
چکیده
کیفیت زیستی بشراز طریق افزایش  کیفیت هر محیط و فضایی دارند. بهبود وضعیت  فضاهای باز نقش حیاتی در افزایش 
سرزندگی در فضا صورت می گیرد. بنابراین می توان سرزندگی را جزئی جدایی ناپذیر از یک فضای مطلوب دانست که درصدد 
کاوی حوزه  نظری پژوهش های انجام  شده  انتقال حس نشاط به مخاطبان است. ازاین  رو مقاله حاضر در نظر دارد تا با وا
که سرزندگی در فضاها،  در قلمرو سرزندگی، به فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضای باز بپردازد. با توجه به این 
که جمع بندی نظری  فرهنگ ها و جوامع مختلف می تواند معانی و عوامل متفاوتی داشته باشد، در این مقاله سعی شده 
گیرد. جامعه آماری 40 مقاله )20 مقاله داخلی  در حوزه عوامل با توجه به انواع مختلف فضاهای باز در تحلیل ها صورت 
که با نظر  گردآوری داده ها از مقاالت براساس پروتکل پریسما بوده  و 20 مقاله خارجی( در بازه زمانی ١3٨5-١397 است. 
گرفته است. پس از مرور نظام مند مقاالت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش فرا تحلیل و  متخصصان مورد انطباق قرار 
گر،  نرم افزار CMA2  استفاده شد. همچنین پس از تحلیل استنباطی داده ها از طریق نمودار قیفی، روش رگرسیون خطی ا
خطای انتشار و آزمون Q ناهمگونی، با استفاده از روش رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیره، ابتدا میزان ارتباط بین 
کلیه متغیرهای مستقل در ابعاد مختلف با متغیر وابسته یعنی سرزندگی محیطی مورد  یکایک متغیرهای مستقل و سپس 
ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد، در مورد تأثیر متغیرهای مستقل بر سرزندگی، بین سرزندگی و متغیرهای 
گرفته، متغیر ایمنی و امنیت بیشترین تأثیر را بر  مستقل رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد؛ همچنین در مطالعات صورت 
سرزندگی محیطی دارد و در درجه دوم متغیر مشارکت و تعامالت اجتماعی مؤثرترین متغیر است. همچنین متغیر کالبد و فرم 

کمترین تأثیر را بر سرزندگی محیطی دارد و تأثیرات دیگر متغیرها تقریبًا ثابت است. بنا 

گانکلیدی: سرزندگی، عوامل محیطی، فضای باز، فراتحلیل، نمودار قیفی. واژ
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.)Einifar, 2000: 110(باز را با یکدیگر مقایسه نمود
پایگاه های  ــــواع تحقیقات در  مــجــمــوعــه ای از ان منظور  بــدیــن 
اطالعاتی داخلی و خارجی، موضوع سرزندگی محیطی فضاهای 
مشترک  فرض  تحت بررسی قرار گرفت.  از حوزه های مختلف  باز 
که ایمنی و تعامالت اجتماعی در ابعاد  کی از آن است  مقاالت حا
بنابراین  کنان تأثیرگذار است.  سرزندگی سا مختلف محیطی، بر 
در این تحقیق سعی شده با بررسی دقیق و موشکافانه تحقیقات 
ایــن زمینه، چکیده و ماحصل آنــهــا  بــه صــورت  انــجــام شــده در 
زیر  نظام مند نشان داده شود. همچنین  کوشیده  به سئواالت 

پاسخ دهد:
ج از  ١. در تحقیقات مربوط به سرزندگی محیطی در داخل و خار

گرفته است؟ کشور ایران، چه متغیرهایی مورد مطالعه قرار 
ج از  2. در تحقیقات مربوط به سرزندگی محیطی در داخل و خار
بیشتری  الگوی مفهومی استفاده  و  از چه نظریه ها  ایــران،  کشور 

شده است؟
3. از میان عوامل مؤثر بر سرزندگی محیطی کدام یک تأثیر بیشتری 

بر سرزندگی محیطی فضاهای باز دارد؟

2 چارچوبنظری.
2.1.مفهومسرزندگی

را مسرور، معروف و مشهور تعریف  فرهنگ معین، واژه  سرزندگی 
می کند. در فرهنگ فارسی عمید، واژه  سرزندگی، نشاط و شادمانی 
کی تعریف می شود. در این خصوص دانلد اپلیارد مفاهیم  و چاال
گلکار، سرزندگی  کرده است.  )Liveability( و )Liveliness( را مطرح 
وایت  ویلیام  می داند.   )Liveliness( و   )Livability( واژه  معادل  را 
کارآمد استفاده می کند. سای  از واژه )Livability( برای فضاهای 
کز شهری سرزنده استفاده  پامیر از واژه  )Vibrant( برای توصیف مرا
یاد   )Vitality( عنوان  با  سرزندگی  از  مونتگومری  اســت.  نموده 
از  جالالدین  و  کــتــای  ا می بیند.  تنوع  بــا  مرتبط  را  آن  و  می کند 
 )Jalaladdin & Oktay, یاد می کنند )Vitality( سرزندگی با عنوان
کرده  )665 :2012. لینچ واژه )Vitality( را به عنوان سرزندگی مطرح 
است)Lynch, 1998: 121( . جان روس معتقد است برای ارجاع به 
 )Quality  از واژه )Livability(  سرزندگی باید به  جای استفاده از واژه
 )Pourmohammad & Nejad Sattari, 2011:استفاده شود of Life(
کار رفته سرزندگی  گان به   )25 . در جدول شماره 1 معانی فارسی واژ

در انگلیسی بیان می شود.

1 مقدمه.
فضای شهری عینیتی است برخاسته از تلفیق روابط اجتماعی در 
کالبدی، در زمینه ای معنایی و در راستای عملکردهایی  بستری 
موردنیاز جمعی انسانی. آنچه در شهرهای امروز دیده می شود نه 
کمتر  که  که فضاهایی خالی و توده هایی هستند  فضای شهری 
معنا و مفهومی را به ذهن متبادر می کنند و در این فضاها سرزندگی 
 .)Ahmadi Marand & Belilan Asl, 2015: به ندرت دیده می شود
که در تمامی  )1 دورافتادگی فرهنگی، دور بودن از معیارها و اصولی 
شهری  فضای  هر  ضــروری  و  الزم  پارامترهای  جزو  علمی  محافل 
گرفتن ازآنچه پیشینه ارزشمند این گونه  شمرده می شوند، فاصله 

فضاهاست، نام می گیرد 
)Masumi & Mir Khatib, 2018: 53(. کیفیت های پایین زیبایی 
گرفتن جایگاه ویژه فضای  شناسانه، توسعه شهری بدون در نظر 
شهری در زندگی اجتماعی و تبعات منفی آن بر روحیه شهر و غیره 
که می توانند معرف وضع موجود باشند.  از جمله مسائلی هستند 
ساخته  شده  مکان  پیچیده ترین  به عنوان  شهر  که  صورتی   در 
که بافتی سرزنده داشته باشد.  به دست بشر، نیازمند آن است 

 )Keshavarz Fazl & Manjezi, 2018: 45(
مهم ترین بخش از فضاهای شهری، فضاهای باز است که متأسفانه 
کمرنگ تر می شود. این فضاها نقش  در شهرها نقش آنها روزبه روز 
 . )Ahmadi  &ــد دارن فضا  در  سرزندگی  افزایش  در  مهمی  بسیار 
 )Nikbakht, 2015: 1شناسایی عوامل مؤثر در سرزندگی فضاهای 
باز می تواند به منظور تحلیل وضع موجود، شناخت قابلیت های 
کیفی  سطح  ارتــقــای  بــه  منظور  ــی  آت تصمیمات  و  ــاز  ب فضاهای 
 .)Haghighi Borojeni et al.,گردد فضاهای عمومی شهر مؤثر واقع 
 )32 :2015همچنین با توجه به رابطه چند سویه میان سرزندگی 
گسترده این مبحث در علوم  و ابعاد مختلف محیطی، پیچیدگی 
مختلف به خصوص علوم روان شناسی و انسانی در محیط های 
با  را  نتایج  بتواند  که  نمود  استفاده  روشــی  از  است  نیاز  متنوع، 
از الگوی علمی ترکیب نماید)Dadpour, 2011: 2 ( که تا  استفاده 
امر صورت  این  باز  به  حال در حوزه سرزندگی محیطی فضاهای 

نگرفته است.
بــا هدف  بــررســی مــوضــوع ســرزنــدگــی محیطی  بــه   مقاله حــاضــر 
شناسایی عوامل سرزندگی محیطی درفضاهای باز با استعانت از 
کمک روش  اصول و قواعد روش فراتحلیل پرداخته است؛ زیرا با 
فراتحلیل می توان مطالعات مختلف در حوزه سرزندگی فضاهای 

جدولشماره1:معادلهایانگلیسیواژهسرزندگی

معنیفارسیمعادلانگلیسی

Vitalityسرزندگی، شورونشاط، انرژی و زنده دل، بقا و نیروی حیات

Livableقابل تحمل، قابل زندگی و قابل سکونت

Livelinessسرزندگی و زنده دلی، شور و حرارت، جنب وجوش و شادابی

Livelyوسیله گذران زندگی و معاش، در قید حیات، جاودانی

Vibrantک مرتعش و لرزان، پرشور و پرحرارت، پرتحرک و سرزنده، پرطراوت و چاال

Aliveسرحال و سرزنده، پرجنب وجوش و فعال
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.)Alijajar et al., 2016: 61( محله نسبت به محله دیزج است
پاسخگویی  میزان  با  تنگاتنگی  رابطه  سرزندگی،  به  دستیابی 
از  انسانی دارد. در این مقاله  نیازهای روانــی و زیستی  محیط به  
رویکرد روان شناسی محیطی در باب استخراج تعاریف و مفاهیم 
شده  گرفته  بهره  بــاز  فضاهای  محیطی  سرزندگی  خصوص  در 
که  است. فضای شهری مکانی است برای فعالیت های اجتماعی 
انسان با بروز رفتارهای مختلف به آن پاسخ می دهد. این فضاها 
گون، باز، نیمه باز و بسته هستند. سرزندگی  گونا دارای طیف های 
که از نتیجه برخورد و  مفهومی است جدایی ناپذیر از فضاهای باز 
 .)McFarlane,یاد شده به وجود می آید افراد در فضاهای  حضور 

 2010: 725(
سرزندگی محیطی ازنظر ونسا و همکاران به معنای تجربه زندگی 
اجتماعی می توانند در  گروه های  که همه  در شهر است؛ شهری 
آن زندگی نمایند )McFarlane, 2010: 726(. آریاس1، پارامترهای 
مختلف  کــاربــری هــای  مختلف،  عملکردهای  جمعیتی،  کــم  تــرا
زمین، میزان بهره بری از فضا را تشکیل دهنده سرزندگی محیطی 
که  زمانی  اســت  معتقد  ترنتلمن2   .)Arrais, 2015: 14(مـــی دانـــد
ارتباطی بین شبکه های زیرساختی شهرها، ترکیبی از به کارگیری 
آید،  وجود  به  اقتصادی  اجتماعی_  گروه های  و  زمین ها  مناسب 
هوالندا3،   .)Trentelman, 2009: 192(می یابد افزایش  سرزندگی 
سرزندگی محیطی را به عنوان مرکزی از حضور فعالیت های متنوع 
در فضای شهری مــی دانــد)Holanda, 2014: 63(. رستگار معتقد 
که سرزندگی شامل چهار سطح در محیط است: 1( سطح  است 
سطوح   )4 و  تعامل  سطوح   )3 استفاده،  سطوح   )2 فعالیت ها، 
دیگران( با  تعامل  و  فعالیت ها  چگونگی  دادن  نمایندگی )نشان 

.)Rastegar et al., 2014: 362(
اجتماعی  و  فیزیکی  سالمت  که  سیستمی  به  محیطی  سرزندگی 
 Voordt &( می شود  مربوط  می کند،  فراهم  را  آن  کنان  سا همه 
Wegen, 2005: 32(. چارلز الندری معیارهای زیر را برای شناسایی 
کم مفید افراد، تنوع، دسترسی،  شهر سرزنده مؤثر بر می شمارد: ترا
و  تشریک مساعی  و  ــبــاط  ارت تــمــایــز،  و  هــویــت  امــنــیــت،  و  ایمنی 
کیفیت  از نظر لینچ محورهای اصلی   .)Landry, 2000: 5(رقــابــت
عدالت،  اختیار،  و  نظارت  دسترسی،  تناسب،  از:  عبارت ند  شهر 
سرزندگی و معنی )Lynch, 1998: 23(. جیکوبز سرزندگی را شامل 
کاربری ها و ساختمان های  کم، اختالطی از  موارد زیر می داند: ترا
گون به همراه حضور و جنب وجوش مردم. اصول و معیارهای  گونا
بــرای سرزندگی در جوامع قابل  متحده  معماران ایــاالت   انجمن 

زیست موارد زیر است:
رعایت مقیاس انسانی در طرح ها، تقویت اختالط کاربری، حفظ 
گزینه های متنوع رفــت وآمــد، استفاده از وسایل  کز شهری،  مرا
کیفیت باالی  و  فضاهای سبز  حمل ونقل، هویت، حس مکان، 
کتای  ا  .)Allison et al., 2005: 17( طراحی در تک ساختمان ها
مهم  کتورهای  فا از  یکی  سرزندگی  که  معتقدند  جالل الدین  و 

1 Arrais
2 Trentelman
3 Holanda

کندوکاویدرزمینههاوبنیانهاینظریسرزندگی .2.2
که تأثیرات  گسترده ای در زمینه سرزندگی انجام شده  تحقیقات 
که  بسزایی در شکل گیری بنیان های فکر و نظری آن داشته است 

در زیر به چند مورد از آن اشاره می شود:
ژو در کتاب »سرزندگی در شهرهای جدید هلندی و چینی: مطالعه 
تطبیقی بین شهرهای آلمره و تانگژوه« به شناسایی عوامل و شرایط 
شهرهای  در  سرزندگی  افزایش  موجب  که  غیرفضایی  و  فضایی 
که  می رسد  نتیجه  این  به  نویسنده  می پردازد.  می شود،  جدید 
و  اقــتــصــادی  فعالیت های  بــرای  کلیدی  مــکــان هــای  خیابان ها 
خوب  حکومت داری  آلمره  شهر  در  در تانگژو هستند.  اجتماعی 
نه تنها در مقررات عمومی و بازاریابی شهر منعکس شده بلکه در 
کیفیت خدمات عمومی و فرصت های موجود مشارکت شهروندان 
شهری  سرزندگی  افزایش  موجب  طریق  این  از  و  دارد  وجــود  نیز 
که  گشته است )Zhou, 2012: 57(. ژنگ و همکاران در مقاله ای 
با عنوان »ارزیابی خصوصیات فضاهای سرزنده« با هدف مطالعه 
مقبولیت شرایط مسکونی و همچنین ارزیابی سرزندگی، شکل و 
که هرچه  موقعیت شهری صورت پذیرفته، به این نتیجه رسیدند 
فضای  به  مسکونی  مجموعه  کز  مرا از  مسکونی  محیط های  در 
وجود  عامل  مهم ترین  و  شده  کمتر  سرزندگی  کنیم،  حرکت  باز 
 Zhang,et al,( است  دسترسی  و  مناسب  چشم انداز  جاذبه های 
50 :2013(. خستو و سعیدی رضوانی در مقاله ای با عنوان »عوامل 
فعالیت  اهمیت  بررسی  به  شهری«  فضاهای  سرزندگی  بر  مؤثر 
که مخل ایمنـی در تقابل با حضور اتومبیل و  خرید حرکت سواره 
کیفیت زندگی شهروندان و امنیت  همچنین نقش پیاده روی در 
کافی  سرزندگی  که  است  قرار  این  از  می پردازند. نتایج  می گردد، 
پیشنهاد هایی  انتهـا  در  و  نــدارد  در فضاهای عمومی شهر وجود 
 )Khastou & کالبدی ارائه  شده است کالبدی و غیر  در دو بخـش 
با  بازوندی و شهبازی در مقاله ای   .Saeedi Razvani, 2010: 63(
عنوان »نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان  و میزان 
خیابان  پــیــاده راه  مــوردی:  شهری  )مطالعه  فضای  از  بهره گیری 
سپه ساالر تهران(«  با هدف بررسی نقش سرزندگی در ایجاد تصویر 
ذهنی شهروندان و رابطه آن با میزان بهره گیری  از فضای شهری 
که فرضیه تحقیق با  کی از آن است  گرفته است. نتایج حا انجام  
استفاده کنندگان فضا  که در ذهن  عنوان »بین فضاهای شهری 
تفاوت  ویژگی  فاقد  این  فضاهای  و  می کنند  ایجاد  ذهنی  تصویر 
گرفته و این عامل نسبت به عوامل  وجود دارد« مورد تأیید قرار 
 )Bazvandi & است  تأثیرگذارتر  فضا  در  سرزندگی  ایجاد  در  دیگر 
)Shahbazi, 2014: 33. علیجاجر و همکاران در مقاله ای با عنوان 
»نقش عوامل کالبدی در اجتماع پذیری سکونتگاه های غیررسمی 
)نمونه موردی: محله های حصار امام خمینی و دیزج همدان(« با 
هدف مقایسه دو سکونتگاه غیررسمی شهر همدان )محله حصار 
کنکاش در مورد روحیه اجتماع پذیری  امام خمینی و دیزج( به 
کالبدی  عــوامــل  بــا  غیررسمی  سکونتگاه های  کنان  سا بین  در 
شکل دهنده آن محیط می پردازند. نتایج نشان می دهد که محله 
دیزج  محله  به  نسبت  مطلوب تری  کالبدی  وضعیت  از  حصار 
برخوردار است و این عامل یکی از دالیل اجتماع پذیر تر بودن این 
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محسوب می شود)Pasaogullari & Doratli, 2004: 226(. عملکرد 
اصلی فضای باز این است که نیازهای تفریحی و اجتماعی مردم 
را بــرآورده کند )Ewing et al., 2006: 224(. در این مقاله هدف از 
فضای باز مقاالتی بوده است که دارای نمونه های موردی به شرح 
آن  ابعاد  و  سرزندگی  شماره١،  نمودار  شماره 2باشند.در  جــدول 

نشان داده می شود.

3 روشتحقیق.
رویکرد محقق در  و  کاربردی  از نظر هدف  روش تحقیق پژوهش 
کتشافی طی شده  سامان دهی مطالعات، فراتحلیل بوده و فرایند ا
است. اصطالح فرا تحلیل را نخستین بار »گلس2«، در سال 1976 
گرفته در هر حوزه،  گستردگی مطالعات صورت  کار برد. به علت  به 
کرد. دیگر  کمک می کند بتوان نتیجه ای واحد استخراج  این روش 

مزیت ها به شرح زیر است:
کمی در مورد یک مطالعه خاص. ترکیب مطالعات  1(توانایی در 

)Rosenthal & Dimatteo, 2001: 61(
در  تحقیق  طــرح  و  متغیر  انتخاب  بــرای  راهنمایی  به  تمایل   )2

پژوهش های آینده. 
موجود  تــئــوری هــای  توسعه  و  مستمر  پــاالیــش  در  آن  نقش   )3

.)Dulark & Lipsey, 1991: 293(
گــردآوری اطالعات متناسب با راهبرد پژوهش از روش مرور  برای 
نظام مند3 استفاده شده است. مرور نظام مند ابزاری برای مطالعه 
 )Vafa’ian & Mansourian, است  متون  تحلیل  و  تفسیر  جامع، 

. 2015: 86(
گردید تا با جست وجوی اینترنتی در پایگاه های  در این راستا سعی 
اطالعاتی داخلی و خارجی به جمع آوری پژوهش های منتشر شده 

میزان  افزایش  کاهش جرم،  که  کیفیت فضای شهری است؛ چرا
لذت از خیابان ها، افزایش تعامالت اجتماعی و ایجاد فرصت برای 
 )Jalaladdin & Oktay, 2012: می کند  ایجاد  را  فرهنگی  تبادالت 

 .665(
و همکارانش نیز بــرای ایجاد سرزندگی، معیارهای زیر را  بارتن1 
تأمین شبکه های  افــزایــش جــریــان هــای پــیــاده،  برمی شمارند: 
انعطاف پذیر کــردن  حمل ونقل عمومی، نفوذپذیری بــصــری، 
کاربری ها و ایجاد فضاهای سبز)Barton et al., 2003: 34(. از نظر 
که از نظر عملکردی مناسب  کرمونا فضای سرزنده، فضایی است 
با زمینه اقلیمی باشد و تأثیر خود را در مصالح، رنگ ها، فرم و غیره 

. )Carmona, 2006: 27(بروز دهد

2.3.فضایباز
کنش اجتماعی است.  انسانی،  ساده ترین عنصر زندگی مشترک 
 )Aulia, 2016: دارنــد  ذاتی  نیاز  اجتماعی  رابطه  برقراری  به  افــراد 
)338. این فضا در ادبیات شهرسازی، به فضای عمومی یا فضای 
تحوالت  دلیل  به  امـــروزه  عمومی  فضای  اســت.  مشهور  شهری 
کارایی خود را از دست داده است  اساسی در روند تغییرات جهانی، 
)Cohen et al., 2007: 510(. در این راستا، شهرسازی انسان گرا در 
که در آن انسان نادیده انگاشته می شد، پا به  پاسخ به شهرسازی 
عرصه وجود نهاد. این جریان فکری سعی داشت نقش انسان را 
 )Pasaogullari & Doratli, در خلق محیط زندگی اش پررنگ نماید

 .2004: 226(
به عنوان هر بخش از زمین که ساخته نشده و  اغلب  باز  فضای 
 )Maruani & هیچ سازه ای بر روی آن قرار نگرفته، توصیف می شود
)Amit-cohen, 2007 و غالبًا جزو فضاهای عمومی و نیمه عمومی 

نمودارشماره1:مدلمفهومیپژوهش

جدولشماره2:دستهبندینوعفضاهایباز

فضای باز

فضاهای باز در مجموعه های مسکونیواحدهای همسایگیپارک های شهریخیابان های شهری

1 Barton2 Glass
3 Systematic Review
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پژوهش  این  از  آمــده  به  دست   بــاالی اطالعات  از دقت و صحت 
است. درنتیجه سه هزار و 5١0 مورد مطالعه فاصله از خطا مقدار 
مناسب و قابل توجهی است. در این پژوهش روندها و فنون ذیل 

گرفتند: به  منظور افزایش روایی و پایایی تحقیق در مرکز توجه قرار 
کانون توجه قرار  یافته های مطالعات قبلی در  از  ١(طیف وسیعی 

گرفت.
2(فهرست آثار انتخاب  شده از حیث علمی بودن، به نظر سه نفر از 

اعضای هیئت  علمی آشنا با موضوع رسید.
داور  ســه  کــه  شــد  تأیید  صـــورت  ایــن  بــه  3(اعتباربخشی نتایج 

کاربرگ های استخراج  شده را با متن مقاالت تطبیق دادند.
برای  4(ایــجــاد کدهای مفهومی اولیه: در ایــن مرحله از پژوهش 
 )Fini et al., 2009: گــردآوری داده ها از مقاالت از پروتکل پریسما١
مقاله   40 حــدود 230 کد مفهومی اولیه از  گردید.  استفاده   381(

معرفی شده، احصاء شد.
5(شکل گیری زمینه های فرعی )مؤلفه ها(: این مرحله، شامل دو 
مرحله بازبینی و تصفیه و شکل دهی به زمینه های فرعی است. با 
انجام این دو مرحله، 49 مؤلفه حاصل گردید. در جدول شماره 4 

نمونه هایی از کدهای استخراج  شده معرفی می شود.

و  پژوهشی  طرح های  به  دسترسی  که  ازآنجایی   اما  شــود؛  اقــدام 
پایان نامه ها در موارد بسیاری برای پژوهشگر با محدودیت رو به رو 
مطالعه  طریق  از  موضوع  ادبیات  بررسی  با  کار  زمینه  بود،ابتدا 
اسنادی آغاز و سپس منابع الزم جست وجو شد. پس از بررسی، 
9٨ اثر با بیشترین ارتباط محتوایی با موضوع تحقیق انتخاب شد. 
با غربالگری مقاالت، 40 مقاله )20 مقاله داخلی و 20 مقاله خارجی( 
با موضوع و روش تحقیق  مرتبط   ١397 تا   ١3٨5 زمانی  بــازه  در 
تعداد  درستی  میزان  بررسی  بــرای  فراتحلیل،  در  انتخاب  شــد. 
مطالعات، فراتحلیلگران تفاوت های مطالعات را از لحاظ اندازه اثر 
گم شده  آزمون می کنند )Li, 2010: 310( . رزینتال تعداد مطالعات 
)با میانگین اثر صفر( پیشنهاد می کند؛ یعنی تعداد مطالعات مؤید 
گر به تحلیل اضافه شود، از لحاظ آماری یک اثر  که ا فرضیه صفر 
کوبپر این  کلی غیر معنادار به دست آمده و نتیجه را تغییر می دهد. 

کامل بی خطر نامیده است. تعداد را تعداد نا
 با توجه به جدول شماره3، می بایستی سه هزار و 5١0 مطالعه دیگر 
بررسی شود تا مقدار p دوسویه ترکیب  شده از 0.05 تجاوز نکند. به 
این معنی که باید سه هزار و 5١0 مطالعه دیگر انجام شود تا در نتایج 
کی  نهایی محاسبات و تحلیل ها، خطایی رخ دهد و این نتیجه حا

کاملبیخطر(کالسیک جدولشماره3:محاسباتNایمن)تعدادنا

18.46191مقدار Z برای مطالعات مشاهده  شده
0.00000مقدار p برای مطالعات مشاهده  شده

0.05000آلفا
2.00000باقیمانده )دنباله(

Z1.95996 برای آلفا
40تعداد مطالعات مشاهده  شده

که مقدار P را به آلفا می رساند گمشده ای  3510تعداد مطالعات 

جدولشماره4:نمونههاییازکدهایمفهومیاستخراجشدهازچهارمقالهموردبررسی

کد مفهومیمتن انتخابینویسندگاننام مقاله
 A Study on the Effective Factors

 in the Vitality of Residential
Complexes

 The Case Study of Azadegan,
Lakan and Golsar

Residential Complexes in Rasht

)Babaei
et al: 2015: 55(

کمال می شود. سرزندگی توانایی شناختی  از نظر ارسطو، حیات و رفاه انسان منجر به 
کنند. برخی از خصوصیات  کمک می کند تا با محیط خود تعامل برقرار  که به مردم  است 
که بر روی سرزندگی تأثیر می گذارد. ازجمله درک  به عنوان منابع روان شناختی است 

کارایی و پایداری. وقایع و محیط، انعطاف پذیری، سازگاری و 

انعطافپذیری
سازگاری
پایداری

کاراییمحیط

عوامل مؤثر بر سرزندگی در بهبود 
کیفیت زندگی در مجموعه های 

مسکونی

)اسفندیاری
و همکاران، 1395: 

)6

در لغت نامه شهرسازی رابرت کوان، سرزندگی و زیست پذیری در کنار هم آمده و به عنوان 
کز شهرهای موفق تعریف شده است. سرزندگی در مؤلفه های ذهنی کیفیت محیط،  مرا
کنان، سرزندگی فعالیت ها و سرزندگی حرکت افراد پیاده است و در  مشتمل بر نشاط سا

آن حضور تعداد قابل توجهی از افراد )متنوع به لحاظ سن و جنس( مشاهده می شود.

سرزندگیفعالیتها
کمجمعیتی ترا

سن
جنس

vitality of flat outdoor space
)Abdul Aziz

et al: 2011: 404(

افزایش پتانسیل  در واحد همسایگی و محیط محله باعث می شود تا افراد زمان 
بیشتری را در محوطه بگذرانند و وابستگی معنی دار در جامعه محلی افزایش می یابد. 

محوطه های فضای باز و فضاهای نیمه خصوصی نیز بر تعامل اجتماعی در میان 
همسایگان تأثیر می گذارد.

کیفیتفضایمسکن
تعامالتومشارکت

اجتماعی

 The Cause and Evolution of
Urban Street Vitality

 under the Time Dimension:
Nine Cases of Streets in

Nanjing City, China

)Xu et al: 2018:1(

یک محیط شهری می تواند بسیاری از فضاهای مرتبط با خود را تحت تأثیر پیشرفت 
اجتماعی قرار می دهد. فضاهای عمومی شهری، دیدگاه قابل توجهی نسبت به زندگی 

عمومی دارند. خیابان ها، به عنوان یکی از بزرگ ترین فضاهای عمومی شهری، یک 
کلیدی در  کانون عمیق اجتماعی و انسانی دارند. انعطاف پذیری خیابان یک مسئله 
مطالعه فضای عمومی شهری و ایجاد یک محیط عمومی مبتنی بر مقیاس انسانی و 

نیازهای افراد است.

انعطافپذیری
تنوع

فعالیتهایخیابانی
مقیاسانسانی

1 Prisma
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4 بحثویافتهها.
محتوایی  و  ساختاری  بخش  دو  در  رو  پیِش  پژوهش  یافته های 
ارائه شده اند. بخش ساختاری وضعیت عمومی مطالعات در حوزه 
سرزندگی را بررسی می نماید. بخش محتوایی پژوهش نیز عواملی 
که بیشترین تأثیر را بر افزایش سرزندگی داشته اند، به تفصیل مورد 

بررسی قرار داده است.

4.1.تحلیلساختاریمقالهها
در  شــده  مطالعه  مقاله های  عمومی  مشخصات  بخش،  ایــن  در 

نشریات موردمطالعه به شرح زیر است.
با حــوزه تخصصی مجریان  ارتباط  با جــدول شماره6 در   مطابق 
پژوهش از میان 40 مقاله )20 مقاله داخلی و 20 مقاله خارجی(، 
27 مقاله در حوزه شهرسازی و ١3 مقاله در حوزه معماری به انجام 
کی از نیاز توجه بیشتر به موضوع سرزندگی  رسیده اند. این امر حا

و  شد  استفاده   CMA2 نرم افزار  از  اطالعات  تجزیه وتحلیل  بــرای 
اندازه  برای تفسیر  گردید.  انــدازه اثر١ هر یک از متغیرها محاسبه 
اثر از جدول کوهن2 بهره گرفته شــد)Zhao, 1991: 383(. در روش  
جــدول  تبدیل مــی شــود. در   r ــا بــه شــاخــص  ــاره ه آم فراتحلیل، 
می شود. برای  داده  نمایش  اثر  ــدازه  ان معنی  و   r مقدار  شماره5 
تحلیل استنباطی داده ها نیز ابتدا فرضیات فراتحلیل بررسی شد؛ 
گر،  که به کمک نمودار قیفی3 و روش رگرسیون خطی ا به  طوری  
گردید.  خطای انتشار4 و با آزمون Q، ناهمگونی5 مطالعات ارزیابی 
سپس با استفاده از روش رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیره، 
سپس  و  مستقل  متغیرهای  یکایک  بین  ارتــبــاط  مــیــزان  ابــتــدا 
یعنی  وابسته  با متغیر  ابعاد مختلف  در  کلیه متغیرهای مستقل 
سرزندگی برای تبیین سرزندگی محیطی فضاهای باز مورد ارزیابی 
که باید به  صورت  گرفتند. روش فراتحلیل دارای مراحلی است  قرار 

گیرد. پیوسته مطابق نمودار شماره2 انجام 

)Mohammadpur, 2010: 72( :نمودارشماره2:مدلمفهومیازروشتحقیق-مأخذ

جدولشماره5:توزیعطبقاتاندازهاثربرمبنايبرآوردآمارهها

مقدارdمقدارrمعنياندازهاثر
>0.5>0.3اندازهاثرکم

0.5-0.30.8-0.5اندازهاثرمتوسط
0.8>0.5>اندازهاثرزیاد

1 Effect size
2 Cohen
3 Funnel plot

4 Publication bias
5 Q tset for heterogeneity
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کیفیت متون  بسندگی مبانی نظری ارائه شده در مقاله ها از منظر 
پژوهش  اهــداف  و  شــده  بیان  نظری  مبانی  بین  ارتباط  نظری، 
از  نتایج بررسی، ١6 مقاله  با توجه به  گرفت.  نیز موردبررسی قرار 
منظر بسندگی مبانی نظری از منابع به روز و دسته نخست بهره 
گرفته بودند و ساختار مطالب ارائه شده در راستای پاسخگویی به 

گرفته بود.  اهداف اصلی مقاله در ارتباط با سرزندگی شکل 

که این روند در طول  گفتنی است  گرایش معماری دارد. البته  در 
زمان برای متخصصان معماری روندی افزایشی بوده و بیشترین 
چنانچه  گرفته است.  استقبال در سال های 20١5-20١7 صورت 
مورد  مخاطب  فصلنامه های  تخصصی  گــروه  منظر  از  مهم  ایــن 
گروه  گروه شهرسازی با 3١ مقاله باالترین سهم و  گیرد،  توجه قرار 

معماری با ُنه مقاله در جایگاه بعدی قرار دارند.

جدولشماره6:رویکردنظریغالبمقالههایموردبررسی

درصدتعدادکدهامقولهها

حوزه تخصصی مجریان پژوهش
2767.5شهرسازی
١332.5معماری

گروه فصلنامه چاپ  شده
3١77.5شهرسازی
922.5معماری

بسندگی مبانی نظری
١640خوب

١٨45متوسط
6١5ضعیف

زمینه سرزندگی دارای فرضیه و حــدود 20 درصد  در  شــده  مــرور 
)٨هشت مورد( در این زمینه فاقد فرضیه اند. با توجه به اهمیت و 
فرضیه در تحقیقات تحلیلی به خصوص تحقیقات عّلی و تحلیلی، 

الزم است تحقیقات انجام  شده فرضیه داشته باشند.
با توجه به جدول شماره9، در مقاالتی با مطالعه موردی واحدهای 
که برخالف تصور  گردیده  همسایگی بیشترین عوامل در آن مطرح 
عوامل  باشد،  بزرگ تر  مقیاس  هرچه  می رسد  نظر  به  زیــرا  اســت؛ 
بیشتری مطرح می شوند. این امر می تواند به خاطر وجود تنوع 
فضایی در این مجموعه ها و مجتمع های مسکونی باشد؛ زیرا این 
فضای  و  شهری  فضاهای  بین  مفصلی  فضای  می توانند  فضاها 
در  گون تر  گونا عوامل  به کارگیری  نیازمند  پس  خصوصی  باشند، 
تفکیک  به  شماره3  نمودار  در  هستیم.  فضاها  این گونه  طراحی 

درصد فراوانی هریک از عوامل شرح داده می شود. 

ج در جدول شماره7، روش توصیفی_تحلیلی  براساس نتایج مندر
با 55 درصد )22 مورد( شایع ترین روش مطالعه در تحقیقات مرور 
کتابخانه ای  اسنادی  روش هــای  بعدی،  مراتب  در  است.  شده، 
و عّلی_مقایسه ای هرکدام با ١2.5 درصد )پنج مورد( و روش های 
توصیفی و تحلیل ثانویه هرکدام با 7.5 درصد )سه مورد( رتبه بندی 
می شوند. بیشترین تحقیقات با روش اسنادی، توصیفی_تحلیلی 
از  مـــورد(  )دو  انــدکــی  تــعــداد  تنها  و  انــجــام  شــده  ثانویه  تحلیل  و 
کیفی و میدانی  با روش  تحقیقات مرور شده در زمینه سرزندگی 

گرفته است. صورت 
براساس یافته ها، ٨7.5 درصد )35 مورد( از تحقیقات مرور شده 
که  کالن مثل مقیاس شهر قرار دارند. این در حالی است  در سطح 
فقط ١2.5 درصد )پنج مورد( تحقیقات انجام  شده واحد تحلیل 
همچنین،نتایج  دارنــد.  مسکونی  فضاهای  مانند  خرد  سطح  در 
جدول شماره ٨نشان می دهد که 80 درصد )32 مورد( از تحقیقات 

جدولشماره7:توزیعفراوانيودرصديبرحسبروشتحقیق

درصدتعدادروشتحقیق
37.5توصیفي

2255توصیفي_تحلیلي
5١2.5اسنادی_کتابخانه اي

37.5تحلیل ثانویه
5١2.5علی_مقایسه اي

25کیفی
40١00جمع کل

جدولشماره8:توزیعفراوانيودرصديبرحسبواحدتحلیلووضعیتفرضیه

واحدتحلیل
35٨7.5کالن
5١2.5خرد

40١00جمع کل

وضعیتفرضیه
32٨0دارای فرضیه

٨20فاقد فرضیه
40١00جمع کل
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جدولشماره9:توزیعمتغیرهایمستقلموردمطالعهدرفضاهایباز
سرزندگیمحیطیدرفضاهایبازشهری

فضاهایبازمجموعه
مسکونی

واحدهمسایگی پارک خیابان شهری
انواعفضایباز

عوامل
• • مساحت فضای باز
• • • کم سکونتی ترا
• • • • • مشارکت و تعامالت اجتماعی
• • • • • فضای سبز
• • • • • دسترسی
• • • • کم جمعیتی ترا

• کاربری زمین
• • • • قابلیت پیاده روی/ دوچرخه سواری
• • • • مقیاس انسانی
• • • • طراحی منظر
• • • قیمت زمین
• • • اشتغال
• • • رنگ
• • • • • نورپردازی
• • • • • ایمنی و امنیت
• • • • تنوع
• • • • نفوذپذیری
• • • • انعطاف پذیری
• • • خوانایی
• • • • آسایش
• • • • • عدم آلودگی هوا و صوت
• • • فضاهای مکث
• • • • • شادی بخش بودن
• • • وضوح
• • • • • پاسخ گویی به انتظارات و نیازها
• • کالبد بنا فرم و 
• • • • • فضای تفریحی، خدمات
• • • • • بهداشت
• • • سواد
• • • • اقلیم
• • • • • سازگاری
• • • هویت
• • • درآمد
• • • • • جنس
• • • • • سن
• • • • مالکیت
• • • • • مبلمان
• • فضایی برای برگزاری جشن
• • • • پارکینگ
• • • • زیبایی شناسی
• • • پیوستگی

• • آموزش
• • • • • تأسیسات و تجهیزات

• • • فعالیت های تجاری
• • فعالیت های اداری

• • • کز فاصله تا مرا
• • • • • کارایی

• • • فاصله تا ایستگاه حمل و نقل
• • • • کف سازی

نمودارشماره3:درصدفراوانیعواملدرفضاهایباز
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مدل تصادفی استفاده کرد. درواقع، این آزمون بیانگر این است که 
متغیرهای سرزندگی متفاوتند و بایستی از متغیرهای تعدیل گری 

کردن علت تفاوت واریانس استفاده نمود. برای مشخص 

4.2.1.بررسیفرضسوگیریانتشار
بخش دیگر فرایند فراتحلیل، بررسی خطای انتشار است. یکی 
از مشکالتی که موجب می شود اعتبار نتایج فراتحلیل مخدوش 
شود، دسترسی نداشتن محقق به تمام مطالعاتی است که درباره 
موضوع مدنظر انجام شده اند. برای بررسی این فرض، از نمودار 
که در آن اثر  قیفی )معمول ترین روش شناسایی سوگیری انتشار، 
مداخله برآورد شده از هر مطالعه در مقابل اندازه نمونه آن مطالعه 

گر١ است.  رسم می شود( و روش رگرسیونی ا
نظر تفسیری در نــمــودارهــای قیفی،  از  شــمــاره4  ــمــودار  ن طبق 
مطالعاتی که در باالی قیف جمع می شوند، سوگیری انتشار ندارند؛ 

4.2.تحلیلمحتواییمقالهها
خطای  و  شــده  انــجــام  مطالعات  بــودن  همگن  قسمت  ایــن  در 
مدل  تعیین  بـــرای  ــد.  ــردی گ بــررســی  مطالعات  مــیــان  در  انــتــشــار 
کننده، آزمون های  نهایی و اطمینان از وجود متغیرهای تعدیل  
ناهمگنی انجام شد )جــدول شــمــاره10(. در این آزمــون به شرط 
بررسی ها  در  و  انتخاب  تصادفی  مدل  معنادار،  ناهمگنی  وجــود 
وابسته،  و  مستقل  متغیر  بین  روابــط  ماهیت  که  می شود  فرض 
از  حاصل  نتایج  براساس  می پذیرد.  تأثیر  کننده  تعدیل   متغیر  از 
که با اطمینان 99 درصد،  گفت  آزمون )Q=66.236 ، p=0.00( باید 
فرض صفر مبنی بر همگن بودن مطالعات انجام  شده رد و فرض 
ناهمگونی میان پژوهش ها تأیید می شود. از این گذشته، شاخص 
کنش ها   27 درصد از پرا

ً
که حدودا مجذور I مؤید این مطلب است 

واقعی و ناشی از کل مطالعات حاضر و ناهمگنی آنهاست؛ بنابراین 
تلفیق آنها با مدل اثر ثابت موجه نیست و برای ترکیب نتایج، باید از 

Qجدولشماره10:نتایجحاصلازآزمون

شاخص آماری
مقدار آزمون

)Q(
درجه آزادی

)Df(
سطح معناداری

)P-Value(
)

66.2364٨0.04227.532نتایج

نمودارشماره4:نمودارقیفیبرایبررسیخطایانتشار

گر 4.2.2.نتایجروشرگرسیونخطیا
در نبود سوگیری انتشار انتظار می رود اثر استاندارد خط رگرسیونی 
گر برش خط  که برشی از خط رگرسیون اصلی است. ا کند  را ایجاد 
ممکن  آن  علت  باشد،  داشته  تفاوت  مدنظر  سطح  رگرسیونی با 

است سوگیری انتشار باشد. 
برابر  گر )جدول شماره11(، برش  ا رگرسیون خطی  نتایج  براساس 
به  با 0.087 است.  برابر  اطمینان 95 درصــد،  فاصله  و  با 0.275 
که مقدارP  یک دامنه 0.465 و دو دامنه 0.933 است،  دلیل آن 

اما هرچه مطالعات به سمت پایین قیف کشیده می شوند، خطای 
استاندارد آنها زیاد می شود. نتایج حاصل از نمودار قیفی وارونه، 
تقریبًا تداعی کننده تقارن نسبی مطالعات انجام  شده است؛ اما در 
این خصوص، قضاوت صریحی انجام نمی شود و برای اطمینان 
گر  بیشتر، باید از آزمون های مرتبط مانند روش رگرسیونی خطی ا
بودن  متقارن  بیانگر  استفاده کرد. در این روش، فرض صفر 
نمودار قیفی و سوگیری نداشتن انتشار اطالعات و فرض خالف 

بیانگر نامتقارن بودن نمودار قیفی و سوگیری انتشار یافته هاست.

گر جدولشماره11:نتایجحاصلازبررسیروشرگرسیونخطیا

سطح معناداری )t-Value()P-Value(خطای استاندارد)SE(برش)B(شاخص آماری
دو دامنهیک دامنه

0.2753.١600.0٨70.04650.933نتایج

1 Egger,s linear regression method
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براساس اطالعات نمودار شماره5 و جدول شماره١2 مقدار)Q( به 
میزان 99 درصد از نظر آماری معنادار است. با افزایش متغیر سال 
کاهش  نشان دهنده   )Q(آزمــون از  نتایج حاصل  پژوهش،  انجام 
افزایش  اثر  انــدازه  و   10.874 به   122.814 از   )Q( مقدار  چشمگیر 
گذر زمان شدت رابطه مستقیم  یافته و معنادار است؛ بنابراین با 

بین متغیرهای موردمطالعه و سرزندگی افزایش می یابد.

فرض صفر مبنی بر متقارن بودن نمودار قیفی و سوگیری نداشتن 
توجه بــه نتایج حاصل از ناهمگونی  بــا  انتشار تأیید مــی شــود. 
مطالعات در ایــن قسمت سعی بر ایــن اســت که بــرای مشخص 
کردن این ناهمگنی از متغیر تعدیل کننده استفاده شود تا از این 
در این  بین مطالعات مشخص شــود.  واریــانــس  طریق، تفاوت 
پژوهش از متغیر سال انجام پژوهش )متغیر کمی( به صورت متغیر 

تعدیل کننده استفاده شده است.

نمودارشماره5:نتایجمتارگرسیونبرایهریکازمطالعات

جدولشماره12:نتایجمتارگرسیونبراساستعدیلگریمتغیرسالانجام

تلفیق با سال های انجام پژوهش ها

برآورد ناهمگنی

 )Q( )Df( )P-Value(

١0.٨74١0.000

پژوهش، مدل مناسبی برای تبیین متغیر وابسته )سرزندگی( است. 
گر تأثیر متغیرهای  که ا همچنین میزان مقدار ثابت نشان می دهد 
کنترل شود، مقدار پایه سرزندگی محیطی برابر با 955.١  مستقل 
گفتنی است، متغیر ایمنی و امنیت نخستین متغیری بود  است. 
که وارد مدل شده و بیشترین رابطه را با سرزندگی دارد و فرم و کالبد 
کمترین رابطه را  که وارد مدل شده و  بناها، آخرین متغیری بود 
با سرزندگی دارد. مقدار t و سطح معناداری نشان دهنده اهمیت 
قدر  گر  ا که  ترتیب  بدین  اســت.  مدل  در  متغیر  هر  حضور  نسبی 
کوچکتر  مطلق مقدار t بیشتر از 2.884 باشد، سطح خطای آن 
از 0.01 خواهد بود. درنتیجه متغیر موردنظر تأثیر آماری معناداری 
در تبیین تغییرات متغیر وابسته دارد. بر این اساس، متغیرهایی 
که وارد مدل شده اند، تأثیر معناداری در تبیین سرزندگی محیطی 

دارند و تأثیرات متغیرهای دیگر تقریبًا ثابت است.
کلی، یافته های پژوهش حاضر در دو بخش موردبررسی  درحالت 
در بخش ساختاری مقاالت، مشخصات عمومی  قرار می گیرند. 
مقاالت مطالعه شده در حوزه سرزندگی مورد بررسی قرار گرفت و 
مشخص گردید که 80 درصد از مقاالت دارای فرضیه و 20 درصد 
مــقــاالت فاقد فرضیه هستند کــه نشان دهنده مــیــزان اهمیت 
فرضیه در بررسی متغیرهای موردسنجش در سرزندگی است 
کتشاف متغیرهای  و بیشتر به راستی آزمایی پرداخته شده تا ا

4.2.3.تحلیلرگرسیونخطیمتغیرها
یکایک  بین  ارتباط  رگرسیون چند متغیره، میزان  اجــرای  از  قبل 
متغیرهای مستقل با متغیر وابسته یعنی سرزندگی بررسی شده و 
از آماره دوربین_واتسون1 برای سنجش مستقل بودن همبستگی 
که  آماره  نشان می دهد  باقیمانده ها استفاده شده است. نتایج 

باقیمانده ها با هم همبستگی ندارند و مستقل از هم هستند.
نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی ساده )جدول شماره١3( 
کل متغیرها، متغیر ایمنی و امنیت  که از میان  کی از آن است  حا
بیشترین و سپس مشارکت و تعامالت اجتماعی مؤثرترین متغیر 
بر  را  تأثیر  کمترین  بنا  کالبد  و  فــرم  و  اســت  محیطی  سرزندگی  بر 

سرزندگی محیطی دارد.

4.2.4.تحلیلرگرسیونچندمتغیره
کلیه  ورود  بـــرای  گــام بــه گــام  روش  از  متغیره  چند  رگــرســیــون  در 
متغیرهای مستقل برای تبیین سرزندگی محیطی استفاده شده 
نشان  که  است  با 99.١  برابر  واتسون  دوربین  آمــاره  مقدار  است. 
می دهد باقیمانده ها با هم همبستگی ندارند و از هم مستقل اند.

رگرسیون  مدل  همبستگی  ضریب  شماره14،  جــدول  به  توجه  با 
تبیین سرزندگی محیطی  برای  بررسی  گام به گام متغیرهای مورد 
که مدل رگرسیونی  برابر با 0.372 است. مقدار F داللت بر آن دارد 
1 Durbin-Watson
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جدولشماره13:رگرسیونهرکدامازمتغیرها

فراوانی متغیرهای سرزندگی در فضاهای باز

فراوانی

حد 
ن

پایی

حد باال

س
واریان

متغیر

ف
ردی

فراوانی

حد 
ن

پایی

حد باال

س
واریان

متغیر

ف
ردی

1 0.000 0.028 2.21 کالبد بنا فرم و  26 8 0.072 0.550 0.25 مساحت فضای باز 1
١2 0.090 1.489 0.050 فضای تفریحی، خدمات 27 5 0.055 0.734 0.41 کم سکونتی ترا 2
9 0.075 0.515 0.23 بهداشت 28 28 0.080 0.271 0.09 مشارکت و تعامالت اجتماعی 3
4 0.027 0.467 0.52 سواد 29 18 0.040 0.183 0.14 فضای سبز 4
7 0.030 1.544 1.01 اقلیم 30 26 0.016 0.080 0.16 دسترسی 5
4 0.30 1.544 1.01 سازگاری 31 12 0.081 0.441 0.18 کم جمعیتی ترا 6
9 0.30 1.544 0.52 هویت 32 1 0.023 5.999 2.00 کاربری زمین 7

4 0.37 0.467 0.50 درآمد 33 11 0.032 0.203 0.22
قابلیت پیاده روی/ 

دوچرخه سواری
8

2 0.090 1.489 0.51 جنس 34 7 0.124 1.051 0.29 مقیاس انسانی 9
2 0.051 0.856 1.00 سن 35 3 0.025 0.619 0.69 طراحی منظر 10
4 0.030 ١.544 0.5 مالکیت 36 2 0.007 ١.95٨ 2.02 قیمت زمین ١١
4 0.037 0.467 ١.00 مبلمان 37 9 0.036 0.266 0.25 اشتغال ١2

4 0.090 ١.4٨9 ١.02
فضایی برای برگزاری 

جشن
3٨ 3 0.073 ١.٨5١ 0.67 رنگ ١3

2 0.051 0.٨56 0.5 پارکینگ 39 ١١ 0.١49 0.٨36 0.١9 نورپردازی ١4

4 0.052 2.659 0.69 زیبایی شناسی 40 3١ 0.179 0.537 0.07 ایمنی و امنیت 15
2 0.090 ١.4٨9 ١.02 پیوستگی 4١ ١7 0.163 0.691 0.12 تنوع 16
2 0.052 2.659 ١.00 آموزش 42 ١2 0.153 0.803 0.17 نفوذپذیری 17
4 0.016 0.٨5٨ ١.00 تأسیسات و تجهیزات 43 5 0.104 1.282 0.4 انعطاف پذیری 18
3 0.090 ١.4٨9 ١.00 فعالیت های تجاری 44 7 0.124 1.051 0.29 خوانایی 19
2 0.023 0.999 2.00 فعالیت های اداری 45 ٨ 0.040 0.320 0.27 آسایش 20
2 0.042 ١.070 0.65 کز فاصله تا مرا 46 4 0.033 0.564 0.52 عدم آلودگی هوا و صوت 21
2 0.023 5.999 2.00 کارایی 47 9 0.039 0.349 0.31 فضاهای مکث 22

2 0.052 2.659 1.00
فاصله تا ایستگاه 

حمل و نقل
48 2 0.037 0.218 0.2 شادی بخش بودن 23

2 0.154 0.215 2.00 کف سازی 49 2 0.041 0.297 0.25 وضوح 24
- 50 3 0.027 0.467 0.52 پاسخ گویی به انتظارات و نیازها 25

جدولشماره14:مدلرگرسیونیگامبهگاممتغیرهایمستقلبرایتبیینسرزندگیمحیطی

مقدار ثابتسطح معناداریمقدار آزمونTمقدار آزمونFضریب تعیین)R Square(ضریب همبستگیRمدل
0.3720.13837.2242.٨٨40.0001.955گام به گام

ایمنی و امنیت با واریانس 0.07 و مشارکت اجتماعی با واریانس 
 0.09بیشترین تأثیر را در حوزه سرزندگی دارا هستند و می توان 
دریافت که کاربرد فضاهای باز عمومًا از جنس امنیت و ایمنی و 
به این معنا که با  اســت؛  مــراودات اجتماعی، تجمع شهروندان 
ایجاد امنیت در فضاهای باز شهری، می توان اوج تجلی مکانی 
حیات شهروندان را به نمایش گذاشت. در رگرسیون چند متغیره، 
که نشان می دهد  مقدار آماره دوربین واتسون برابر با ١.99 است 
باقیمانده ها با هم همبستگی ندارند. بر این اساس، متغیرهایی 
که وارد مدل شده اند، تأثیر معناداری در تبیین سرزندگی محیطی 
تأثیرات متغیرهای دیگر تقریبًا ثابت است. همچنین در  دارند و 
بررسی سطوح مختلف مقاالت، برخالف تصور میزان سرزندگی 
در واحدهای همسایگی از همه بیشتر و در پارک های شهری کمتر 

است که این امر باید مورد توجه برنامه ریزان و طراحان باشد.

رفته در تحقیقات مربوط به  جدید. بیشترین نوع روش به  کار 
تحقیقات توصیفی_تحلیلی با درصد فراوانی 0.55 و کمترین نوع 
روش تحقیق مربوط به تحقیقات به شیوه کیفی با درصد فراوانی 
پنج درصد است که این امر نشان دهنده شیوه بررسی سرزندگی 
و راستی آزمایی متغیرهای آن است. بیشتر مقوله های کار شده 
در حوزه های شهرسازی با درصد فراوانی 67.5 درصد و معماری 
که نشان دهنده اهمیت بیشتر سرزندگی در  با درصد 32.5 است 
در بخش تحلیل محتوایی مقاله به وسیله  است .  حوزه شهری 
آزمون ناهمگنی مشخص گردید که به میزان 99 درصد ازنظر آماری 
گذر زمان  که بیانگر سنجش متغیرهای بیشتر در  معنادار بــوده 
است و در بخش سوگیری با فاصله اطمینان 95 درصد، متقارن 
با توجه به  را نشان مــی دهــد.  بــودن و عــدم سوگیری مطالعات 
رگرسیون گام به گام هرکدام از متغیرها مشخص گردید که به ترتیب 
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میزان  کمترین  و  باشد  حــوزه  ایــن  در  مختلف  طراحی های  در 
برای  فضا  کالبد  و  فــرم  در  طراحی  اولویت بندی های  در  توجه 
درمجموع مــی تــوان گفت که مبانی  باشد.  محیطی  سرزندگی 
نظری موجود در این حوزه در مطالعات هنوز به عمق و گستردگی 
موردنظر دست نیافته اند. پژوهش در این حوزه نیازمند تعمیق 
و ساماندهی است. موضوعات پژوهشی، چارچوب های نظری و 
دستاوردهای نظری پژوهش باید مورد تجدیدنظر روش شناختی 
دستیابی به  دقت علمی  قرار گیرند و دارای دقت علمی باشند. 
نیز مدیون پژوهش هایی از این قبیل فراتحلیل است تا با رفع 
بر ایــن اســاس می توان به  یابند.  کاستی ها، مطالعات سامان 
برخی از ضعف های موجود در این مطالعات اشاره کرد. بیش از 
نیمی از پژوهش های موجود در این حوزه )60 درصد(، از منظر 
عدم  شدند.  ارزیابی  ضعیف  و  متوسط  نظری  مبانی  بسندگی 
بهره گیری از منابع به روز )دسته نخست( انسجام پایین مطالب 
شــده در مبانی نظری در  ــه  ارائ و عــدم تطبیق ساختار مطالب 
راستای پاسخگویی به اهداف اصلی مقاله ازجمله دالیل مورد 
توجه در این امر بوده  که این امر خود می تواند دلیلی بر ضعف 
با  مطابق  پژوهش  کلی  ــد  رون پایه های نظری پژوهش باشد. 

نمودار شماره6 است.
توصیه های طراحانه همراه با ضوابط برنامه ریزی می تواند برقراری 
کیفیت ظاهری یک فضای باز  ارتباط، سرزندگی، قابلیت تنوع و 

5 نتیجهگیری.
کیفیت زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف  بهبود 
سیاست های عمومی آن جامعه است. سرزندگی محیطی فضاها 
کیفیت زندگی دارد.  که نقش مؤثری در  مهم ترین عاملی است 
مختلفی  عوامل  دارای  می تواند  مختلف  فضاهای  در  سرزندگی 
باشد و همچنین در فرهنگ ها و جوامع مختلف معانی متفاوتی 
که جمع بندی نظری  داشته باشد اما در این مقاله سعی شده 
گیرد.  در حوزه عوامل با توجه به نوع فضاها در تحلیل ها صورت 
سرزندگی در فضاهای باز شهری یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار 
آن  شکل گیری  در  متعددی  عوامل  که  شهرهاست  طراحی  در 
تأثیرگذار خواهند بود و برای پیدایش فضای سرزنده، باید طوری 
با  باشند.  که مردم در آن حضور بیشتری داشته  طراحی شوند 
گرفته در این نوع فضا در جاهای مختلف این  مطالعات صورت 
که برای فراهم بودن زمینه جذب افراد به فضا  گرفته شد  نتیجه 
عوامل  و  عناصر  نخست  باید  فضا  در  آنها  نگه داشتن  سپس  و 
یابند.   حضور  فضا  در  بتوانند  افراد  تا  باشد  موجود  جذب کننده 
که از تحقیقات مختلف استخراج  برای این امر مهم ترین عوامل 
بین  اجتماعی  تعامالت  و  امنیت  و  ایمنی  متغیرهای  گردیده، 
ــه بــایــد در طــراحــی تــمــام بــخــش هــای فــضــاهــا از  ک مـــردم اســـت 
مبلمان شهری تا پیاده روها و... و همچنین نوع خدمات رسانی 
کید  تأ میزان  بیشترین  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  شهری  مدیریتی 

نمودارشماره6:فرایندپژوهشیمقاله
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• کاشت درختان و درختچه ها برای از بین رفتن اشراف از 	
فضاها به واحدهای مسکونی و متناسب با اقلیم.

• گــروه هــای 	 بــازی  بــرای  کافی  فضای  تأمین  و  طــراحــی 
مختلف سنی در پارک های شهری.

• توجه به مقیاس انسانی در فضاهای شهری، به  گونه ای 	
که این فضاها بیش  از حد بزرگ و نامتناهی نباشند.

• توجه به  تناسب ابعاد و ارتقای اجزای فضا در بناهای 	
مجاور و نمادهای بیرونی در خیابان های شهری.

• هماهنگی بین فرم و عملکرد فضاهای شهری.	
• کاربری 	 از  حمایت  و  عملکردی  چند  فضاهای  ایجاد 

مختلط برای ایجادهای مکان های ماندگار و سرزنده.

گردد. در نمودار شماره7 به تفکیک هر یک از  ابعاد،  شهری را سبب 
که  پیشنهادهایی  جمله  از  می گردد.  ارائــه  آن  با  مطابق  راهبردها 
براساس چارچوب نظری و نتایج پژوهش تبیین شده، به شرح زیر 

است:
• تنوع، 	 کثر  حدا بودن  دارا  با  فرهنگی  فضاهای  طراحی 

همنوایی، زیبایی و تداوم بصری چشم اندازها.
• و 	 گروه های مختلف سنی  برای  امن  طراحی فضاهای 

جنسی و فعالیت های فردی و اجتماعی.
• برای 	 خدماتی  کز  مرا در  پیاده  حرکت  به  دادن  اولویت 

تأمین حرکت آزاد عابران پیاده.
• تأمین دسترسی مناسب به حمل ونقل عمومی.	

نمودارشماره7:راهبردهادرچارچوبسرزندگیمحیطیفضاهایباز
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