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 ان هاانسشناسایی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت فضای شهری امری ضروری است زیرا در دنیای صنعتی امروز  چکیده:

بخش عمده ای از زمان خود را در طول شبانه روز در محیط های شهری می گذرانند و کیفیت این فضاها زندگی و 

را تحت تاثیر قرار می دهد . سرزندگی در فضای شهری فاکتوری است که  می تواند به ارتقای  شهروندانسالمت  

کمک کند. در همین راستا این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر  کاربران فضای شهریکیفیت محیط و زندگی 

ی سشنامه  می پردازد. یافته ها حاکسرزندگی در بلوار طاقبستان شهر کرمانشاه به وسیله مطالعات میدانی و تکمیل پر

بلوار را فضایی سرزنده می دانند . مهم ترین عوامل موثر بر   افراد استفاده کننده از این فضا  %57از آن است که 

وجود درختان و گیاهان  ، تنوع کاربری ،  ،سبزینگی در محیط سرزندگی در فضای شهری  از دید کاربران این بلوار 

ای سواره و اتومبیل گرایی، رضایت فرد از محیط ، میزان استفاده افراد از خیابان مذبور ، وجود سطوح عدم وجود محوره

آبی مانند حوض ، فضاهای ارتباط جمعی ، مکان بازی برای کودکان ، استفاده از رنگ های شاد در محیط، استفاده از 

بق یافته ها پیشنهاد می شود برای افزایش سرزندگی و عدم وجود صداهای ناهنجار می باشند . بر ط  مناسب نورپردازی

و حضور مردم در فضای این خیابان از عناصر شهری متنوع ، انعطاف پذیر و قابل تغییر استفاده شود تا اثر روز مرگی 

ی  واررا کاسته و نشاط را به فضا القا کند. از دیگر راهکارها کاهش نقش اتومبیل و افزودن محورهای پیاده و دوچرخه س

در راستای بلوار است . همچنین وجود کاربری ههای متنوع مانند مراکز خرید ، خرده فروشی ها و مراکز تفریحی در 

 .حاض می تواند بلوار را سرزنده تر کند

 بلوار طاقبستان ، کرمانشاهسرزندگی ، فضای شهری ، تعامل اجتماعی ، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

در دنیای امروز انسان ها اغلب اوقات خود را در 

بنابراین فضاهای ، محیط بیرون از خانه می گذرانند

 Jamei etدارند) بسزایی در زندگی بشرتاثیر شهری 

al ،6102 .)در  پررنگی، نقش  این فضاهاچنین هم

 ، حیارائه فرهنگ صح ،ساکنان  نیب یروابط اجتماع
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 sargazi) شهر دارند ،و ایجاد سرزندگی درجامعه سالم

et al ،6102) .گرا و اقتصاد عواملی که در دنیای صنعت 

محور قرن بیستم کمتر مورد توجه قرار می گیرند 

به یک مکان برای  عبور .محیط های شهری اغلب 

اتومبیل ها و رفع احتیاجات روزانه تبدیل شده و تعریف 

اصلی خور را که مکانی پویا و سرزنده در جهت تعامالت 

سرزندگی در علم  اجتماعی است از دست داده است .

ای محیط ، نشاط حاکم بر آن و حس پویشهرسازی 

تعریف شده تعلق شهروندان به محل سکونشان 

گلکار در . (nasri&hasan khani،61:0:02)است

مطالعه ای سرزندگی را از جمله فاکتور های تعیین 

بر طبق  (.golkar،0:32کیفیت فضای شهری می داند)

مطالعات گذشته سرزندگی یک عامل مهم در ارتقای 

شهری، سالمت جسمی و روحی  کیفیت محیط

شهروندان و استفاده مفید از کالبدهای شهری می 

، از این روی در این  (Lennard et al،0:11)باشد

پژوهش با هدف سنجش سرزندگی محیط شهری به 

بررسی عوامل ایجاد سرزندگی در خیابان بهشتی )بلوار 

طاقبستان( واقع در شهر کرمانشاه پرداخته خواهد شد. 

حائز اهمیت در شهر و دارای نقش  این خیابان از نقاط

پررنگی در افزایش سرزندگی و استفاده کاربران در 

از جمله سواالت مهم این ط های شهری می باشد.محی

 پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرزندگی و حس تعلق به مکان در محدوده مورد -

 باشد؟مطالعه تحت تاثیر چه عواملی می

وجود عناصر طبیعی )درختان،درختچه ها ، -

حوضچه های آب( چه میزان بر سرزندگی فضای شهری 

 موثر است؟

کاربری های متفاوت در یک فضا چه نقشی وجود -

 کند؟در ایجاد سرزندگی و پویایی آن ایفا می

در این پژوهش فرض بر آن است که وجود درختان 

، حوض های آب و محل بازی کودکان در بلوار 

طاقبستان کرمانشاه موجب افزایش سرزندگی و حس 

 تعلق به مکان در کاربران این خیابان شده است.

 پژوهش پیشینه -2

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه مفهوم 

hesampoor,1395&khoshab,1395سرزندگی)

&rizevandi,1395&sadatrezaii,1393same

ii,1392 کیفیت زندگی در فضای شهری ، )

(samaditodar,1394 و سرزندگی در فضای )

,mohamadkhani,1395&mohamadiشهری)

1394&noroozianmaleki,1392&kaiini,13

94&Abdelbaset,2015&Lyndhurst,2014

&giap et al ,2014.جیکوبز و  ( انجام شده است

کوین لینج در مطالعه هایی که انجام داده اند چهار عامل 

اصلی سرزندگی فضای شهری را تنوع کاربری ، تنوع 

ارتفاع و قدمت ساختمان ها، ارتفاع کم بلوک های 

 دانندمیساختمانی و تراکم مناسب آنها 

(jaikoobs,1386&kooin,1381.) معتقد  کوین

است سرزندگی ،معنا،تناسب، دسترسی ، نظارت و 

فاکتورهای تعریف کننده یک فضای شهری با کارایی 

پورحیدرشیرازی (.jaikoobs,1386کیفیت میباشند)

مطالعه ای در زمینه ارتقای سرزندگی و حس تعلق به 

نجام رساند. وی شهر اصفهان به ا 2مکان در منطقه 

دریافت از نظر کاربران دو عامل معنا و حوزه های 

فعالیت مهم تر از عناصر کالبدی می باشند و برنامه 

ریزی در جهت ارتقای فعالیت های تفریحی و اجتماعی 

یک اصل مهم در افزایش سرزندگی فضا می باشند، 

همچنین وی دریافت طرح ریزی عناصر کالبدی باید به 

ی محیطی و افزایش خاطرات جمعی کمک بهبود سیما

(.خستو و رضوانی poorhaidar shirazi,1390کند)

به مطالعه بر روی خلق یک فضای شهری  0:30در سال 

سرزنده با تکیه بر مفهوم مرکز خرید پیاده پرداختند 

آنها دریافتند سرزندگی در سطح کالن همراه با پایداری 

دارد. بر طبق ،زیست پذیری محیط شهری را به دنبال 

محیطی است که مردم بدون  تعریف انان فضای سرزنده ،

اجبار و از روی اختیار مدتی را در آن سپری 

جالل الدین و  (.khastoo&rezvani,1389کنند)

در آمستردام به بررسی  6106همکارانش در سال 
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سرزندگی در فضای شهری پرداختند . کاهش توجه به 

بر گرایش های بصری و ارزش های اجتماعی و تمرکز 

اتومبیل گرایی در این شهر از جمله نتایجی است که 

این محققان به آن رسیده اند . کاربران در این نمونه 

سازگاری فعالیت های متنوع را از عوامل سرزندگی در 

فضای شهری دانسته اند ، همچنین آنان دریافتند برنامه 

و جوش ریزی شهری از عناصر مهم ایجاد فضای پرجنب 

از طریق استفاده از فعالیت های متنوع و کاهش کانال 

( . jalalaldin et ai ,2012باشد )های ترافیکی می

سرگزی اول پژوهشی در زمینه طراحی  6102در سال 

شهری در زابل به انجام رساتد . وی دریافت درختان و 

سایر عناصر طبیعی و تنوع کاربری ها باعث افزایش 

ان یابی نا مناسب ایستگاه اتوبوس و کیفیت محیط و مک

تخریب شده باعث کاهش نشاط در فضا می دیوارهای 

شوند. پرهیز از تبلیغات روی دیوارها تامین نور مناسب 

،بازسازی دیوارها و پیش بینی فضاهای مکث از جمله 

مواردی است که وی به آنها به عنوان عوامل بهبود 

 szrgaziدهنده کیفیت محیط اشاره کرده است ) 

aval , 2015.)  ماجدی ، منصوری و حاجی احمدی

در پژوهشی برای افزایش کیفیت فضای شهری 

راهکارهایی از جمله افزایش نظارت اجتماعی ، طراحی 

فضا در جهت پاسخ گویی به نیاز گروه های ویژه ، توجه 

به راهکارهای فرهنگی اقتصادی مختلف ، توجه به 

گیری آب در فضا ، وجود نسبت توده به فضا ، به کار 

فضای سبز در محیط ، حفظ و تقویت نشانه ها و محرک 

 ( .majedi et al ,1390های بصری را ارائه دادند ) 

با بررسی مطالعات گذشته بررسی سرزندگی در فضاهای 

شهری کرمانشاه به عنوان خال مطالعاتی شناخته شد 

 زیرا تاکنون پژوهشی در این زمینه در شهر ذکر شده

انجام نگرفته است . از این روی در مطالعه پیش رو به 

بررسی سرزندگی در خیابان شهید بهشتی )بلوار 

 طاقبستان( در کرمانشاه پرداخته خواهد شد.

 مبانی نظری -3

  :فضای شهری -3-1

تعریفی متفاوت از شهر را :001زیمل در سال 

شهر واقعیتی فضایی با "ارائه داد، وی بیان کرد 

پیامدهای جامعه شناختی نیست بلکه واقعیتی جامعه 

" شناختی است که حدود فضایی به خود میگیرد

(mooninger,1373).  راب کریر معتقد است شهر

مجموعه ای از فعالیت ها در غالب یک کالبد مشخص 

است که باعث تعامالت اجتماعی میان انسان ها است 

(jan,1383 در زمینه فضای شهری تعاریف متعددی.)

ارائه شده است . حبیبی فضای شهری را مکانی عمومی 

 برای برقراری تعامالت اجتماعی می خواند

(habibi,1387.)  پاکزاد فضای باز و عمومی را که

محل داد و ستد و هم نشینی و تعامل شهروندان است 

دون را فضای شهری می خواند که شهروندان آزادانه و ب

هیچ کنترلی در آن رفت و آمد می کنند مانند مراکز 

 (.pakzad,1387,77محالت ، مساجد و غیره )

سلطان زاده فضای سرپوشیده و باز عمومی را در تعریف 

 (.mozaiani,1381این فضاها بیان داشته است)

تمامی فضاهایی که عموم مردم به آن دسترسی تیبالدز 

ها و غیره را فضای شهری  دارند مانند پارک ها ، خیابان

و همکاران  ماجدی ( . pakzad,1386,78می خواند )

به انجام رساندند فضای 0:01در پژوهشی که در سال 

شهری را پدیده ای سازمان یافته که محموعه ای از فرم، 

عملکرد و معنا است تعریف نمودند ، آنان معیار های 

اد جیک فضای شهری با کیفیت را از بعد عملکردی ای

جریان حرکت عابر پیاده و سرزندگی ، توجه به وجود 

تنوع در کاربری ها ، تنوع در معماری و تنوع در ساعات 

باز بودن و در دسترس بودن کاربری ها دانسته اند . از 

نظر معنایی نیز  فضای شهری خوانا ، دارای قابلیت 

تداعی معانی ، با مقیاس متناسب و دارای دانه بندی 

 majedi) سب را شهری مناسب خوانده اندافقی منا

et al ,1390. ) 

 :سرزندگی -3-2

دهخدا حالت و  لغت سرزندگی در فرهنگ واژه 

در  . چگونگی سرزنده و با نشاط بودن معنی شده است
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زیادی برای مفهوم   جایگزین های  واژگان فارسی

: شادی، مانند شود. کلماتی  سرزندگی استفاده می

 Kooshali et)  حس حیات و رضایت،  شادابی، نشاط

al, 2015 , 256 . ) سرزندگی کلید واژه ای میان رشته 

 های ای است که می تواند تعاریف متفاوتی در زمینه

 ( .mohamad khani , 1395 , 8) مختلف داشته باشد 

به عنوان مثال این واژه در علوم اجتماعی تحت عنواینی 

برنامه ریزی شهری  مانند سرزندگی تحصیلی و ... ، در

به سرزندگی در فضای شهری و درمعماری سرزندگی 

در مفاهیم  تعریف می شود .در محیط مصنوع 

روانشناسی به عنوان یکی از تجارب درونی سرشار از 

انرژی معرفی می گردد که با احساس شادمانی ارتباط 

و  منابع شهرسازی ( وkaini , 1394,12) نزدیک دارد 

جغرافیا جهت تعریف لغوی سرزندگی از مفاهیمی چون 

 یبیاندر ،   استفاده میشود قابل تحمل بودن و نشاط

که هانری لنارد برای شهر  قواعدیدیگر، با توجه به 

سرزنده در کتاب سرزنده سازی شهرها، ارائه داده است، 

تعریف سرزندگی را با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

ی توصیف میکند و تعریف آن همانند و زیست محیط

 samadi) .یابد تجلی می کیفیت زندگیجان روس در 

toodar,1394,36) .  

 :سرزندگی در فضاهای شهری-3-1

حضور مداوم و جسورانه افراد  یبه معناسرزندگی 

 نیاست. در واقع ، ا یاریاخت یتهایانجام فعال یبرا

 یاست که تعداد قابل توجه یابیقابل دست یزمان یژگیو

مختلف در زمان  یها تیو جنس نیاز شهروندان از سن

 , Salehi et al)  شهر فعال هستند در مختلف یها

منطقه  یبه معنا یپرنشاط شهر یفضا ( .2011,19

به صورت از مردم در آن  یاست که تعداد قابل توجه یا

خودجوش به انجام فعالیت های اجتماعی می پردازند 

ست ا یبدان معن نی، ا گریعبارت د به کنند یم یزندگ

 مانندو ب ندیایباشد که مردم ب یبه گونه ا دیکه فضا با

 (khastoo et al , 1389,66.) سرگزی اول و

همکاران در پژوهشی عوامل دستیابی به سرزندگی در 

 اند:فضای شهری را موارد زیر عنوان کرده

در فضاهای  مختلف های کاربریقرار دادن  -

که شبانه روز فعال  یابا توجه به زمان به گونه شهری

 .دنباش

فعال و  ریغ یکنترل و محدود کردن برنامه ها -

 یرسم یمانند برنامه هاایستا 

ن ، تلف نگیمانند پارک یخدمات یارائه برنامه ها -

 و نقل حمل به عموم یدسترس تیو قابل یعموم یها

 ا توجه به اوقات فراغتمختلف ب یارائه برنامه ها -

 گروه های مختلف سنی 

 یبه گونه ا باشندشفاف و قابل نفوذ  عناصر شهری  -

 وعتن مختلف درون هر فضا به ناظر حس یها تیکه فعال

 .بدهد ایو پو

 ها  ابانیخ یاقتصاد یجنبه ها تیحفظ و تقو -

 نیسنو مشاغل  یاساس طبقه بند برحفظ تنوع  -

 مختلف

 روهاادهیفروشندگان در پ تیامکان فعال -

(sargazi et al ،6102. ) 

 روش تحقیق -4

این پژوهش شامل بخش های مطالعه کتابخانه ای 

 ۀمطالع ،مطالعه میدانی و تحلیل نرم افزاری می باشد.

 و توصیف تحلیل، بیان، کتابخانه ای اساس و اسنادی

می  تشکیل را پژوهشاین  در موجود مطالب تفسیر

 پژوهش این  ( groot & vank , 1389,88) .دهد

 موضوع تعامل با که می دهد را آن امکان پژوهشگر به

از  داده ها تفسیر و تحلیل گردآوری، برای باشد، داشته

 ههای پدید و کرده استفاده پذیری انعطاف روشهای

 قرار مالحظه مورد جامع دیدگاهی از مطالعه را مورد

در این بخش پس از مطالعه  ( hariri, 1390, 5).  دهد

تحقیقات پیشین خال مطالعاتی ، روش تحقیق مناسب 

، روش انجام مطالعات میدانی و نرم افزار مناسب برای 

مطالعات میدانی به تحلیل داده ها انتخاب گردید . 

صورت تکمیل کردن پرسشنامه در بلوار طاقبستان 

ان از آنجایی که تعداد کاربرکرمانشاه انجام گرفت . 
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 می باشد از فرمول نامشخصاستفاده کننده از این بلوار 

کوکران برای محاسبه حجم نمونه جامعه اماری نامحدود  

درصد 02در این رابطه با سطح اطمینان  استفاده شد.

نفر محاسبه شد . در جهت تحقق 36:تعداد افراد نمونه 

پرسشنامه توسط عابران 611هدف و کاهش خطا  این 

عدد از آنها 30:. از این تعداد پرسشنامه تکمیل گردید 

 0درست تکمیل شده و قابل استناد می باشند ، تصویر 

تعدادی از پرسش شوندگان در حال تکمیل پرسشنامه 

 را نشان می دهد.
 

: تعدادی از افراد تکمیل کنندگان پرسش 0تصویر

 نامه

 

الزم به دکر است پرسشنامه مورد استفاده در این 

پژوهش دربخش ضمایم ارائه شده است .سواالت 

بخش اراده شده است . در قسمت اول  6پرسشنامه در 

ویژگی های جمعیت شناختی شامل سن ، جنسیت  

تحصیالت و میزان استفاده آنها از فضا مورد پرسش واقع 

ن و نظر شده است . در بخش دوم ویژگی های مکا

کاربران در زمینه سرزندگی و حس تعلق ، بخش سوم 

احساس و رضایت در فضای شهری و در بخش چهارم 

نظر کاربران در مورد عوامل کاهنده سرزندگی و 

پیشنهاد برای افزایش این فاکتور در فضا قرار داده شده 

در بخش تحلیل نرم افزاری نتایج پرسشنامه ها است. 

آزمون ه است. تحلیل شدSPSSتوسط نرم افزار 

کلموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال و یا غیرنرمال 

پردازد. در آزمون کلموگروف ها میبودن داده

 باشد:صورت زیر میآزمون فرض بهاسمیرنوف، 

{
𝐇𝟎: توزیع دادهها نرمال  است

 𝐇𝟏: هاداده نرمال نیست  توزیع 
 

 

 اسمیرنوف-آزمون کولموگروف. 0جدول

 متغییر
سرزندگی در 

 فضای شهری
ویژگی های 

 فیزیکی مکان
رضایت از 

 محیط

آماره 

کلموگروف 

 اسمیرنوف

18030 18061 

 

180:2 

 

سطح 

 معناداری
1811: 18136 

 

18611 

 

 

سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنوف 

دارای  مطالعهکه متغیرهای  نشان دهنده این است 

، هاآنسطح معناداری برای  زیراتوزیع نرمال هستند. 

دهد که توزیع و این نشان می می باشد 12/1بیشتر از 

ی همبستگ. بنابراین از ضریب تها نرمال اسداده

می باشد های پارامتریک پیرسون که مربوط به آزمون

 شود.استفاده میدر این تحلیل 

 های پژوهشیافته -7

شامل دو بخش تحلیل  در این پژوهش تحلیل

حلیل . در بخش تمی باشد  توصیفی و تحلیل استنباطی

توصیفی به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و در 

بخش استنباطی به بررسی روابط بین متغیرها به کمک 

همانطور که  شود.های آماری مناسب پرداخته میآزمون

 %60از پاسخ دهندگان  زن ،  %21پیداست  6در تصویر 

 بی پاسخ بوده است.  %6مرد و 
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 : جنسیت پاسخ دهندگان6تصویر

بررسی سن پاسخ دهندگان نشان داد که 

بین  %6:82سال سن داشتند.  03آن ها کمتر از  0182%

سال بودند.  62تا  0:بین  %:038سال بودند.  1:تا  00

سال  20نیز باالتر از  %0682سال و  21تا  62بین  281%

 آورده شده است. 6این نتایج در جدول سن داشتند.
 درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان. 6جدول

 

 

 

 

 

 

 
 ی: نظر کاربران درباره سرزندگی و حس تعلق فضا:تصویر

نبلوار طاقبستا

دهندگان دارای مدرک تحصیلی بیشترین تعداد پاسخ

 از افراد مدرک  %00(، %2/20دیپلم و پایین تر بودند )

نیز  %06مدرک کارشناسی و  %61کاردانی داشتند. 

اسی ارشد و باالتر داشتند و در این بین مدرک کارشن

از پاسخ %:6 از افراد پاسخگوی این سؤال نبودند. %:

برای %0:هرچند روز یکبار ، و%62دهندگان هرروز ،

نظر پاسخ  :اولین بار از این بلوار گذر کرده اند.در تصویر 

دهندگان در باره سرزندگی و حس تعلق به فضا نشان 

 %36را سرزنده دانسته اند و فضا  %12داده شده است . 

 حس تعلق به این مکان را داشته اند.

سرزندگی در فضای رابطه معنا داری میان  :در جدول 

شهری و متغییرهای پژوهش بیان شده است . بر طبق 

با مدت استفاده فرد از فضا رابطه تحلیل ها سرزندگی 

معنا دار و معکوس دارد . هرچه فرد دفعات کمتر از این 

خیابان استفاده کرده باشد حس سرزندگی بیشتری 

احساس می کند . به نظر می رسد دلیل این پدیده 

روزمرگی و عادی شدن فضا در تکرر استفاده باشد. 

ار و دهمچنین بین فضای سبز و سرزندگی رابطه معنا 

مثبت وجود دارد ، هرچه میزان سبزینگی بیشتر باشد 

از دید کاربران فاکتور سرزندگی در فضای شهری بیشتر 

است .از جمله موارد دیگری که رابطه معنا دار و مثبت 

احساس افراد با این فاکتور دارند وجود حوض های آب ، 

در لحظه ، میزان رضایت مندی افراد از محیط ،مکانی 

در آن قرار دارد ، تنوع کاربری و رنگ محیط  که فرد

،وجود مکان بازی کودکان می باشد . به طوری که 

افرادی که در محل بازی کودکان ، کنار حوض های آب 

، در فضای سبز ، در مجاورت کاربری تجاری و مغازه ها 

و فضاهایی با رنگ روشن پرسش نامه تکمیل کرده اند 

از %06بیشتر داشته و ،احساسی شادتر و رضایت مندی

آنان عقیده داشته اند محیط سرزنده است .همچنین 

بین احساس تعلق به فضا و سرزندگی رابطه معنا دار و 

زن مرد بی پاسخ

 درصد فراوانی سن

 0182 سال 03کمتر از 

 6:82 سال 1:تا  00بین 

 :038 سال 62تا  0:بین 

 281 سال 21تا  62بین 

 0682 سال 20باالتر از 

 011 مجموع
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مستقیم برقرار است ، افرادی که حس تعلق بیشتری به 

این بلوار داشته اند آن را سرزنده دانسته اند. اما بین 

ار وجود محورهای ترافیک اتومبیل در دو طرف بلو

احساس سرزنذگی رابطه معنا دار و معکوس وجود دارد. 

افرادی که در مجاورت محورهای سواره بوده اند فقط 

اعالم کرده اند که احساس رضایت از محیط دارند 01%

از آنها محیط را سرزنده دانسته اند. از این تحلیل %66و 

ها در می یابیم افراد در محیط های بازی ، مکان های 

ر کنار مغازه ها و حوض های آب احساس سرسبز و د

سرزندگی بیشتری می کنند و هرچه محیط به سمت 

 سواره مداری پیش می رود احساس اتومبیل گرایی و 

 سرزندگی کاهش می یابد.
 سطح معنا داری متغییرها و سرزندگی فضای شهری. :جدول

 %00: به این معنی است که رابطه بین دو متغیر در سطح **)

 مورد تأیید است(

در پاسخ به سوال عوامل کاهنده سرزندگی در بلوار 

اتومبیل در دو طرف وجود باند سواره %63طاقبستان 

کفپوش نامناسب  در محیط %2،وجود زباله%02 ،بلوار

نمای نامناسب ساختمان های  %00، پیاده رو ها

وجود %2 وجود صداهای مزاحم در محیط و %02،مجاور

 ر را انتخاب کرده اند.نامناسب در اطرف بلوا ایکاربری ه

،  %2 وجود مراکز خرید و پاساژها در مجاورت بلوار

استفاده از گل های با %61 ، استفاده از درختان2%:

 %06، استفاده از حوضچه های اب%3،  رنگ های متنوع

طراحی مکان هایی برای گرد هم آمدن و تعامل افراد با 

،  استفاده از وسایل بازی کودکان %3، یکدیگر

امکانات ورزشی برای کودکان ، نوجوانان و بزرگ 6%

ای دیواری و نماهای ستفاده از نقاشی ها %2،ساالن

استفاده از نور پردازی  %6،  متنوع در جداره های خیابان

درصدهایی  طمتنوع استفاده از رنگ های شاد در محی

رزندگی در فضای ساز نگاه عابران است که می تواند 

 بلوار را افزایش دهد. 

با توجه به این که ضرایبی که سطح معنی داری 

آمده، در مدل راه داده  به دست 12/1آن ها بزرگتر از 

ر به صورت زی سرزندگیشوند، لذا مدل رگرسیونی نمی

 قابل نمایش است:
y = 761 /8   171/0سرزندگی محیطی    - 123/0+  احساس فرد  

اولین تست در فریدمن بررسی می کند که آیا 

موارد تأثیرگذاری یکسانی دارند و یا تأثیرگذاری آن ها 

  ( .6) جدول  متفاوت است

 بررسی وجود تفاوت معنی دار بین عوامل. 6جدول

 236:/06: کای اسکور

 02 درجه آزادی

 111/1 سطح معنی داری

 

تأثیرگذاری  در مرحله آخر تمامی موارد بر اساس

) جدول به کمک آزمون فریدمن رتبه بندی می شوند

2. ) 

ضریب هم  متغییر

 بستگی

سطح معناداری با 

سرزندگی در فضای 

 شهری

دفعات استفاده از 

 فضا

**:6:/1- 116/1 

 1/:11 -230/1** سبزینگی

 116/1 -0:3/1** حوض های آب

احساس افراد در 

 لحظه

**623/1- 116/1 

میزان رضایت 

مندی افراد از 

 محیط

**221/1- 111/1 

مکانی که فرد در 

 آن قرار دارد

**620/1- 110/1 

 111/1 -660/1** تنوع کاربری

 116/1 -036/1** رنگ محیط

وجود مکان بازی 

 کودکان

**:23/1- 116/1 

 111/1 -026/1** وجود محور سواره

 1/:11 -061/1** حس تعلق
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ر سرزندگی دنتایج جدول فریدمن نشان داد در رابطه با 

سبزینگی در محیط و وجود اولویت اول  فضای شهری 

تنوع کاربری ،وجود سپس به ترتیب  درختان و گیاهان 

محورهای سواره و اتومبیل گرایی، رضایت فرد از محیط 

، میزان استفاده افراد از خیابان مذبور وجود سطوح آبی 

فضاهای ارتباط جمعی ، مکان بازی برای مانند حوض ، 

کودکان ، استفاده از رنگ های شاد در محیط، استفاده 

مهم ترین و عدم وجود صداهای ناهنجار  از نورپردازی 

اولیت ها هستند.

 جدول آزمون فریدمن .2جدول

 

 پیشنهاداتی و گیر.نتیجه6

سرزندگی در فضای شهری به معنای میل و عالقه 

خودجوش فرد برای حضور در فضا می باشد . در واقع 

فضایی که کاربران با اختیار خود در آن حضور یابند و 

این حضور تداوم یابد را فضای سرزنده می نامند . برطبق 

نتایج این پژوهش که در بلوار طاقبستان کرمانشاه از 

شنامه سرزندگی در این فضا را پرس611طریق تکمیل 

افراد این  بلوار را  %12مورد بررسی قرار داده است  

فضایی سرزنده می دانند . مهم ترین عوامل موثر بر 

سرزندگی در فضای شهری در این پژوهش و از دید 

سبزینگی در محیط و وجود درختان و  شهری کاربران 

واره و تنوع کاربری ، عدم وجود محورهای س ، گیاهان 

اتومبیل گرایی، رضایت فرد از محیط ، میزان استفاده 

افراد از خیابان مذبور ، وجود سطوح آبی مانند حوض ، 

فضاهای ارتباط جمعی ، مکان بازی برای کودکان ، 

استفاده از رنگ های شاد در محیط، استفاده از 

و عدم وجود صداهای ناهنجار می باشند .  نورپردازی 

ا پیشنهاد می شود برای افزایش بر طبق یافته ه

سرزندگی و حضور مردم در فضای این خیابان از عناصر 

شهری متنوع ، انعطاف پذیر و قابل تغییر استفاده شود 

ز ا تا اثر روز مرگی را کاسته و نشاط را به فضا القا کند.

دیگر راهکارها کاهش نقش اتومبیل و افزودن محورهای 

استای بلوار است . پیاده و دوچرخه سواری  در ر

همچنین وجود کاربری ههای متنوع مانند مراکز خرید 

، خرده فروشی ها و مراکز تفریحی در حاض می تواند 

استفاده از فضای ارتباط جمعی  . بلوار را سرزنده تر کند

که هم محل بازی کودکان باشد و هم بزرگساالن در ان 

حل های به تعامالت اجتماعی بپردازند نیز ازجمله راه 

-پیشنهادی برای افزایش نشاط در این فضای شهری می

 باشد.

 

میانگین  متغییر

 رتبه 

اولویت 

 بندی

سبزینگی در محیط و وجود 

  درختان و گیاهان 

**:6:/1- 0 

 6 -230/1** تنوع کاربری

وجود محورهای سواره و 

 اتومبیل گرایی

**0:3/1- : 

 6 -623/1** رضایت فرد از محیط

میزان استفاده افراد از 

 خیابان مذبور

**221/1- 2 

 2 -620/1** سطوح آبی مانند حوض

وجود ، فضاهای ارتباط 

 جمعی

**660/1- 1 

 3 -036/1** مکان بازی برای کودکان

استفاده از رنگ های شاد در 

 محیط

**:23/1- 0 

 01 -026/1**  استفاده از نورپردازی 

 00 -061/1** عدم وجود صداهای ناهنجار
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 در جوار  فضای بازی                                               در جوار  ساختمان های شهری  

         در جوار حوضچه های اب واقع در بلوار                                               در جوار  طبیعت )باغ و پارک(   

 خیر                   ایا بلوار طاقبستان را یک مکان سرزنده می دانید؟          بله -6

 خیر                               آیا  در بلوار طاقبستان حس تعلق به مکان در شما وجو دارد؟     بله   -:

   خیر                آیا در مکانی که شما حضور دارید جنب و جوش و نشاط در افراد مشاهده می شود؟   بله-6

         چگونه است؟ مکان شما  در حال حاضر -0
 

بررسی عوامل موثر بر ایجاد به طرح پژوهشی این پرسشنامه مربوط 

 سرزندگی در فضاهای شهری)نمونه موردی:بلوارطاقبستان کرمانشاه( می باشد.
 

  مرد                  جنسیت شما چیست؟           زن  -0

 وباالتر20            21تا62                62تا0:         1:تا00        03سن شما چقدر است؟      کمتر از-6

و باالتر کارشناسی ارشد      کارشناسی        کاردانی     دیپلم و کمتر از آنست؟   میزان تحصیالت شما چقدر ا-:        

              اولین بار           هرچند وقت یکبار            وضعیت شما در استفاده از این خیابان چگونه است؟  هر روز  -6

  

 چگونه است؟  در حال حاضرحس شما

   ناراحتخیلی 

  ناراحت

   نارحت نسبتا 

 ()نه شاد و نه ناراحتخنثی  

   شادنسبتا 

  شاد

 شادخیلی 
 

در حال حاضررضایتمندی شما از مکانی که حضور داریدچگونه 

 است؟

 خیلی راضی 

 راضی 

 نسبتا راضی 

 خنثی)نه راضی نه ناراضی(  

  نسبتا ناراضی

 ناراضی 

 خیلی ناراضی
 

 تاریخ:

 ساعت:

 مکان:

 کدپرسشنامه:
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 مکانی که در آن قرار دارید چه میزان بر وضعیت جسمی و روحی شما تاثیر دارد؟

         خیلی شدید              شدید                متوسط               خفیف            خیلی خفیف              تاثیری ندارد هیچ    

 
 

 

به نظر شما عامل کاهش سرزندگی در بلوار طاقبستان کرمانشاه چه می باشد؟-1  

 وجود باند سواره اتومبیل در دو طرف بلوار

 وجود زباله در محیط

 کفپوش نامناسب پیاده رو ها

 نمای نامناسب ساختمان های مجاور

 وجود صداهای مزاحم در محیط

 وجود کاربری هی نامناسب در اطرف بلوار 

 سایر موارد   لطفا نظر خود را ذکر فرمایید

برای افزایش سرزندگی  در این مکان چه راه حلی را انتخاب می کنید؟-2  

 وجود مراکز خرید و پاساژها در مجاورت بلوار

 استفاده از درختان 

 استفاده از گل های با رنگ های متنوع

ز حوضچه های اباستفاده ا  

 طراحی مکان هایی برای گرد هم آمدن و تعامل افراد با یکدیگر

 استفاده از وسایل بازی کودکان 

 امکانات ورزشی برای کودکان ، نوجوانان و بزرگ ساالن

 استفاده از نقاشی های دیواری و نماهای متنوع در جداره های خیابان

 استفاده از نور پردازی متنوع 

 استفاده از رنگ های شاد در محیط 

....................لطفا پیشنهاد خود را ذکر فرمایید .............................................................................................   سایر موارد    
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