2011 ،1971) "( Wylie, 2017: 57ها )ساختمان

                                           
1 The Death and Life of Great American Cities 

2 Jan Geh 
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ها را در فضای عمومی در سه فعالیتشهری، جامعه شناسی و روانشناسی،  ریزیمعماری با برنامه

 :کندگروه طبقه بندی می

آب  ر شرایطافراد در طول سال، در ه هایی هستند کهفعالیت های ضروری: آن دسته ازفعالیت .1

ار نتظاثل: مکنند. و هوایی ضرورت انجام آن را بدون در نظر گرفتن کیفیت محیط فیزیکی پیدا می

 (.    Khoshnam & Khaksar, 2017: 24برای یک اتوبوس یا پیاده روی به مدرسه )

شرایط  های ضروری، درهای اختیاری در مقایسه با فعالیتهای اختیاری: فعالیتفعالیت .2

وتی ار و ضرهایی که به صورت دلخواه بدون هیچ اجبدهد به بیان دیگر فعالیتتری رخ میمناسب

ل به انجام آنها پذیرند که تمای(، و تنها زمانی صورت میSharifi, et. al, 2017: 957شوند )انجام می

ها فعالیت ی از اینبرخ وجود داشته باشد و زمان و مکان نیز فراهم آورنده زمینه مساعد باشد.

 پیاده روی، نشستن و آفتاب گرفتن، ایستادن و لذت بردن از منظره. عبارتند از: 

مومی عهای اجتماعی بستگی به مشارکت دیگران در فضاهای اعی: فعالیتهای اجتمفعالیت .3

ن نند: دیدی ماهای انفعالدارد. مثال: بازی کودکان، برخوردهای اجتماعی، گفتگوها و همچنین تماس

ه افراد مانی کزهای ضروری و اختیاری است. زیرا های اجتماعی وابسته به فعالیتو شنیدن. فعالیت

 گیرد.یها به صورت خودجوش شکل مکنند این فعالیتاص همدیگر را مالقات میهای خدر مکان

(Sihombing & Dewanti, 2018: 2 :Sugino, 2018: 6: Zaidin, et. al: 2016: 15  .) 

را در  جتماعیاهای داوطلبانه و از دیدگاه گهل، آن دسته از فضاهای عمومی مطلوبی که فعالیت

ضاهای کند. به عقیده گهل، فدهد فضاهای سرزنده معرفی میل میها شکطیف وسیعی از زمان

سیعی از منه وهایی برای بروز داعمومی مطلوب با عملکرد و کارایی مناسب، با فراهم کردن زمینه

 شوند. های روزمره سبب سرزندگی فضاهای شهری میفعالیت

 

 
 عمومی ها در فضاهای: رابطه بین کیفیت محیط و فعالیت1شکل شماره 

 (Hagenbjörk, 2011: 21منبع: )
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 اجتماعی زندگی وجود : داشتن هویت،سالزانو نیز با رویکرد اجتماعی عوامل موثر بر سرزندگی را

را  فوق هفت هدفداند و می اکولوژیکی پایداری و اشخاص و اجتماع و پیشرفت خوشبختی شهر، در

پردازان این رویکرد واضح است این اء نظریهآنچه از آر کند.جهت نیل به شهر سرزنده قلمداد می

های جمعی و القاء این سرزندگی به است که، برای سرزندگی فضا، حضور انسان، منوط به فعالیت

 و تعامالت فعالیتها سطوح جمع بودن خواهد بود. لذا سرزندگی با رویکرد اجتماعی، به وسیله

(. بنابراین این Landry, 2000: 4شود )می اجتماعی سنجیده ارتباطات ماهیت عالوه به اجتماعی

اساس  بر سرزندگی ارزیابی و 1گراییمطلوبیت در انسانی بازنگری یک عنوان به توانمی رویکرد را

 اجتماعی روابط و مالی هایتوانایی و امکانات آن اصلی مایه درون که آورد شمار به ثروت و درآمد

های اجتماعی و حضور سرزندگی بیانگر تاثیر فعالیت ،چارچوب این در (.21: 1395است )پروانه، 

 باشند. افراد در محیط های شهری و سطح روابط افراد با یکدیگر می

 ویکرد کارکردیر -4-5

 هایمایه درون دارای حدودی تا )که شهری هایعرصه و فضاها در فعالیت نوع بر مبتنی رویکردی

        قرار فکری قالب این در مسکونی واحد یا شهر تیخدما نیازهای تامین و هستند( اجتماعی نیز

 عمل چگونه مکانها که است مفهوم این (. به بیانی دیگر به33: 1393گیرند )لطیفی و همکاران، می

 در مورد دو این از یک بسازند. هر بهتری نهای مکا توانندشهری می طراحان چگونه و کنندمی

 محیط کارکرد بررسی رویکرد، این در . از این رو نخستین عاملدارند گرایانه عملکرد جنبه حقیقت

رویکرد  پردازان جمله نظریه از (.43: 1394باشد )محمدی،  می آن، از مردم استفاده برحسب پیرامون

 1987 سال در “معماری نظریه آفرینش “کتاب در  2هستند.  لنگ مونتوگومری و کارکردی، لنگ

 کرد. تقسیم رفتار خرد مکان تعدادی به توان می را شهر از میدانی مثل رفتار مکان یک دارد؛بیان می

 کند تأمین را رفتارهایی چه رفتاری خرد مکان هر که دارد بستگی این به نهایی چنین مکا زنده بودن

 که هستند آنهایی مردمی، اجتماع های مکان در واقع باشد. چه آنها نسبت به مردم گرایشهای و

 فعالیت برای هاییمکان و سازند پذیر امکان را دیگر افراد مالقات با و خوب نور ن،نشست راحت فضای

 فاقد که شهری باز هایمحیط گفت تواناغذیه فروشی. می هایدکه مثل باشد داشته وجود نها آ در

(. مونتوگومری نیز با با 34: 1394شوند )محمدی، مکانهای مرده می به تبدیل باشد امکاناتی چنین

 مختلف زمانهای در و شهری فضای در حاضر افراد تعداد به دارد؛ سرزندگیویکرد کارکردی بیان میر

 طول در جشنها و فرهنگی رویدادهای برگزاری میزان فضا، آن در امکانات موجود میزان روز، شبانه

                                           
-زمینه هر در که مختلفی های وگزینه امکانات میان از که است استوار اصل این بر خالصه طور بهنظریه مطلوبیت گرایی  1

 نظریه. کند می ایجاد افراد تعداد بیشترین برای را لذت بیشترین که گزینیم بر را امکاناتی ان داردباید وجود ما برابر در ای

 به را خود خاص اخالقی های انتخاب تا دهد می اجازه فردی هر به جامعه، های ارزش تحمیل جای به گرایی مطلوبیت

 آورد عمل
2 Lang 
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 اساحس و باشد زنده حد چه تا شهری فضای یک اینکه کلی به طور خیابانی و فعال زندگی سال،

با برنامه  را بیشتری سرزندگی توانمی مونتگمری اعتقاد دارد. به شود، بستگی درک آن در زندگی

شهری خلق کرد  فضاهای و ساختمانها، خیابانها، در مختلف فعالیتهای و رویدادها جهت کردن ریزی

فضای  ( نیز با رویکرد کارکردی با باز تعریف عناصر1978) 1(. راب کریر25: 1395)روستایی، 

اعتقاد راب کریر، . به ها شکل دهنده فضا هستندمعتقد است ساختمان شهری و طبقه بندی آن

ها نیز در شهرها به عنوان فضاهای شهری قلمداد خواهند شد، بنابراین حتی فضاهای بین ساختمان

از شود به فضاهای بشناختی در فضاها است که منجر میهای هنری و کیفیت زیباییوضوح ویژگی

و خیابان متجلی  میدانبیرون، فضای شهری اطالق شود، این فضاها در دیدگاه کریر در دو نوع 

 کریر نظر از (. در این خصوصJadon, 2007: 2-3, Ahmad Nia & Suleiman, 2018: 66) شوندمی

 که اینگونه فضاهاست مجاور ساختمانهای ورودیهای شهری فضاهای سرزندگی در موثر عوامل از یکی

محروم نشود.  خود حیاتی فعالیت از شهری فضای تا شود باز میدان یا خیابان داخل به است بهتر

(Habibi & Hedayati, 2017: 12.) کارایی، دسترسی  گوناگونی، و بنابراین تاکید این رویکرد بر تنوع

آن، به  در ادامه بحث رویکرد کارکردی سرزندگی و عوامل موثر بر باشد.نفوذپذیری می پذیری،

گردد که بیشتر از دیدگاه تخصصی طراحان شهری نگریسته شده اشاره می 2رویکرد هنر مشارکتی

باشد. رویکرد هنر مشارکتی، رویکردی از هنر است که است، درونمایه آن بیشتر اجتماعی می

دهد که هم شوند و به آنها اجازه میمخاطبان به طور مستقیم در یک فرایند خالق درگیر می

مخاطب و هم تولید کننده درجه دو باشند. بنابراین این نوع هنر بدون وجود فیزیکی مخاطبان و 

تعامل آنها با یکدیگر و با اثر، ناقص خواهد بود. نگاه این نوع هنر مخاطبان را بیش از محصول نهایی 

در فضای عمومی  گیری هنر مشارکتیتر که شکلسازد. به بیان واضحبا مفهوم و فرایند اثر درگیر می

وابسته به تعامل بین افراد با محیط و با یکدیگر است. به این ترتیب شروط اولیه شکل گیری این 

(. در واقع هنر مشارکتی، کاراکتر مکان را تنها در گرو 58: 1393هنر، حضور مردم است )علوی، 

داند. در ی کاراکتر مکان میهاداند، بلکه انسان و محیط اجتماعی را یکی از الزمهویژگی فیزیکی نمی

این رابطه حضور مردم بایستی با امکان تاثیر گذاری و ارتباط نزدیک با محیط همراه باشد. اما باید 

توجه داشت که پیش شرط شکل گیری این هنر در یک فضای شهری، ارتباط نزدیکی بر دیگر 

نمی توان انتظار داشت که یک  سطوح سرمایه مانند سرمایه طبیعی، فرهنگی و انسانی دارد، چنانچه

فضای شهری که نتواند از لحاظ آسایش کالبدی و امنیت حاکم بر فضا، به شهروندان پاسخگو باشد، 

نمی تواند با انباشت و گردهم آوردن شهروندان، زمینه تعامالت سازنده اجتماعی و ارتقاء سرمایه 

ه شدن فضای شهری و استمرار آن در اجتماعی را فراهم آورد.. اما نکته اساسی در مورد سرزند

                                           
1 Rob Krier 

2 Community Art 
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موثر بر سرزندگی فضای شهری از دیدگاه نظریه پردازان  1محیط است. لذا فاکتورهای هنر مشارکتی

این حوزه شامل )دسترسی، حضور پذیری، تشویق مراودات اجتماعی، شخصی سازی فضا و حس 

و مشارکت در اجراء و نگه  تعلق به محیط، توجه به خاطرات جدید جمعی در فضا، مسئولیت پذیری

 (. 60: 1393باشد )علوی، داری( می

 
 ؛ عوامل موثر بر سرزندگی با توجه به رویکردهای محیطی، اجتماعی، کارکردی 2جدول

 منبع: پژوهشگران با تلفیق برداشت های به دست آمده از بازخوانی منابع مرتبط

                                           
های کارکردی گوناگونی مثل: هنرهای بصری، هنرهای نمایشی و موسیقی و ... دارد اما به دلیل هنر مشارکتی حوزه 1

 گردد. فشردگی و محدودیت مطالب از پرداختن به این رویکردها امتناع می

 عوامل موثر بر سرزندگی وسساتم -نظریه پردازان رویکرد

 محیطی
 لینچ

ک محیط یبقا )ایجاد  -وژیکی مطلوبعملکرد بیول -سالمتی
 یمنیا -( -حیاتی

 -سالمتی -آسایش -ایمنی ایلپارد

 اجتماعی

 جیکوبز
ذاب و جطراحی شهری  -تنوع )کالبدی، کاربری، فعالیت ها(

 تراکم -منیتا -متناسب با فعالیت ها

 یان گهل
 جبهه -هپیاد فزایش فعالیتا  -فضاها انسانی مقیاس رعایت

 فعالیت بین ناسبم ارتباط -ها ساختمان جلویی فعال های

 -نوع فعالیت هات -ها ساختمان خارج و داخل های

 سالزانو
 - اجتماع شرفتو پی خوشبختی -اجتماعی تعامالت -هویت 

 اکولوژیکی پایداری

 جهانشاه پاکزاد
 اصرعن از گیری بهره - -ربریکا و عملکرد -کالبد در تنوع

 طبیعی

 یتامن -افراد حضور و کنندگی دعوت  -

 کوروش گلکار
 -نفوذپذیری -نوع کاربریت  -زیبایی بصری -تنوع کالبدی

 یمنی و امنیت و ...ا -حضور پذیری مردم
 سترسید -راکم مفید افرادت -تنوع چارلز الندری

 کارکردی

 جان مونتگومری
 -رکت و تحرک افراد پیادهح -ختالط کاربریا -تنوع

 رسیدست
 اهه روزی فعالیت عملکرد شبان -اختالط کاربری و فعالیت ها راب کریر

 لنگ
 با مالقات نظیر هایی فعالیت و محیط بین سازگاری میزان

 خوردن و مردم تماشای دیگران

 هنری لنارد

 هم گرد مکانا -نها آ صدای شنیدن و مردم تماشای امکان

 رصتف -عمومی ههای عرص در مردم غیررسمی آمدن

در عرصه های   جوانان و کودکان برای شدن اجتماعی
 برای شهروندان همه شدن قائل ارزش و تائید -عمومی

 ساکنان تمام آگاهی های  و رفتمع به احترام -یکدیگر 

 -اجتماعی
 کارکردی

 سای پامیر
 -ت های اجتماعی، فرهنگیتشویق فعالی -اختالط کاربری ها

 -طرح مکان -ندازه مکانا -آسایش فیزیکی و آرامش دورنی
 انعطاف پذیری

 دیوید چپ من
 -سی و اتصالقابلیت دستر -تنوع جاذبه ها  -آسایش -امنیت

 هویت
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 ویکرد پایداریر -5-5

هری مطرح ریزی و طراحی شامهدر برن 1990مفهوم پایداری و توسعه پایدار از ابتدای دهه 

ایداری و پ(، و به دنبال آن مفاهیم  Haider, et.al, 2018: 22 : Bibri & Krogstie, 2017: 8گردید )

ندهای کثر فرآیه، اتوسعه پایدار شهری پا به عرصه ظهور گذاشتند. لذا امروزه با افزایش این آگاهی ک

رای های حیاتی ب( و شهرها گرهSonne, 2009: 55زندگی شهری به پایداری مرتبط می باشند )

ه برا  های جدیدسیاست تند، در حال حاضر حکومت های شهریتوسعه پایدار در مقیاس جهانی هس

هری نشان طور خالصه، مفهوم پایداری ش(. بهKagan, et.al, 2017: 1) دهندسوق می سمت پایداری

 محیط ای رسیدن به تعادل و یکپارچگیی وضعیت مطلوبی است که در آن جامعه شهری بردهنده

هداف بلند ابه عنوان  (Rosa, et.al, 2018: 347زیست، توسعه اقتصادی، بازسازی و عدالت اجتماعی )

. به کند( در چارچوب یک مسیر مطلوب تالش میق فرایند استراتژیک توسعه پایدارمدت )از طری

ژی، انر(ابع به من مرفه انسانی و با حداقل نیازهای سالم، سرزنده و این ترتیب، هدف آن ایجاد محیط

میایی اد شیهای سمی، آلودگی هوا و آب، مومواد و غیره( و حداقل تاثیر بر محیط زیست )زباله

ف (. جهت درک بهتر چارچوب مفهومی و اهداShaery, 2017: 533باشد )خطرناک، و غیره( می

د )شکل گردیدار شهرها در شکل ذیل ارائه میتوسعه پایدار شهری، مدلی از ابعاد مهم توسعه پا

 (.1شماره 

 

 
 (Kagan, et.al, 2017: 2: ابعاد توسعه پایدار شهری، منبع)1شکل شماره 

 

در راستای فرآیند استراتژیک توسعه پایدار جهت تحقق اهداف پایداری یکی از استراتژی های 

لعات انجام شده، سرزندگی و توسعه ممکن، توجه به معیارها و مالحضات سرزندگی است. طبق مطا
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 ,Leyden et alای با یکدیگر دارند )پایدار شهری، ارتباط مثبت، تنگاتنگ و همپوشانی قابل مالحظه

2011: 868; Florida, 2010: 155; O'Brein, 2001:129; Zidnasek ,2007:896 و گاهی هم به طور )

    در تحقیق خود بیان  1همین راستا گیپ گیرند. درمشترک به جای هم مورد استفاده قرار می

هایی که برای باشد. زیرا اکثر شاخصدارد که مبانی سرزندگی عموما معادل توسعه پایدار میمی

تر و سبزتر تعریف تر، امنی محیط پاکگیرند همواره در محدودهسرزندگی مورد استفاده قرار می

گیرند. همچنین لی سیاسی مورد بررسی قرار مین ت عنوان توسعه پایدار در گفتمامی شوند که تح

عنوان یکی از چهار حوزه کلیدی در کنار پایداری کنند، مفهوم سرزندگی بهتاکید می 2و نیوتن

 :Giap & et.al, 2014شود. )زیست محیطی، عملکرد اقتصادی و حمکروایی خوب در نظر گرفته می

یز ارتباط بین این دو مفهوم را این گونه روشن در تحقیق خود ن 3لیندرست (. از سوی دیگر،179

کیفیت "های مختلف وجود دارد، اما کند؛ هر چند تفسیرهای متفاوتی از این دو مفاهیم در قارهمی

مفاهیم مشترک )فصل مشترک( توسعه پایدار و سرزندگی   "رضایت زندگی"، و "رفاه"، "زندگی

که سرزندگی، به طور  دهدمی نشان مطالعات یج(. لذا، نتاBrook Lyndhurst, 2004: 5هستند )

 و  (,Vanzerr & Seskin (10-5 :2011 شود ای به عنوان پایداری زندگی انسان تعریف میگسترده

یکی از استراتژی های ممکن برای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری، توجه به معیارها و مالحضات 

ای بتواند در راستای برآورده ساختن نیازهای هسرزندگی و شادابی است. به نحوی که اگر جامع

رداشته بنیادی انسان، شادابی و سرزندگی را افزایش دهد، گام بلندی برای رسیدن به جامعه پایدار ب

شادابی و سرزندگی در جوامع به توسعه پایدار منجر خواهد شد.  است. به بیان دیگر ارتقای

(Pokharel , 2014: 7-9 : Zidansek , 2007: 892- 893 به این ترتیب .)،یسنجش سرزندگی شهر 

گیرد که عملکرد آن با عوامل دیگری همچون پایداری محیطی، در چارچوب توسعه پایدار قرار می

(. بنابراین سرزندگی از Brook Lyndhurst, 2004: 5)آوری در ارتباط است. رقابت اقتصادی و تاب

های گیرد، که شامل: محیطگی جامعه را در برمیدیدگاه پایداری، مجموعه عوامل کیفیت زند

شده، رونق اقتصادی، پایداری و عدالت اجتماعی، فرصت های آموزشی، و امکانات طبیعی و ساخته 

ها مختلفی برای ارزیابی سرزندگی در های و چارچوبفرهنگی، تفریحی و سرگرمی است. لذا سیستم

سعه یافته است. مثل: ارزیابی کیفیت زندگی چارچوب پایداری یک شهر در مقیاس جهانی، تو

بندی کیفیت زندگی ، پتانسیل سرزندگی مکان، رتبهElUsبندی جهانی سرزندگی ، رتبه4مونوکل

، رتبه بندی 1سرزندگی و کیفیت زندگی اکونومیستهای )شاخص کیفیت زندگی(، شاخص 5مرسر

                                           
1 Giap 

2 Ley and Newton 

3 Lyndhurst 

4 Monocle 

5 Mercer 
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های ی سبز اروپا، برنامه شاخصگذار، شاخص سبز اروپایی، طرح شهر، جایزه سرمایهEIUجهانی

   سنجش سرزندگی در برای که معیارهایی .(QLIو شاخص کیفیت زندگی ) EIUجهانی 

معیارهای  به توجه بیشتر با گیرندقرار می استفاده مورد شهری پایدار توسعه ارزیابی هایچهارچوب

 (. 3ل شماره ( )جدوKaklauskas, et.al,2018: 84شوند )شهری تدوین می زندگی کیفیت

 

 
 ؛ عوامل موثر بر سرزندگی با رویکرد پایداری3جدول 

 (42: 1392وزیان ملکی، (؛ )نورKaklauskas, et.al,2018: 84منبع: )

 

ریزی و با اینکه، سرزندگی درکنار پایداری، به عنوان یک اصل اساسی و راهنما برای برنامه

سیاست، مطرح گردیده است و به زعم بسیاری از پژوهشگران، مفهوم سرزندگی زمانی که در کنار 

ما بعضی از اندیشمندان گیرد، بهتر قابل درک می شود امفهوم مشابه و متداول پایداری قرار می

کنند که؛ ارتباط بین استدالل می 2اظهار دارند که این دو مفهوم متمایز هستند. این اندیشمندان

سرزندگی و توسعه پایدار خیلی واضح و شفاف نیست.. به زعم آنها، پایداری مفهومی است که برای 

                                                                                                        

1 economist 

2 Woolcock & Lyndhurst & Giap 

 معیار ابزار سنجش
 ها ثبات و  امنیت، بهداشت درمان، فرهنگ و محیط، آموزش، زیرساخت EIUsرتبه بندی جهانی سرزندگی 

 (Mercerکیفیت زندگی مرسر )

فاکتور گروه بندی شده در ده دسته بندی: محیط اجتماعی و  39
اشت و سالمت، اجتماعی، بهد-اسی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگیسی

مدارس و اموزش، خدمات عمومی و حمل و نقل، سرگرمی، کاالهای 
 مصرفی، مسکن، محیط طبیعی

 های کیفیت زندگی شاخص
((Numbeo 

شاخص: شاخص قدرت خرید، آلودگی، قیمت مسکن نسبت به درآمد،  8
 رفت و آمد و اقلیمهزینه زندگی، امنیت، درمان، زمان 

 EIPرتبه بندی جهانی 

است به رویکرد سی گروه گسترده: امنیت آب باتوجه 8زیر شاخص در 24
های آبی، کیفیت آب که شامل آبهای سطحی و زیرزمینی، آب 

 اذبهآشامیدنی، بهداشت، زیرساخت، اثرات آب و هوا، تنوع زیستی و ج
 حکومتها، نوع 

 کیفیت زندگی مونوکل

 امنیت، جرم، مراقبت پزشکی، اقلیم/آفتاب، روابط بین شاخص: 11
 المللی، حمل و نقل عمومی، کیفیت معماری، مباحث زیست محیطی و

دسترسی به طبیعت، طراحی شهری، موقعیت های شغلی، توسعه 
 سیاست های طرفدار فعال،  حد تغییرات )تحمل(

 اروپایی شاخص های شهر سبز
یط ه: پایداری، درمان، فرهنگ و محشاخص تفکیک شده در پنج گرو 30

 زیست، آموزش، زیرساختها
پتانسیل سرزندگی مکان )مقیاس 

 واحد همسایگی(
ع )نو عمر ساختمان ها، عملکرد ساختمان ها، موقعیت خدمات و امکانات

 و تمرکز آن ها(، نقاشی دیواری، نقاط نظارتی، حرکت پیاده
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زان نیز دشوار و هم چنین اجرای آن در ریافراد به سختی قابل درک بوده و استفاده از آن برای برنامه

مقیاس محلی نیز چالش بر انگیز است. بر این اساس این مفهوم، به بلند مدت اشاره دارد و چشم 

انچه تقریبا باید »و یا « زمان حال»گیرد. در مقابل، سرزندگی در مورد انداز جهانی را در نظر می

ای آن که نه تنها بین کشورهای مختلف بلکه بین هاست. و هم چنین با توجه به استاندارد« باشد

تر و بنابراین دست رسد که سرزندگی فوری و ملموسشهرهای مختلف نیز متفاوت است. به نظر می

تر است. به نظر این پژوهشگران، سرزندگی مزیتی برای ارتقا پایداری شهری است و به طور یافتنی

ی دیگر به زعم دیگر پژوهشگران، سرزندگی بیشتر به بخشد. از سوکلی کیفیت زندگی را بهبود می

دهد در مکان و شکل فیزیکی مرتبط است که کیفیت اجتماعی زندگی را عمدتا تحت تاثیر قرار می

های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی تاکید دارد. بنابراین حالی که پایداری به طور برابر بر جنبه

 & Ruthتر است )ای عمومینسبت به سرزندگی حوزهبر اساس این دیدگاه پایداری شهری 

Franklin, 2014: 19: Abdelbaset, 2015: 33  .) 

 

 مدل مفهومی تحقیق -6

ای )به دلیل ماهیت علم های معمول، این تحقیق از یک روش بین رشتهبا دوری از کلیشه

ا در نظر بگیرد. این مقاله های سرزندگی شهری رترین ابعاد جنبهجغرافیا( تالش بر آن داشت تا مهم

ریزی و همچنین هایی که در ادبیات روانشناسی، معماری، طراحی، برنامهاز مفاهیم و مولفه

بندی جهانی لحاظ شده است، جهت دستیابی به مدل مفهومی سرزندگی بهره های رتبهنظرسنجی

ه فردی از سرزندگی را مند شده است. با ذکر این توضیح که، هر نگرش ارائه شده دیدگاه منحصر ب

پردازند. بر اساس ارزیابی تحلیلی، این لحاظ کرده و به بیان ابعاد مهمی از سرزندگی شهری می

ها به بررسی سرزندگی شهری در یک چارچوب خطی سه گانه می پردازند که تحت تاثیر؛ نگرش

زایی و در نظرگرفتن محیط، اقتصاد و جامعه قرار دارد، که طی آن شهرهای سرزنده نیازمند هم اف

های شهری، نیاز به شناسایی ابعاد مختلف هستند. از سویی دیگر، به دلیل پیچدگی سیستم

    متغیرهای موثر بر سرزندگی و سپس تشخیص آنها در عملکرد فضاهای شهری است. لذا، 

 حضور بسیاری از تعامالت و"های پیچیده بیانگر شرایط عناصر متعدد هستند که با سیستم

های پیشنهادی به سیستم اجازه بازسازی یا ...اصالح الگوی تعامالت بین بازخوردهای متعدد و چرخه

های دهند. به عبارت دیگر، سیستم های پیچیده دارای ظرفیت پاسخ گویی به محرکمتغیرها می

ی های طبیعمحیط خارجی برای بازتعریف ساختارشان، سازماندهی خود، ایجاد تغییرات بین نظام

باشند. بر این اساس دو ویژگی مهم و حیاتی برای متغیرهای موثر بر سرزندگی در مختلف می

شود: هم افزایی و خود سازماندهی. این بدان معنی است که در های پیچیده مطرح میسیستم

عملکردی )فیزیکی(، اقتصادی اجتماعی، سیاسی و ...  -چند الیه در  فضاهای شهری،کارایی متغیرها

گی به این دارد که جریان تعاملی بین متغیرها با عناصر چگونه و تا چه حد هموار باشد. رویکرد بست
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دهنده روابط منطقی ابعاد با متغیرهای سرزندگی شهری است که طی پیشنهادی در این مدل نشان

آن باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی را جهت بهبود سرزندگی شهری با متغیرهای اصلی 

دهد که رزندگی )مکان، مردم و برنامه( در نظرگرفت. مطالعات متعدد از رویکردهای فوق نشان میس

در ارزیابی سرزندگی شهری، مکان، مردم و برنامه سه عنصر ضروری برای سرزندگی در نظر گرفته 

د شوند. اما مسئله کلیدی و مهم این است که هر یک از نظریه پردازان با توجه به رویکرد ممی

نظرشان تاکید متفاوت بر سه عنصر دارند. و برای ارزیابی، با تاکید بیش از حد بر یک عنصر، از 

های اجتماعی و مانند. )برای مثال رویکرد محیطی توجه به برنامهعنصر یا عناصر دیگر غافل می

ن شهری به پردازابه عبارت دیگر نظریهگیرد(. فرهنگی را جهت حضور پذیری مردم کامال نادیده می

گیرند و به صورت متغیر بر یک عنصر یا  ارتباطات بین دو عنصر همانند مردم و مکان را در نظر می

های خرد و کالن که بر طول مدت زمان ماندن افراد در فضاهای عمومی اطالعات مربوط به مقیاس

لذا ایی فضایی قلمداد کرد. توان به عنوان جبرگرها را میپردازد. این استداللباشند، میتاثیرگذار می

 کند.مدل مفهومی ارائه شده، بر ارتباط یکپارچه سه عنصر در ارزیابی سرزندگی شهری تاکید می

شوند و زیرا با یکپارچگی این سه عنصر با یکدیگر فضاهای شهری بیش از پیش پر جنب و جوش می

شود. تری توسعه داده میتردهاز طریق روش برنامه ریزی فضایی موثر، تحرک و پویایی در سطح گس

. جهت تر هستندتر، محرک پویایی عناصر حلقه درونیاین سه عنصر در حلقه بیرونی به عبارت دیگر،

ترسیم مدل مفهومی ابتدا باید تعاریف مکان، مردم و برنامه روشن شود. مکان از فضا، به دلیل تأکید 

   کنند که مکان وقتی فضا های مکانی ادعا میشود. نظریهآن بر بار معنایی اجتماعی، متمایز می

در  ها در فرم فیزیکی ارزش معنایی یابند.-ها، خاطرات و معانی، از طریق فعالیتشود که هویتمی

اینجا، مکان نه تنها به قلمرو فیزیکی عمومی )فضاهای عمومی و امکانات عمومی( اشاره دارد، بلکه 

 کند. یک کل نیز اشاره میبه ترکیب عناصر فضایی شهر به عنوان 

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فضایی دارد. مفهوم برنامه در این زمینه اشاره به فعالیت

های بخش خصوصی، از جمله ساکنان محلی، صاحبان کسب و کار و همچنین مردم به افراد، گروه

ها ی به این شرح است؛ مکانتوسعه دهندگان بازارو ...  اشاره دارد. لذا رابطه بین سه عنصر ضرور

   هایی را که باید در آن قرار داشته باشند را انتخاب ها مکانکنند و برنامهها را متعادل میبرنامه

کنند. مکانها مردم را های خود را آغاز میکنند و مردم برنامهها به مردم خدمت میکنند. برنامهمی

هایی ها باید به عنوان چیزی بیش از ظرفبنابراین، مکان سازند.ها را میکنند و مردم مکانجذب می

به عبارت  (.1، در نظر گرفته شوند )نمودار های مختلف شهریمحض، برای عملکردهای و فعالیت

یک فضا  ای وجود دارد. زیراها در فضاهای شهری ارتباط دو سویهدیگر، بین کیفیت مکان و فعالیت

شود. هم باعث جذب مردم در فضاها میدهد و ا را افزایش میهبا کیفیت باال هم سطح فعالیت

 سرمایه(آنها  مشارکت و شهروندان مطلوب اجتماعی روابط تحقق بنابراین فضای مطلوب، برای

اقتصادی، معیاری ضروری است. به بیان دیگر، فضای  به پایداری رسیدن همچنین و اجتماعی(
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است که از یک سو موجب ارتقای  شهری هایتمسیس کل سرزندگی برای مهم شرط پیش مطلوب،

گردد و از سوی دیگر فضای شهری با افزایش سرزندگی موجب ارتقا و مطلوبیت سرزندگی شهری می

در چارچوب  ( نوع روابط بین سه عنصر را2ار )گردد )ارتباط متقابل حاکم است(. نمودبیشتر فضا می

 دهد.وب نشان میعوامل موثر بر سرزندگی با تاکید بر فضای مطل
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 نتیجه گیری -7

های مختلف بیان کرده و یک شناخت ای را در مورد روشاین مقاله یک ارزیابی تحلیلی مقایسه

ریزی ای از سرزندگی شهری نسبت به غنا و تنوع در روانشناسی، معماری، طراحی، برنامهمیان رشته

کرده است. هرچند هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگوریتم جدید  بندی ارائههای کنونی رتبهو ابزار

جهت سنجش سرزندگی شهری نبوده است. با این حال، این مقاله به بیان پیش زمینه برای 

، با رداخته است. بنابراین مقاله حاضرای در مورد سرزندگی شهری پتحقیقات بیشتر میان رشته

منبعث از رویکرد ها و رابطه ای  جغرافیا( به ارائه مدل مفهومیدیدگاه یکپارچه )به دلیل ماهیت علم 

های آتی مبتنی بر این منطقی بین متغیرها و عناصر سرزندگی شهری برای بستر سازی پژوهش

برای سرزندگی از  شده ارائه هایشاخص و مفهوم تأکید دارد. لذا نتایج بیانگر آن است که، تعاریف

است. علت آن این است که، معیارهای ارزیابی در مکانهای مختلف  اوتاجتماعی به اجتماع دیگر متف

 رسیدن رو این از ها و ... متفاوت است.و افراد مختلف با توجه به تخصص، مسئولیت، فرهنگ، سنت

نماید. لذا با بررسی می دشوار زمینه سرزندگی شهری با رویکرد جامع فراگیر در نظری به

اصل گردید که، عوامل موثر بر سرزندگی از دیدگاه روانشناسان در رویکردهای فوق این نتیجه ح

 از سرزندگی واقع منفی است. در حاالت حضور عدم و مثبت حاالت حضور زندگی، از گرو؛ رضایت

خوب و مطلوب به لحاظ ذهنی تمرکز می  زندگی روانشناسان خوشحالی روانی است که بر دیدگاه

عینی باز می مانند. از سویی، رویکرد نظریه پردازان اجتماعی و کنند و از تاکید آن ها بر ابعاد 

کارکردی جهت تدقیق عوامل موثر بر سرزندگی به طور معمول بیشتر در چارچوب عوامل عینی 

گیرد و بر ابعاد ذهنی آنچه که دغدغه روانشناسان به شمار می رود تاکید یکسانی ندارند. در جای می

ازان دو رویکرد، بیشتر بر عوامل اجتماعی از قبیل؛ امنیت، افزایش این بین بعضی از نظریه پرد

اند و به دنبال جان بخشیدن به ها تأکید کردهها و تنوع کاربری ها با توجه به نوع فعالیتفعالیت

گیری و اند و بر نیاز به تسهیل جهتدیدگاه اقتصادی با استفاده از مسائل اجتماعی یا انسانی بوده

ر، کاهش استرس ناشی از آلودگی، ازدیاد جمعیت، مسکن نامناسب و بار اضافی حرکت در شه

اند که جوابگوی نیازهای مختلف ساکنان تنها در محرک و طراحی محیطی ساخته شده، تأکید کرده

 شناسی روش جهت بعد عینی می باشد. از سوی دیگر در سنجش سرزندگی با رویکرد پایداری به دو

 به دسترسی و آنها دهی به وزن ها، ترکیب،شاخص انتخاب است. چگونگی تقادان مورد ای نظریه و

 محله یک از سرزندگی هایباشد. زیرا شاخصمی انتقاد مورد موضوعات از مختلف هایمکان در هاداده

است. در حالی که  متفاوت کالنشهری تا منطقه شهر یک از همچنین و شهر یک در دیگر محله تا

دهند که بین گیرد. همچنین بعضی از مطالعات نشان میداز جهانی را در نظر میپایداری چشم ان

سرزندگی و پایداری محیطی رابطه منفی وجود دارد. به این ترتیب که اکثر شهرهایی که در سطح 

دارد که سرزندگی باالی سرزندگی قرار دارند در وضعیت پایداری پایینی بوند. این مطالعات بیان می
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. از سویی در بعضی از تحقیقات 1آیدهزینه بر پایداری محیطی )زیست محیطی( بدست می با تحمیل

و ادبیات در مورد تاثیر متقابل سرزندگی و پایداری به طور کلی هیچ توافقی وجود ندارد و توجه 

در "هستند یا  "ای ارتباط مثبت با یکدیگردار"نشده است که آیا این دو مفهوم  کافی به این موضوع

قرار دارند. با توجه به مطالب گفته شده از رویکردهای  "یک ارتباط خطی در جهت عکس یکدیگر

فوق روشن است که به منظور دستیابی به سرزندگی شهری، تعداد زیادی از نیازهای اجتماعی، 

هایی که از رویکردهای اقتصادی و محیطی باید ارضا شوند. از نگاه سیستمی نتایج حاصله با پژوهش

های سای پامیر و دیوید اص به بحث سرزندگی پرداختند در تباین بوده است. با این حال پژوهشخ

های دیگر از قدرت کارکردی نسبت به پژوهش -چپ من، به دلیل استفاده از دو رویکرد اجتماعی

با رویکردهای غیر منسجم و تک تحلیلی بیشتری برخوردارند. زیرا اکثر پژوهش های صورت گرفته 

    دی به جبرگرایی گرایش دارند و به دلیل عدم حمایت از مطالعات مورفولوژیکی در بعد بع

های محلی و عدم یکپارچگی متغیرهای موثر بر سرزندگی به دلیل پیچیدگی ارگانیسم مقیاس

های آماری بسیار ساده بهره برده اند، سومین نقد اینکه، از روشگیرند. شهری، مورد انتقاد قرار می

کنند و فاقد ی آماری تکیه میتقریبا درصد زیادی از مطالعات مربوطه، بر روابط متقابل ساده که

پشتوانه نظری قوی می باشند. چهارمین نقد تحقیقات نیز، گرایش به تجمیع کشورهای درحال 

ر ها با هم است. )نیازی به تکرار انتقادهای مشابه دی آنتوسعه و صنعتی و مدنظر قرار دادن همه

رابطه با انتخاب موارد در تحقیقات تطبیقی نیست(. اما ناهمگونی در میان کشورهایی که از نظر 

تاریخ، فرهنگ، سیاست، و اقتصاد بسیار با هم متفاوت هستند. و چنین خأل های موجود در منابع، 

 ند.کتحقیق حاضر رویکرد سیستمی در چارچوب متغیرهای موثر بر سرزندگی شهری را پیشنهاد می

 

 پیشنهادات -8

های ترکیبی رویکردها ضمن توجه به بعد مکانی، توجه به سطوح مختلف توجه به شاخص

ها و شرایط سنی و جنسی کاربران در کالبدی )محله، ناحیه و ..( ، توجه به گستره زمانی فعالیت

باشد. بنابراین یانواع فضاها )مطلوب( با تاکید بر روابط عناصر سرزندگی رویکرد پیشنهادی تحقیق م

برای تأثیر موفق بر سرزندگی شهری، پژوهشگران باید ابتدا به ذهنیت محیط عینی اذعان کنند. 

یعنی در تحقیقات خود بر عوامل ذهنی سرزندگی مانند عوامل عینی اهمیت قائل شوند. دوم، توجه 

ی مردم است. زیرا مردم یکپارچه به عناصر سرزندگی )مکان، مردم و برنامه( با تاکید بر حضور پذیر

ها )شهرها( با توسعه و شوند. در همین راستا مکانبه عنوان هسته اصلی سرزندگی شناخته می

                                           
در شهرهای ملبورن، سیدنی، پرت، کپنهاگ و اوکلند انجام شده است که همه میزان باالیی  2012این مطالعه در سال  1

از مصرف را داشتند. این نتایج نشان می دهد که سایر شهرهایی که در طلب رسیدن به رتبه های باالی سرزندگی 

هستند مصرف گرایی باالیی را مد نظر خواهند داشت. به طوری که منابعی سه برابر سیاره زمین برای مصرف کاال و 

 خدمات نیاز دارند که به طور مشخص سبب ناپایداری خواهند شد. 
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شوند بلکه آنها را به ها نه تنها باعث حضور پذیری و دعوت کنندگی مردم میمتعادل کردن برنامه

شوند. سوم، باید تشخیص داده میانگیزند و به دنبال آن باعث ارتقای سرزندگی ابتکارات خود بر می

شود که تحقیق موفق آکادمیک دیگر به تنهایی کافی نیست. برای اطمینان از استفاده درست نتایج 

های های دولتی و خصوصی و تصمیم گیرندگان، محققان باید در پی شکل دهی کانالتوسط سازمان

کند. هر چند باید شی مرتبط میهای عملی را به اهداف خط ممستقیم ارتباطی باشند که یافته

های چند بعدی که به تحقیقات بیشتری را جهت ارائه یک الگوریتم دقیق و پیچیده و شاخص

پردازند، انجام داد. در پایان، به دلیل پیچیدگی جهان های سرزندگی شهری میگیری شاخصاندازه

یاری از مرزهای سنتی آکادمیک واقعی و این واقعیت که الگوهای شهری، فرآیندها و مشکالت با بس

در تضاد هستند، باید تأکید کرد که با اینکه هر یک از علوم اجتماعی نقشی جداگانه در تحلیل 

شهری دارند، اما درک کامل کیفیت محیطی شهری و رفاه بشری باید ورای حدود قواعدی خاص 

های آمایش فضایی، کالبدی های میدانی و روشباشد. تجربه جغرافیدانان در هر دو زمینه؛ بررسی

واجتماعی، با وجود گستردگی مفهومی و روش شناسی یک موضوع موجب این اطمینان می شود که 

توانند نقش قابل توجهی در ارتقای سرزندگی شهری در قرن جغرافیدانان برنامه ریزی شهری می

ری با توجه به رویکرد جامع ریزی شهبیست و یکم داشته باشند. به این ترتیب که جغرافیدانان برنامه

ای منطقی بین ها، رابطهنگری و البته سیستمی با استفاده از علوم مرتبط و ایجاد پیوند میان آن

کند. از آنجایی که سرزندگی شهری یک ارزش دارای متغیرها و عناصر سرزندگی شهری برقرار می

     شود، جغرافیدانانیر میهای مختلف به صورت متفاوتی درک و تفسابهام است که در مکان

ریزی فضایی فضامند زمین )یا به عبارتی متخصصین برنامه ریزی شهری به عنوان متخصصینبرنامه

اند که در حل معضالت هایی را معرفی کردهدر چارچوب درک هندسی فضا و رفتار(، همواره رهیافت

شهروندان با محیطشان در بستر  هایی که به تمام ابعاد ارتباطشهری رهگشا بوده است؛ رهیافت

دهند. بنابراین با توجه به پیچیدگی بین متغیرها، ها را مورد بررسی قرار میفضایی اهمیت داده و آن

های شهری در هم تنیده که دارای ابعاد و عناصر، هم جهت درک و شناخت سرزندگی در سامانه

ریزی شهری با ها، جغرافیدانان برنامهروابط بازخوردی و تو در تو هستند و هم جهت ارتقای آن

 کنند. های تلفیقی و ترکیبی میهای نوین تحلیلی، اقدام به ارائه راه حلرویکرد سیستمی و رهیافت
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