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  هچکید

 ومسکونی شهری فضاهای، روانی و جسمی ابعاد در وشرایط نامناسب فضاهای عمومی شهری سالمت روانی بحران

 شهری محالت در اجتماعی وگسست افسردگی،  انزوا, وسکونتی شهری فضاهای در امنیت عدم. ،کند می تهدید معاصررا

 برای محیط وطراحی ریزی برنامه نوین های درویکر اتخاذ شرایطی درچنین. هستند ومحیطی شهری از عوامل مزمن

وسالمت  باآسایش متناسب شهری بازومحالت فضاهای عمومی طراحی. است ضروری شهروندان محیطی سالمت ارتقای

 ویژه به -اخیر رسالهای در که رود می شمار به پایدار شهری طراحی ازاهداف یکی  شهروندان روانی و فیزیکی

، آسایش روانی و شادکامی برای طراحی ومعیارهای راهنماها ارائه و داشته زیادی گسترش -یافته توسعه درکشورهای

بررسی نقش فضاهای عمومی شهری  تحقیق این از هدف .است بوده رویکردی چنین ازنتایج شهروندان ایمنی و سالمت

 شهری فضاهای کیفیت ارتقای و بررسی طریق از پایدار شهری محالت طراحی رویکرد بر سالمت روانی افراد جامعه است

 وسبز باز فضاهای  بررسی اساس این بر. شود منجر شهروندان عمومی سالمت روانی ارتقای به تواند می مسکونی ونواحی

 اجرای،واداری وتجاری مسکونی مختلط های کاربری با متراکم ایجادمحالت،  پیاده شهری فضاهای ریزی برنامه،  محلی

 طریق از طبیعت به ساکنان وبصری فیزیکی دسترسی افزایش،  استفاده وبال باز فضاهای در افزا میان شهری های طرح

 شهری زندگی وابستگی کاهش،  محله در تفریحی -تجاری و اجتماعی - فرهنگی های ایجادفرصت،  گرا طبیعت طراحی

 و محلی بین ونقل حمل هشبک توسعه،  ای محله مدارس نظیر عمومی خدمات به محالت تجهیز طریق از اتومبیل به

 برای پایدار راهبردهای از کننده استفاده جمعیتی های گروه با متناسب محلی مراکز در جمعی فضاهای کیفیت ارتقای

 ومنظر محیط کارایی فضاهای عمومی افزایش که است بدیهی. است شده شناخته شهری محیط در سالمت روانی ارتقای

به شادکامی و سرزندگی شهروندان منجر خواهد  فیزیکی فعالیت وگسترش ترویج به نیز بیشترشهروندان واستفاده شهری

 شد.

 
  روانی،شادکامی،امنیت،سرزندگی شهری، آرامش عمومی فضاهای كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1

-1-1 طرح مسئله  

فضاهای مختلف و در جوامع پویا و سرزنده شهری در طول زمان و در جهت تحقق ایده آل ها و نیازهای ساکنین شهر،

و بسیار مهم عمومی شهری می توانند نقش  فضاهای د که در مجموع منظر شهری را شکل می دهد.نمتنوعی پدید می آی

به نحو انسان و عناصر طبیعی را  بین رابطه ایفا کنند وشادکامی زندگی مردم شهرنشین معاصر روانی و آرامش  برتأثیرگذار 

نیازمند  امروزی است ودراکثر جوامع  مباحث مهمیکی از  روانی اقشار جامعهان سالمت در این می.دنبرقرار سازمطلوب 

مسلماً اگر کشورها دراین زمینه برنامه نداشته باشند بامشکالت  سیاستگذاری و برنامه ریزی های دقیق و صحیح می باشد .
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ر می دهد و باعث از دست رفتن استقالل آنها را تحت تاثیر قرا مردمزیادی مواجه خواهند بود.این مشکالت نه تنها زندگی 

وعوارض جسمانی ، روانی اجتماعی واقتصادی می گردد بلکه تاثیرات مهمی روی سیستمهای بهداشتی و درمانی جامعه می 

گذارد و منجر به صرف هزینه های انسانی و اجتماعی کالنی می گردد ومنابعی را به صورت نامتناسب جذب می نماید که می 

 نست این اعتبارات برای رفع سایر مشکالت بهداشتی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.توا

 2-1- اهمیت و ضرورت   

از لحاظ روانی و فیزیولوژیکی میتواند تاثیرات مثبتی  های عمومی شهرینتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که وجود فضا

رامش آاسب در شهرها افزون بر سالمت جسمانی موجب من عمومید.اصوال فضای نبر روی ساکنین این فضاها داشته باش

روان،بازده کاری بیشتر و کیفیت زندگی برتر میشود و این در حالی است که در طراحی شهرها به این جنبه ها توجه چندانی 

به اینکه  با توجه . سیب استآشود و در نتیجه در شهرهابیشتر از روستاها سالمت روانی و سالمت اجتماعی در معرض  نمی

 شهرها روز به روز در حال افزایش است لذا توجه به فضاهای عمومی شهری امری ضروری به نظر می رسد.جمعیت 
  

 3-1- هدف تحقیق

 .بررسی نقش فضاهای عمومی شهری بر سالمت روانی افراد جامعه است تحقیق این از هدف 

پرسش های تحقیق-4-1  

 تاثیر مثبت دارد؟ ممرد شادکامی ر رویفضاهای عمومی مناسب شهری ب آیا -1-4-1

 تاثیر مثبت دارد؟ ممرد سرزندگی فضاهای عمومی مناسب شهری بر روی آیا -2-4-1

   تاثیر مثبت دارد؟ ممرد نفس عزت فضاهای عمومی مناسب شهری بر روی آیا -3-4-1

فرضیات تحقیق -5-1  

 .مثبت دارد تاثیر ممرد شادکامی فضاهای عمومی مناسب شهری بر روی -1-5-1

 .تاثیر مثبت دارد ممرد سرزندگی فضاهای عمومی مناسب شهری بر روی  -2-5-1

    تاثیر مثبت دارد. ممرد نفس عزت فضاهای عمومی مناسب شهری بر روی -3-5-1

 6-1-روش و ابزار تحقیق

 اغلب در ای پایه روشی عنوان به «تطبیقی مطالعه» شیوه که جا آن از. است تحلیلی -توصیفی پژوهش این انجام روش

 از استفاده با ها تحلیل عمده بخش نیز کنونی پژوهش در، گیرد می قرار استفاده مورد ای مقایسه عوامل به وابسته مطالعات

روش فضاهای عمومی شهری مورد مطالعه قرار گرفته و متغییر های  این از استفاده با. است درآمده تحریر رشته به شیوه این

مت روانی انسان معرفی می شوند سسس نقش فضاهای عمومی بر روی متغییر های سالمت روانی مورد ارزیابی وابسته به سال

 قرار می گیرند.

 مبانی نظری -2

شهریفضای   -1-2 

 میتوان ها آن جمله از که شهری فضای از ابتدایی تعاریف، است گرفته صورت زیادی های تالش شهری فضاهای تعریف در

 :شمردبر را زیر موارد

باشد. اتفاقی یا ارادی غیر تواند می و گیرد نمی صورت خاصی قصد با همیشه آن در حضور  

است. تکلف بی و رسمی غیر فضاها این در آموزش  

ندارد. مجوز به نیاز آن از استفاده   

است. دیگر فضاهای از بیشتر بسیار آن در رویدادها و ها فعالیت تنوع   

تنها ، باشند زیبا چقدر که ندارد اهمیتی، کاخ یا کلیسا، خانه یک دیواهای و داند نماها می معماری ذات را فضا زوی برونو

 دارد. برای عام مقبولیت هم هنوز مفهوم است. این داخلی فضای مظروف و نهاد؛ دهند می شکل جعبه به ها دیواره، اند ظرف
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 می خودپدید میان جدید فضایی، نهد می وجود عرصه به پا دیوار دو برافراشتن با معماری فضای، الن در وان گفته به، مثال

 که جایی، می کند پیروی شهری فضای برای تعریف همین از زوی.شود می مجزا ها آن پیرامون طبیعی فضای از و آورند

 که اند دهش تعریف یا طوری اند شده محدود ( کههمگی )فضای خالی اند، ها باغ و بازی های زمین، پارک، میادین، ها خیابان

. بود معماری ذات عنوان به مفهوم فضا و مدرنیسم مدافعان تاثیرگذارترین از یکی گیدئین زیگفرید.آورند پدید را محصور فضایی

 سومر، باستان مصر در آن نمونه که مرحله اول در. کرد مطرح را مرحله سه، معماری تاریخ طول در فضا تلقیاز و برداشت در او

 شده می توجه کمترین داخلی فضای به و میشد ساخته، ها حجم با بازی و جابجایی با،  معماری فضای، است موجود یونان و

. ساختمان داخل شده مجوف فضای با بود معماری مترادف فضای، شد آغاز رومیان دوران نیمه در که دوم مرحله در. است

 از ما استنباط و درک. شد بصری انقالبی به منجر، کتیویمنفرد پرسس دید برچیدن با، شد آغاز بیستم آغازقرن در سوم مرحله

 فضااند،از کننده ساطع که مجزا و منفرد های ساختمان های از کیفیت ستایش و پذیرفتن مثابه به، شهری و معماری فضای

 فضای را یشهر فضای  کریر راب .فضا درک باستانی و نخستین با مرحله قرابتی یافتن نیز و بود تحول این بنیادی نتایج

 یک به محدود شهری فضای از او تحلیل بنابراین. ها مکان دیگر و شهرها در ساختمانها میان فضای انواع تمام، داند می خارجی

 با مثلث و دایره، مربع را ها آن پایه های شکل و، میادین و خیابان، شهری در فضای را پایه عناصر که است شناسی شکل

 فضای: کند می تعریف گونه دو به را شهری فضای واژه کولکوهن.برد می نام اشکال ترکیبات این و عمتنو های گزینه از تعدادی

 جامعه مطالعه مورد که ( استاجتماعی نهادهای فضایی های اجتماعی)تداعی فضای. و مصنوع شده ساخته فضای و اجتماعی

 از. ای است پدیده عنوان فرا به، مصنوع محیط فیزیکی یها ویژگی دیدن، دیدگاه این تمایل. می باشد دانان جغرافی و شناسان

 طریقی، فضاست است )مورفولوژی معماران توجه مورد آنچه ترتیب بدین است فیزیکی فضای متوجه فضای مصنوع، دیگر سوی

 از بخشی ریشه ( فضایکرد استخراج توان می آن از که معنایی و فضا کارگیری به شیوه و گذارد می اثر ما بر ادراک فضا که

حضور  آن در شهروندان که جایی یعنی، باشند می جمعی زندگی ماهیت تبلور نوعی به که هستند شهرها عمومی و فضاهای باز

همه  به که است فضایی (1992) دارند (شود می گشوده آن در جمعی زندگی داستان که است ای صحنه شهری فضای) کار

 جدید با اجتماعی محیط یک در افراد فضا این کنند)در فعالیت آن در و باشند شتهدا آن دسترسی به که دهد می اجازه مردم

و  عمومی منافع جهت در تا شود اداره عمومی نهاد یک توسط بایستی می فضا (. این17911902()لینچ،یابند اختالط هم

 شود این تلقی شهری فضای، عمومی فضای یک اینکه برای اساسی شرط بنابراین .شود تامین آن نیازهای و اداره مدنی جامعه

 تعامل اجتماعی بستر که فضاها سخت و فضاها نرم از دسته آن پس. گیرد صورت اجتماعی تقابل و تعامل آن در که است

 شکل طبیعی در عناصر و محیط که هستند فضاهایی از آندسته، فضاها نرم از منظور. شوند نمی نامیده شهری فضای نیستند

 می مصنوع های کامال بدنه دارای که هستند فضاهایی از آندسته، فضاها سخت و پارک و ها باغ مانند. دارند بهغل ها آن به دادن

 برای بستری که بصورت نظم واجد و آراسته، یافته سازمان است مصنوعی، شهری فضای.اند شده محصور ساختمان با و باشند

 می معنا فضا این به هنجارهای خود و ها ارزش با و فضاست از زییج انسان. نماید می عمل انسانی رفتارهای و ها فعالیت

 می خود به متفاوتی چهره،خاص اجتماعی رابطه شدن جایگزین با فضا یک و نیستند ثابت اجتماعی روابط الگوهای. بخشد

 و، معاشرت ینهزم و آوردن ارتباط فراهم، گردش برای محلی و سرگرمی، آرامش ایجاد شهری فضاهای عمومی کاربرد.گیرد

 این تمام پذیرش استعداد، مترتب نیست آنها به خاصی عملکرد تک هیچ حال عین در که آنجایی از و. باشد می تردد امکان

 او به،  داده قرار فرد اختیار در برای انتخاب متفاوتی های گزینه ترتیب این به.دارند گزینشی بصورت یا هم با را ها کاربری

 لذا (17911902، لینچ). بردارد گام واقتصادی اجتماعی فشارهای حداقل تحمل با خویش تمایل استایر در دهند می اجازه

 وانگهی. است ضروری حتی و موثر بسیار،  وخشونت گیری گوشه،  افسردگی،  درماندگی از پیشگیری برای فضاها این وجود

 تا باشند شهری مجموعه یک در سازنده و تفریحی حیطیوم آورده وجود به خالقیت رشد برای موقعیتی توانند می فضاها این

 محیط و خودش از را انسان درک که چرا. دارد نیاز آن خودبه موقعیت درک برای انسانی هر که سازند فراهم را ای زمینه

 ارتباط اطرافش دنیای و خود با، نشده حساب های کنش شدن در درگیر طریق از فرد فضاها این در. دهند می بسط پیرامونش

 در شهری فضاهای به بخشیدن ساختار برای بایست می نیز احجام طراحی (17911902، لینچ).کند می برقرار تری مستقیم
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 و انسانی جوامع از ای گره عنوان به شهری فضای. باشند داشته موثرهمزیستی طور به فضا و ساختمان تا شود گرفته نظر

 می اش آورنده بوجود عناصر میان رابط فضا!«  فضای یک تشخیص برای اجزاءپس و عناصر از مادی اشیاء و مردم از تجمعی

 ناظر فرد برای نیز آنها میان رابطه باید، دهنده تشکیل اجزای وجود بر عالوه واقع شهری به. است شده تشکیل مختلفی»  باشد

 و بوده هدفمند شهری فضای ترتیب این به. ادنمی ایجاد خود ذهن در ساختاری، رابطه موجود از بتواند فرد و باشد ادراک قابل

 بعد دو از کلی طور به توان می را شهری فضای و انسان رابطه ترتیب این به .گردید خواهد ای شده تعریف رویدادهای بستر

 نمود. روانی بررسی و فیزیکی

شهری عمومی فضاهای-2-2  

 و تحقیقات. اندیافته تداخل یکدیگر در پیچیده یاگونه به که ستعمومی فضاهای و خصوصی فضاهای از ترکیبی شهر

 بایستمی شهری عمومی فضاهای که دارند اشتراک نکته این بر شهری عمومی فضاهای درباره گرفته صورت جهانی تجارب

 در اجتماعی سرمایه افزایش برای رسالتی دارای را عمومی فضاهای. باشند جمعی زندگی و اجتماعی تعامالت برای مکانی

 اجتماعی و فردی هویت گیری شکل و توسعه برای بستری تواندمی که دانندمی اجتماعی مراودات و تعامالت بستر در، وامعج

 (.  8031399،رفیعیان) باشند

آرامش روانی-3-2  

مفهوم سالمت روان شناختی یا سالمت روان  -1-3-2  

روانی و اجتماعی تعریف می کند. نه صرف فقدان  –سالمت را به صورت بهزیستی کامل فیزیکی  –سازمان بهداشت جهانی

اجتماعی و فیزیکی مورد توجه قرار می گیرد. رابطه آن  –بیماری و ناراحتی. سالمت در دیدگاهی کلی نگر از جنبه های روانی 

جتماعی و با محیط نیز در نظر قرار می گیرد. سالمت روان شناختی نیز تعریفی است که دانشمندان روان شناختی و علوم ا

رفتاری در مورد کارآمدی و عملکرد روان شناختی متناسب انسان ارائه کرده اند. مفهوم سالمت و بیماری روانی در طول زمان 

تغییرات و دگرگونی های زیادی داشته اند. ارسطو در کتاب اخالق می گوید: هر انسان به اندازه ای سالم است که توانسته 

عه دهد. از آنجا که بشر باالترین عملکرد هوش را دارد پس بهترین زندگی، زندگی خردمندانه کنشهای بشری را در خود توس

است و سالمت روانی یعنی نوعی زندگی که استدالل بر آن کامال حکومت کند. مفهوم طبیعت گرایانه سالمت روانی توسط 

ان شناختی بصورت پرهیزکاری تعریف شد. پس ارسطو، در قرون وسطی نادیده گرفته شد، از قرن هفتم و شانزدهم سالمت رو

از قرن شانزدهم مجددا سالمت روان شناختی بصورت طبیعت گرایانه تعریف شد. همزمان با رنسانس روانسزشکی در اواخر قرن 

 تعریف گردید. « فقدان بیماری روانی»نوزدهم سالمت روان شناختی نوعا به صورت 

شکل می توان تعریف کرد: نخست معنای خودآگاهی که این تعریف توسط فروید  معموال سالمت روان شناختی را به سه

پذیرفته  –( و بسیاری از هستی گرایان و نظریه پردازان نقش مانند لورنتز 1895(، جورج برکلی )1901(، مک دوگال )1958)

ییهای روان شناختی ذاتی و درونی شده است. تعریف دوم شامل خود شکوفایی و تحقق خود می شود، یعنی بالفعل ساختن توانا

(، این 1979و انسان گرایانی مازلو ) (،1990(، آلسورت )1905با استفاده از نوعی دگرگونی روانی میسر می شود. یونگ )

یکسارچه « شبکه روابط اجتماعی پایدار»دیدگاه را پذیرفته اند. سومین تعریف سالمت روانی حدودی است که فرد توانسته با 

 ، و بسیاری از جامعه شناسان این تعریف را پذیرفته اند. (1907لر )شود آد

  مفهوم سالمت روان در نظریه های روانکاوی: -2-3-2

( در ارتباط با سالمت روان: 1551دیدگاه فروید ) -1-2-3-2  

عنی هر چه به نظر فروید ویژگیهای خاصی برای سالمت روان شناختی ضرورت دارد و نخستین ویژگی خود آگاهی است. ی

 که ممکن است در ناخود آگاه موجب مشکلی شود بایستی خودآگاه شود. 

خودآگاهی عنصر اصلی سالمت روان شناختی است. البته برای سالمت روان شناختی کفایت کننده نیست بلکه معیار 

مومی می باشد. به نظر فروید نهایی سالمت روانی ویژگی دیگر از نظر فروید بیگانگی منطقی از عالقه مندی ها و اشتیاقات ع
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حل بیش از حد مرا از یک هیچ در و. باشد گذرانیده موفقیت با را جنسی –انسان متعارف کسی است که مراحل رشد روان 

 تثبیت نشده باشد. البته دیدگاه فروید کمتر انسانی متعارف به حساب می آید و هر فرد به نحوی از انحاء متعارف است. 

(1581سالمت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر ) مفهوم -3-3-2  

از دیدگاه آدلر سالمت روان یعنی داشتن اهداف مشخص در زندگی، داشتن فلسفه استوار و محکم برای زیستن، روابط 

اطف و خانوادگی و اجتماعی مطلوب و پایدار، مفید بودن برای هم نوعان، جرأت و شهامت، قاطعیت، کنترل داشتن بر عو

 احساسات، داشتن هدف نهایی کمال و تحقق نفس، پذیرفتن اشکاالت و کوشیدن در حد توان برای حل اشتباهات. 

( در ارتباط با سالمت :1613نظریه اریکسون ) -4-3-2  

به سن  همان گونه که فروید در نظریات خود به ناخودآگاه اهمیت ویژه ای می دهد اریکسون در این ارتباط اعتقاد زیادی

تعریف می کند. به طور کلی « من»دارد. سالمتی روان را در ارتباط با من توصیف می کند و متغیرهای آن در ارتباط مقوله 

اریکسون در ارتباط با سالمتی روان معتقد است که صفات خاصی وجود دارد که فرد دارای سالمتی روان شناختی را از کسی 

سازد. به نظر اریکسون این صفات در اجتماع معنی می یابد و بر این اساس فردی که در که فاقد این عنصر است متمایز می 

جامعه زندگی می کند و در صورتی دارای سالمتی روان است که از تعارض عاری می باشد از استعداد و توانایی بارزی استفاده 

لحظه به لحظه حرفه اش پسخوراند بگیرد و در نهایت در  کند، در کارش ماهر و استاد باشد، ابتکار نامحدود داشته باشد از انجام

    . مورد فرایند زندگی نظریه معنوی روشن و قابل درکی داشته باشد

 در ارتباط با سالمت روان:  )1561(نظریه كورت لوین -5-3-2

تنها به حیطه خاصی  انیکورت لوین با نظریه میدانی در بین روان شناسان شناخته شده است. از دیدگاه لوین نظریه مید

محدود نمی شود، بلکه مفاهیمی را در بر می گیرد که با آن می توان حقایق روان شناختی مختلفی را نمایش داد. اما نظر لوین 

در ارتباط با سالمت روان بر این است که سالمت و کمال روان شناختی موجب افتراق و تمایز یافتگی بیشتر شخص و محیط 

و می شود و استحکام و استواری مرزهای سیستم روانی فرد به وجود می آورد. بنابراین فرد سالم از نقطه نظر روان شناختی ا

 . روان شناختی به نظر لوین کسی است که بین خودش و محیط روان شناختی خود تمایز و افتراق قائل می شود

( در ارتباط با سالمت روان: 1612نظریه كارل راجرز ) -1-3-2  

به عقیده راجرز هر چه سالمت روان انسان بیشتر باشد آزادی عمل و انتخاب بیشتری را احساس و تجربه می کند. از نظر 

 .بدون محدودیت فکر و عمل می باشد راجرز انسان سالم موجودی

؟چیست شادكامی -4-2  

 ارزیابی امیال و، هیجان، استدالل عنصر سه میان تعادل حالت را آن افالطون و معنوی زندگی از عبارت را شادکامی ارسطو

 و تنفر، شادکامی، خشم، ترس، تعجب یعنی بزرگ هیجان شش از یکی شادکامی، هیجان تئوریهای از بسیاری اساس بر. میکند

 از رضایت" و "منفی هیجانات وجود عدم"، "مثبت هیجانات وجود"مؤلفه سه شامل ذهنی حالتی شادکامی. است نگرانی

 شادکامی دیگری تعریف در. میگویند( Well-Being) ذهنی بهزیستی را منفی و مثبت عاطفه بین تعادل. ستا "زندگی

، اساس این بر. است شخصی ادراکات و درونی حاالت از متأثر( شادکامی احساس) ذهنی شادکامی. است پایدار برونگرایی

 هیجانهای تجربه از و است دلسذیر و مطبوع که میکند داللت حالتی بر و است مبتنی شخصی ادراکات و نگرش بر شادکامی

 مالک سه که شود گرفته نظر در صفت عنوان به میتواند صورتی در شادکامی. میگیرد نشئت زندگی از خشنودی و مثبت

 .باشد دارا را درونی علیت و موقعیتی ثبات، زمانی پایداری
 

 تحلیل و نتیجه گیری -3
 شادكامی تاثیرات -1-3

 بیشتری امنیت احساس شاد افراد. میکند تسهیل را سیاسی و اجتماعی روابط و انگیزد برمی را فرد فعالیت، شادی     

 بیشتر، میکنند زندگی نها آ با که کسانی به نسبت و هستند بیشتری مشارکتی روحیه دارای، میگیرند تصمیم آسانتر، میکنند
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 بهبود را ایمنی سیستم و عروقی قلبی فعالیتهای. دارد ارتباط بدن ایمنی نظام عملکرد با شادکامی. دارند رضایت احساس

 از که افرادی. کند می محافظت مشکالت و روانی فشارهای برابر در را آدمی بوده حرکت و نشاط و شور، انرژی مولد. میبخشد

 و اداعتی آنها در، بوده آن از ناشی پیامدهای و اضطراب، افسردگی به ابتالء دچار بیشتر، باشند نمی برخوردار مناسب شادکامی

 .برخوردارند، دارند مناسب شادکامی که افرادی به نسبت کمتری زندگی به امید و شده دیده بیشتر اجتماعی ناهنجار رفتارهای

 شادكامی بموج عوامل

 است گانه سه اجزایی دارای شادکامی سلیگمن نظر از

اجتماعی جزء) مطلوب و قوی اجتماعی روابط (  

هیجانی جزء) شاد و پایدار خلقی حالتهای (  

شناختی جزء) محیط اطالعات تفسیر در اندیشی مثبت (        

 شهر)فضاهای عمومی شهری( كاراكتر و شهروندان شادی با مرتبط های شاخص -2-3

 با مرتبط های شاخص به مربوط اطالعات جنوبی کارولینای و ویرجینیا وست دانشگاه توسط مشترکی تحقیق در      

 بین ارتباط وجود، را تحقیق نتیجه. گرفت قرار بررسی مورد المللی بین شهر 17 میان در شهر کاراکتر و شهروندان شادی

 پرداختند شوندگان مصاحبه و مردم زبان از شادی موجد شاخصهای بیان وبه اعالم شهروندان شادکامی با شهری طراحی

 گراندی با بودن مرتبط احساس: اجتماعی ارتباطات افزایش

 میکنیم تعبیر سرزندگی به آن از ما (که شهر بودن )شلوغ

 محیطی زیست فاکتورهای  کنترل ( سبز فضای و پارکها وجود و محیطی آلودگیهای بودن )کم

 میگردد. بررسی شناختی زیبایی عوامل؛ بصری کیفیات عنوان تحت (که شهر بودن )زیبا

 امنیت -3-3

 فردی آزادیهای-4-3

  نمود اطالق آن به محیطی آسایش میتوان تر کلی تعریفی در که خدمات سایر و مترو هب مناسب دسترسی

        طریق: از شهری فضاهای کیفیات افزایش  دیگران و با بودن مرتبط احساس: اجتماعی ارتباطات افزایش

 طراحی در لفمخت سنی و جنسی، اجتماعی گروههای و شهروندان رفتاری الگوهای و انسانی نیازهای به توجه -1

 شهری عمومی فضاهای

 ،حضور جهت شهری عمومی فضاهای پذیری انعطاف -2

 اجتماعی گروههای و اقشار تمامـی فعالیت و مشـارکت -3

 شهری فضاهای به عمومی دسترسی -4

 جشنها، مراسمها برگزاری برای فضاهایی بینی پیش -5

 سرزندگی -5-3

تاثیر  ممرد سرزندگی عیارهای زیر باشند می توانند بر رویبا توجه به مطالعات انجام شده فضاهای عمومی که دارای م

 مثبت ایجاد نمایند:

 شهری عمومی فضاهای طراحی در کالبدی تنوع -1

 کاربری تنوع  -2

 فعالیتها تنوع -3

 شهری فضاهای و مکان طرح و ریزی برنامه، موقعیت به توجه  -4

 اجتماعی وتعامل نشاط، شهری محیط -6-3  

 کارکرد با و کیفیت بی بزرگ میادین مانند شهری وخدمات  کالبدی– اجتماعی کیفیت دوفاق  نامطلوب عمومی فضاهای

 مناطق ساکنان محرومیت. شود می منجر افراد گریزی جامعه به شهری وتسهیالت تجهیزات فاقد وفضاهای ترافیکی صرفا
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 می مواجه مشکل با را شهروندان محیطی مشارکت و تعامل، اجتماعی قابلیت، وپاسخگو پذیر جامعه فضاهای از شهری حاشیه

 را شهری مناطق این است جامعه عمومی سالمت الزمه که ونشاط ونبودشادابی اجتماعی گسست شرایطی چنین در. کند

 رخ نامناسب طراحی با شهری فضاهای در بیشتر خطرناک تصادفات که دهد می نشان ای مقایسه های بررسی. کند می تهدید

،  گسست، انزوا بیشترین ودرنتیجه  شده  ومرکزی متن شهری فضاهای قربانی،  وحومه حاشیه شهری فضاهای. دهند می

 وشادابی نشاط بودن پایین آن نتیجه که شود می دیده حاشیه شهری فضاهای در اجتماعی تعلق وعدم امنیت عدم،  ناامنی

 فیزیکی های فعالیت برای کمتری های فرصت هافضا این در. است  فضاها این در اجتماعی  واغتشاش نارضایتی وبروز اجتماعی

 وبزرگساالن ونوجوانان کودکان برای وورزش دوچرخه ایمن وفضاهای ومسیرها پیاده خرید مراکز در وحضور روی پیاده مانند

 – ها سرماخوردگی مانند ها بیماری از بسیاری محیطی بهداشت علوم محققان اعتقاد به که است حالی در این. دارد وجود

 این در.  دارند متقابل ارتباط ومذهبی وخانوادگی اجتماعی ارتباطات با رس زود مرگ و افسردگی – سرطان–قلبی حمالت

 برای بدترازآنها حتی یا  فیزیکی فعالیت عدم یا – باال خون فشار -چاقی – سیگار اندازه به ضعیف اجتماعی پیوندهای دیدگاه

 های گروه در عضویت وعدم اجتماعی پذیری ومسئولیت تعهد نظیرعدم ضعیف عیاجتما های پیوند. مضراست انسان سالمت

، جنون ،روانی اختالالت ،مخدر ومواد الکلی مشروبات مصرف مانند زیانباربرسالمت دربروزرفتارهای وخیریه داوطلبانه

 .است موثر کشی خود وحتی تصادفات،  قلب های شریان گرفتگی،   اسکیزوفرنی

 در جیکوبز جین. شود می محسوب اجتماعی سرمایه گیری شکل نقطه اجتماعی های وعرصه شهری فضاهای عواق در

 بین رسمی غیر ارتباطات محالت بندی پیکره وقتی که کرد مشاهده 1981"آمریکایی بزرگ شهرهای وزندگی مرگ" کتاب

 درارتباط ومردم و گیرند می قرار بهتری نظارت تتح کودکان.یابد می کاهش جرم وقوع میزان رساند می حداکثر به را ساکنان

 است داده نشان همکاران و سالیوان تحقیقات همچنین. دهند می نشان بیشتری ورضایت عالقه خود پیرامون فیزیکی محیط با

 ترتیب این به .است ای محله فضاهای در اجتماعی ونشاط غیررسمی ارتباطات افزایش های ازشیوه یکی سبز فضاهای وجود که

 میان قوی اجتماعی های وپیوند مناسبات گیری شکل به فضا آن ونگهداشت حفظ در مشارکت و سبز فضاهای به دسترسی

 .است کرده افرادکمک روانی سالمت وارتقای ساکنان

 هایفضا سازی مناسب و مسکونی نواحی تا مدرسه از وپیاده دوچرخه ویژه مسیرهای،  گرا پیاده مسکونی محالت طراحی

. شود می محسوب شهری وفعال پرتحرک زندگی تدابیرگسترش از جسمی ومعلوالن کهنساالن چون هایی گروه برای شهری

 و مناظربرکیفیت معماری سبک و محلی های وزیرساخت خدمات با فضاها این همجواری و شهری باز فضاهای طراحی نحوه

 .دارند قطعی رتاثی فضاها و در نتیجه شادکامی و سرزندگی این کارایی
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