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  چکیده
 شهر عمومی فضاهاي در اجتماعی تعامالت سطح بودن پایین به توجه با پژوهش این در
کیفی  هاي مؤلفه شناسایی با شده سعی تحقیق، اصلی مسئله عنوان به شهري رفاه کاهش و

 بـه  باشـند  اجتماعی می هاي و کنش دموکراسی شهري ارتقاء که مؤثر در فضاهاي عمومی
سـعی   پژوهش این در خالصه طور به باشیم، شهري رفاه بهبود براي راهکاري ارائه دنبال
 کیفـی  هـاي  مؤلفه معرفی به عمومی، فضاهاي در شهري رفاه مفهوم تدقیق بر عالوه شده
 زیم وشهري با معیارهایی مانند زیست پذیري و سـرزندگی بپـردا   رفاه بر محیط در مؤثر

در بخـش  . گردیـده اسـت   اشـاره  نیز موجود رویکردهاي مفهومی هاي زمینه به همچنین
بـا ارائـه بهتـرین     صـاحبنظران از طریـق مصـاحبه    دیـدگاه خبرگـان و   بررسی نخست با
 مشـترك  عمومی در محدوده مورد مطالعه، مفـاهیم  فضاهاي کیفیت سنجش هاي شاخص

هاي جمعی و تعامالت  دوم تحلیل میزان کنشدر بخش . گردید بازشناسی تر جامع طور به
هـاي   برداري بوده و براي سـنجش برخـی از مؤلفـه    اجتماعی با تکنیک شمارش و عکس

و آزمـون فرضـیات بـه نظرسـنجی از      زیسـت پـذیري و سـرزندگی    دموکراسی شهري،
 عمـومی  فضـاهاي  گفت کیفیت باید پژوهش این هاي یافته پایه بر. ایم شهروندان پرداخته

 قـرار  بسیار پـایین  حد در سرزندگی و پذیري زیست هاي لحاظ شاخص به مطالعه دمور
هـاي دموکراسـی شـهري و     هاي کیفی موجب کاهش مؤلفـه  دارد و پایین بودن این مؤلفه

  .مهم رفاه شهري گردیده است هاي اصلی و عنوان شاخص هاي اجتماعی به کنش

 هـاي  کـنش  شـهري،  ، دموکراسـی رفاه شهري، زیست پـذیري، سـرزندگی   :کلیدي هاي واژه
 اجتماعی
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  مقدمه
 در طوالنی اي پیشینه انسان، رفاه و زندگی کیفیت بر مؤثر عوامل بررسی به مندي عالقه
 عمـومی  فضـــاي  بـودن  نـامطلوب  یا تحریف پژوهش این در دارد بشر زندگی تاریخ

 فـاه ر زوال در مهـم  عـاملی  نتیجـه  در و زنـدگی  کیفیت تضعیف براي شاخصی مثابه به
 از بزرگـی  بخش که هستند ظرفی ناخواه خواه عمومی فضاهاي. است شده  دیده شهري
 دارند؛ قرار آن با دوسویه تعاملی در رو ازاین و برداشته در را شهروندان روزمره زندگی
 از هریک و است متنوعی هاي سویه داراي نیز شهر ساکنان و شهري فضاي میان ارتباط

 نیازهـاي  رفـع  از استفاده این طیف. فضاست از فرد استفاده نوع کنندة بیان ها سویه این
 حتــی و اجتمــاعی هــاي کــنش تــا آمدوشــد، کــار، خریــد، چــون هــرروزه و اجبــاري

 و شهري فضاي میان ارتباط عمق و غنا عبارتی به است، متغیر شهروندان گزینی خلوت
و رفـاه  ارتقـاء  بـراي  عمومی فضاهاي که است فرصتی میزان به بسته کننده، استفاده فرد 

  . کنند می فراهم شهروندان آسایش
  1فعالیـت  یـا  کـنش  نوع بحث است موردتوجه پژوهش این در ما براي که چه آن

 عمـومی  فضـاهاي  بیشـتر  در ضـروري  هاي فعالیت است، عمومی فضاي در شهروندان
                                                

 :شود طبق نظریان گل سه دسته فعالیت در فضاهاي عمومی شهري انجام می -1
اي و معمول زندگی روزانه هستند، چون،  هاي پایه فعالیت: (necessary activities)هاي ضروري فعالیت) الف 

ها بدون توجه به  رفتن به مدرسه، انتظار کشیدن براي اتوبوس و رفتن به محل کار، کوتاه آنکه، این نوع فعالیت
  .افتند، زیرا مردم ناچار به انجام آنهایند کیفیت محیط کالبدي اتفاق می

هایی که به هنگام وجود شرایط اقلیمی،  مجموعه فعالیت(optional activities): اختیاري هاي فعالیت) ب
اند و  ها نسبت به کیفیت حساس گونه فعالیت این. پیوندند کنندگی محیط پیرامون، به وقوع می جذابیت و دعوت

  .دهند که کیفیت محیطی مطلوب باشد تنها در شرایطی رخ می
افتند که مردم در فضاي همسانی  ها زمانی اتفاق می این فعالیت :  (social activities)هاي اجتماعی فعالیت) ج 

وشنود، تجربه مواجهه با دیگران و مشارکت فعال یا غیرفعال را  مواردي همچون تماشا کردن، گفت. تردد کنند
ازآنجاکه مردم بسیاري کند و  هاي اختیاري را عرضه می اي از فعالیت یک شهر خوب، طیف گسترده. شود شامل می

در نتیجه شهر، . در شهرها حاضر هستند، افراد زیادي براي تجربه کردن، تماشا کردن و صحبت کردن وجود دارند
  (Gehl, 2002) .شهري براي مردم: شود العاده تبدیل می به شهري سرزنده و فوق
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 ؛دارنـد  فضـاها  ایـن  کالبـدي  و هاي کارکردي ویژگی به کمی وابستگی و شود می انجام
 دموکراسی معیارهاي که دهند می رخ زمانی اجتماعی و اختیاري هاي فعالیت که درحالی
. باشـند  پیداکرده تحقق سرزندگی و پذیري زیست معیارهاي هم ها آن از قبل و شهري

 مـورد  محـدوده  در اجتمـاعی  و اختیـاري  هـاي  فعالیـت  میـزان  پژوهش این در بنابراین
 از بخشـی  عنـوان  بـه  خیابـان  انتخـاب  علـت  و تاس شهري رفاه سنجش معیار مطالعه،

 فضـاي  تنهـا  خیابـان  که بوده این نوشتار این در تحلیل و مطالعه براي عمومی فضاهاي
 بـازي،  و تفریح کار، محل بلکه خیابان نیست، دیگر نقطه به اي نقطه از رفتن و حرکت
 و آیینـی  مراسـم  هـا،  گردهمـایی  آشـنایان،  بـا  مالقـات  و هـا  غریبـه  دیدن وقت، گذران

 کالبدي ساختار سازنده آنکه از بیش ها خیابان این. نیز هست دیگر اجتماعی رویدادهاي
  .باشند می جامعه فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، ساختار بیانگر باشند، شهر

  
  بیان مسئله

 اي منطقه چارچوب در. داراست را متنوع هاي فعالیت از باالیی میزان تهران مانند شهري
 در تمرکز بیشترین که هستند ها فعالیت بیشتر تمرکز داراي شهر از خاصی مناطق هم

 پژوهش این مطالعه مورد محدوده در خیابان و دارد قرار شهر تجاري مرکز منطقه
 مجزا هم از هاي فعالیت این اتصال براي ابزار ترین حیاتی) خیام و خرداد پانزده خیابان(

 هاي فعالیت از مهمی بخش انجام براي را فیزیکی هاي کانال که نحوي به باشد می
 و است مهم هم دیگر نظر یک از ما براي خیابان اما. کند می فراهم اقتصادي و اجتماعی

 مابقی به نسبت و است دید در همیشه عمومی فضاي عنوان به خیابان که است این آن
  .شود می آن از شهر کل در استفاده بیشترین عمومی فضاهاي
 مرکزي محدوده در که شهروندان سایر و تهران شهر مرکزي هاي هسته ساکنین 

 در بلکه ضروري هاي فعالیت انجام براي تنها نه کنند می وآمد رفت روز طول در شهر
 در که هایی فرصت و اتفاقات زیرا بزنند، قدم توانند می امنیت و لذت با خیابان کنار
شهر  مرکز به را شهروندان که دهستن چیزهایی همان گیرند می شکل آن روهاي پیاده
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 و ها مغازه تنوع مانند کنند می جذب اجتماعی و اختیاري هاي فعالیت انجام براي
 و جوش و همینطورجنب و دیگران با اتفاقی آشنایی و مالقات فرصت خدمات،

 توجه عدم دلیل به شده ایجاد هاي فرم و فضاها پایین کیفیت رسد می نظر به اما. فعالیت
 در مناسب توسعه روند یک کردن طی عدم و سرزندگی و پذیري زیست ارهايمعی به

 انطباق ما جامعه) رفتاري الگوهاي( خصوصیات و نیازها با است که شهري معابر شبکه
 از یکی که اجتماعی هاي فعالیت و شهري دموکراسی گردیده نداشته وباعث

 هاي فعالیت که چرا کند، پیدا بروز امکان کمتر است زندگی کیفیت مهم هاي شاخص
  .هستند عمومی فضاهاي در مردم حضور پیامدهاي اجتماعی از

 اجتماعی، تعامالت براي مکانی عنوان به خیابان مطالعه، مورد محدوده در بنابراین
 تنها و است شده  تضعیف شدیداً شهروندان حضور صحنه و برخوردها دیدارها،
 و ها اتومبیل بوق صداي صوتی، آلودگی ،سنگین ترافیک آید می نظر به که عناصري

 حرکت شهر مرکز در اطرافشان فضاهاي به توجه بدون و درنگ بی که است مردمی
 و عبوري نقش عموماً تهران بازار اطراف هاي خیابان و اصلی هاي شریان. کنند می

 فضاي در نشستن و تماشا سکون، و مکث :مانند هایی فعالیت و دارند دسترسی عملکرد
 تحلیل براي اول مرحله در که است آن پی در پژوهش این. اند رفته بین از هريش

 که هایی شاخص و ها مؤلفه علمی، صورت به خرداد پانزده و خیام هاي خیابان وضعیت
  .نماید شناسایی را هست نیاز مورد شهري رفاه افزایش براي

 مراجعه با نمودیم سعی پژوهش نخست بخش در هدف این به رسیدن راستاي در
 لنارد، الندري، هاروي، لوفور،: مانند شناسی جامعه و شهرسازي اندیشمندان نظرات به

 زیست عمومی، فضاهاي کیفیت فضا، " حوزه دو در گل یان و اشتاین فاین سوزان
 در نظران صاحب اندیشه و آراء دیگر سوي در و سو یک از " سرزندگی و پذیري

 به "شهري رفاه و اجتماعی تعامالت هري،ش دموکراسی زندگی، کیفیت" خصوص
 استفاده با و پژوهش دوم مرحله در و یابیم دست متغیرها این دهنده تشکیل هاي مؤلفه

 نهایت در و بپردازیم ها آن رابطه و ها مؤلفه این بررسی به تحلیلی و توصیفی روش از
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 روزمره زندگی در تسهیل هایی براي پیشنهاد پژوهش نتایج و ها داده تفسیر از بعد
  .گردیده است ارائه شهري رفاه ارتقاء و شهروندان

  
  اهداف

ی و کیفی فضـاهاي عمـومی از   از این مطالعه این است که با بررسی و تحلیل کم هدف
هـاي   و کنش طرف و دموکراسی شهري زیست پذیري و سرزندگی ازیک نظر معیارهاي

نـوع آن از طـرف دیگـر، نقـاط و     کننـدگان متعـدد و مت   اسـتفاده  )نوع فعالیت(اجتماعی 
بخصوص (ها  هاي بحرانی رقابت و تضاد در استفاده از فضاهاي موجود در خیابان جنبه

را شناخته، عوامل و علل بوجود آمدن این تنگناها را کشـف کـرده و   ) از دید عابر پیاده
منظـور رفـع تنگناهـا و بهبـود      ها و ضـوابطی جهـت طراحـی مناسـب فضـاها بـه       ایده

هاي نامطلوب تعامالت اجتماعی و سامان بخشیدن کلی به فضاهاي عمـومی و   وضعیت
در نتیجـه اهـداف اصـلی    . در نهایت ارتقاء رفاه شهري در هسته مرکزي شهر ارائه دهد

  :باشد صورت زیر می این پژوهش به
هاي زیست پذیري و  با مؤلفه شهر تهران يمرکز یعموم يفضاها کیفیت لیتحل  -

ضروري، اختیاري (نوع کنش شهروندان  دموکراسی شهري و ها بر نآ تأثیرو  سرزندگی
 .رفاه شهريو درنهایت ارائه راهکاري براي ارتقاء ) و اجتماعی

هاي اجباري، اختیـاري و اجتمـاعی شـهروندان در محـدوده      بررسی میزان کنش -
 .مورد مطالعه بر اساس تئوري یان گل

 
  فرضیات

 بـا رفـاه شـهري   ) ي و سـرزندگی زیسـت پـذیر  (بین کیفیت فضاهاي عمـومی    -
 .رابطه معناداري وجود دارد) هاي اجتماعی کنش دموکراسی شهري و(
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هـاي اجتمـاعی و اختیـاري     میان زیست پذیري فضاهاي عمومی و میزان کنش  -
 .شهروندان رابطه معناداري وجود دارد

احساس مثبت شهروندان نسـبت بـه سـرزندگی فضـاهاي عمـومی بـر میـزان          -
 .اعی و اختیاري شهروندان مؤثر استهاي اجتم کنش

 
  تحقیق چارچوب نظري

  شهري دموکراسی و اجتماعی کنش شهري، رفاه
هاي اجتماعی در ارزیابی کیفیت  شناسی شهري بر اهمیت کنش رویکردهاي جامعه

در این رویکردها عمدتاً روابط اجتماعی و نوع کنش، ناشی  فضاهاي شهري تأکیددارند،
، فضاهاي شهري) کیفیت(سازي  مناسب ي است و توسعه واز کیفیت فضاهاي شهر

از طریق ارتقاء و  مشارکت شهروندان با براي افزایش رفاه شهري که بستري است
 دموکراسی شهري. کند هاي دموکراسی شهري و در فضاهاي شهري تحقق پیدا می مؤلفه

 .ختپردا رفاه شهري مفهوم بازتعریف به توان می آن طریق از که است فرصتی
 يرا برا باکیفیتو  مطلوب یکه امکان زندگ یابد می لینقش بددموکراسی شهري زمانی 

 .کاربرده شود به شهريرفاه  هاي یکی از شاخص عنوان شهروندان فراهم کند و به
ها را محور توسعه قرار  ازآنجاکه رفاه شهري در مورد روابط انسانی است و انسان

ها به کار رود  را که براي همه جوامع در همه زماندهد، یک تعریف ساده و ایستا  می
  . تابد و ایده آن همواره مورد مشاجره و مشروط است برنمی

رویکرد  و انداز سیاسی و اجتماعی چشم یکبا  است مفهومی دموکراسی شهري
ترویج و تشویق بازتعریف مفاهیم جدید براي را  اي تازهگام برداشتن انسانی نوین که 

در بحث رفاه شهري، حقوق شهروندان . از این مفاهیم رفاه شهري است یکی کند، می
هاي کالن باید موردتوجه باشد ازجمله حق استفاده از فضاهاي  گذاري در سیاست

 نیا دیبا ها در حوزه شهر گذاري سیاست. کند عمومی که به ارتقاء رفاه شهري کمک می
 يو بازساز میشهر، ترم ییضاساختار فکیفی د تا ضمن بهبود نامکان را فراهم کن
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خدمات  ،ونقل و دسترسی و بهبود حمل يشهر هاي کاربري تنوع ،يزیست شهر محیط
 و هاي اجتماعی ی، کنشزندگ تیفیک شیافزا در نهایت باعث .....ي وشهر التیو تسه

توسعه در  ید که از اهداف اساسنفراهم آوررا  یاجتماع يتمندیرضا شده ورفاه شهري 
و  يکالبد ،یو فرهنگ یالتفات به مالحظات اجتماع. آیند میحساب  به يساختار شهر

 تأمینکه  نماید میلحاظ مهم  نیاز ا يشهر فضاهاي یمحیطی در روند طراح زیست
مورد  این پژوهشدر  یستیکه با گرداند می یو رفاه شهري را شدن یهمگان شیآسا
  .ردیقرار گ یابیارز

و حقوق شهروندان در فضاي عمومی را  رویکرد فاین اشتاین در خصوص رفاه
مند به  بندي مطالب باال دانست، چنانچه فاین اشتاین با ارائه چارچوبی نظام باید جمع

بهترین شکل ممکن روشی علمی را براي تحلیل فضاهاي شهري از منظر رفاه شهري 
لفه به نظر فاین اشتاین حقوق شهروندان در فضاي شهري در گروي سه مؤ.کند ارائه می

تنوع در دیدگاه فاین اشتاین بیش از هر چیز . است 3و تنوع 2، برابري1دموکراسی شهري
فاین اشتاین معتقد . اشاره به تنوع کاربران و خارج شدن فضا از حالت تک ارزشی دارد

است رسالت امروزي برنامه ریزان طراحی فضاهاي متکثر با حضور حداکثري همه 
واژه کلیدي دیگري که در ادبیات فاین . )Fainstein, 2010. (هاست ها و نسل گروه

  .است "دموکراسی"خورد مسئله  اشتاین بسیار به چشم می
دموکراسی نه به معناي سیاسی آن بلکه به سیاق شهري آن بیشتر بر مشارکت 
شهروندان در فرآیند تصمیم سازي و حقوق دموکراتیک شهروندان اشاره دارد و این 

گردد که دموکراسی شهري را از دموکراسی  ي مکانی فضا برمیها دموکراسی به جنبه
حقوقی نظیر نشستن، خوردن، ایستادن، تماشا کردن، فعالیت و . سازد سیاسی متمایز می

نمودهایی عینی از رخداد عمل دموکراتیک در ... حضور آزادانه، دیدن و دیده شدن و 
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به باور فاین . است "برابري" سومین رأس مثلث پیشنهادي فاین اشتاین. باشند فضا می
را محقق » شهرهاي قابل زندگی«مفهوم  تواند می» برابري در توسعه«مفهوم اشتاین 

و هم عملی است، امید ایجاد شهرهایی با برابري بیشتر  آرمانی هماین مفهوم . نماید
رویکرد  اساس برشهرهاي قابل زندگی  .آورد امکانات، را براي جهانیان به ارمغان می

به اجرا هاي بلندمدت  دوره، در هااست که عدالت و برابري در شهر شده ایجاد اي برنامه
  ).همان(. آید درمی

  
  
  
  
 
 
 
  
  

  
  )تلخیص شده از ادبیات پژوهش: منبع (

  
  کیفیت فضاهاي عمومی و تأثیر آن بر تعامالت اجتماعی

  1یان گل
گراست، در  ریزي شهري انسان ترین موضوع در برنامه ایجاد روابط اجتماعی که مهم

  به نظر . پذیرد و فضا نقش مهمی در این روابط دارد فضاي کالبدي شهر صورت می
یان گل میزان مطلوبیت فضاهاي شهري بستگی به میزان جذابیت آن فضا براي جذب 

                                                
1. Jan Gehl 

 مشارکت
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  هاي انجام تر بیان شد یان گل فعالیت گونه که پیش آن. هاي متناسب با آن دارد فعالیت
، اختیاري و اجتماعی )ضروري(فضاهاي شهري را به سه دسته اجباري  در شده

هاي اختیاري و اجتماعی را مشروط به  وي به وقوع پیوستن فعالیت. کند بندي می تقسیم
بنابراین هرچه کیفیت فضاي . داند هاي مکان یا فضاي شهري موردنظر می کیفیت مؤلفه

هاي اجتماعی را  اري و در ادامه آن فعالیتهاي اختی تواند فعالیت شهري باالتر باشد می
هاي اجتماعی را به دلیل تأثیرپذیري از  فعالیت. در خود پذیرا باشد و حفظ نماید

  ).Gehl, 1987(خوانند  هاي دیگر، فعالیت نهایی نیز می فعالیت
هاي  توان فعالیت کیفیت شهري صرفاً می معتقد است، در نواحی بی یان گل

هاي  تنها فعالیت که در نواحی شهري با کیفیت و مطلوب نه صورتیدر. ضروري را یافت
هاي تفریحی و اجتماعی موردعالقه مردم نیز  ضروري بلکه انجام بسیاري از فعالیت

  دهد  انگیز ارائه می گیرد؛ یعنی شهر، فضاهاي با کیفیت و وسوسه صورت می
)Gehl, 2004: 5.(  

 اقتصادي، عملکردي، شناسی، زیبایی هاي حوزه به را شهر درباره پردازي نظریه اگر
 شهر اجتماعی پردازان نظریه حوزه در یان گل کنیم، تقسیم اجتماعی و محیطی زیست

 اب"ها ساختمان انیم یتوجه به زندگ"با عنوان  یپژوهش یگل، در ط یان. گیرد می جاي
 یاحکه طر دیرس جهینت نیبه ا ،کپنهاگ نیادیدر م یتعامالت اجتماع شیهدف افزا

تعامالت  شیدر افزا تواند می ادهیحرکت پ يفرصت مناسب برا جادیمطلوب و ا
، مکانی براي عرضه و هاست فعالیت زمانی هممکان  ،فضاي عمومی .مؤثر باشد یاجتماع

براي  اي عرصه ها، هویتو  ها تفاوتنمایش، محک زدن واقعیت، کنکاش در 
 دست بهاز خود و دیگران شناخت  ها تفاوتبازشناخت، مکانی که فرد با بازنمایی 

غیرشخصی را  وو امکان بررسی رابطه میان امر خاص و کلی و امر شخصی  آورد می
و میزان تحمل  کنند میدر این مکان حقایق چندوجهی همزیستی پیدا . کند میپیدا 

 )31:1384 مدنی پور،. (شود میگوناگون به بوته آزمایش گذاشته  هاي دیدگاهعقاید و 
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  پذیري و سرزندگی و کیفیت فضاهاي عمومی زیست
 محسوب شهري محیط کیفیت سنجش هاي شاخص از پذیري زیست و سرزندگی

  ارائه آن براي متعددي تعاریف تاکنون که است کلی مفهومی پذیري زیست. شود می
 و 2پرینستون دانشگاه آنالین لغت فرهنگ ،1وبستر میریام لغت فرهنگ. است شده

 تعریف بشر زندگی براي مناسب معناي به را واژه زیست پذیر 3وردآکسف لغت فرهنگ
داشته و دارد و تنها  وجود نظر اختالف شهیهم تقریباً يریپذ ستیدر مفهوم ز .اند نموده
است،  يکار دشوار يریپذ ستیز فیتعر اینکهنظر بر سر چند موضوع ازجمله  اتفاق

تر از  در نظر گرفته شود و مهم یو اوضاع محل طیشرا دیبا يریپذ ستیز فیدر تعر
شهر ساکنان  يازهاین و زمرهرو یدرباره تجربه زندگ يریپذ ستیز کهاست  نیهمه ا

  .باشد می
  

 هاي زیست پذیري تئوري

 کـه  کنـد  مـی  تعریـف  هایی جنبه از یکی را پذیري زیست 4اکونومیست اطالعات واحد
 شهروندان سالمتی وضعیت و زندگی شیوه کند، باالي زندگی کمک کیفیت به تواند می
امـا   ).EIU, 2012( باشد شده  ساخته محیط ثبات دهنده نشان و دهد قرار تأثیر تحت را

 چنانکـه . انـد  کـرده  بیان تعریف و گیري اندازه براي مفهومی دشوار را آن محققین بیشتر
 مختلف، افراد که توسط است مبهم نسبتاً مفهومی پذیري زیست است معتقد ساوتورث

 را پـذیري  زیسـت  برخی). Southworth, 2003( شود می تفسیر گوناگون هاي ورتص به
 باعـث  و کنـد  مـی  کمـک  روانی و اجتماعی فیزیکی، رفاه به که دانند می شهري سیستم

 از حکایـت  پذیري زیست. شود می منطقه یا روستا شهر، یک ساکنان همه توسعه فردي
 و خود به احترام و فرهنگی غناي ندهکن که منعکس دارد مطلوبی و زیبا شهري فضاهاي
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 ،، صـمیمیت 2دسترسـی  ،کرامت ،1عدالت بر مشتمل آن کلیدي اصول و است دیگران
 اجمـال  بـه  شـده   ارائـه  تعاریف از هایی نمونه ادامه است در 4توانمندسازي و 3مشارکت

 بینشـی  و درك و تعریـف  بـه  رسـیدن  در موجود، تنوع دادن ضمن نشان تا شده آورده
 الزامات درباره پذیري زیست نیومن ).Abdul Samad Hadi, 2005. (کند کمک تر جامع

 شـود  می جامعه رفاه فردي و شامل که است رفاه و سالمت اجتماعی، رفاه براي انسانی
)Newman, 1999.( طیکه مح داند می هایی ویژگیرا مجموعه  يریپذ ستیز یتروث ب 

 تواند می ها ویژگیمجموعه  نیا. کنند می لیتبد یزندگ يجذاب برا یرا به مکان يشهر
 هـاي  ویژگـی  یـا  و شـهري  هاي زیرساختبه  دسترسی: مانند لمس  قابل هاي ویژگیبه 
در  نیهمچنـ  يو. شـود  میتقسـ ... و یمحلـ  تیـ مکـان، هو  حـس  :مانند قابل لمسریغ

شـهر تأکیـد    طیمحـ  يریپذ ستیز بهبود در یاجتماع هیبر نقش سرما يشهر ینیبازآفر
بـر   تـوجهی  قابـل اثـرات   يریپـذ  ستیز پروژه در زمینه دو..)Throsby, 2005( دکن می

در  یعمـوم  يپروژه فضاها یاول. اند داشته يریپذ ستیمربوط به ز هاي گفتمان شبردیپ
 المللی بینکنفرانس  یشروع شد و دوم 1975در سال  بود که توسط فرد کنت وركیوین

برگـزار   1985لنـارد در   ينارد و هنـر ، که توسط سوزان لریپذ ستیز يساخت شهرها
 مطـرح کـرد   ریپذ ستیشهر ز هیعنوان اصول پا را به یاصول 1997در  5هنري لنارد. شد

ترین اصـول در بسـیاري از مطالعـات مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه         عنوان کاربردي که به
 این بدان معنی است. هري است براي همه مردمش 6به نظر لنارد شهر زیست پذیر:است

فقـط بـراي    نه ایمن براي کودکان و براي سالمندان باشد؛ باارزش، که شهر باید جذاب،
در حومـه و منـاطق اطـراف زنـدگی      کنند و سـپس  درآمد کسب می کسانی که در آنجا

جایی . دسترسی آسان به فضاهاي عمومی براي کلیه شهروندان بسیار مهم است. کنند می
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 ،آباد بندر. (را مالقات کرد و با یکدیگر گفتگو نمودکه در آن بتوان بازي کرد و دیگران 
1390 :81.(  

 در نظري اجماع تاکنون که رسید نتیجه این به توان می مطالب بندي جمع با
 بسیار مشترکاتی شده  ارائه تعاریف در اما است، نیامده وجود به پذیري زیست تعریف

 و مطلوب زندگی به دستیابی زندگی، کیفیت ساکنین، آسایش و رفاه تأمین مانند کلی
 خورد؛ می چشم به اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادي، پایداري و بخش رضایت

 را مکان یک مطلوبیت و جذابیت که ذهنی و عینی هاي ویژگی مجموعه دیگر عبارت به
 در توانند می عوامل این است بدیهی. است شده تلقی پذیري زیست کنند، می عرضه
 این در ریشه مختلف و متعدد تعاریف ارائه بنابراین .باشند اوتمتف مختلف، هاي مکان
 حل راه که  ازآنجایی و است متفاوت گوناگون، هاي مکان مسائل و نیازها که دارد مهم

 یکدیگر با خیزد، برمی دارد قرار آن در که اي زمینه و مکان از مشکالت و مسائل
 فرهنگ، نهادها، منابع، زیست، یطمح محلی، اقلیم به باید رو ازاین هستند؛ متفاوت
 گرفتن نظر در با و داشت دقیق توجه ها آن هاي خواسته و نیازها و محلی مردم و اقتصاد

 دهنده تشکیل هاي و مؤلفه معیارها بهترین انتخاب به شروع ها زمینه و شرایط همه
  .نمود پذیري زیست

  
  هاي سرزندگی تئوري

 و دوستی پیام اجتماعی، متقابل کنش هوعد با سرزنده شهر یان گل معتقد است
 چه دهد که می نشان خود خودي به مردم سایر حضور. کند مخابره می خوشامد

 فضاي یک مختلف هاي کیفیت دهنده نشان مردم حضور .هستند ارزشمند هایی مکان
 پرکشش و شهري فضاي از دارد ترکیبی نیاز سرزنده حقیقتاً شهر آنچه .است شهري

 و 63: 1392 غفاري و همکاران( دارند آن استفاده از به تمایل که است هایی انسان انبوه
68.(  
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 روابط بین گرفتن نظر در مستلزم سرزندگی، از جامع تعریف به اعتقاد گلکار ارائه
 یک هر که است معتقد وي است؛ چرا که شهري محیط هاي کیفیت سایر و کیفیت این
 بهداشت دسترسی، راحتی، و آسایش فرم، انایی،خو و ساختار) گانه  هاي هفده کیفیت از
 مراودات گشودگی، سازگاري، تنوع، طبیعی، محیط حفاظت حفاظت تاریخی، ایمنی، و

 و نظارت معنی، پذیري، انطباق نگهداري، سرزندگی، مساوات، و برابري اجتماعی،
 معادل وانت می را سرزندگی طرفی از. باشد می ها نیز کیفیت سایر در برگیرنده) اختیار

 تواند نمی شهر مثال عنوان به دانست؛ چرا که شهري طراحی کیفیت کلیت تعریف
 خوانا شهر هاي بافت نباشد، یا برخوردار الزم امنیت و ایمنی از که هنگامی باشد سرزنده
 . شود وجوش و جنب تحرك گیري شکل از مانع ها فعالیت و ها کاربري ترکیب یا نباشند،
 هاي طراحی کیفیت دیگر معلول و علت توأماً شهري سرزندگی وي اداعتق به بنابراین
 ارتقاء از گفتن سخن شهري سرزندگی از گفتن سخن دیگر، بیانی به. است شهري

 اقتصادي، اجتماعی، حیات ابعاد کلیه به الجرم و است شهروندان کیفیت زندگی
  ).1386 و 1380گلکار، ( باشد می مرتبط شهري یک سیستم کالبدي و فرهنگی

 بررسی متفاوت اي گونه به و زیست پذیري را سرزندگی مفهوم الندري چارلز
شمارد که  برمی پذیر زیست و سرزنده شهر یک شناسایی براي را مؤثر معیار 9 او نمود؛

 خالقیت، تمایز، و هویت امنیت، و ایمنی دسترسی، تنوع، افراد، مفید تراکم :عبارتند از
 دید با دیگر افراد به نسبت او. رقابت و سازمانی ظرفیت مساعی، تشریک و ارتباط
 بر مؤثر عوامل عمده به و کرده بررسی موضوعی شکل به را شهر سرزندگی تري جامع

از  پژوهش این مفهومی مدل ساخت در). Landry, 2000(. است نموده اشاره آنها
 شده  هگرفت بهره مختلف در خصوص سرزندگی و زیست پذیري هاي دیدگاه ترکیب

  .است
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  )منبع نگارندگان(هاي پژوهش  مدل مفهومی مبتنی بر تئوري -1 نمودار

  
  پیشینه تحقیق
ترین مکان  هاي زیادي در زمینه تحلیل کیفیت فضاهاي شهري که مهم تاکنون پژوهش

 شده  رویداد تعامالت اجتماعی و سرچشمه سرزندگی و پویایی شهرها هستند انجام
ح کیفی فضاهاي عمومی، رویکرد تقویت تعامالت اجتماعی در براي ارتقاء سط. است

توان  مورد تأکید قرار گرفت که از آن میان می 1990تا  1960فضاهاي عمومی از سال 
  . به مطالعات جین جیکوبز، یان گل، کالن، التمن، وایت و اولدنبرگ اشاره کرد

ت شهري که بستر هاي فضاهاي با کیفی پردازان در بیان خصیصه هر یک از نظریه
هایی خاص  تعامالت اجتماعی باشند، مفهوم خاصی را به کار گرفتند که بعضاً بر جنبه

در مطالعات خارجی، ). 135: 1386پاکزاد، (از ویژگی چنین فضاهایی اشاره دارند 
مشاهدات مستقیم، ابزار اولیه براي مطالعۀ تعامالت اجتماعی و فضاي همگانی بوده 

جاي آنکه در  و به گرا بودند تا نظریه گرا ن مطالعات بیشتر عملپیشگامان ای. است
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رشتۀ دانشگاهی به مطالعه زندگی همگانی بپردازند، با رفتن به  چارچوب علمی یک
هاي مطالعه را از طریق جدل میان تئوري و  آموختند و روش ها می داخل شهرها، از آن
 شده  هاي انجام پردازان و پژوهش هدر ادامه به برخی از نظری. آوردند عمل به دست می

  هاي اخیر انجام توسط این پژوهشگران و همچنین سایر پژوهشگران خارجی که در سال
  :ایم پرداخته شده

 یفیک یابیمطالعه ارز "عنوان  با اي مقالهدر  )2016( همکارانکارنداچاروکا و  
از  نیشهروندان و همچن یبا استفاده از نظرسنج "لندیوزین در يمشترك شهر يفضاها

 يادراك فضاها یبه بررس ونقل و حمل يریزي شهر مصاحبه با متخصصان برنامه قیطر
 دهد مینشان  یاصل جی، نتااند پرداخته لندیوزیمرکز شهر اوکلند، ن هاي خیابانمشترك در 

  .است شده  طورکلی مثبت اعالم مشترك به يو فضاها ها خیابانادراك در  نیانگیم
 هاي خیابانزیادي از  هاي نمونه )1993(واال  هاي خیاباندر کتاب  1یکوبزآلن ج 

ازحد به  جیکوبز برنامه ریزان شهري را به توجه بیش. سرتاسر دنیا را معرفی کرد
. کند جاي مکانی براي مردم، متهم می ونقل سواره، به عنوان مکانی براي حمل ها به خیابان

هاي  زمینه هستند، که باید توانایی تحمل مردم، با پس هایی ها مکان براي جیکوبز خیابان
) 1987( "سوي یک بیانیۀ طراحی شهري به"در کتاب . اجتماعی مختلف را داشته باشند

چرا که اهمیت . جیکوبز به همراه دونالد اپلیارد به نقد کنگرة جنبش باغ شهر پرداختند
 ها و ها فهرستی از ارزش آن. ها را در نظر نگرفته بودند حضور مردم در خیابان

زیست پذیري، هویت، کنترل، دسترسی به «: هاي زندگی شهري را ارائه کردند هدف
نفس شهري و  ها، تخیل، لذت، سالمتی، معنی، جامعه، زندگی همگانی، اعتمادبه فرصت

سازي را  ها انواع اصول برنامه ، که براي دستیابی به این اهداف، آن»محیط براي همه
  .کردند 2دساختارمن

                                                
 1. Allan Jacobs 
 2. Formulated 
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سال مطالعۀ زندگی همگانی را  40، نتایج "شهر انسانی"یان گل در کتاب 
هاي مختلفی را از سراسر دنیا دربارة تعامل میان  در این کتاب مثال. آوري کرد جمع

 بود را شده  انجام 2010 تا  1960زندگی همگانی و فضاي همگانی از انتهاي دهۀ 
  از شناختهیکی ، کار تجربی حوزةدر وان گفت ت به جرات می. بندي کرده است جمع
هاي اجتماعی  شهروندان و اهمیت فعالیت هرروزةهاي  ترین کسانی که درباره کنش شده

ویژه  به. پژوهش کرده، یان گل است ها ویژه در میادین و خیابان ، بهدر فضاهاي شهري
عث گردید تا رویکردهاي جدید وي در مطالعه زندگی همگانی در فضاهاي عمومی با

هاي  هاي وي در مورد فعالیت در این پژوهش از الگوهاي مطالعه یان گل و تئوري
  .هرروزه شهروندان و ارتباط نوع فعالیت با آسایش و رفاه شهروندان بیشتر استفاده شود

همچنین با نگاهی اجمالی به پیشینه پژوهش در حوزه فضاهاي عمومی و 
 تأثیر بررسی: لی، مواردي محدود یافت شده، مانندتعامالت اجتماعی در مطالعات داخ

که توسط  بانوان پذیري حضور زانیبر م يشهر یعموم يفضاها تیفیک هاي شاخص
و تأثیر فضا را بر تعامالت اجتماعی و حضور بانوان مورد بررسی  شده  بندر آباد انجام

بی نموده است؛ هاي جمعی ارزیا قرار داده و مطلوبیت فضاهاي عمومی را مؤثر بر کنش
بازتولید فضاي شهري بستري براي در پژوهش خود با عنوان  غالمی همچنین مهشید

 شهري فضاي پذیري اجتماع بر مؤثر عوامل بازشناسی بهبروز تعامالت اجتماعی، 
 باعث خرد رفتاري هاي قرارگاه ایجاد و اصالح که رسد می نتیجه این به و پردازد می

و  زندگی رفتن کیفیت باال باعث امر این و گردد می اعیاجتم تعامالت سطح افزایش
 بر عالوه وي در پژوهش خود .گردد می شهروندي و تعاون حس تقویت طریق رفاه از
مانند زیست پذیري و  کیفیت فضاهاي شهري ابعاد به پذیر، اجتماع فضاي طراحی

 در را عامل این و است نموده تري جدیدي تر و ویژه نگاه شهري فضاهاي سرزندگی در
  .داند می بااهمیت رفاه شهري هاي اجتماعی و افزایش فعالیت

باید عنوان کرد که سایر مطالعات در حوزه فضاهاي عمومی بیشتر تأثیر  اما
تعامالت اجتماعی را بر سرزندگی و ارتقاء کیفیت فضاهاي شهري مورد بررسی قرار 
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توان انتظار  فیت چگونه میکی و این سؤال وجود دارد که در فضاهاي بی اند داده
هاي اجتماعی داشت و شهروندان را دعوت به تعامالت اجتماعی نمود، چرا که در  کنش

است که الزمه تعامالت اجتماعی  شده  در سایر نقاط دنیا ثابت شده  اکثر مطالعات انجام
نیاز  باشد؛ زیرا پیش و ارتقاء رفاه شهروندان، داشتن فضاهاي باکیفیت شهري می

امالت اجتماعی فضاهاي باکیفیت است که در پژوهش حاضر این کیفیت با تع
هاي زیست پذیري و سرزندگی مورد بررسی قرار گرفته و چون الگوي پژوهش  مؤلفه

ها  هاي یان گل بوده است بنابراین هم در روش و هم در ارائه پیشنهاد روش و نظریه
نظریات یان گل نشان . شود سعی شده است از نظریات و الگوهاي یان گل استفاده

هاي  و کنش و مشارکت در امور جمعی دهند که بین سرزندگی فضاهاي عمومی می
  .کنند آمده از این پژوهش این امر را تأیید می دست اجتماعی رابطه وجود دارد و نتایج به

هاي  براي ارتقاء کنش فضاهاي عمومی کیفیت افزایش عملی باتجربۀ رابطه در
 و آسیا آمریکا، اروپا، مختلف شهرهاي در گوناگونی هاي اه شهري تجربهاجتماعی و رف

 مطالعات قدمت ازلحاظ کپنهاگ شهر دو زیر بخش در که است پذیرفته انجام استرالیا
هاي  که به دنبال ارتقاء مؤلفه جهانی شهر کالن عنوان به نیویورك و سیدنی و شهر این در

 .گیرند می قرار بررسی اند مورد ي بودهرفاه شهري از طریق کیفیت فضاهاي شهر

  
  1کپنهاگ تجربه

 عنوان به 2استروگت خیابان معرفی با کپنهاگ توسط شرکت یان گل مطالعات 
 گل،( .شد شروع فضاهاي عمومی حوزة در اروپا در با رویکرد انسانگرایانه تغییر اولین
 تا و شد بسته ومبیلات عبور روي بر میالدي 1962 سال نوامبر در خیابان این .)1387
 .گرفت انجام آن روي بر ها بررسی و تثبیت گردید خیابان از جدید استفادة 1968 سال

 پیاده شهري کپنهاگ به کرد کمک هاي کالبدي الگوهاي رفتاري و تحلیل مشاهدات

                                                
 1. Copenhagen 
 2. Stroget 
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 ایجاد و شهري هاي میدان از ها پارکینگ حذف به رفته، رفته روندها .شود تبدیل محور
 پیش قرن یک در کپنهاگ، شهري فضاي در ها فعالیت. انجامید 1شهري دگیزن هاي اتاق

 کنندگان توجه مراجعه کانون پیش سال 40 و شد می شامل را اجباري هاي فعالیت صرفاً
 تفریحی، هاي فعالیت اخیر، هاي دهه در ولی بود کردن خرید شهري، فضاي به

 و اند شده  اضافه نیز ها نمایشگاه و جدید اتفاقات هاي نظامی، رژه فرهنگی، رویدادهاي
 کپنهاگ شهر عمومی فضاهاي در ها را نرمش و ها ورزش از جدیدي موج نیز اخیراً

  .)Gehl, 2007: 6( شاهدیم
  

  2نیویورك تجربۀ
 سعی ونقل آن حمل سازمان و بود خودرو برتر تسلط با شهري نیویورك، زمانی

رفتن، آسایش  راه و سواري رخهدوچ افزایش با ترافیک کاهش منظور به که داشت
 قبالً که اي زندگی و شد انجام زمینه این مطالعات زیادي در .شهروندان را ارتقاء دهد

   پیداکرده است انتقال شهري فضاي به اکنون بود، شده خاموش ترافیک توسط
)Van Deurs, Westermark, Gehl, & Risom, 2007(.  

وژه میدان تایمز است البته برخالف نامش هاي موفق در نیویورك پر یکی از پروژه
بازسازي  و 2016تکمیل پروژه در سال . شود و بیشتر خیابان است میدان محسوب نمی

شده است و  آن سبب افزایش دو برابري فضاي عابران پیاده در هسته مرکزي شهر
فضاهاي پرتردد و نامطلوب نیویورکی به فضاي جمعی تبدیل کرده  میدان تایمز را از

بلکه مزایاي  شده  شناسی جدید تعیین تنها با زیبایی اي که موفقیت آن نه است؛ پروژه
بازسازي این خیابان . مدت اقتصادي، روانشناسی و فیزیکی براي شهروندان دارد طوالنی

تواند بر رفاه شهري  ر شهري میکند چگونه طراحی مناظ مدلی است که تعیین می
و تعامالت اجتماعی  هاي جمعی تأثیرگذار باشد، چرا که مکان مناسبی براي گردهمایی

  .کند فراهم می

                                                
1. Room for city life 
2. New York 
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  1سیدنی تجربه
بندي (یک خیابان اصلی است که از مرکز شهر سیدنی  2خیابان جرج سیدنی

 لبقتا . کند میدا پی امتداددر جنوب  شهري طارقدر شمال، تا ایستگاه مرکزي ) جکسون
کمتر کسی این خیابان را خیابان  و شلوغ بود و باریک روهاي آن از بازسازي، پیاده

محیطی طراحی  در گزارشی که از مطالعه آثار زیست. آورد می حساب بهبزرگ و مهمی 
آمده است که این خیابان نه ، شده منتشر )1993(ونقل خیابان جرج  شهري و حمل
خیابان در ، این ست و نه تسهیالت مربوط به عابران پیاده را داردري اصداراي وحدت ب

 تدریج به صلکوچک و منف هاي طراحیتاریخ خود با  سال 200طول بیش از 
به  ابانیخ نیا، شده  اما امروزه بعد از اصالحات انجام .)1390 ،یحجت( بود گرفته شکل

یک خیابان سالمت و پیاده  عنوان به و است شده  ترین معابر شهر تبدیل از مهم یکی
خدمات . است که تاکنون سیدنی به خود دیده است هایی دگرگونی ترین بزرگاز  ،محور
اما  وجود دارد، )شرق- غرب( جرج ابانینرمال سابق در طول خ وهیبه همان ش یتاکس

  .)Gehl, 2013( شود عبور و مرور بیشتر با قطار سبک شهري انجام می
 

  وش تحقیقر
تحقیق آمیخته «مورد نیاز، در گروه  هاي دادهاز نظر چگونگی گردآوري  تحقیق حاضر

است  شده  هاي کیفی گردآوري براي این منظور ابتدا داده. شود می بندي طبقه »اکتشافی
شده و امکان تدوین الگوي مفهومی تحقیق  هاي متعدد پدیده که منجر به شناسایی جنبه

هاي کیفی، ابزار تحقیق ساخته  هاي حاصل از داده کند، سپس برمبناي یافته را فراهم می
ها میسر  پذیري یافته شوند تا تعمیم ی از این طریق گردآوري میهاي کم شود و داده می

شناسایی ) 1 :عبارتند از انتخاب روش تحقیق آمیخته براي تحقیق حاضر از دالیل. شود
  یار باالي متغیرها، تنوع بس) 2هاي جدید در تحلیل کیفیت فضاهاي عمومی،  مؤلفه

                                                
1. Sydney 
2. George Street 
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 بنابراین در.امکان تعمیم نتایج پژوهش )4 و امکان سنجش عینی و ذهنی متغیرها )3
 تحلیل روش از پژوهش اصلی متغیرهاي دهنده تشکیل هاي مؤلفه به رسیدن راستاي
 ،1393همکاران، و رضوي ،1967اشتروس، و گلیزر پیشنهادي مدل( کالسیک محتواي

 محتواي تحلیل( کلی استراتژي یک روش این. است شده گرفته بهره) 307- 318
 و باالدستی اسناد و مقاالت تحقیق، پیشینه نظري، مبانی( محور دو قالب در و) کالسیک

 مرحله این در .است شده  انجام مرحله 6 در تحلیل تم انجام و) اسناد و مدارك سایر
 نظر ادامه است در کرده ادهاستف متنی هاي داده تحلیل براي تحلیل تم روش از پژوهشگر

 تحقیق خبرگان مثابۀ به شناسی جامعه و شهري ریزي برنامه حوزة در خبرگان از تن 20
 سرزندگی و پذیري زیست و شهري دموکراسی دهنده تشکیل هاي مؤلفه. شد استخراج

 گردیده ارائه تفصیلی مدل و تماتیک نقشه صورت به هاي یاد شده تکنیک از استفاده با
 اساس بر صاحبنظران و خبرگان با مصاحبه براي نهایی پرسشنامه واقع در است،
 با مصاحبه فرایند در .گردید تهیه اسنادي مطالعه بخش از مستخرج هاي مؤلفه

  :از اند عبارت ترتیب به که شد مطرح سؤال دو صاحبنظران
 وجهت با شهري دموکراسی دهنده تشکیل زیرمعیارهاي و ها مؤلفه ترین مناسب - 1 

 شهر عمومی فضاهاي در حوزه، این نظران صاحب دیدگاه و مختلف هاي تئوري به
  باشد؟ تواند می مواردي چه تهران

 و سرزنده فضاي یک دهنده تشکیل و زیرمعیارهاي ها مؤلفه ترین مناسب - 2 
 در حوزه، این نظران صاحب دیدگاه و مختلف هاي تئوري به توجه با پذیر زیست

  باشد؟ تواند می مواردي چه تهران رشه عمومی فضاهاي
در بخش کیفی پژوهش، زیرمعیارهاي هر یک  شده  با استفاده از مطالب گردآوري

ها، تعدادي گویه و  از متغیرهاي اصلی، مشخص و سپس براي سنجش هر یک از آن
است که مجموعه گویه ها و سؤاالت تکمیلی، ساختار پرسشنامه را  شده  سؤال تدوین

در  شده  هاي شناسایی مبناي ساخت پرسشنامه پژوهش حاضر، مؤلفه. هندد تشکیل می
هاي  ها و زیرمؤلفه مرحله کیفی و در واقع، ساختار اصلی پرسشنامه همان مؤلفه
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در این راستا، تالش شد . باشد ها در بخش کیفی پژوهش می از مصاحبه شده  استخراج
راج شوند و همچنین از متون تخصصی ها استخ ها مستقیماً از متن مصاحبه که اکثر گویه

  .مربوطه و ادبیات پژوهش براي تکمیل پرسشنامه کمک گرفته شود
  

  جامعه آماري
 از یکی خیام خیابان .باشد خرداد می 15جامعه آماري ما در این پژوهش خیابان خیام و 

 ماما خیابان از و است گرفته قرار تهران تاریخی بافت در که است قدیمی هاي خیابان
اکنون تا  خیابان این. یابد می ادامه شوش خیابان تا و شود می شروع) سابق سپه( خمینی

 آباد عباس نو، دروازه بازارهاي ورودي است و شمالی - جنوبی و طرفه یک میدان محمدیه
 خیابان این از تهران متروي 1 خط همچنین. هستند خیابان این در پاچنار و) مزینی(

 بازار ورودي گلوبندك، چهارراه کرده، معروف بسیار را خیابان این آنچه اما گذرد می
 زیادي ونقل حمل وسایل اش، تجاري بافت دلیل به خیام، خیابان در. است تهران قدیم
  .دارد سنگینی ترافیک غروب نزدیک و روز طی همیشه دلیل همین به و کنند می تردد

 نام بوذرجمهري   ، خیابانپیش از انقالب اسالمی ایران خرداد هم که 15خیابان 
این خیابان . قدیم است تهران از مانده جاي به هاي خیابان ترین مهم از یکی داشت

هاي  وآمدترین خیابان یکی از پر رفت اکنون همبخشی از ارگ ناصري بوده است و 
تقاطع . است شده  راه تبدیل به پیاده بخش شرقی آن تهران است و طی سالیان گذشته

ایستگاه متروي پانزده نام دارد و  چهارراه گلوبندك، )تهران(خیابان خیام با  این خیابان
 اسالمی وحدت خیابان  خیابان پانزده خرداد از. در این تقاطع قرار گرفته است خرداد

بان خیا تا پامنار و ناصرخسرو خیابان گلوبندك، چهارراه از عبور از پس و شود می آغاز
 .یابد امه میري اد

  
  



  
  
  
  
 1398، تابستان 39شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     132 

  هاي تحقیق یافته
  :تفصیلی پژوهش مرحله استخراج زیرمعیارهاي پژوهش و طراحی مدل و الگوي - الف

ها و مطالعات مربوطه بوده است به  ها، نشریه این مرحله بعد از مراجعه به کتاب
برداري، اطالعات موردنظر براي بیان  برداري و فیش وسیله یادداشت این صورت که به

ها و رویکردهاي مرتبط با مسئله  ات موضوع و مفاهیم موردنظر و همچنین دیدگاهادبی
شده است و متغیرهایی که بیشترین تکرار و تأثیرگذاري را در   پژوهش گردآوري

هاي توصیفی و تحلیلی  اند، انتخاب و سپس با استفاده از روش مطالعات پیشین داشته
ژوهش نمودیم و زیرمعیارها طبق مدل زیر اقدام به تهیه و تدوین چارچوب مفهومی پ
  .براي مطالعه جامعه موردنظر انتخاب گردید

  
  )مدل تفصیلی تلخیص شده از فاز کیفی پژوهش(
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برداشت الگوهاي  هاي تکنیک تحلیل کیفیت فضاهاي عمومی با استفاده از) ب
  و تحلیل کالبدي با روش یان گلرفتاري 
ویژه فضاهاي  اي تحلیل کیفیت محیط و بهه دو روش از پرکاربردترین روش این 

هاي یان گل در سراسر دنیا مورد  باشند که در بسیاري از پروژه عمومی شهري می
 ردگیري، ،رفتاري برداري ، نقشهشمارشهاي  وسیله تکنیک اند که به استفاده قرار گرفته

 مایشیآز روي و پیاده گارش رخدادهاي روزانهبرداري، ن ها، عکس نشانه وجوي جست
 .شود انجام می

در مرحله دوم از فاز کیفی پژوهش براي نشان دادن چیرگی سواره بر پیاده و  
و رفاه شهري، از تکنیک شمارش و  هاي کیفیت فضاي خیابان همچنین سایر مؤلفه

ترین روز در مرکز شهر و روز  عنوان آخر هفته و شلوغ برداري در روز پنجشنبه به عکس
در این  .ط هفته در سه بازه زمانی صبح، ظهر و عصر استفاده نمودیمعنوان وس دوشنبه به

 هاي مربوط به زیرمعیارهاي برابري، تنوع کاربران، چیرگی پیاده و مرحله استخراج داده
با استفاده از الگوهاي ) هاي دونفره و بیشتر از طریق شمارش گروه( هاي اجتماعی کنش

خرداد با تکنیک شمارش، فیلم و  15و  خیامدر خیابان رفتاري و تحلیل کالبدي 
هفته  وسطروز در  دوطی میدانی در این مرحله  هاي برداشت.برداري انجام یافت عکس

این . است شده  برداري انجام و آخر هفته با حضور در مکان و شمارش و عکس
صورت خالصه جدول میانگین آن ارائه  و به شده  انجام 1398تیرماه در  ها برداشت

  :رددگ می
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  شنبه در دو روز دوشنبه و پنج) ظهر و عصر صبح،(ها در بازه زمانی  میانگین شمارش -1جدول 
 10 یزمان بازه در شمارش

  )عصر صبح، ظهر،( قهیدق
 میانگین  تیرماه 27شنبه  پنج  98تیر  24دوشنبه 

  2508  2813  2203  تعداد مردان
  1031  1253  810  تعداد زنان

  223  313  134  تعداد کودکان
  467  486  449  تعداد سالمندان
  2777  3101  2448  تعداد اتومبیل

  3235  3600  2870  تعداد موتورسیکلت
  107  118  97  تعداد دوچرخه

  57  65  50  دستی تعداد گاري
  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  

  
  میانگین تعداد افراد و وسایل نقلیه -1نمودار
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 بازة در عدد 3235 با موتورسیکلت ادتعد میانگین به نمودار توجه با ترتیب بدین
ها اعم از سواري  اتومبیل تعداد همچنین .سایر موارد بوده است از بیشتر دقیقه 10 زمانی

 بیشترین دقیقه، 10 در عدد 2777 با ...شخصی، تاکسی، اتوبوس، وانت، کامیون، ون و
در  نفر 1031 و 2508زنان با  و مردان حضور .موتورسیکلت دارند از بعد را تعداد
 در که پانزده خرداد خیام و خیابان از شده  برداشت موارد.است بوده هاي بعدي رتبه
 دهندة نشان است، شده  انجام 1398 تیرماه در و بعدازظهر و ظهر صبح، زمانی هاي بازه

 ناهنجاري رفتارهاي این محیط در باشد می سواره و پیاده حرکتی تداخل و ازدحام
است که در  شده  ثبت و مشاهده اتومبیل و پارك مسافر کردن سوار ايبر زدن داد :مانند

همچنین کم بودن تعداد زنان، کودکان و  .باشد تصاویر پیوست شده کامالً مشخص می
دهنده عدم برابري و عدم تنوع کاربران فضا در محدوده  سالمندان نسبت به مردان نشان

 هاي گروه تعداد اجتماعی، تعامالت نمیزا همچنین براي سنجش .باشد مورد مطالعه می
 قابل 2جدول شماره  در که شده  شمارش خرداد 15در خیابان خیام و  بیشتر و دونفره

  .است مشاهده 
 

  خرداد 15هاي دونفره و بیشتر در خیابان خیام و  شمارش تعداد گروه -2جدول 

  ساعت  تاریخ
بازه 
  زمانی

دونفره یا  هاي گروهتعداد 
  بیشتر

  نگینمیا  مجموع
  در روز

میانگین 
کل 
  ومرد زن  مردان  زنان  ها گروه

  دوشنبه
  تیر 24

  45  21  10  14  دقیقه 10  صبح 9-11
209  

84  

  83  39  25  19 دقیقه 10  ظهر 3تا  1
  81  32  31  18 دقیقه 10  عصر 8تا  6

 27شنبه  پنج
  تیر

  78  27  29  22 دقیقه 10  صبح 9-11
  109  45  25  39 دقیقه 10  ظهر 3تا  1  294

  107  42  35  30 دقیقه 10  عصر 8تا  6
  پژوهش هاي یافته: مأخذ



  
  
  
  
 1398، تابستان 39شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     136 

مورد بوده  84، 2هاي دونفره و بیشتر با توجه به جدول شماره  میانگین کل گروه
 نظر در با باشند می محدوده از عبور حال در که تنها افراد تعداد مقابل در تعداد که این
درصد از مجموع  7، نفر 3539 از نفر 252تعداد  گروه، هر براي نفر 3 تعداد گرفتن

که در فضاهاي با  شود درحالی می شامل را کنند می عبور محدوده در که زنان و مردان
. باشد بیشتر می و دونفره هاي گروه افراد براي کل از درصد 20 مطلوب حد کیفیت باال

 با و است تر پایین بسیار طلوبم حد این تعداد،از پذیر اجتماع  فضاي یک براي بنابراین
درصد حد مطلوب با توجه به حجم  20شود براي رسیدن به  می گیري مشخص نسبت

نفر از مجموع مردان  707باالي مراجعه مسافران شهري به این محدوده باید این تعداد 
دهنده میزان ضعف تعامالت اجتماعی در فضاهاي  نشان و زنان باشد و پایین بودن آن

که  دارند را تعداد بیشترین شنبه در روز پنج مردان هاي همچنین گروه.باشد ر میموردنظ
 علت آن مراجعه افراد از سایر نقاط کشور براي تهیه و سفارش اجناس مورد نیاز و

  .عنوان کنش اجتماعی محسوب نمود توان به باشد و نمی معامالت اقتصادي می
  

  آزمون فرضیات تحقیق
از  يمطالعات شهر شناختی و هم هم در مطالعات جامعهات مردم نظر افتیدر که ازآنجا

 يو شهرساز یقدم نهادن در شهرشناس يتالش برا هاي راهمهم و از  اریعوامل بس
مؤثر بر و شناخت عوامل  فضاهاي عمومیموجود  تیوضع فیگرا است، در توص انسان

 در بخش کمینامه حاصل از پرسش هاي یافته، از رفاه شهري در محدوده مورد مطالعه
 هاي یافتهوتحلیل  و تجزیه انیبه ب بخش از مطالعه نیدر ا نیبنابرا. است شده  استفاده

  .است شده  پژوهش پرداخته فرضیات يدر راستا یشیمایحاصل از مطالعات پ
با رفاه ) سرزندگی زیست پذیري و(بین کیفیت فضاهاي عمومی  :فرضیه اول

  .رابطه معناداري وجود دارد )اجتماعی هاي کنش دموکراسی شهري و( شهري
 

  :براي سنجش این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید



   
  
  
  

 137...     تحلیل کیفیت فضاهاي عمومی مرکزي شهر تهران  

  متغیر مستقل 
  متغیر وابسته 

 یعموم يفضاها تیفیک

 r سطح معناداري  پیرسون 

 000/0 681/0**   رفاه شهري

  
سطح دهد که بین این دو متغیر در  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

شدت این رابطه با توجه به ضریب . درصد همبستگی معناداري وجود دارد 99اطمینان 
ترتیب این فرضیه مورد  این به .شود در سطح قوي و مثبت برآورد می) 681/0(پیرسون 

  .گیرد تأیید قرار می
احساس مثبت شهروندان نسبت به سرزندگی فضاهاي عمومی : فرضیه دوم

هاي اجتماعی و اختیاري  بر میزان کنش) حضور پذیريتحرك پذیري، دسترسی و (
  .شهروندان مؤثر است

  

  متغیر مستقل 
  متغیر وابسته 

احساس مثبت نسبت به سرزندگی 
 فضاهاي عمومی

 r سطح معناداري  پیرسون 

 000/0 674/0**   ياریو اخت یاجتماع میزان کنش

  
مثبت نسبت به  دهد که بین احساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

 99سرزندگی فضاهاي عمومی با متغیر کنش اجتماعی و اختیاري در سطح اطمینان 
جهت این رابطه مثبت و شدت این رابطه در . درصد همبستگی معناداري برقرار است

  .گیرد ترتیب این فرض نیز مورد تأیید قرار می این به. شود سطح قوي برآورد می
 امنیت،(وندان از زیست پذیري فضاهاي عمومی میان ارزیابی شهر: فرضیه سوم

هاي اجتماعی شهروندان  و میزان کنش) ها ایمنی، خوانایی، تجهیزات، تنوع کاربري
  .رابطه معناداري وجود دارد
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  متغیر مستقل 
  متغیر وابسته 

ارزیابی مثبت شهروندان از زیست پذیري فضاهاي 
 عمومی

 r سطح معناداري  پیرسون 

 000/0 683/0**   یعاجتما هاي کنش

  
دهـد کـه بـین ایـن دو متغیـر در سـطح        نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

شدت این رابطه با توجه به ضریب . درصد همبستگی معناداري وجود دارد 99اطمینان 
دیگـر، بـا افـزایش     عبـارتی  بـه . شود در سطح قوي و مثبت برآورد می) 683/0(پیرسون 

هـاي کـنش    از زیسـت پـذیري فضـاهاي عمـومی، شـاخص     ارزیابی مثبت شـهروندان  
توان گفـت کـه    بنابراین می. یابد یابد و با کاهش آن، کاهش می اجتماعی نیز افزایش می

  .درصد، قوي و مثبت است 99همبستگی این دو متغیر در سطح اطمینان 
  
  ها گیري و پیشنهاد نتیجه
 لهیبـه بوسـ   مـومی فضـاهاي ع موجود  تیشناخت وضعدر فاز نخست پژوهش  اگرچه

هاي کیفی مانند الگوهاي رفتاري و ثبت و شمارش میزان  شاخصاز ابعاد و  اي مجموعه
ـ اما ا ،گرفتصورت  پیاده تردد سواره و جـز درك شـهروندان از   ي زیـ شـناخت، چ  نی

بنابراین در فاز دوم نظرسـنجی در   ،ستیها ن آنکیفیت فضاهاي عمومی موجود  طیشرا
کـه فرضـیه    يبا رفـاه شـهر   یعموم يفضاها که بین کیفیتسطح شهروندان نشان داد 

 یعمـوم  يفضـاها  تیفیک زانیرابطه معناداري وجود دارد، یعنی م است اصلی پژوهش
و تعامالت  يشهر یدموکراس( يدر کل بر رفاه شهر) یو سرزندگ يریپذ ستیز زانیم(

  .گردد می تأییداست و فرضیه  مؤثر) دانشهرون یاجتماع
پذیري فضاهاي عمومی در این پـژوهش،   ضعف اجتماع چون هایی بنابراین مؤلفه

 پیـاده،  و سواره دشوار حرکت نبود آسایش و راحتی در فضا، ها، کم بودن تنوع کاربري
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 حرکتـی،  اغتشـاش  کـم بـودن ایمنـی و امنیـت،     شهري، هاي بلوك ضعیف نفوذپذیري
 گردشـگري،  و فرهنگـی  هـاي  نقـش  گذاشتن به ضعف رو و کالبدي ساختار ناخوانایی

شـهر سـرزنده و    مرکـز  به آن شدن براي تبدیل منطقه عمده هاي کاستی و موانع ازجمله
  .گردد می هاي اجتماعی و رفاه شهري زیست پذیر بوده و موجب افول کنش

 تیوضعتحلیل پژوهش حاضر به دنبال ها عنوان شد  طور که در بخش یافته همان
عنـوان فضـاهاي عمـومی     شـهر تهـران بـه    12خرداد واقع در منطقه  15خیابان خیام و 

تـرین   عنـوان مهـم   تعامالت اجتماعی به ها و پیامدهاي آن بر کنش مرکزي شهر تهران و
 اي پرسشنامه و میدانی مطالعات دقیق انجام از پس. بوده است معیار سنجش رفاه شهري

ــزان و شــهري عمــومی فضــاهاي کیفیــت از شــهروندان انتظــارات بــه دســتیابی و  می
موردمطالعه  محدوده قوت و ضعف نقاط استنتاج اساس بر همچنین ها؛ آن مندي ایترض

 آینـده  بـراي  بایستی می کنندگان از فضا، هاي رفتاري استفاده با مشاهده میدانی و تحلیل
 وضـع  مشـکالت  بتـوان  تـا  شود ارائه مناسبی هاي برنامه مطالعه مورد فضاهاي عمومی

مطلوب در  شرایط آوردن فراهم براي راهکارهایی و داد کاهش امکان حد تا را موجود
ـ ن پژوهش هاي توصیهو  شنهادهایپ رو ازاین. نمود ترسیم جهت ارتقاء رفاه شهري در  زی

  :است شده  تدوینراستا  نیهم
اصـول و   نیو تـدو  رفـاه شـهري   نـه یدر زم شـتر یب قاتیانجام مطالعات و تحق -
  :آن هاي شاخص
و  رفـاه شـهري  اطالعـات موجـود در خصـوص    و کمبود  تیبا توجه به محدود 

و بـا در نظـر داشـت     رانیـ در ا یاجتماعات انسـان ی و نقش آن در بهبود زندگ تیاهم
 ازهـا، ینتـأمین  کشـور در شـهرها و لـزوم     يشـهر  تیدرصد جمع 70از  شیسکونت ب

 رفاه شـهري  نهیدر زم شتریانجام مطالعات ب م،یعظ تیجمع نیا هاي خواستهامکانات و 
  .است يضرورالزم و 
  :خرداد و خیام 15هاي  ارتقاء رفاه شهري در خیابان يبرایی اجرا يراهکارها -
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پیامـدهاي آن بـر رفـاه    و  یسـرزندگ  و يریپـذ  ستیمفهوم ز تیبا توجه به اهم
خرد و کالن  ماتیو تصم يشهر تیریمدتوجه  قابلگسترده و  تأثیرو  سو یکاز  شهري

سازان از  میو تصم رانیگ میو اطالع تصم ییشناآ ،مکان کی يریپذ ستیآن در بهبود ز
 توجه با گر،ید ياز سو .است يالزم و ضرور اریبس يریپذ ستیز هاي شاخصابعاد و 

 عنایت با و مکان یک پذیري زیست وضعیت بر اثرگذار مختلف هاي شاخص و ابعاد به
ن تـری  مهـم  رسـد  مـی بـه نظـر    فضاهاي عمومی منطقه مورد مطالعهموجود وضعیت  به

در نهایـت ارتقـاء    ي و سرزندگی وریپذ ستیو بهبود ز شیافزا منظور بهاقدامات الزم 
  :توان موارد زیر را عنوان کرد اختصار می هاي رفاه شهري به مؤلفه

 یدر سـامانده  عیتسر ها، در اطراف خیابانفرسوده  هاي بافت يو بهساز ينوساز 
منطقـه، گسـترش    نیـ در ا هـا  کاربري شتریب رییتغ ،ینیبازآفر هاي طرح يو اجرا يکالبد
امکانـات   شیافزا ،یخیتار يو بناها ها ساختمان يو حفظ نما يبازساز اده،یپ هاي زون
 شیافـزا  ،هـا  در کنـار خیابـان  سـبز   يفضـا  شیو گذران اوقات فراغـت، افـزا   یحیتفر

 نـد یدر فرا یمردم مشارکت تیقوت ی،ابانیخ هاي نمایش ،يشبانه، نورپرداز هاي فعالیت
و ی اصالت بخش ،سازان میو تصم رانیگ میتصم شتریب يو همکار یهماهنگ ،ینیازآفرب

 بسترسـازي  و محـل  در پیاده مداري روحیه ، تقویتتیجمع شتریاز خروج ب يریجلوگ
 معـابر  وضـعیت  دهی محدوده، سامان خارج از هاي پیرامونی در پارکینگ مناسب، تأمین

 ونقـل  حمـل  سیسـتم  خوانایی، ایجاد و منیتا سطح بردن باال ها، ورودي و بافت داخل
 طریق تغییـر  از ساختمانی هاي ظرفیت پارکینگ ، افزایشLRT)(1 مناسب مانند عمومی
هـا،   ورودي و بافـت  داخـل  معـابر  وضـعیت  دهی تجاري؛ سامان بالاستفاده هاي کاربري

آب کنـار   هـاي  جـوي کردن  سرپوشیده پیاده و عابر مسیرهاي در مناسب کفپوش ایجاد
 بـه  بیشتر ، توجهو سالمندان کودکان ،نیاستفاده معلول يمعابر برا سازي مناسب، ابانیخ

 از شهروندان، اسـتفاده  میان چهره به و چهره رودررو تعامالت گفتگو و فضاهاي ایجاد
 روزي، شـبانه  هـاي  کـاربري  عمـومی، ایجـاد   فضاهاي در آیینی مراسم و سنتی نمادهاي

                                                
1 Light Rail Transit 
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 سـواره،  در برابـر  پیاده ایمنی و و مبلمان شهري، امنیت تجهیزات کیفی افزایش کمی و
 کـردن  گـو  و گفت ایستادن، نشستن، رفتن، راه) پایه هاي انجام فعالیت در راحتی تأمین

 پیوسـتگی  به ، توجه(آفتاب مناسب و سایه از برخورداري) اقلیمی آسایش تأمین ،...)و
 در طبیعی عناصر حضور ،ها جداره در بصري نظم ایجاد جداره و خطوط آسمان و خط

 خـاطرات  بسـتن  باعـث نقـش   که فضاهایی خصوص به انگیز خاطره فضاي فضا، ایجاد
 در پیـاده  صورت به تشویق تردد و پیاده حضور ارتقاي شود، شهروندان در ذهن جمعی
  .شهري فضاي
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