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Aims Public spaces are very important to urban vitality. Due to their significant role, people ‘s presence, 
social interactions and liveliness, keeps the space alive. Environmental factors play a significant role in 
creating such interaction that affects space. The purpose of this study is to recognize and analyze the 
involved factors influencing the vitality of spaces and also their internal connection in Mashhad city 
spaces.
Methodology The following descriptive research was carried out via implementing a qualitative online 
image‐ based questionnaire in during a 4‐month‐ period man‐to‐man elevation (Jan‐March 2020). 200 
people were selected randomly and presented a questionnaire including 12 out 40 hectic urban spots of 
Mashhad City. Data acquired was evaluated using Chi‐square Test. 
Findings According to the gathered responses,109 distinct attributes that were extracted that were 
conceptually correlated and abridged into seven main. in 7 main categories: qualities of environment, 
elements, physical and formal features, functions, feeling, activities and neighboring uses as the most 
significant environmental factors in formation of social life and vitality of public spaces. Two of the 
aforementioned concepts were human‐ oriented features and the rest were of physical‐ natured.
Conclusion Public space affects the mentality of people through physical and human‐ oriented factors 
of the environment and if it will encourage them to establish social interactions and exchange in case of 
any pleasant feeling, which in‐itself it will lead to the formation of social vitality.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Kaviani E.1 MA,
Afzalian Kh.*1 PhD,
Sahaf M.1 PhD,
Seyedolhosseini SM.1 PhD

*Correspondence
Address: Department of Urbanism, 
Faculty of art and Architecture, 
Mashhad Branch, Islamic Azad 
University, Ostad Yusofi Street, 
Emamieh Boulevard, Ghasem 
Abad, Mashhad, Iran. Postal Code: 
9187147578.
Phone: +98 (51) 36093772
Fax: +98 (51) 36093772
khosrow.afzalian@gmail.com

1Department of Architecture, Fac‐
ulty of art and Architecture, Mash‐
had Branch, Islamic Azad Univer‐
sity, Mashhad, Iran

Article History
Received: September 16, 2020    
Accepted: October 09, 2020        
ePublished: March 18, 2021

How to cite this article
Kaviani E, Afzalian Kh, Sahaf M, 
Seyedolhosseini SM. Evaluation of 
the Factors Affecting the liveliness of 
Mashhad’s Public Spaces Relying on 
Image Perception and Analysis. Geo‐
graphical Researches. 2021;36(1):63
‐73.

Keywords  Vitality, Public Spaces, Environmental Factors

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 11

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13604810701200961
http://'Linking the Quality of Public Spaces to Quality of Life' \(researchgate.net\)
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2008.292
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10902-008-9121-6
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13574809.2013.854695
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13574801003638111
http://tram.mcgill.ca/Teaching/srp/documents/Weina.pdf
https://www.amazon.com/Neighborhoods-Friendship-Networks-Residential-University/dp/0890651205
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013916509334134
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1368431005054798
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=758212
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328711001170?via%3Dihub
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=49054.
https://www.researchgate.net/publication/321890083_Vitality_of_The_Cities
https://www.amazon.com/Death-Life-Great-American-Cities/dp/067974195X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209526351630005X?via%3Dihub
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=112381
http://etheses.lse.ac.uk/id/eprint/169
https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1662466
https://doi.org/10.1017/CBO9780511571213.004
City Sense and City Design: Writings and Projects of Kevin Lynch - Kevin Lynch - Google Books
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275114002017?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02697459550036649
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574809808724418
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195925511000758?via%3Dihub
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11205-011-9939-x
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11263-013-0695-z
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJHMA-07-2019-0070/full/html
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119352
http://dl.lib.mrt.ac.lk/handle/123/15374
https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9780230288027_2
http://hdl.handle.net/1721.1/60690
http://Recognizing City Identity via Attribute Analysis of Geo-tagged Images | SpringerLink
https://georesearch.ir/article-1-992-fa.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهام کاویانی و همکاران  64

  1399 زمستان، 1، شماره 36دوره                                   نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس سرزندگی فضاهای 
عمومی شهر مشهد با تکیه بر ادراک و تحلیل 

 تصویر
 

  MAالهام کاویانی
دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، واحد مشهد، و معماری،  گروه معماری، دانشکده هنر

 ایران

 PhD *خسرو افضلیان
دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، واحد مشهد، و معماری،  گروه معماری، دانشکده هنر

 ایران

 PhD محمدخسرو صحاف
دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، واحد مشهد، و معماری،  گروه معماری، دانشکده هنر

 ایران

 PhD سیدمسلم سیدالحسینی
دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، واحد مشهد، و معماری،  گروه معماری، دانشکده هنر

 ایران

 
 چکیده
بودن شهرها بسیار حائز اهمیت هستند. فضاهای عمومی برای سرزنده اهداف:

سبب حضور، تعامالت اجتماعی و احساس نشاط، باعث  نقش موثر مردم به
های محیط در برقراری این تعامل نقش گردد. ویژگیداشتن فضا میسرزنده نگه

شناخت و ارزیابی عوامل مؤثر در خلق سرزندگی در  پژوهشاین هدف دارند. 
 .بودفضاهای شهری مشهد و رابطه درونی این عوامل 

ه عکس ي، یک نظرسنجی کیفی مبتنی بر اراپژوهش توصيفیاین شناسی: روش
در ساکنان  1399فروردین ا ت 1398بازه زمانی دی است که در صورت آنالین به

نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده و  200. شهر مشهد انجام شد
 نقطه پرتردد شهر مشهد به ايشان ارايه شد. 12تصوير از  40پرسشنامه مشتمل بر 

 شد. استفاده  کایمجذور  ها از آزموندادهبرای ارزیابی 
ویژگی متمایز که به لحاظ مفهومی با یکدیگر در ارتباط بودند  109 ها:یافته

های شکلی و ظاهری، گروه اصلی کیفیات محیط، عناصر، ویژگی 7 استخراج و در
ترین عوامل های همجوار به عنوان مهمها و کاربریعملکردها، احساسات، فعالیت

 ضاهای عمومی قراربودن فگیری احساس سرزندگی اجتماعی و زندهمؤثر در شکل
های انسانی بوده و عوامل ها از جنس ویژگیدو مفهوم از این ویژگی شد. داده

 ند.بوددیگر، کالبدی و فیزیکی 
فضای عمومی از طریق عوامل کالبدی و انسانی محیط بر ذهنیت  گیری:نتیجه

مالت افراد تاثیر گذاشته و در صورت ایجاد احساس خوشایند، آنان را به برقراری تعا
آن، سرزندگی اجتماعی شکل  موجببه نماید که میاجتماعی و مبادله تشویق 

 گیرد.می
 : احساس سرزندگی، فضای عمومی، عوامل محیطهاواژهکلید
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 مقدمه

ناپذیر از شهرنشینی، نقش بخش جداییعنوان یک  به فضای شهری
 Mori]اساسی در زندگی اجتماعی و رفاه اقتصادی ساکنین دارند

et al., 2012]شدن شهرها به مراکز مصرف که با تبدیل . حال آن
برنامه ای که در نتیجه توسعه بیو گازهای گلخانه انرژی و تولید زباله

 ،[Tennakoon et al., 2019] نشده مدیریت شهرهاستو کنترل
بلکه در  ،تنها فضاهای شهری محلی برای زندگی اجتماعی نیستندنه

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، فضاهای عمومی شهرها 
اند. این موضوعات معنا شدهروح و بیمبدل به فضاهایی خشن، بی

ز فضاهای برداری اتا رویکردهای طراحی، ساخت و بهرهسبب شده 
پذیرشدن، بیش از پیش مورد تجدیدنظر ور قابل زیستمنظعمومی به

با مطرح کنون،  تا 70پردازان از دهه بسیاری از نظریه بگیرد. قرار
شدن و نابرابری برانگیز جهانی مسئله چالش از کردن نگرانی

وضوعاتی نظیر تفاوت م [Amin, 2007] اجتماعی مدرنیته
دین، عدم ارتباط شدن فضاهای عمومی از معانی نمافرهنگی، خالی

مناسب بین انسان و محیط، عدم توجه طراحان به دنیای واقعی، 
فقدان حس تعلق و هویت و عدم توجه به کیفیت و تمرکز بر کمیت، 
نادیده گرفتن تعامالت شهری، عدم توجه به مقیاس انسانی و مراتب 

هری و انسان و محیط زیست را عامل بحران فضاهای عمومی ش
شدن به فضاهایی خشن و از روح و معنا و مبدلشدن آنها خالی

 دانستند.هویت میبی
و به  از میان شهرهای ایران، شهر مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ

مذهبی کشور، که علیرغم داشتن -عنوان تنها پایتخت فرهنگی
ای غنی از فضاهای عمومی پویا و های فراوان و پیشینهپتانسیل

ریزی شهری نامتوازن و عجوالنه، از شرایط ل، به دلیل برنامهفعا
است. این موضوع  شده ملی برخورداربحرانی ویژه و کامال قابل تأ

بینی امکاناتی ریزی و پیشدهد شهر مشهد نیازمند برنامهنشان می
مناسب جهت کاهش معضالت اجتماعی است و اصالحات ساختار 

ی این شهر از ضاهای شهر و یا به عبارتی ارتقا حس سرزندگی در ف
 العاده باالیی برخوردار است.اهمیت فوق

با توجه به اهمیت موضوع، پرسش اصلی قابل طرح در این پژوهش 
این است که از منظر ادراک و احساس مردم عوامل مؤثر در سرزندگی 
اجتماعی در فضاهای عمومی کالنشهر مشهد کدامند و ارتباط درونی 

دف اصلی این مطالعه شناسایی آنها چگونه است؟ بر این اساس، ه
و ارزیابی عوامل مؤثر محیطی در ایجاد سرزندگی فضاهای عمومی 

 .استشهر مشهد 

 گردد. یک فضایفضای عمومی به یونان باستان برمیمفهوم 
توانستند در مورد موضوعات دموکراتیک که در آن شهروندان می

 ,Carmona] دولتی و قضایی رای دهند و به گفتگو بپردازند

با بررسی انتقادها نسبت به  [Carmona, 2010] کارمونا. [2014
های ویژگی مدیریت و مالکیت فضاهای عمومی، و با توجه به

کند فضای عمومی بیان میکالبدی، عملکردی و نوع کاربران، 
های تواند هم محیط طبیعی باشد و هم دارای عناصر و ساختمانمی

ها را نیز شامل ها، میادین و پارکخیابانتواند مصنوعی باشد. می
مسکونی، تجاری و عمومی خدمات  هایکه به کاربری حالی شود در

دهد. فضای عمومی به عنوان "فضای باز"، باید امکان برقراری می
جویانه را فراهم نماید به برگزاری تظاهرات و اعتراضات صلح ارتباط،
 [Lynch, 1995]ننمایدکه عملکرد مداوم شهر را مخدوش  طوری

فضای عمومی را یک اتاق وسیع  [Eriksen, 2005] اریکس
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کرده و پیش شرط حضور در آن را حق گفتگوی آزاد  اجتماعی تلقی
نیز  [Cohen et al., 1985]و همکاران  کوهنداند. میبرای مردم 

شرط اساسی برقراری تعامل و تقابل اجتماعی در فضای عمومی را 
 دانند.ن آن میبودبرای زنده

 ,Montgomery] مونتگومریو  [Jacobs, 1961] جیکوبز

به  Vitalityنخستین کسانی هستند که با تاکید بر مفهوم  [1995
تر از معنای سرزندگی در فضای عمومی اشاره داشته و آن را باال

عنوان اولویت زندگی فردی  ریزی شهری بهنیازهای فیزیکی در برنامه
هایی ویژگی [Jacobs, 1961] اند. جیکوبزدادهو اجتماعی قرار 

شده در  ریزیهای برنامهمانند انواع فعالیت های فضایی و فعالیت
 مونتگومریداند. میساعات مختلف روز را نشانه سرزندگی شهر 

[Montgomery, 1998]  که  داندای میرا ویژگیسرزندگی
کند. او همچنین های ناموفق جدا میهای موفق را از مکانمکان

 زندگی فضاهای عمومی را بر سه عامل عوامل مؤثر بر حس سر
اند. در مجموع نظرات این گروه دکلیدی تنوع، فعالیت، و تعامل می

گونه جمع بندی نمود: کنش  را این Vitalityتوان معنای واژه می
اجتماعی متقابل، احساس امنیت و تعلق فرد به فضا، تامین 

های در مناطق شهری، توزیع همگن فعالیتنیازهای مختلف 
فضایی، استفاده فعال از فضاهای باز، نیمه باز و بسته جهت تامین 
نیازهای شخصی و اجتماعی، تأمین شرایط ارگونومیک، توجه به 

مین معیارهای زیبایی شناختی أنیازها در طول دوران زندگی، ت

های به شبکه متناسب با نیازها وتوانایی شهروندان برای دسترسی
از نخستین  [Landry, 2000] الندری [Işiklar, 2017]اجتماعی 

ای پردازانی است که سرزندگی را تعریف کرده و آن را به معننظریه
مرکز و هدایت داند که نیاز به تنیروی خالص و انرژی یک شهر می

 ,Landry] پذیری و قابلیت زیستن داردبرای رسیدن به زیست

 سرزنده شهر کی شناسایی برای را مؤثر عیارم 9. او [2000
 امنیت، و یمنیا دسترسی، تنوع، افراد، مفید مکترا شمارد:برمی

سازمانی  ظرفیت مساعی، کتشری و ارتباط خالقیت، تمایز، و هویت
 Fidler et] و همکاران فیدلر [Khastoo et al., 2010] رقابت و

al., 2011]  ،با بررسی تحقیقات مرتبط با زندگی فضاهای شهری
ارتقا هوشمند فضاها، توسعه حمل و نقل، طراحی سبز، دسترسی 

های مدنی و در واقع به مشاغل، مراکز تفریحی و فعالیتافراد مسن 
در  داند.ریزی فضاهای شهری میارتقا طراحی را در اولویت برنامه

 ,Mahmoudi] ارانو همک محمودیهای اخیر، میان پژوهش

وزه سرزندگی با مورد توجه قراردادن نظریات اندیشمندان ح [2015
های فیزیکی از جمله: کفسازی، نشستن، فضاهای عمومی، ویژگی

پناهگاه و سایبان، روشنایی، عالئم، گیاهان، مجسمه، آبنما، 
عنوان  را به غیرهضا، مدیریت، ترافیک، دسترسی و های فنسبت
بدی" یا "فیزیکی" در فضاهای عمومی قلمداد کرده و های "کالویژگی

سرزندگی فضاهای عمومی با برشمردن برخی از آنها، عوامل مؤثر بر 
 نمایند.را مشخص می

 
 عوامل مژثر بر سرزندگی فضاهای عمومی (1 جدول

 مستند عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای عمومی
مین نیازهای مختلف در مناطق شهری، توزیع أتنوع، فعالیت، تعامل و کنش اجتماعی متقابل، احساس امنیت، احساس تعلق، ت

بسته جهت تامین نیازهای شخصی و اجتماعی، تأمین شرایط های فضایی، استفاده فعال از فضاهای باز، نیمه باز و همگن فعالیت
ارگونومیک، توجه به نیازها در طول دوران زندگی، تامین معیارهای زیبایی شناختی متناسب با نیازها وتوانایی شهروندان برای 

 های اجتماعیدسترسی به شبکه

[Jacobes, 1961] 
[Montgomery, 1998] 
[Işiklar, 2017] 
 

 [Lynch, 1995] جویانهارتباط، برگزاری تظاهرات و اعتراضات صلحبرقراری 

 [Cohen et al., 1985] تعامل و تقابل اجتماعی

 [Landry, 2000] رقابت سازمانی و ظرفیت مساعی، تشریك و ارتباط خالقیت، تمایز، و هویت امنیت، و ایمنی دسترسی، تنوع، تراكم،

سازی و نماها، فضاهای نشستن، محل ها، بناهای خاص، گیاهان و فضای سبز، کفسسات و سازمانوها، موجود مراکز خرید و مغازه
ها، مناسب برای عبور و مرور، تابلو و نمای ساختمان، فضاهای پارک وسایل نقلیه، نورپردازی، تنوع رنگ، ایمنی، امنیت، دستفروش

 ترسیهای مردم، دسآب و هوا، روحیه مردم، فرهنگ، انواع فعالیت
[Khastoo et al., 2010] 

نقل عمومی، خدمات، هوای پاک، بهداشت و سالمت، فعالیت، امنیت، زیبایی، حذابیت، وها، حملبودن، زیرساختمحسوس
 [Leby, 2010] احساسات، ترافیک، تنوع، خوانایی، مناظر طبیعی

 [Fidler et al., 2011] های مدنی به مشاغل، مراکز تفریحی و فعالیت ارتقا هوشمند فضاها، توسعه حمل و نقل، طراحی سبز، دسترسی افراد مسن

های فضا، سازی، نشستن، پناهگاه و سایبان، روشنایی، عالئم، گیاهان، مجسمه، آبنما، نسبتهای کالبدی، فیزیکی: کفویژگی
 [Mahmoudi, 2015] مدیریت، ترافیک، دسترسی

 [Kashef, 2016] های انسانیویژگیپذیری فضایی، تفاوت کالبدی و انعطاف

های با عمر مفید، طراحی جذاب، جدارسازی مناسب، کیفیت پیوستگی مسیر، دسترسی، گنجایش تفریحات جمعی، ساختمان
بان، سازی معلوالن، بهداشت، سایههای بصری، نورپردازی مناسب، مناسبسازی مناسب، جذابیتخدمات، تراکم استفاده از فضا، کف

مجاورت عملکردها،  های محیطی، امنیت، تنوع، فضای سبز، نماد،آلودگی گرفتگی مسیر،سبز، پارکینگ، مبلمان، عدم آبفضای 
 رستوران و کافه، تنوع کسب و کار، رویدادهای فرهنگی

[Fassihi et al., 2020] 

معماران و های رایج یکی از دیدگاه [Kashef, 2016] کاشف
ها، های فیزیکی ساختمانبا زیبایی شناسی و ویژگی شهرسازان را

داند. او در مقاله های شهری مرتبط میا و توسعه بلوکهخیابان

خود، با مرور و جمع بندی نظرات اندیشمندان مختلف بر این باور 
ضاهای شهری به است که مفهوم اصیل و حقیقی سرزندگی در ف

های پذیری فضایی، تفاوت کالبدی و ویژگیعواملی چون انعطاف
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و  فصیحی. [Kashef, 2016] انسانی وابستگی تنگاتنگی دارد
نیز با بررسی عوامل مؤثر بر  [Fassihi et al., 2020] همکاران

بندی نموده و سه بعد عامل را شناسایی و آنها را رتبه 38سرزندگی، 
 اند.نمودهو اجتماعی برای آنها تعیین کالبدی، اقتصادی 

بندی آرا و نظرات مختلف، عوامل مؤثر بر سرزندگی با بررسی و جمع
 شود:مشاهده می 1فضاهای عمومی در جدول 

آنچه که مفهوم  [Veenhoven, 2006] معتقد است وینهوون
کند احساس شادمانی در ارتباطات اجتماعی معنادار می سرزندگی را

پردازان عقیده برخی از نظریهکه به و نشاط افراد در محیط است چنان
شود عامل ایجاد روابط حساس مثبتی که از محیط دریافت میا

معنای  گسترش مبادالت است. در این روابط، اعتماد بهاجتماعی و 
های کیفیت نگرش مثبت فرد به محیط خارجی که یکی از شاخص

آرامش فرد شده  که سبب امنیت و [Kroll, 2011] اجتماعی است
 داشت.  وجب آن تمایل به برقراری ارتباط خواهدم و به

معتقد است فضایی پویا خواهد بود  [Rapoport, 1977] راپاپورت
که روابط بین مردم و اشیا در آن به نحوی برقرار باشد که مردم 

 ,Lang] لنگادراک مناسبی نسبت به آن محیط داشته باشند. 

ی مردم خوشایند نیز معتقد است برای اینکه یک محیط برا [1987
باشد نیازمند برقراری فرایند ادراک و شناخت است که این شناخت 

های نمادین های حسی، ارزشو ادراک مبتنی بر سه موضوع ارزش
در مقاله خود  [Reis, 2010] ریس. استهای فرمال محیط و ارزش
های ظاهری یک مکان را های مختلف، ویژگیگیری از نظریهبا بهره

های های زیباشناسی در دو سطح شامل ویژگیویژگیمربوط به 
حسی شامل رنگ، بو، صدا و بافت در یک سطح و در سطحی دیگر 

ناصر مصنوع و طبیعی فضا های فیزیکی در عمربوط به ویژگی
ازی، های نگهداری و پاکیزگی، پیچیدگی، نورپردداند که به جنبهمی

 پردازد.بافت، پوشش گیاهی و حرکت می
حاضر با در نظرداشتن آراء و نظرات مختلف، مفهوم پژوهش  

های سرزندگی را در مرتبه باالی معنایی آن، شامل توجه به کیفیت
روانی و احساس سرزندگی و -برتر زندگی و توجه به نیازهای روحی

ها حضور یافته و به تعامل داند که در این محیطمینشاط افرادی 
 پردازند. می

 

 
 روابط بین سه حوزه )فضای عمومی شهری، عوامل مؤثر محیطی، سرزندگی(( 1شکل 

 
احساسی است که درواقع، واکنش رفتاری افراد، بر اساس ادراک و 

دود، ه این معنی که اگر فردی آهسته میکنند. باز محیط دریافت می
 غیره زند وکند، لبخند میتماشا میزند، ایستاده و به اطراف قدم می

کند و این ناشی از سات و هیجانات مثبتی را تجربه میپس احسا
 کند.است که از محیط اطراف دریافت می حس خوشایندی

برای توضیح ملموس تر روابط بین سه حوزه )فضای عمومی ، 
و ارائه درک بهتر از فرایند  (ؤثراحساس سرزندگی و عوامل محیطی م

 1ارزیابی محصول نهایی، چارچوبه نظری این پروژه در قالب شکل 
 است.ترسیم شده

 
 شناسیروش

ندهای رویکرد پژوهشی این نوشتار، به علت اینکه مرتبط با فرای
 Burnard et]کیفی است -جتماعی است، رویکردی کمیا-ذهنی

al., 2008] ارزیابی دارد. با توجه به اینکه تصاویر، -و روشی تحلیلی
طیف وسیعی از اطالعات که بیانگر ادراک انسان هستند را شامل 

صورت آنالین  ارائه عکس به شوند یک نظرسنجی کیفی از طریقمی
 ,Poor et al., 2019; Zhou, 2014; Patterson]انجام شد

2014; Salesses et al., 2013; Xiao et al., 2012] افراد  و از
خواسته شد تا احساس خود نسبت به این تصاویر را بیان کرده و 

مشخصات  دالیل ایجاد این احساس را توضیح دهند. عالوه بر آن
اختیاری مورد  صورت پاسخ دهندگان نیز بهشناسی پاسخجمعیت

تا  1398ماه های نظرسنجی در بازه زمانی دیدادهگرفت.  سؤال قرار
 است. آوری شدهجمع 1399ماه سال فروردین
ی طهای آمار توصیفی و آمار استنباشها و نتایج از رویافته در بیان

است تا با ارائه جداول واضح بتوان به اهداف پژوهش  استفاده شده
 های هرسؤال کدگذاری شد، تادسترسی پیدا کرد. در ابتدا گزینه
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به منظور  . در ابتداهای کیفی تبدیل به یک رشته از اعداد شوندداده
های فراوانی ری توصیفی شامل آمارههای آماها از روشتوصیف داده

بودن متغیرها با استفاده . در بخش آماری فرض مستقلدشاستفاده 
 گرفت. چون اسکوئر برای استقالل مورد ارزیابی قرار-از آماره کای

سی توان برر بودن متغیرها را میتوسط این آماره، تنها فرض مستقل
جه به ماهیت شود، با توو مقدار همبستگی مشخص نمیکرد 
کرامر استفاده شد. ضمنا  Vهای هر متغیر از همبستگی و داده

در سطح  SPSS 25افزار تحلیل آماری متحلیل با استفاده از نر 
 است. انجام شده 05/0معناداری 

 حوزه مطالعاتی این پژوهش، نقاط مهم و مرکزی فضاهای جمعی
عکس از  40ها با استفاده از دادهشهر مشهد است.  در بافت میانی

نقطه از میان فضاهای جمعی  12 شده در آوریتصویر جمع 155میان 
تا با مشاهده تصاویر،  شده شده شهر استخراجپرتردد و شناخته

احساسشان را نسبت به فضا بیان کنند. تصاویر به صورت دیجیتالی 
هایی و نیز عکس Google ،Esupmashhadهایی نظیر از وبسایت

دوره  است، با چند شده گرفته که توسط نویسندگان این پژوهش
 دهشدهندگان ارائه و به پاسخنظرسنجی و اصالح، انتخاب شده 

اساس میزان اهمیت و شهرت آنها بر ها تعداد انتخاب نمونهاست. 
صورت هایی با استناد به پژوهشدر شهر مشهد و مقیاس پژوهش و 

 است که با روش مطالعه و تحلیل این نوشتار مطابقت دارد هگرفت
[Poor et al., 2019; Chen, 2009] .تنها چند  2کل شماره ش

نشان  علت محدودبودن گنجایش این نوشتار به ها راعکس نمونه از

 دهد. می
. ورودی 4راه راهنمایی . سه3. میدان احمدآباد 2جانباز  : میدان1

. میدان 6. راسته بلوار احمدآباد 5بوستان شیرین برج سلمان و 
های و ایستگاه اضاهای جانبی از جمله سینما آفریقشریعتی و ف

. خیابان 8های پارک گلستان ورودی . خیابان دانشگاه؛7مترو 
. 10. خیابان ارگ؛ ورودی باغ ملی 9دانشگاه؛ ورودی سینما هویزه 

ان ارگ؛ ورودی . خیاب11خیابان ارگ؛ ورودی خیابان جنت 
ها، در بررسی آوری دادهبرای جمع، . میدان شهدا12دادگستری 
ن داده شد ولی گرادا از هر فضا یک تصویر به مشاهدهآزمایشی، ابت

ه ها و بررسی بازخورد انتقادات نسبت بپس از دریافت پاسخ
 شده تا برای مشاهده و ودن اطالعات تصاویر، تصمیم گرفتهبناقص

ری از امکانات و شرایطی که در آن فضا وجود دارد از تدرک کامل
ها، وضعیت ترافیک، نحوه دسترسی و ها، کاربریجمله: فعالیت

، تعداد تصاویر بیشتری از غیرهو  امکان توقف و حرکت در فضا
با قراردادن هر دو فضا با  زوایای مختلف یک فضا ارائه شود. سپس

د خواسته شد تا هر دو فضا را های مشابه در یک گروه، از افراویژگی
با یکدیگر مقایسه کرده و به سؤاالتی که دربرگیرنده احساسات مثبت 

اساس نامه، بر پرسش یطراحدهند.  پاسخ آنان نسبت به محیط است،
کار  یرا مبنا گالوپ یکه نظرسنج [Bjørnskov, 2010] پژوهش
مسئله  100که در زمینه بیش از  شد، میاست تنظ داده خود قرار

 و ;World Happiness; Happy Planetسرزندگی )از جمله: 
 کند.( در دنیا تحقیق میغیره

 

 
 محدوده پروژهنقشه و تصاویر  (2شکل 
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نفر از متخصصان معماری  7ها و تصاویر، از روایی پرسش برای تاييد
" در فضای سرزندگیو شهرسازی خواسته شد تا سؤاالت مربوط به "

دهند. نظرات متخصصان مورد سنجش  عمومی را مورد بررسی قرار
و تصاویر، ضریب کندال  واقع شد و پس از دو دوره ویرایش سؤاالت

آمد که  دسته ب =0.9Wبا مقدار هماهنگی  SPSS 25افزار در نرم
 دهد.پانل نشان را می اتفاق نظر زیادی بین اعضاء

تعداد کل جامعه آماری  برای تعیین حجم نمونه، با توجه به اینکه
 ,.Khastoo et al]، بر یک پژوهش معتبر داخلی در دسترس است

استناد و براساس  [Chen, 2009] وهش خارجیو یک پژ [2010
نامه به صورت تصادفی، بر مبنای سطح پرسش 200آنها تعداد 

پاسخ  155توزیع شد که از میان آنها  %5و خطای  %95اطمینان 
 (. 2 )جدول مورد قبول واقع شد

 
 اطالعات دموگرافیک پاسخگویان (2جدول 

متغیرنام   درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی 

 جنسیت
5/6 10 ثبت نشده  5/6  5/6  

3/61 9۵ زن  3/61  7/67  
3/32 ۵0 مرد  3/32  100 

 شغل

5/6 10 ثبت نشده  5/6  5/6  
2/3 ۵ بازنشسته  2/3  7/9  

1/16 2۵ آزاد  1/16  8/25  
2/3 ۵ پرستار  2/3  29 
2/3 ۵ پزشک  2/3  3/32  
دارخانه   10 5/6  5/6  7/38  

6/22 3۵ دانشجو  6/22  3/61  
5/6 10 دبیر  5/6  7/67  

2/3 ۵ گرافیست  2/3  71 
5/6 10 مترجم  5/6  4/77  
9/12 20 معمار  9/12  3/90  

7/9 1۵ مهندس  7/9  100 

 سن

سال 25کمتر از   ۵0 3/32  3/32  3/32  
سال 35تا  25بین   ۵۵ 5/35  5/35  7/67  
سال 45تا  35بین   3۵ 6/22  6/22  3/90  

سال 45بیشتر از   1۵ 7/9  7/9  100 

 میزان تحصیالت

5/35 ۵۵ ثبت نشده  5/35  5/35  
2/3 ۵ دیپلم  2/3  7/38  

1/16 2۵ فوق دیپلم  1/16  8/54  
9/83 29 29 ۴۵ فوق لیسانس  

1/16 2۵ لیسانس  1/16  100 

 وضعیت تاهل
8/25 ۴0 ثبت نشده  8/25  8/25  
8/25 ۴0 متاهل  8/25  6/51  
4/48 7۵ مجرد  4/48  100 

  100 100 1۵۵ کل

 هایافته
با بررسی دالیلی که افراد از احساس خود نسبت به فضاها ارائه 

ها این ویژگیهایی متناسب با هر فضا مشخص شد. ویژگی ،دادند
نشان که شامل مفاهیمی است که درک افراد را از تصاویر فضا 

عامل  109ها استخراج و در نهایت کدگذاری پاسخدهد، با می
راه تعداد ها به هم، تعدادی از این ویژگی1ار شناسایی گردید. نمود
 دهد، افراد فضای سبزنشان می 1 نمودار دهد.تکرار آنها را نشان می

بودن فضاهای عمومی اثرگذار بر زنده ترین عاملعنوان مهم را به
با توجه به تعدد تکرار در اند. سایر عوامل نیز کرده شناسایی

 گرفتند. های بعدی قراراولویت

ها در ها و تفاوتبا توجه به شباهتها ویژگیدر مرحله بعد، همه 
بعد معنایی، عملکرد و کاربردشان با توجه به چارچوب نظری 

و  3جدول در  شاخصه تعیین شده 7رده معنایی و  5پژوهش، در 
سپس معناداری آنها از طریق آزمون همبستگی مورد سنجش 

اهمیت هر ویژگی در  برای اینکه مشخص شود که میزان قرارگرفت.
 اساس تعداد دفعات تکرار آنبر  است و اولویت آنها هر فضا چگونه

 است: شده ترسیم 2 کدام است نمودار
ترین عنوان یکی از مهم بهدهد احساسات ن مینشا 2نمودار 
ادراک فضاست. در  شناخت و های انسانی عاملی موثر جهتویژگی

میان فضاهای مذکور، خیابان ارگ در محل ورودی باغ ملی و خیابان 
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های احساسی، دانشگاه در محل پارک گلستان به لحاظ ارزش
 در خیابان ارگ معنادارترین فضاها بودند. ویژگی کیفیت محیط نیز

هم باالترین میزان اهمیت را داراست.  ملی بازدر قسمت ورودی باغ

ترین عاملی که افراد شود احساسات، مهمطور که مشاهده میهمان
داشتن  نگه عامل سرزندهترین آن را ابراز کردند و کیفیت محیط، مهم

 شد. کنندگان شناساییتوسط شرکتمحیط 
 

 
 شهر مشهد یعموم یشده از فضاهادرک یهایژگیو (1نمودار 
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 بندی معنایی عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای عمومیطبقه (3جدول 
 تعداد هاویژگی هاشاخص عوامل معنایی

 کالبد

 کیفیت محیط
هوا، صدا، نور، تراکم، ازدحام، آلودگی صوتی، آلودگی بصری، آلودگی محیط)کثیفی(،  و آب ،سبز

جذابیت بصری، ترافیک، ساکنین محلی، تنوع اجتماعی، خلوت، دنج، بافت، قدیمی، سنتی، 
 خوانایی، سایه، محصوریت، باز بودن، عمق پرسپکتیو

185 
 خودرو، سطل زباله، عالئم، تابلوها، کانیو، دیواره ،نیمکت ،هاالمان عناصر

های ویژگی
 فیزیکی

 روشن، نقشرنگ، جنس، بافت مصالح، سایه ،شفافیت ظاهری
 پذیری، پیچیدگی، سبک، هماهنگی، تشابه، ترتیبارتفاع، نظم، مقیاس، فاصله، انعطاف شکلی

 هافعالیت
 ملی، مراسم مذهبیهایجشن زدن،کردن، گپتماشاکردن، گفتگو مستقیم

87 
 غیرمستقیم

زدن، وقت گذراندن، ایستادن، بوییدن، تعامل، حرکت کردن، کردن نشستن، خوردن، قدمخرید
 تردد

 احساسات
 )معنای محیط(

 مثبت
-امنیت، آسودگی، اعتماد، آرامش، شادی، غافلگیرکننده، تفکر، سکوت، لذت، زیبایی، خاطره

انگیز، آزادی، اختیار، سرزندگی، پویایی، خالقیت، نواز، جذاب بودن، خیالانگیزی، آشنایی، چشم
 حس مثبت، هدفمندی،  هیجان، احترام، سرگرم کننده، فانتزی

130 

 روح، ترس، نفرت، اجبارتفاوتی، خستگی، بیحس منفی، بی منفی

 های همجوارکاربری

 سینما، پارک، رستوران، کافه، باغ تفریحی

29 
 فروشگاه، بازار، خرده فروشی تجاری
 اداری اداری

 ایستگاه قطارشهری، پارکینگ خدماتی

 فضاها عملکرد محیط
رو، خیابان همجوار، ابنیه مجاور، گذرگاه، ورودی، حایل، توقفگاه، مفصل، مسیر، آرایش پیاده

 چیدمان فضا، سهولت دسترسی
28 

    
 ها در هر فضا از نظر مردم براساس تعداد تکرارمقایسه میزان اهمیت شاخص (2 نمودار

 
است که نمودارهای فوق تنها تعداد عوامل و نوع  الزم به ذکر

دهد اما لزوما به این را نشان می هایی را که مردم نام بردندویژگی
معنا نیست که همه فضاهای شهر مشهد به حد الزم و کافی واجد 

 . استاین کیفیات 
ی آنها را برای اینکه همبستگی این عوامل را ارزیابی و ارتباط درون

اسکوئر -سکوئر استفاده شد. از آزمون کایا-بسنجیم، از آزمون کای
)جدول  شودتفاده میای اسی تعیین رابطه بین دو متغیر ردهبرا

توافقی(. 

به عبارتی اگر بخواهیم استقالل بین دو متغیر کیفی را مورد آزمون 
اسکوئر بر -کایکنیم. آماره دهیم از این آزمون استفاده می قرار

 مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار که از طریق جدول توافقی به
دهد. نشان میاین مقادیر را  4 استوار است. جدولآیند، دست می

های فیزیکی ظاهری و به ذکر است که در این جدول ویژگیالزم 
قیم و های مستشکلی، احساسات مثبت و منفی، و فعالیت

کدام با سایر متغیرها بررسی  اند و هرغیرمستقیم با هم ادغام شده
 شوند.می
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 متغیرهای تحقیق یج بررسی همبستگی میاننتا (4 جدول

 نام متغیر
 عناصر های فیزیکی و ظاهریویژگی هافعالیت احساسات های همجوارکاربری عملکرد محیط

 معناداری ارزش معناداری ارزش معناداری ارزش معناداری ارزش معناداری ارزش معناداری ارزش

کیفیت 
 محیط

 751/0 101/0 024/0 090/5 593/0 286/0 551/0 356/0 449/0 574/0 000/0 436/19 آماره کای دو
 751/0 026/0 024/0 181/0 593/0 ،043/0 551/0 ،048/0 449/0 061/0 000/0 354/0 ضریب فی

 751/0 026/0 024/0 181/0 593/0 043/0 551/0 048/0 449/0 061/0 000/0 354/0 کرامر V ضریب

 عناصر
   373/0 794/0 154/0 029/2 039/0 255/4 000/0 067/16 000/0 786/44 آماره کای دو
   373/0 072/0 154/0 114/0 039/0 166/0 000/0 322/0 000/0 538/0 ضریب فی

   373/0 072/0 154/0 114/0 039/0 166/0 000/0 322/0 000/0 538/0 کرامر V ضریب
ویژگی
های 
فیزیک
ی و 
ظاهر
 ی

     000/0 915/30 001/0 85/10 046/0 966/3 325/0 970/0 آماره کای دو
     000/0 447/0 001/0 265/0 046/0 160/0 325/0 079/0 فی ضریب

     000/0 447/0 001/0 265/0 046/0 160/0 325/0 079/0 کرامر V ضریب

فعالی
 هات

       053/0 731/3 001/0 531/11 006/0 527/7 آماره کای دو
       053/0 155/0 001/0 273/0 006/0 220/0 ریب فیض

       053/0 155/0 001/0 273/0 006/0 220/0 کرامر Vضریب 

احس
 اتاس

         004/0 181/8 002/0 394/9 آماره کای دو
         004/0 230/0 002/0 246/0 ضریب فی

         004/0 230/0 002/0 246/0 کرامر Vضریب 
یکاربر 

های 
همجوا

 ر

           003/0 011/9 آماره کای دو
           003/0 241/0 ضریب فی

           003/0 241/0 کرامر V ضریب

 بحث
این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر احساس 
سرزندگی فضاهای عمومی و کشف رابطه درونی این عوامل، با تمرکز 
بر اهمیت ادراک انسان، شکل گرفت و با رویکردی از پایین به باال، 

کار با ارائه  برای ایناحساسات انسانی را مورد تحلیل قرارداد. 
ختلف به افراد، عوامل برانگیختگی هایی از فضاهای معکس

د. بر مبنای ادبیات ش پرسیدهاحساسات مثبت و سرزندگی در آنها 
بندی شده و سپس میزان همبستگی دستهپژوهش، عوامل حاصل، 

آنها تحلیل گردید. در بخش آمار استنباطی، فرض مستقل بودن 
 های همجوار"،متغیرهای "کیفیت محیط"، "عملکرد محیط"، "کاربری

عناصر"، های فیزیکی و ظاهری" و "ها"، "ویژگی"احساسات"، "فعالیت
اسکوئر برای استقالل بررسی شد و نسبت -با استفاده از آماره کای

 دست آمد.ه معناداری آنها ب
 مونتگومری هایپژوهش مقایسه نتایج این پژوهش با نظریات

[Montgomery, 1998] بک و [Beck, 2009]  و نیز یک
انجام  [Golkar, 2001] گلکارتبر داخلی که توسط پژوهش مع
های کالبدی، ویژگی های فوق نیزدر پژوهشدهد میشده، نشان 

ها بندی عوامل و شاخصدسته فرهنگی و محیطی را مدنظر گرفته و
در این پژوهش با آنها انطباق دارد. این پژوهش اگرچه در مقایسه 

که موضوعات  [Okulicz, 2013] هایی مانند پژوهشبا پژوهش
محیطی، و سیاسی، مسائل پایداری و زیست حاکمیتی
را مورد توجه  غیرهمدیریت شهری، توسعه اقتصادی و های زیرساخت

و تری انجام شده اما مسائل انسانی اند، در مقیاس کوچکقرارداده
های مردمی را مدنظر داشته و رویکردی از پایین به باال را خواسته

است. باید در نظر داشت بررسی سرزندگی فضاهای  داده رمورد نظر قرا
است که مطالعه همه  ، موضوعی چندوجهی و بسیار پیچیدهعمومی

نیاز به مطالعات جوانب آن از عهده یک پژوهش خارج است و 
 گرفتن ای در شهرها و فضاهای شهری با در نظرگسترده و پیوسته

 تر وجود دارد.زدانهنگی و قومیتی و در مقیاس ریهای فرهتفاوت
شده  دهد در میان فضاهای عمومی شناختهوهش نشان میژنتایج پ

های شهر مشهد ورودی باغ ملی در خیابان ارگ در دو بعد ارزش
فضاها، برتر است.  ویژگی کیفیت محیط نسبت به سایر احساسی و

 های بیشتر آماری نشان داد در فضاهای انتخابلهمچنین تحلی
یر را بر های همجوار، بیشترین تاثفضاها و کاربریشده عناصر، 

علیرغم تعدد اظهارات مردم در مورد  احساسات افراد گذاشته و
 شود.می های ظاهری در شهر مشهد دیدهکیفیات محیط، فقر ویژگی

 فقدان یا و وجود دهندهنشان حدودی تا موضوعات این کشف اگرچه
 به توجه با است، اما شهر عمومی فضاهای بودنزنده بر موثر عوامل

 وجود بیشتر بررسی و تحلیل امکان هنوز موثر، گیویژ  109 دریافت
 شهر در تنها تاثیراتشان ها وویژگی این که است توجهل دارد. قاب

 تعمیمشان یا و بودنقطعی بر الزامی و شده گرفته نتیجه مشهد
دهد تفاوت احساسات این پژوهش نشان مینیست. همچنین نتایج 

وت افراد نسبت به محیط است که و رفتارها ناشی از ادراک متفا
های دیگری نظیر طبقه اجتماعی، سن، توان دالیل آن را در ویژگیمی
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های آینده مورد بررسی جنسیت، شغل و گروه سنی افراد در پژوهش
 قرار داد.

 

 گیرینتیجه
 فضاهایردم از آنچه که از تصاویر های ماین پژوهش توانست پاسخ

دهد عوامل مؤثر بر  نشانعمومی ادراک کردند را تحلیل نموده و 
شاخص کیفیت محیط،  7توان در فضاهای عمومی را میسرزندگی 

های شکلی و ظاهری، عناصر، عملکرد فضا، احساسات و ویژگی
های همجوار قرارداد. مقایسه کلی ها و کاربریمعانی، فعالیت

 بیشترین مشهد، شهر در دهد کهمی فوق نشان ها و عواملویژگی
 هاو فعالیت احساسات تقویت و ایجاد جهت در که فیزیکی عوامل

 مجاور، ابنیه یعنی فضاها با مرتبط هایویژگی هستند اهمیت حائز
 هایوجود کاربری همچنین بوده،غیره  و روهاپیاده ها،خیابان
 و مترو ایستگاه پارک، بازار، رستوران، کافه، سینما، جمله از همجوار
 خوردن، نظیر تماشاکردن، هاییفعالیت موجد عوامل عنوانغیره به 

 مرتبط عناصر عالوه ه. بغیره هستند و زدنقدم گپ، و گفتگو خرید،
 هامبلمان نیمکت، ها،المان از جمله عمومی فضاهای در موجود و

 فضاها، یعنی عمده ویژگی سه . اینهستند اهمیت دارایو غیره 
 احساسات و بر ثیرشانأت اهمیت و درجه میزان عناصر؛ و هاکاربری

 باقیمانده ویژگی دو دهد. امامی نشان را افراد بر رفتار آنها اثر نیز
 میزان علیرغم ظاهری-شکلی ویژگی و محیط کیفیت یعنی

بودن هستند و تاثیر اندکی بر زنده اثر فاقد مشهد شهر اهمیتشان، در
 فضاهای عواملی همچون دهدمی نشان موضوع این لذا فضاها دارند.

 سایر و روشنایی و نور مطبوع، هوای فضاها، در آب کاربرد سبز،
 ضعیف بسیار مشهد در شهر محیط، کیفیت بر موثر کیفی عوامل
 همچنین شود.می احساس آنها فقر و فقدان یا و کرده عمل

 تنوع نظم، مقیاس، بافت، جمله رنگ، از ظاهری و فرمی هایویژگی
 با ارتباط در کهو  پذیریانعطاف تناسبات، ارتفاع، پیچیدگی، و

 قابل ثیرأت و شده گرفته نادیده نیز اهمیت هستند واجد فضاها
 اند.نداشته فضاها بودن اینزنده بر ایمالحظه

 
 شود.: از حمایت دانشگاه آزاد مشهد تشکر میتشکر و قدردانی
 است. موردی از سوی نویسنده منتشر نشده تأییدیه اخالقی:
 است. موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده تعارض منافع:

پژوهشگر  : الهام کاویانی )نویسنده اول(،سهم نویسندگان
پژوهشگر ، )نویسنده دوم( (؛ خسرو افضلیان%50)شناس روشی/اصل
(، سوممحمدخسرو صحاف )نویسنده ؛ (%35) نگارنده مقدمهی/کمک

(، چهارم)نویسنده  سیدمسلم سیدالحسینی (؛%10) حلیلگر آماریت
 .(%5)نگارنده بحث 
برگرفته از رساله دکتری و هزینه برعهده نویسنده مسئول منابع مالی: 
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