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 چکیده:
  ی دار یاصل در چهارچوب پا   کیعنوان  به    یری پذ ستیز   افته، یتوسعه   یدر اکثر کشورها  نده،یفزا  یو  آلودگ   تیجمع  شیامروزه با افزا  

  ی در جهت ارتقا   یرمادیو غ  یساکنان اعم از ماد  یست یز  یازها ین  نیبا تأم  طیمح  کی   تیقابل  یبه معنا  یریپذ  ستی.  زگردد یمطرح م

  تواند ی م  ،یری پذ ستی ز   یابی که ارز  شودی شهروندان است. استدالل م  یهای توانمند  ییشکوفا   یدر راستا  یط ی حم  جادیو ا  یزندگ  تیفیک

  د ی جد یهااز برنامه   یبرخ یگوناگون به اجرا  یکردهایآنها، با رو تیفیو ک یشهر  یهاط ی مح یابیارز  یبرا ف،ی توص روش قابل کی با ارائه 

  رو  نیمطرح بوده است. از ا  ریاخ  ۀمتخصصان در چند ده  یها  از خواسته  یکیبه عنوان    زین  یشاد شهر  یفضا   خلقکمک کند.    یشهر

.   شود یاحساس م  افتهی  در جوامع توسعه  یاساس   ازی ن  کیبه عنوان    یر یپذ ستی و ز  یشهر   یزندگ  تی فیمرتبط با ک  یتوجه به مباحث 

و    یزندگ  طیبا شرا  ی میمستق  ۀکه رابط   شود، یمحسوب م  یو اجتماع  یردف  یزندگ   یاساس  یها از شاخصه  یو شاد  تیاحساس رضا 

  ، ییخوانا   ،ی ریپذ  انعطاف  رینظ  ییها  مولفه  قیفضاها از طر  نیا  نیو ارتباط ب  یشهر  یپژوهش فضاها  نیدارد. در ا  یارتباطات اجتماع 

و    ینظر   یقرار گرفت.  بر اساس مبان  یعوامل فوق مورد بررس  یابی و  ارزش  یر یپذ ستیز  مفهومشد.    یابی ارز  یریو نفوذپذ   یتنوع کالبد

  ها  افتهی)که در بخش  ییمطالعات انجام شده در رابطه با  شهر خوب، راهکارها   نینظران و همچن-ارائه شده از طرف صاحب  یها ی تئور

  د ی ساکنان مف  یبرا  ندیخوشا  یشهر  یفضا   جادیکردن مشکالت و ا  فعدر مرت  یتا حد  وانند یشد که م  یبه آن اشاره شده است( معرف

جهت گذراندن اوقات    ییمتوجه مادران و کودکان آنها است و در نظر گرفتن فضاها   یشهر   طیمحکه در    ییازها یواقع گردند. با درک ن

مختلف در شهر از    یها ¬مناسب و اعمال تنوع به روش  یجمع یفضا   جاد یاستفاده از دوچرخه که ضمن ا  یامن برا  یی فضا   جاد یفراغت، ا

  ی راهکارها  باشند، ی کارا م  یشهر   یها از مولفه  یا مجموعه  ریکه هر کدام ز  رهیراحت و غ  یابیر یکاهد، مس  یم  زیهوا ن  یآلودگ   زانیم

 . حاصله هستند

 کیفیت زندگی، فضای شهری شاد. پذیری،  زیستکلیدی :     واژگان  .   
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 مقدمه-1

ها و رفتارهای انسانی. انسان جزئی  صورت بستری برای فعالیتیافته، آراسته و واجد نظم بهفضای شهری، محیطی است سازمان

باارزش  از   و  معنی میفضاست  فضـاها  ایـن  بـه  و  و هنجارهای خـود  نبوده  ثابت  اجتماعی  روابط  الگوهای  با  بخشد.  فضا  یک 

از زندگی روزمره است و حس (.1391گیرد)پاکزاد،جایگزین شدن رابطۀ اجتماعی خاص، چهرۀ متفاوتی به خود می ها بخشی 

از زندگی در یک مکان، به شهروندان این امکان را می از دیگر فضاها به خاطر  تجربیات حسی ناشی  دهد که مکان را متمایز 

 (.  Carmona et al,2010بسپارند)

های روزمره است. این حس از نگاه پدیدارشناسان حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان به واسطۀ درک نمادها و فعالیت

 (.   Relph,1976تواند در مکان زندگی فرد به وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد)می

مندی و تداوم  هکه در هر موقعیت و فضا به منظور بهر  ،دلبستگی به مکان در سطح باالتری از حس مکان قرار دارد  حس تعلق و

اهمیت حس تعلق به مکان به قدری در شهرهای  (. 60:1385،فالحت) نمایدمی  ءای ایفاحضور انسان در مکان نقش تعیین کننده

  Steele) ,1981:424گردد)امروزی اهمیت دارد که نیاز جهت ایجاد پارادایم جدید به عنوان حس تعلق مکانی احساس می 

است) مکان  ایجاد  دربارۀ  ضرورتاَ  شهری  حملcarmona et al.,2010:7). طراحی  و  دپارتمان  ومناطق  محیط  ونقل، 

ها برای تعریف شفافی از طراحی شهری تحت عنوان»هنرخلق مکان  200کمیسیون معماری و محیط ساخته شده نیز در سال

شان را رشد  شان و فرهنگکان نیاز دارند تا در آن خود، زندگی اجتماعی مردم به م (.Madanipour,2003) مردم« ارائه دادند

به این ترتیب فضای   های جمعی بسازند.وخاطره را تدارک ببینند  های گوناگونی توانند صحنهو گسترش دهند .درمکان، آنها می

در مردمان، حس تعلق را   شود.مردمان میهای جمعی و صورخیالی  شود و مکان انباشت خاطرهشهری واجد ارزش معنایی می

(. اگر تمرکز توسعۀ فضاهای  23:1386راد،کند)شاهینانگیزد وآنان را به حضور در تعیین سرنوشت آیندۀ مکان تشویق میبر می

بر فن آرایشی و طراحی گذاشته شود  شهری  ایجاد تجربههای  برای  ایجاد حس شادی در  های حسی بههمچنین  یادماندنی و 

میا استفاده  فضاها  نوع  این  از  که  حاصل فرادی  شاد  شهری  فضاهای  عنوان  با  رویکردی  شود،  تالش  کنند، 

 (.Madanipour,2003گردد)می

از زمان و مکان و ارزش  های فردی و اجتماعی است. کیفیت باید بیان کردکیفیت زندگی مفهومی چندوجهی، نسبی و متأثر 

توان اظهار داشت کیفیت زندگی موضوعی ذهنی  احساسات شخصی و زندگی شخصی افراد است پس میزندگی دربارۀ حالت و  

های کیفیت زندگی افراد در عواملی چون: تعالی مالی،  طورکلی شاخصه است که با رفاه کلی و عمومی افراد در ارتباط است. به

اجتماعی، جغ زندگی  زندگی خانوادگی،  امنیت،  و  ثبات سیاسی  برابری سالمتی،  و  آزادی سیاسی  امنیت شغلی،  اقلیم،  و  رافیا 

می  گرفته  بکار  زیست(.  Michalos,2014 )شودجنسیتی  سایۀ  در  تنها  زندگی  مطلوب  کیفیت  ذکرشده  مطالب  اساس  -بر 

از دیگر عوامل ارتقای کیفیت زندگی ایجاد سرزندگی است 1393لو و همکاران،شود)عیسیپـذیری در یک مکان محقق می  .)

 (. 1385همچنین به گفته سقراط نشاط و شادی شهروندان، هدف اصلی ایجاد شهرها است)گلکار،

فعالیت و  زندگی  آینۀ  شهری  عمومی  فضاهای  داشت  توجـه  این  بایـد  در  چراکه  اسـت.  دوره  هـر  در  شهر  هر  مردمان  های 

جشن و  مراسـم  و  سیاسـی  اجتماعـات  چهره،  به  چهره  مناسبات  که  عمفضاهاست  رخهای  به  می  ـومی  همین  دهد.  واسطۀ 

گردد. در پی آن هاست که مفاهیمی چون مشارکت شهروندی و جامعـه مـدنی و درنتیجه، حس تعلق به مکان تقویت میجریان

دسترسیکیفیت  کاربریهای  مکان،  حس  اجتماعی،  تعامالت  برقراری  امنیت،  احسـاس  آلودگیپذیری،  و  مختلط  های  های 

باالتر بـه  میمحیطـی  خود  کیفیت  بهرهین  دارد  سعی  شاداب  و  سرزنده  شاد،  فضاهای  ایجاد  را  رسد.  منطقه  شهروندان  وری 

 شود. های کالن میریزیرو کیفیت زندگی افراد نیز دستخوش تغییرات قرارگرفته و باعث دستیابی به برنامهافزایش داده، از این

 

 بیان مسأله-1

انسان وزندگی  کار  اصلی  مکان  شهرها  کنونی،  جهان  پدیدهها شدهدر  شـهرها،  درگذشته  اگرچه  کمیاب  اند.  و  استثنایی  هایی 

تبدیل هنجار  و  انسان  اصلی سکونت  مکان  به  امروزه  آن طور همهاند. همینشدهبودند،  از  تبعیت  به  افزایش جمعیت،  با  روزه، 

های  ای اسـت که زمین ایش است. قسمتی از این بحران مربوط به توسعۀ فیزیکی گستردهمشکالت دربرگیرندۀ شهرها رو به افز



 مرجان بهاری نژاد ، کیانوش حسنی... یزندگ تیفیک یارتقا یشاد در راستا  ریپذ ستی ز یشهر یفضاها یطراح یارائه راهکارها  نیی تب 

 

بلعد و بخشی از آن به نابراری اجتماعی، از بین رفتن حس تعلق به مکان و هویت مکانی و کیفیت  سرعت میاطراف شهرها را به 

ز شهرهای معاصر است، راهکارهای گوناگونی برای شرح اوضاع و وضعیت بسیاری اکه این شرایط،  زندگی مرتبط است. ازآنجایی

وجوی افزایش کیفیت زندگی، رفاه و امکانات  پذیری است که در جستشده است. یکی از این راهکارها زیستمواجهه بـا آن ارائه 

نابرابری  جمعیت،  افزایش  با  دیگر  سویی  از  و است  مکانی  هویت  مکان،  به  تعلق  حس  رفتن  بین  از  و  اجتماعی  زندگی    های 

تهدید می را  زندگی جوامع  کیفیت  زیستاجتماعی که  و  کنند،  از سمت مردم محلی  و  کرده  رشد  و  آمده  بـه وجـود  پذیری 

 (. Jacobs & Appleyard ,2010 تر موردحمایت قرارگرفته است)ریزان برای دستیابی به فضایی پایدارتر و کاربردیبرنامه

پذیری شاد که موجب ارتقای کیفیت است،  رویکرد زیست  توجه به نکات مطروحه سعی شد تا به تعیین مفهوم توسعه باحال با  

زمینه و  به  پرداخته شود  پاسخگویی  با  منطقۀ مورد مطالعه  یعنی طرح مدل شهری در  پژوهش  اهداف  یافتن  تحقق  برای  ای 

های ارتقای کیفیت فضاهای شاد  های شاد و تعیین شاخصهپذیریستاهداف نظری پژوهش شامل تعیین عناصر تأثیرگذار در زی

 سواالت ایجاد شده به شرح ذیل است: ایجادگردد.

 پذیری فضاهای شاد چیست؟ . عوامل تأثیرگذار بر زیست1

 گذارد؟ . چه عواملی بر کیفیت زندگی تأثیر می2

 

 مبانی نظری-2

 اصول کلی از فضاهای شهری 

ی اگونهبهاجتماعی است.    تعامالت  بستر  که  شودیاطالق م  شهر  در  موجود  یعموم  باز  یفضاها  از  دسته  آن  به  یشهر  یفضاها

ی گذارنامفضاهای باز، عمومی و همچنین فضایی که امکان ایجاد تعامالت اجتماعی را دارا باشد،    توانیمکه فضاهای شهری را  

داشت    توانیم(.  1398خانی،کرد)کریم نظر  که  در  ممزمانی  قرار  ادراک  معرض  در  را  خود  آنیحیط  از  اجزایی  که  ،  دهد، 

است که در پیرامون    یپذیر، آن چیزمحیط ادراک  شود. ولیی میگذارنام  ،بیشتری است کیفیت  راتیتأث  یتر و نیز دارابرجسته 

ارتباط اسقرار دارد و به افراد در  از  هایژگیو  جهیدرنتت.  صورت بالقوه با  بیان کرد    توانیم  ریپذ ادراک ی  هاطیمحی کیفی که 

انعطافشامل؛   گوناگونی،  و  تنوع  نفوذپذیری،  کارسازگاری،  پایداری،  خوانایی،  درنها، سریابیپذیری،  و   مداریانسان  تیزندگی 

-هستند)کریم   رگذار یتأثی محیط نیز  سرزندگ توان بیان کرد این عوامل در  ۀ دیگر میبه گون(.  1394است)بهرامی و خسروی،

 . توان اینک با نگاهی به فضاهای موجود و تحلیل آنها، به یک الگوی شهری کارا و پایدار نزدیک شدبنابراین می (. 1398خانی،

 پذیریانعطاف. 1

پذیری شهری اشاره به توانایی سیستم توان گفت انعطافای دارد، در یک تعریف کلی میمفهوم بسیار گسترده  2پذیریانعطاف

محیطی و تکنولوژی مرتبط با آن دارد که در شرایط بحرانی و خاص، در یک زمان واحد  های اجتماعی، زیستتمام شبکهشهر و  

مطلوب به نیازها پاسخگو باشد و توانایی به روز کردن و هماهنگ کردن سریع خود را در شرایط مختلف داشته بتواند به صورت  

پذیری به مفهوم توانایی و قدرت فضا در پذیرفتن عملکردها و ماوا  تر انعطاف(. در مقیاس کوچکMeerow etal,2016باشد)

ابعاد فضا، وجود  تر، مکانساده باشد و به عبارت  های گوناگون در خود می دادن فعالیت هایی که به دلیل امکانات و تجهیزات، 

زمان یا در  زمان  ... در یک  و  و همکاران،سطوح مختلف  باشند)بنتلی  گوناگون  عملکردهای  پاسخگوی  (.  5:1389های مختلف 

روستایی همۀ کشورهاانعطاف و  کیفیت مطلوب در مسکن سنتی شهری  با  و  نیست  از   پذیری مفهوم جدیدی  ایران  از جمله 

های گوناگون آن های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و استفادهدر دهه  (.65:1382فر،)عینیهای دور مورد استفاده بوده استگذشته

 
 2.  Flexible  ای که این تغییر به راحتی و طبق شرایط انجام گیرد و با واژۀ  از نظر لغوی به معنای قابل تغییر بودن به گونهChangeable    معادل قرار داده

 شده است. 
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پذیری یک کیفیت در پذیری وارد عرصۀ معماری و شهرسازی گشته است. انعطافدر ساختمان، پدیدۀ جدیدی به نام انعطاف 

حل برای فراهم ساختن نیازهای  و ایجاد یک راه  پذیریکنندۀ ویژگی از آن است که تمرکز آن بر تطبیقمعماری است و توصیف

انرژی و یا نبود راهکارهای مناسب جهت پاسخما، یعنی یک پاسخ سریع می افزایش تقاضای  گویی به  باشد. با در نظر گرفتن 

رو باشد و آغازی برای  حل مناسبی جهت کنترل مشکالت پیشتواند راهپذیری میوهوایی محیط اطرافمان، انعطافتغییرات آب

تلقی   نوین  دیگران،گردد)شفقنوآوری  و  پذیر طراح(.  1392نیا  انعطاف    ی، کالبد  راتییتغ  به  ازین  بدون  که  است  یطرح  ی 

  اما .  شودیم  ده ینام  ثابت   ی مایس  باچندمنظوره    یفضایی،  فضا  نیچن  . کند  ن یتأم  مختلف  یهازمان  در  را  یرفتار  یالگوها

استهامکان  بیترک  یریپذانعطاف طراحی  استفا  یمختلف  یمنظورها   یبرا  بتوانند  که  یی  نوع  این  شوند.    با  سهیمقا  درده 

  (.1398خانی،)کریمدهندیمحق انتخاب بیشتری    خود  شهروندان  به  و  اندشدهیطراح  استفاده،  نوع  کی  یبرا  فقط  که  ییهامکان

ی متنوع حیات جمعی، بیشتر از هر مکانی نیازمند  هافرصت، تعامالت و  دادهایرویک مکان متراکم از    عنوانبهفضاهای شهری  

  که  آنجا  تا  عناصر،  دمانیچ  یطراح  در  که  است  آن  فضا  یری پذانعطاف  یبانیپشت  اصول  از  کیی منعطف است. یانه یزمطراحی با  

فضا،  است  ممکن آنکه خدمات جانبی  علت  به  برسند.  باالترین حد همزیستی  به  و   مرورزمانبه،  داشته  تحول  و  تغییر  به  نیاز 

 ترین عناصر فضا هستند.رثابتیغ  اساساً

  . خوانایی2

آن، تعریف توان قابلیت آن برای شناساندن خود به مخاطب، برای یافتن مسیر خویش در آن و در طول  محیط را می  3خوانایی

)  (.Peponis,et al,1989کرد) بر آن، بخش1960لینج  به عنوان »سهولتی که مبتنی  را  های یک محیط شهری ( خوانایی 

ی  سازمان  منسجم  الگویی  در  و  شده  شناخته  باز  کردت  ابند«بتوانند  خوانایی  Lynch,1960:2-3)عریف  میزان دهندنشان(.  ۀ 

فهمیدن هر چیزی است. خو   که  ذهنی  ریتصومطالعه    با  آن  ۀمالحظ  که  است  شهر  از  یبصر  انایی، کیفیتسهولت خواندن و 

 . شودیم انجامدارند  خود زندگی محل از مردم

رنجی منظم  های شطشود. بافتفهم آن مرتبط نمیخوانایی یک محدودۀ شهری و یا یک معماری، لزوماَ به پالن ساده و قابل

ها، در مقایسۀ  تری دارند. لیکن همین بافتهای منسجمهای ارگانیک پالنهستند، از بافتهای ضعیفی  شهری که دارای نشانه

گذارند و آن مسأله شباهت بیش از اندازۀ فضاها در دید انسانی است. لذا یک  میزان خوانایی، ضعف واضحی از خود به نمایش می

رنجی باشد که غالب فضاها در  شط  ر از یک شبکۀ منظممجموعۀ شهری با یک بافت نامنظم، برای یک غریبه ممکن است خوانات

 (. 91:1394گلشن،آن دارای ارزش مشترکی هستند)همدانی

های شناختی را تحت تأثیر قرار داده، بر مسیریابی  خوانایی بر این اساس، کیفیتی از محیط مصنوع است که توسعه و دقت نقشه

های  دیهی است مردم در یک محیط شهری یا ساختمان خوانا به آسانی نقشهو رفتار فضایی متعاقب آن تأثیر خواهد گذاشت. ب 

می تشکیل  را  محیط  از  خود  میشناختی  پیدا  زیاد  تالش  بدون  را  خود  مقصد  و  و )دیده کننددهند  بان،پوردیهیمی 

 .(43:1392ریسمانچیان،

با توجه به وجوه    رو، محققان عموماً این  در عمل، به دلیل کیفی بودن این شاخص محیطی، سنجش مستقیم آن دشوار است؛ از

اند. یک شیوه براساس  خوانایی یک محیط استفاده کرده  ۀهای غیرمستقیم، برای سنجش درجخوانایی و اهداف تحقیق از شیوه 

بازشناسی تصاویر محیط در    (های یک محیط مصنوع یا صحت)درستیسنجش توانایی شناخت فضایی و ارزیابی دقت کروکی

دیگر، سنجش عملکرد مسیریابی است که پیامد خوانایی    ۀشیو (.Evans,1980)سازی تجربی استگاه طبیعی یا شبیهیک قرار

  (.Haq,2001)یک محیط، روی شناخت فضایی است

 
3 . Intelligibility 
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   . تنوع کالبدی3

فضایی،    نیچن  کی  .است  متنوع  ی هاشکل  با   ،ساختمان  متنوع  ی هاگونه  ۀ رندیدربرگ  است،  یکاربر   ی گوناگون  یدارا  که  ی مکان

 . کندیم  جذب خود به فاوتمت یبامنظورها گوناگون اوقات دری مختلفی را هاانسان

 ی ر ینفوذپذ.  4

پذیر،  های فرسوده و آسیبها است. در شناسایی بافتگیریهای شهری در تصمیماز معیارهای ارزیابی کیفیت بافت  4نفوذپذیری

افزایش  قابلیت تراکم جمعیت، کارائی بافت شهری در مواجهه با سوانح طبیعی و دسترسی به خدمات  های بافت شهری برای 

 (.40:1391گوهرریزی و بدر،زادهاضطراری، نفوذپذیری یکی از معیارهای مهم ارزیابی است)امین

  ک ی  که  انتخاب   قدرتی از  حد  نیبنابرا.  هستنددسترس  قابل  شانیبرا  که  بدهند   انتخاب  قدرت  مردم   به  توانند یم  یی فضاها  فقط

هرچند    .دارد  نام   یرینفوذپذ  تیفیک  نیا  که  است  یتیفیک  بروند  گر ید  ی مکان   به  ی مکان  از  قیطر  بدان  تا   دهد یم   مردم   به  طیمح

ی خصوصی و عمومی فضا  ها جنبهنگردد و به    دارخدشهی باشد که محرمیت فضا  اگونهبهی باید  رینفوذپذتعبیه و در نظر گرفتن  

های شهری پیوندهای مفهومی با هم  گر چه در تحلیل بافت 6و اتصال  5( واژۀ نفوذپذیری و دسترسی 1398خانی،توجه شود)کریم

کار می به  معادل هم  عنوان  به  گاهی  و  میدارند  نظر  به  حال  این  با  سایر  روند  در  نفوذپذیری  تمایزاند.  واجد  جهاتی  از  رسد 

ای دیگر در خود  های یک پدیده در پذیرش یا جذب پدیدهای است، معموالَ بر اساس قابلیت ز مفهوم شناخته شدهها نیمعرفت

های حرکتی. اگر چه در  تواند خاک، فرهنگ و بافت شهر باشد و پدیدۀ دوم، آب، نگرش و سیستمشود. پدیدۀ اول میتعریف می

های شهری نفوذپذیری، پاسخ یا سازوکاری است ویژگی جوهری است در مورد بافتها نفوذپذیری یک  مورد بسیاری از پدیده

شود. تعاریف ارائه شده از نفوذپذیری به سهولت، تنوع و  که آگاهانه برای سهولت یا محدود کردن نظامی از حرکت انتخاب می

بافت مختلف  نقاط  به  دستیابی  فاصلۀ  و  زمان  همچنین  و  خروج  و  ورود  مسیرهای  و تراکم  دارند)بنتلی  اشاره  شهری  های 

-اند. استمپس در تحقیقات خود نشان میهای بصری و دیداری نیز معطوف نموده(. نفوذپذیری را به جنبه121:1389همکاران،

بافت بصری  نفوذپذیری  میدهد  قرار  محصوریت  حس  با  ارتباط  در  شهری  با  های  ارتباط  در  حرکتی  نفوذپذیری  و  گیرد 

 (.Stamps,2005:54امنیت)

های  بندی دیگری در زمینۀ نفوذپذیری ارائه شده است که به نوعی به پاالیش شدن)جدا کردن( و یا پاالیش نشدن نظام دسته

نقلیه و یا محدود نمودن هر  های شهری اشاره دارد. ترکیب و یا جدا نمودن حرکت پیاده، دوچرخه و وسایل حرکتی در بافت

(. نفوذپذیری و دسترسی، مستقل از هم نیستند Melia,2007:11بافت مصداقی از آن است)   کدام از نظر میزان نفوذپذیری در

بافت نفوذپذیری؛  در  بررسی  محوریت  حال  این  با  شود،  پنداشته  دسترسی  از  جزئی  نفوذپذیری  شاید  در  و  و  شهری  های 

 (.241:1384دسترسی؛ انسان یا پدیدۀ دسترسی گیرنده، است)لینچ،

شود، اما در اتصال ارتباط به تعداد پیوندها از و به یک  ای از متون با نفوذپذیری معادل پنداشته میدر پارهمفهوم اتصال گرچه  

خاص)معموالَ   حالیتقاطع مکان  در  است،  متکی  پیوندها)اتصال ها(  این  ظرفیت  به  نفوذپذیری  تسهیل که  یا  و  انتقال  در  ها( 

عابر)در یک بافت شهری( ممکن است نفوذپذیری را در مقابل نظامی از  سیستمی از حرکت بستگی دارد. برای مثال تعریض م

 (. Marshall,2005دهد)حرکت افزایش دهد، اما کیفیت اتصال را تغییر نمی

شود. اما بدین مفهوم  ای واجد ارزش و مثبت در شهر محسوب میاگر چه نفوذپذیری در کلیت مفهومی خود به عنوان پدیده

-اند. نفوذپذیری سازوکاری است که محیط انسانهای تاریخی و شهرسازانه های نفوذپذیر فاقد ارزشبافتهای  نیست که نمونه

 

4- Permeability 

5- Accessibility 

6- Connectivity 
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زیست فرهنگی،  نیازهای  یرآورد  جهت  در  می ساخت  انتخاب  فرهنگمحیطی  در  که  نیازهایی  زمان  کند.  طی  و  مختلف  های 

بافت  باشد.  متفاوت  است  دسترسکونتممکن  پیچیدگی  با  است  ممکن  ارتفاع،  گاه  محدودیت  آوردن  وجود  به  و  سی)گذرها( 

طور نسبی ایمن بدارد. ممکن است دور بودن از نگاه غیر و بیگانه به عنوان یک جنبه از  ساکنان را از یورش ناگهانی بیگانه به

بافت یک ارزش   انداز انسان را محدود کند؛ در این صورت نفوذپذیریبندی خاصی از فضا شود و چشمپیکرهنیاز به امنیت سبب  

ها که مستقیماَ زادۀ این محیط است( ها و سنتها، فرهنگهایی)ارزشدهی به محیط با دادهشهرسازانه است و طراح در شکل 

 (. 63:1389زاده،زمانی و کرمی،شود)نقیروبرو می

مسیرهای پیاده، امکان دسترسی به  شده تاکنون در فضاهای شهری، عواملی چون توجه به نحوۀ طراحی  از نظر کاربران بررسی 

به عواطف و احساسات    توجه  (، Ballas & Mark,2012)فضاهای فرهنگی تفریحی، از بین بردن نابرابری فضایی و اجتماعی 

ایجاد مشارکت و تعامل افراد در مکان و    (.Marshall,2005) بستگی به مکانتعلق و دلگرفته در محدوده، ایجاد حس  شکل

خ ارائۀ  همههمچنین  نیازهای  با  متناسب  شهروندان)رحمتیدمات  و  جانبۀ  نژادکوتنایی،ذوالفقاری  در  1392،  رمضان   ،)

 کنند.پذیری فضاهای شاد نقشی تأثیرگذار ایفاء میگیری زیستشکل

 پذیریمفهوم زیست-2-1

 Jacobs ریزی شهری موردتوجه قرارگرفته است) برنامههای  منظور دستیابی به ایدهپذیری، اساساً از اواخر قرن بیستم بهزیست

& Appleyard ,2010).   را به زیست  7جین جیکوبز باکیفیت و  پذیری  از رویکردهای دستیابی به محیط شهری  عنوان یکی 

      قابل زیست، همچنین باهدف بهبود کیفیت فضاهای شهری با مقیاس انسانی در شهرهای مدرن معرفی کرد.

انجام پذیری نشان میمطالعات  از زیست  ارائۀ مفهومی مناسب  برای  تاکنون  اجماع نظر در تعریف زیستشده  به  دهد،  پذیری 

ارائه  نیازهای  وجود نیامـده اسـت، امـا در تعاریف  شده مشترکاتی چون تأمین رفاه و رضایت ساکنان، کیفیت زنـدگی، تأمین 

و.. زندگی مطلوب  به  به چشم میگوناگون، دستیابی  عوامل می.  این  است  بدیهی  مکانخورد.  متفاوت  توانند در  مختلف،  های 

ازاین اقلیم محلی، محیطباشند.  به  باید  و خواسته رو،  نیازها  و  و مردم محلی  اقتصاد  نهادها، فرهنگ،  منابع،  آنزیست،  ها  های 

 توجه دقیق داشت.

 فضاهای شهری شاد -2-2

  مترادف ، یافراد از شاد دور برداشت ی هاشده است. درگذشتهی توجه م  ینسان از جمله شادباستان، به احساسات مثبت ااز عهد 

شادی یک کانسپت و مفهوم نامشخص نیست، بلکه   کرده است.  رییتغ  یادیباور تا حدود ز  نی با مفهوم شانس بود. اما امروزه ا

  شادی  (.1385)گلکار،شده پیرامون انسان استمحیط ساخته   ریتحت تأث ماًیاست و مستق یریگ اندازهو قابل  شدهفیتعر یامعادله

  تواند یشود م  یطراح  یدرستاگر به  یعموم  هایقلمرو.  ردی گیعناصر سیستم شهر را در برم  ۀیک مفهوم جمعی است که هم

  جه ینت  در  بوده  سیستم  یالزم برا  یاجتماع   یها، تعامالت و توسعه شبکه یاجتماع   یزندگ  یها برافرصت  نیتریعال  ۀکنندفراهم

  ف یاز تعار  یبه برخ  ریدر جدول ز  (.1396)مونتگمری،باشد  همراه داشتهشهروندان را به    یو احساس خوشبخت  یسالمت فیزیک

 اشاره شده است:  یشاد نهیدر زم شده مطرح

 

 

 

 

7- Jane Jacobs 
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 های نظریه پردازان منابع مختلفتعاریف مختلف شادی از دیدگاه -1جدول 

 تعریف شادی پرداز نظریه

ی  را حالت  یشاد  یو  .الی و ام  جاناتیقوه عقل،ه  کند که عبارتند از:یبه سه عنصر در وجود انسان اشاره م افالطون 

 (.131:1394،این ی صفار)باشد  عناصر تعادل وجود داشته   نی ا ن یداند که ب یم

  گریشود. به عبارت دیاطالق م ی  کل زندگ  تیفیک  تیمطلوب   زانیبه قضاوت فرد از م  یبه نظر او شادمان  ( 1998هون)ون

 (.131:1394،این ی صفار)خود را دوست دارد یمعنا است که فرد چقدر زندگ نی به ا  یشادمان 

 ( 2005الیوبومیرسکی و همکاران)

 

معنا   با   خود را خوب، یاحساس که فرد زندگ   نی دارا بودن ا ز یو ن   یاحساس نشاط و خوش ۀ را تجرب  یشاد

 (.1388ان،ید یامی)و درون  یذهن ۀدی پد کی  یاند. شاددر نظر گرفته ،و با ارزش بداند 

-یم  است که از درون افراد و روان آنها سرچشمه   یمثبت در آدم  جانیبرجستۀ ه  یهااز جلوه  یشادکام ( 1381میرشاه جعفری و عابدی)

  (.1391هاشمی،عمران و یصالح)کند یم و هرکس به فراخور خود آن را تجربه ردیگ

اساس  یدارا  ی توان گفت، شادیم جزء  اجتماع   یشناخت  ، ی عاطف  یسه  عاطف  یو  ) است. جزء  م   ی(  جانیهی  فرد یباعث    شود 

-ی م  موجب  یرا به دنبال دارد و جزء شناخت  یگسترش روابط اجتماع   ، یشاد باشد؛ جزء اجتماع   یهمواره از نظر خلق  ،شادکام 

ترین  مهم  (.1388)امیدیان،  را به دنبال داشته باشد   ی و  ین یکند که خوش ب  ریتفس  یروزمره را طور  عیگردد فرد شادکام، وقا 

محیط ارزیابی  در  که  عرصهمعیاری  کیفیت  شود،  لحاظ  باید  شهری  در  های  موجود  شهری  عمومی  واقعیت  های  است.  آن 

میاجتناب  خود  پیرامون  در  آنچه  کیفیت  اساس  بر  مردم  که  است  این  میناپذیر  تجربه  و  قضاوت  بینند  آن  مورد  در  کنند، 

آن سنجیده می کنند.  همچنین  می با مفهوم کیفیت مطلوب  مقیاس  فضاهای شهری خوب  علت  از فضاها  این دسته  شود، 

همچنین طیف   و  گسترعملکردی  و  که  متنوع  شهروندان هستند،  حیات جمعی  در  بیشترین سهم  دارای  خود  مخاطبان  دۀ 

ایجاد آرامش، شادی و سرگرمی، فراهم آوردن ارتباط، زمینۀ معاشرت و امکان تردد نقش به سزایی در عملکردهای فضاهای  

ع فضاها موجب ایجاد جامعه شهری رو افزایش کیفیت این دسته از فضاها بیش از سایر انواکند. ازاینعمومی شهری را ایفاء می

شد. خواهد  شکوفا  و  اندازه    سالم  زندگی،  کیفیت  به  رسیدن  راه  بهترین  کال  مک  گفتۀ  به  توجه  نیازهای با  میزان  گیری 

نتیجه با شناخت عوامل مؤثر در ایجاد فضاهای   در  (.et al,2012 Ngesan)شوندآوری است که مردم با آن مواجه میشادی

 توان گامی در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان برداشت.شاد میپذیر زیست

 عوامل شادی در شهر-1-2-2

  جز  دانمارک، فنالند، نروژ، سوئد، هلند  یکشور، کشورها  155  نیدر ب  2009تا    2005  یهاسال  نیگالوپ ب  یبر طبق نظرسنج

دانمارک    زین  2016سال    شاد بودن قرار دارد. در  زانیم  نییپا  ۀدر رد  رانیها الیجهان بودند. بر اساس تحل  یکشورها  نیشادتر

 (. 182:1394،اینیصفار)کشور انتخاب شده است نیبه عنوان شادتر

 : است  زیر  قرار  به  شهر در شادی ساززمینه عوامل  از برخی گفت توانمی خالصه طور به

 عوامل مؤثر بر شادی در شهر -2جدول  
 توضیح  پردازان نظریه

 

 مونتگومری چارلز 

امن احساس  بودن،  اطراف  تیاحساس سالم  به  اعتماد  به  ان، یو  افراد  تعلق  در جامعه، حس  عدالت    مردم،  وجود 

آزاد  ، یزندگ  طی،محشهر اجتماع  ،یاحساس  حمل  ی دسترس  دار، ی پا    یروابط  عمومبه  لمسیونقل  تر  شی ب   ، 

 (.1:1396)مونتگمری، در شهر و... عتیطب

  عدالت،   ها و وجود یکاهش نابرابر  کرده،لیمردم تحص  از آب سالم،  یبرخوردار  سالم و تندرست بودن،   فقر، نبود   سازمان ملل متحد 

به صرفه، رشد  ی انرژ عرضه و    تعادل  ،یمیاقل  راتییتغ  ،یریپذ مشارکت  ،یاجتماع  ،روابط یاقتصاد  پاک و مقرون 

   (.Lee, 2008) تقاضا و...

ب  شهر شاد دانمارک  و  فقر  کار  ،یکارینبود  ب   یفرهنگ  و    ی اجتماع  تیهو   ،گانیرا   یهادانشگاه  محکم،  یهاخانواده  تنش،   یراحت 

  ، ینوردکوه   ورزش  و امکان انجام  زیناچ  یطیمح  یآلودگ  با،یز  یشهر  یبکر و معمار  عتیطب  جوانان،  یمشخص برا

 و...  گان یرا یخدمات بهداشت ،ستیزط یدار محشهر دوست ،یقو اریبس یشبکه اجتماع
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 اهمیت شادی در شهر-2-2-2

 ۀ گفت   نیشهروندان است. ا    ینشاط و خوشبخت  نیمأ شهر، ت  جاد یاز ا  یهدف اصل  :گفته است  الدیاز م  شیسقراط در قرن پنجم پ 

  ی دگاه ید  نیچن  یدهد. بر مبناینشان م   ی را به خوب  یدو مفهوم شهر و نشاط و سرزندگ  انیو مستحکم م   نیریسقراط رابطه د

و    یاد(. ش24:1385)گلکار،گرددی م  ی تلق  ینشاط و سرزندگ   ، یبه شاد  لین  یبرا  ی مرکب  ای  لهیوس  شهر به مثابه دستگاه،   اساساً

همواره ذهن انسان را    ،دارد  افراد  یکه بر زندگ  یاعمده  راتیثأ ت  لیبشر و به دل  یروان  یهاازین   نیتراز مهم  یکینشاط به عنوان  

افراد و عوامل و آثار آن   یزندگ   در  یشاد  تیو اهم  گاه یبه جا  ،یشناختو روان  ینید  یهاآموزهبه خود مشغول کرده است. در  

و علوم مختلف   انیمورد توجه اد  کهیطور  ها است. بهانسان  یزندگ  یو نشاط از عناصر مهم برا  یشده است. شاد  یاژهیتوجه و

شهرها    نیساکنان ا  ی به زندگ  د ی، بر طول عمر و امیر سالمتب  عالوه  ،شاد  یدر شهرها  ستنیز(.  132:1394،اینیصفار)بوده است

 (.17:1392ی،موسو)کندی م جاد یا گانی را به محالت و همسا یترشیب یدلبستگ شاد  یدر شهرها ی اثر گذار است. زندگ اریبس

ا  (1373)نگلهارتیا پا   ؛دارد کهیم  انیب  نهیزم  نیدر  به گرا  ،یو احساس خوشبخت   ی از زندگ  تیرضا   نییسطح    یهاشیمنجر 

انتظارات، نگرش  یطوالن  یهانسبت به کل جامعه، و دوره  یمنف   ن یآورد که ایم  دیپد  یانانهیبدب  یهابرآورده نشدن آرزوها و 

روی نقش مکان، جوامع    "ادبیات شادی "  در مطالعات جدید     (.17:1392ی،موسو)شودیمنتقل م  گری به نسل د  ی از نسل  ی نیبدب

م   ،محلی باز  جدی  حساب  تعلق  حس  و  اجتماعی  شادی  کندیپیوستگی  مفهوم  بر  توجه  این  است؛اگونهبه.  و   ی  کمیت  که 

و با توجه به این اصل اگر   شودیهمچون تهران م  ییشهرهادر کالن ژه یوشادمانی شهروندان به  سازنه یکیفیت فضاهای شهری زم

شود،  هایسازنه یزمبه   پرداخته  شهروندان  شادمانی  شود.    تواندیمی  برداشته  مکان  کیفیت  بهبود  راستای  در  درواقع  گامی 

رابط  توانیم و    یادوطرفه   ۀگفت  کرده  کمک  دیگری  به  یکی  تقویت  که  داشته  وجود  شهری  فضاهای  کیفیت  و  شادی  بین 

و    دهد یپایه فضاهای شهری رخ م  یهاتیفیرابطه باکبر دیگری باشند. این نوع ارتباط عمدتاً در    یاخصهشا  توانندیهرکدام م 

 (.Costanza et al,2010:285)شاد بودن را کیفیتی پایه در بررسی فضاهای شهری دانست توانیم

نشان  رورم شاد  شهر  نظری  تجربهۀ  دهندادبیات  که  است  بازآفرینی  آن  شهریهای  برنامه  ،فضاهای  همچنین  و  های  توسعه 

شکل در  مهمی  نقش  شهری،  داشتهمدیریت  رویکرد  این  صورت  .اندگیری  فلسفی  به  شاد«  شکل  ۀکه  »شهر  کتاب  گیری 

بر .  کیفیت فضاهای شهری بوده است  ءشده توسط وی در ارتقاو تحلیل اقدامات انجام9ا، دیدار با شهردار شهر بوگوت8مونتگمری 

تأم  دگاهید  اساس از  پس  شهر  یک  آزاد  نیمونتگمری،  بایستی  مسکن  و  غذا  مانند  اولیه  ساخت    ینیازهای  و  حرکت  واقعی، 

.  بین افراد اختصاص دهد  نهی، سختی و هزحیامکانات، لذت و تفر،  عادالنه، فضا، خدمات  یاوهیزندگی را ارائه دهد همچنین به ش 

کتاب   این  در  وی  مهمچنین  شهره  کندیبیان  شهریکه  محیط  هستند،  مواجه  تغییر  حال  در  جهان  با  تجربه    ا  حال  در 

و پیچیده در تجارت، فرهنگ و جغرافیا شده است. شهرها در   وستهیپ هماست، دنیایی را دیده است که متراکم، به   شدنیجهان

در   یدن در عناصر بیشترش   یرقابت  ازمندی اند که شهرها نسراسر جهان تشخیص داده  یهاشدن هستند و دولت  تریحال رقابت

 ی عنوان ابزار به  دشا  شهرها در شاخص شهر  یبندرتبه  جهیثروت هستند. دیگر تنها مرکز مالی بودن کافی نیست. درنت مقایسه با

 (.1396)مونتگمری،شهرها منجر خواهد شد ۀ، به توسعیرقابت

 شهرهای موفق و جذاب های  ویژگی -3-2-2

و   تنوعۀ در خور توجه، به واسط ی کیزیف یهاتیفیاز ک یضمن برخوردار ،موفق و جذاب یشهرهاآور شد که ادینکته را  ن یا د یبا

کاربر فعالیاختالط  و  مغازه  یاتنها مجموعه  یی شهرها  نیگردند. مرکز چنیها شاخص متیها  ناز   ی برا   یبستر  بلکه  ست،یها 

 

8- Montgomery 

9- Bogota 



 مرجان بهاری نژاد ، کیانوش حسنی... یزندگ تیفیک یارتقا یشاد در راستا  ریپذ ستی ز یشهر یفضاها یطراح یارائه راهکارها  نیی تب 

 

سرگرم د  یمدن   یزندگ  ،حیتفر  فراغت،  اوقات  ،یفرهنگ،  تبادل  انددگاه یو  و  نظرها شهیها  و  می  اجتماع   یها  -یفراهم 

 اشاره نمود: زیپسند نشهر سرزنده و مردم یهایژگ یو یتوان به برخیم انی م نیا در (.30:1387،بالدزیت)آورد

پ   یهاطیمح  ییشناسا  یهااز شاخص  یبرخ افراد  تراکم  ماه  اده،یسرزنده شامل  و   وجود  موجود،  یرفتار  یهاقرارگاه   تیتنوع 

امن و    یی اگر فضا(.  25:1385)گلکار،باشد یو ... م   یتنوع فرم و رنگ در منظر شهر  کنندگان،استفاده   تنوع  ،یموسم  ی هاتیفعال

فعال و  شود  فراهم  تفرتیمطلوب  و  ارزش  حاتیها  با  مطابق  م  ی هاسالم  حضور  سریجامعه  آن    گردد،  تبع  به  و  مردم  فعال 

 (.1390و خستو، یرضواندیسع)ابدی یم  شیافزا یسرزندگ

 های شهر خوب ویژگی  -3جدول 

 توضیح 

  یشاد  و   یزندگ  ان ی جر  و تحرک،   یهمراه با شاد  ها،ساختمان  ان یحرکت مردم م.  مردم است  یبرا  یشهر سرزنده شهر شهر زنده 

-یم  احساس   زان یاست که به چه م  نی مهم ا   .ندارد  تی اهم  یشلوغ  زان یاندازه شهر و م  دهد.یمردمان شهر را نشان م

 . کندیها دعوت محضور در مکان ی شهر شهروندانش را برا .شود

  ا ی  و  ادهیدعوت مردم به تحرک و حضور در فضاها، با بهبود سطح پ.  دارد  یارتباط تنگاتنگ  یشهر  یزی ربا برنامه  یسالمت شهر سالم 

 . است  تیدوچرخه حائز اهم

 و ماندن در شهر کند.  ی دوچرخه سوار دعوت به راه رفتن،  نانیاست که شهروندان خود را با اطم یشهر خوب شهر شهر ایمن 

 است. ت یحائز اهم اریبس   داریپا  یشهرها  یسوه  حرکت ب   بوجود آمده در شهرها، ی هایبا توجه به آلودگ شهر پایدار 

   1394،  صفاری نیا :  منبع

 

 پژوهش  ۀپیشین-3

نظران در قالب کتب و مقاالت صورت گرفته است. که برخی از آنها به شرح  نظری، تحقیقاتی توسط صاحبدر خصوص پیشینۀ  

 باشند: ذیل می 

 نمونۀ موردی عملی و نظری  در کشورهای خارجی و ایران  -4جدول 

 
 منتشر شده در نشر آراد کتاب، تهران. .10 

 منتشر شده در انتشارات سخنوران. .11 

 موضوعات مطرح شده  موضوع  نویسنده  نوع پژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1396نژاد)حسین حاتمی

  ی ریپذستیز  بری امقدمه

  در  نی نو یراهبرد  یشهر

 10ی شهر یزی ربرنامه 

 پذیری، تعریف اصول و مبانی زیست

 پذیری های زیستشاخص

 پذیری شهری سنجش زیست ۀ نحو

-پور و علیرضا امجدیآرش قاسم

 ( 1396مالئی)

درهاتوسعه  تبعیض 11پذیری فضاهای شهری زیست شهری  دسترسی    ی  سطوح 

 ، شهری

،  های دوگانهبندیتقسیم  ،شهریفضاهای    فرسودگی

 دست باالدست و پایین
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 1399منبع: مطالعات نویسندگان،  

 

 

 

 
 منتشر شده در انتشارات تیسا، تهران. .12 

 نژاد ترجمه شده است.کتاب مذکور در انتشارات آراد کتاب، تهران توسط حسین حاتمی.13 

 

 

 

13- Quality of urban spaces and wellbeing 
  یزد  اولین کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهریشهر اصفهان را به عنوان مطالعۀ موردی انتخاب کرده و در    5مقالۀ مذکور منطقۀ  .15 

 منتشر کردند.

 

 

 کتب 

 ی مختلف بهبود کیفیت زندگی،هاشاخصه 12ی شهر  یزندگ تیفیک ( 1397مجتبی یزدانی)

 ی شهری هایزیر برنامهو   هااستیس

زیبایی  دیتأک 13شهر شاد  ( 1396)چارلز مونتگمری  ّبعد  خردمندانه،  بر  طراحی  شناسانه، 

و   راحتی  چارلز  احساس  اعتقاد  اساس  بر  شادی 

اصل   به  بودن  "مونتگمری  جهان، شاد  نجات  الزمۀ 

 ."است

 

 

 

 

 

 

 

 مقاالت 

 

 

 

Adams MD(2013) 

 

 

 

 

 
کیفیت فضاهای شهری و  

 14رفاه 

به   رفاه  هاجنبهتوجه  و  کیفیت  در  تجربی  ی 

 فضاهای شهری، 

معیاری  هاافتهی هیچ  است  باور  این  بر  حاصله  ی 

دقیقی وجود ندارد که مفهوم کیفیت را انتقال دهد  

فضاها   کیفیت  ارزیابی  هنگام  دلیل  همین  به 

 . شودیمی تجربی نادیده گرفته هاجنبه

احمد پوراحد، حاتمی نژاد، حسین،  

زیاری، کرامت اهلل و علیجانی، سعیده  

(1398 ) 

  یری پذستیز  بر دی جد ی گرشن 

 تهران  یشهر

 ، پذیردر شهر زیست ستیزطیاهمیت شرایط مح

آب و  اقلیم  بر  نقش  زیست    وهوا  کیفیت  ارتقاء  بر 

 پذیری  

ی حیدری، شماعی، علی،  محمدتق

پور، فرزانه، سلیمانی محمد و  ساسان

 ( 1396احدنژاد روشتی، محسن )

-ستیز بر مؤثر   عوامل لیتحل

  ۀفرسود یهابافت  یریپذ

 ی شهر

زیستشناخت   محدودۀ  پذیری  وضعیت  در 

 مشخصی، با بافت فرسوده 

ارتقا سرزندگی و حس تعلق به   ( 1394ی)ورحیدرشیراز فرزانه 

 15مکان در فضاهای شهری 

  حس   و  یسرزندگ   ارتقاء   جهت   یی راهکارها   ۀ ارائ

   مکان به تعلق

 

 
 ( 1398حمید کریمخانی)

  یطراح یکاربرد مدل ۀارائ

   شاد  پذیرزیست ی شهر  یفضاها

  تیفیک ی ارتقا  رویکرد  با

 ن یساکن یزندگ

 بررسی محدودۀ رودهن، 

 پذیری،طرح پرسشنامۀ لزوم ایجاد زیست 

یی درصدد بهتر شدن فضاهای  راهکارهاارائۀ مدل و  

 شهری رودهن 



 مرجان بهاری نژاد ، کیانوش حسنی... یزندگ تیفیک یارتقا یشاد در راستا  ریپذ ستی ز یشهر یفضاها یطراح یارائه راهکارها  نیی تب 

 

  روش پژوهش-4
 

تحقیق هم به نوع مسأله و هم به مرحلۀ تعمق دربارۀ آن بستگی دارد.  هستۀ هر تحقیق و پژوهش رویۀ آن است و انتخاب روش 

 همچنین مالک دیگری در انتخاب نوع روش مفید است و آن عالقۀ شخصی محقق به نوع تحقیق است.

ها و  نامهپایانهای مورد نیاز از کتب،  آوری اطالعات و دادهای و  برای جمعرو از روش اسنادی، مطالعۀ کتابخانهدر تحقیق پیش

تبیین   مبانی  اساس  بر  ارزیابی  و مدل  مربوطه  نوشتارهای تخصصی  مرور  از  استفاده  با  نظری  استفاده شد.  چارچوب  مقاالت 

های مربوط به میزان شادی از طریق پرسشنامه گردآوری شد و با در  های مستخرج شده، و داده گردید؛ سپس بر اساس شاخص

از مبان نظر داشتن شاخص با  ها  از متخصصین مرتبط  اختیار گروهی  ی نظری و مطالعات گذشته پرسشنامه طراحی شد و در 

 موضوع)اساتید دانشگاه( گذاشته شد.  

 

 ها ها و یافتهبحث-5

با توجه به عوامل فضاهای ادراک پذیر که شامل انعطاف پذیری، خوانایی، تنوع کالبدی و نفوذ پذیری است، در راستای مبانی  

اشاره شده است. در راستای اجرای این    5وری های شهر خوب در هر مورد، موضوعاتی ارائه شد که در جدول شماره  نظری و تئ

های محیطی، سهولت بینی فضاهای اوغات فراغت، عدم ایجاد آلودگیراهکارها که شامل توجه به نیازهای مادر و کودک، پیش

ساختار شهر، ایجاد فضاهای جمعی ، ایجاد تنوع فرم و رنگ در منظر شهری،  پیوندی با محیط  بستگی، هم مسیریابی، ایجاد هم 

 شود. استفاده از دوچرخه و ... هستند که در نهایت در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری و در نهایت ایجاد شهر شاد می

 راهکارهای ایجاد فضای شهری شاد -5جدول 

معیارهای   فضای شادراهکارهای ایجاد  نتایج به دست آمده 

فضاهای ادراک  

 پذبر 

 

 

 ارتقای کیفیت زندگی 

  توجه به نیازهای مادر و کودک 
 پذیری انعطاف

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-فضاهای ادراک

 پذیر 

 
 
 
 

 بینی فضاهای اوغات فراغت پیش

 های محیطی عدم ایجاد آلودگی

 
 

 ایجاد حس تعلق به مکان 

 ایجاد فضاهای امن و مطلوب 

پیوندی با  بستگی، همایجاد هم_مسیریابیسهولت 

 محیط ساختار شهر 

 
 
 

 خوانایی 

 

 اهمیت به زمینه

 ایجاد فضاهای جمعی 

 ایجاد تنوع فرم و رنگ در منظر شهری 

 ارتقای کیفیت زندگی 

 ایجاد رونق اقتصادی 

 کاهش میزان بیکاری 

 ایجاد بستری برای فرهنگ و اوقات فراغت

 
 

 ها مختلف کاربری و فعالیتهای گونه

 
 
 

 ارائۀ خدمات متنوع  تنوع کالبدی 

 

 ایجاد محیطهای ایمن 

  استفاده از دوچرخه 
 

 نفوذپذیری 
 توجه به معیارهای ویژۀ معلولین 

 توجه به بنا 

 ونقل عمومی دسترسی ساده به حمل

 1399 منبع: نگارندگان، 
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 گیرینتیجه-6

انعطاف خوانایی،  کالبدی،  تنوع  متغییرهای  بررسی  و  شناسایی  با  حاضر  و  پژوهش  بهری نفوذپذ  پذیری  که  وی  مستقیم   طور 

انسان است.  گرفته  صورت  دارند،  بسزائی  نقش  شهری  فضاهای  در  شادی  ایجاد  و  زندگی  کیفیت  ارتقای  بر  ها  غیرمستقیم 

مخاطبین فضاهای شهری هستند که همواره با درک محیط پیرامون خود از آن تاثیر گرفته و آن را به دیگر افراد جامعه منتقل 

شناسی  شناختی و جامعهتوان اذعان کرد فضاهای شهری به لحاظ بحث روانمی  های انجام شدهکنند. طبق تحقیق و بررسیمی

های سنی و جنسیتی)عمومی بودن( مختلف در هر زمان و بدون  در تشکیل حیات جمعی این فرصت را در اختیار افراد با گروه 

از طریق تعریف فضا برای افراد خاص،    دهند تا به واسطۀ تعامالت اجتماعی بتوانند تا حد قابل توجهیهیچ محدودیتی قرار می

ها و گذراندن اوقات فراغت باعث ارتقاء سطح روانی در جامعه شوند.  بر این اساس طراحی فضاهای شهری مستلزم  کاهش تنش

باشد. خوانایی متغییر دیگری است که نقش مهمی در تجربۀ  پذیری جهت افزایش سطح همزیستی بین ساکنان شهر میانعطاف

توان رابطۀ تنگاتنگی بین این متغییر  با کیفیت فضایی قائل  و همچنین ادراک آنها را  از محیط شهری بر عهده دارد، و می افراد  

آل سبب ایجاد حس تعلق مکان شده که  شود که ایجاد فضای شهری امن و ایدهشد.  با بررسی این متغییر این نتیجه حاصل می

از طریق ایجاد فضاهایی جهت   از همه مهماین مهم  تر سهولت در مسیریابی را  اجتماعات ساکنین، ساختار شهری منسجم و 

پیرامون دریافت کرده و به راحتی مسیر    های شناختی خود از محیطنقشهطلبد. بدیهی است که ساکنان چنین شهرهایی  می

 کنند.  خود را پیدا می
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