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Extended Abstract 

Introduction 

These days, Urban streets are facing with many challenges and issues that have diverted them 

from their social functions and made them a mere place to pass. Attention to the concept of 

urban vitality and its related components, is one of the solutions that can help urban streets to 

overcome the existing challenges. Vitality is the quality of life; But in a way that is perceived 

and experienced by people in space. According to this key definition, one way to engage 

citizens to create lively public spaces is evaluation of their perceptions and preferences that are 

effective criteria on the urban vitality, which has been considered in the present research by 

studying three scenes from Valiasr Street in Tehran. Valiasr Street, as the longest street in 

Tehran, connects the north and south of the geography, as well as the north and south floors of 

the city. For this reason, it has multiple identities that make it suitable for such studies. 

 
Methodology 

In this study, the combined research method was used based on the "sequential explanation" 

scheme, and three groups of citizens related to Valiasr Street, including "passing users", 

"informed citizens" and "shopkeepers" were selected for sampling. The sample size of the first 

to third groups was determined to be 180 people (60 people from each sequence), 15 people and 

10 people, and the sampling was implemented based on "available random" and "targeted" 

methods. Also, data collection was performed by using of a questionnaire, field observation and 

semi-structured interview forms. Questions of the questionnaire form were obtained based on 

the criteria collected from the theoretical literature of vitality in the form of seven key 

components and 65 questions. The main components included learning, socialization, comfort, 

security, usability, accessibility, and sense of place. A number of open-ended questions were 

also asked of the respondents in each of the seven components as qualitative complementary 

questions, in line with the questionnaire ones. The main theme of all the questions was to 

evaluate the preferences of the citizens regarding each of the factors affecting the vitality of 

Valiasr Street. 

 
Results and discussion 

As results indicated, in the view point of Valiasr Street users, the most important variables 
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affecting the vitality of it, are often non-physical ones that the presence of women in the street 

space, the possibility of walking, the priority of pedestrian, diversity in clothing and behavior 

and finally existence of security have more considerable than other criteria. Then, for each of 

the seven components of vitality, a conceptual pattern was identified. These conceptual patterns 

mean that users of Valiasr Street prefer certain elements of vitality to improve the quality of 

space on this street, which is consistent with the lifestyle, norms, culture and social structure of 

Tehran and thus they determine how citizens use the public spaces of it. These characteristics 

include: youthfulness, individualism, support for women's presence, support for "homogeneous" 

spaces  (socially homogeneous) but "diverse" (in terms of type of activity), lack of connection 

with strangers, lack of Tolerance of different social groups such as minorities, the importance of 

mixed business land uses, great attention to social and psychological security, the importance of 

accessibility of pedestrian, attention to the pleasure of space and nostalgia and finally 

connection with the past. Another part of the findings of the study showed that the spatial 

differences between the northern and southern parts of Valiasr Street can be explained in 

relation to the socio-economic base of different classes. In fact, the spatial differences resulting 

from the social and economic base of different classes of people affect their preferences from 

the criteria of the vitality of Valiasr Street. 

 
Conclusions 

The result of the research was that vitality is the outcome of a complex interaction between 

economic, social, cultural, environmental, sensory and psychological factors and structures. 

Therefore, reducing the level of vitality to merely physical and environmental design factors, as 

is common in many domestic studies, not only counteracts planning to improve the quality of 

public spaces, but also promotes the same kind of planning, regardless of sociological 

characteristics., norms and patterns of behavior of different urban communities. Finally, 

considering all the findings and consequences of the study, it can be acknowledged that the 

process of planning for public spaces with a vitality approach, in a multi-class city such as 

Tehran, will only achieve the desired result if it considers two basic conditions: The first is to 

pay attention to the macro-social, political and cultural structures, and the second is to regard to 

the interests and preferences of all stakeholders and actors in public spaces. 
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 چکیده

و  یقسـال سـرزنده، سـنجش ادراکـات، یعمـوم یمشارکت دادن شـهروندان در خلـق فضـاها هاییوهاز ش ییک
 یعصـرول یابانکانس از خسهدف، سه  ینا یاست. در راستا یشهر یمؤثر بر سرزندگ یارهایها از معآن یحاتترج

 یمتـوال» اسـاس طـرح بـر یبـیترک یـقمنظور، روش تحق ینتهران در پژوهش حاضر موردمطالعه قرار گرفت. بد
هروندان شـ» ،«یعبـور کاربران»شامل  یعصرول یابانبکار گرفته شد و سه گروه از شهروندانِ مرتب  با خ «یینیتب

به و هـا بـا اسـتفاده از پرسشـنامه، مصـاحداده یانتخاب شـدند. گـردآور یریگنمونه یبرا« دارانمغازه»و « مطلع
در نگاه کاربران  یج،تا. بر اساس نیدگرد یابیسؤال ارز 65با  یسرزندگ یدیمؤلفه کل 7انجام شد و  یدانیمشاهده م

ی هستند کـه غیر کالبد ییرهااغلب جزو متغ یابان،خ ینا یاثرگذار بر سرزندگ یرهایمتغ ینترمهم یعصر،ول یابانخ
رفتـار و  و شـشپوبر سـواره، تنـوع در  یادهپ یتاولو ی،زنامکان پرسه یابان،خ یها حضور زنان در فضاآن یاناز م

 یالگو یک ی،ه سرزندگمؤلف 7از  یکهر  یدارند. در ادامه، برا یارهامع یرنسبت به سا یشتریب یتاهم یتوجود امن
 ینهر تهـران بودنـد. هم نـشـ یاجتمـاع هـاییژگیاز و یدهنده برخالگوها نشان ینشد که ا ییشناسا یمفهوم
بقـات ط یاقتصـاد یتماعاج یگاهدر ارتباط با پا یابان،خ یو جنوب یشمال یهابخش ینموجود ب ییفضا یهاتفاوت

 یکردا روب یعموم یهافضا یبرا یزیربرنامه یندبه دست آمد که فرا یجهنت یناست. درنهایت ا یینمختلف قابل تب
کـه دو  مطلوب برسد یجهبه نت تواندیم یمانند تهران، تنها در صورت یشهر چند هویتی و طبقات یکدر  یسرزندگ

تمام  یحاتترج و یقتوجه به عال»و  «یو فرهنگ یاسیس ی،کالن اجتماع یتوجه به ساختارها» یط اساسشریشپ
 را مدنظر قرار دهد. «یعموم یکنشگران فضا
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 مقدمه
 ذهن به چیزی چه کنیممی فکر رشه یک به وقتی. شوندمی محسوب شهر یک عمومی یهامکان ترینمهم از ها،خیابان
 به هاخیابان اگر مقابل در رسد؛می نظر هب جالب شهر باشند، توجهجالب شهر هایخیابان اگر است آن هایخیابان آید؟می
 تأکیـد نظرانصـاحب از برخی ستا،را همین ر(. دJacob,1961:39) شودمی کنندهخسته نیز شهر باشند، کنندهکسل نظر
 حـد تـا هـاخیابان شخصـیت و شـوندمی شناخته شاناصلی هایخیابان توس  موارد اکثر در بزرگ شهرهای که کنندمی

 وون کـه طورهمان(. Bentley et al,2008:54; Shuhana,2004:291) دهدمی نشان را شهرها شخصیت زیادی،
 کـه انـدداده شکل را هاییفرصت و هاچالش حاضر، عصر در شهری هایخیابان دارند، ناذعا( 2017) برتولینی و فلدشون
 و عمـومی فضـای عنوانبه انخیاب» و «مرور و عبور فضای عنوانبه خیابان» یعنی عمده مسئله دو بیشتر تقابل به منجر

 یعمـوم فضـاهای بـر محاک روندهای طرفی از (.Von Schönfeld & Bertolini,2017:48) است شده «اجتماعی
 کـاهش بـه منجر نیز ازیمج فضاهای گسترش و محوری، اتومبیل سازی،تجاری کنترل، سازی،خصوصی ازجمله معاصر
 و پیـاده زنیپرسـه مثالعنوانبه(. 1393اشرفی، ؛1397نیا،رضایی) اندشده عمومی فضای عنوانبه خیابان عملکرد و نقش
 .است داده سواریتومبیلا و خرید مراکز در زنیپرسه به را خود جای ادیزی حد تا ها،خیابان در وگذارگشت
 نای سرزندگی بح  به توجه ومی،عم فضای عنوانبه خیابان مجدد احیای و چالش این از رفتبرون راهکارهای از یکی
 مردمی وسیلهبه که است ثبتیم ادراك همان شهری؛ فضای کیفیت هایویژگی از یکی مثابهبه سرزندگی. است فضاها
 روانی و ذهنی حالت یک نکهای بر عالوه سرزندگی(. Sepe,2017:725) گیردمی شکل کنندمی زندگی فضا یک در که

 توجه موضوع دیکالب ابعاد بر حوزه، این تمطالعا بیشتر تاکنون حال،بااین. باشدمی نیز کالبدی و عینی ابعاد دارای است،
 فضاهای کاربران هایدیدگاه به هم نین،. اندگرفته نادیده را سرزندگی فرهنگی و تماعیاج حسی، هایجنبه و اندداشته
 بخش شهروندان لوفور، انریه اعتقاد به کهدرحالی. است شده توجه کمتر سرزنده فضاهای خلق در هاآن نقش و عمومی
 مشارکت هایراه از یکی (.Lefebvre,1991) هستند آن پردازان ایده و سازندگان کنار در فضا هر نفعانذی از مهمی
 یقسال تحلیل و سرزندگی بر مؤثر معیارهای از هاآن ادراکات سنجش سرزنده، عمومی فضاهای خلق در شهروندان دادن
 تهقرارگرف مدنظر تهران رولیعص خیابان موردی بامطالعه حاضر پژوهش در که است عمومی فضاهای از هاآن ترجیحات و

 مهاجرت،. سازدمی جذاب ایمطالعه چنین برای را هاآن که دارند هاییویژگی ولیعصر، خیابان هم و نتهرا شهر هم. است
 ستا شهر این اجتماعی هایویژگی ترینمهم از تهران، جنوبی و شمالی مناطق میان اجتماعی بندیقطب و تفاوت

 جنوب و شمال دهندهاتصال تهران، خیابان نتریطوالنی عنوانبه ولیعصر خیابان بیندراین(. 32: 1381پور،مدنی)
. کندمی عبور 11 و 6 ،3 ،1 مناطق از خود مسیر در خیابان این. است شهر طبقاتی جنوب و شمال هم نین و جغرافیایی

 و متکثر هویتی دواج بنابراین .نمود مشاهده خیابان طول در توانمی را متنوعی فضاهای و هافعالیت دلیل همین به
 از شهروندان ادراك مطالعه بنابراین. شودمی یافت تهران خود در حتی خیابانی کمتر در چیزی چنین که است هچندگان

 آن نقطه باالترین به را طبقاتی و تیهوی چند شهر یک نقطه ترینپایین که خیابانی عنوانبه ولیعصر؛ خیابان سرزندگی
 حوالتیت و تغییر باوجود اخیر سالیان طول رد طرفی، از. باشد هتوجقابل مختلف؛ هایسکانس در تواندمی کند،می وصل
 وندانشهر اذهان در تأثیرگذار و جذاب عمومی فضای عنوانبه خیابان این هم باز ؛ است دیده خود به ولیعصر خیابان که
 عنوانهب خیابان ینا از تهران ردمم بیشتر ولیعصر، خیابان مورد در شدهانجام تحقیقات به توجه با. است ماندهباقی
 همکاران و بانیشی ؛1393اشرفی، ؛1397نیا،رضایی) اندبرده نام تهران خیابان انگیزترینخاطره و ترینداشتنیدوست

. است حاضر پژوهش انجام هایضرورت دیگر از عمومیِ، فضای عنوانبه خیابان این احیای به توجه لذا،(. 1389،
 مطلوب الگوی رائها درنهایت، آن هدف که است دکتری رساله یک از بخشی حاضر مقاله اینکه به توجه با هم نین
 رزندگیس معیارهای از کاربران كادرا میزان الگویی، چنین ارائه جهت تا است ضروری باشد،می ولیعصر خیابان سرزندگی

 دو به پاسخگویی صدد در حاضر شپژوه ذکرشده، موارد تمامیبه عنایت با. شود مشخص هاآن گذاریارزش نحوه و
 :است زیر سؤال
 شوند؟می گذاریارزش چگونه خیابان این در سرزندگی معیارهای ولیعصر، خیابان کاربران دیدگاه از 
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 دهند؟می نشان خیابان هایسکانس از یک هر در را هاییتفاوت و تشابهات چه شده، گذاریارزش معیارهای 
 

 مبانی نظری
 1981 سـال در اپلیارد دانلد کالسیک اثر انتشار با سرزندگی واژه بار اولین که دهدمی شانن سرزندگی نظری ادبیات مرور
 مردم توس  که گونه بدان ولی است؛ زندگی کیفیت همان سرزندگی روس، جان تعریف طبق. شد شهرسازی مباح  وارد
 سـرزندگی از مشـترکی یـفتعر شـهری، متخصصان میان در (.Cowan,2005:221) باشد شدهتجربه و ادراك فضا در

 ارائـه سـرزندگی از متفـاوتی تعـاریف نظرانصـاحب و نـدارد وجـود آن ایجادکننده عوامل و معیارها و شهری هایمحی 
 که جایی تا. است کرده تبدیل ممتنع و سهل ایواژه به را آن که است زیاد چنانآن تعاریف این تنوع و گستردگی. اندداده
 وایـت، ویلیـام مثـال بـرای. نـدارد وجـود محققان بین چندانی نظر اجماع و توافق مفهوم، ینا خصوص در گفت توانمی

 تعریفی که است کرده تعریف «هاآن هایفعالیت برای مورداستفاده فضای» و «مردم» عنصر دو جمع حاصل را سرزندگی
 کـه انـدکرده تعریـف ذهنـی و جسمانی انرژی عنوانبه را سرزندگی( 1997) فردریک و رایان مقابل، در. است کلی بسیار
 Ryan & Frederick) باشـند داشـته شهر از تجربه در انرژی و شوق و شور احساس مردم تا شودمی باع  آن، وجود

 و شـهری فضـای در مردم نشاط از ناشی را شهری سرزندگی و اندداده ارائه تریمتعادل تعریف جکوبز و گلیان (.1997
 تنـوع شـهرها، سرزندگی شرط نخستین جکوبز، اعتقاد به (.Lu et al,2019:3) انددانسته افراد نآ هایفعالیت هم نین
 و شـهری فـرم از بخشـی را سـرزندگی لینچ، (.Hirt,2016) است شدهشناخته کاربری اختالط عنوانبه عموماً که است

 عنوانبـه را شـهری سـرزندگی یـز،ن( 2000) النـدری (.Lu et al,2019:3) داندمی شهری فرم ارزیابی اصلی شاخص
 کنـد،می پشـتیبانی انسان هایتوانایی و محیطیزیست نیازهای حیاتی، عملکردهای از که شهری شکل و فرم از ایدرجه
 تنـوع، مـردم، مـؤثر تراکم: کندمی ارائه سرزندگی توضیح برای را معیار 9 وی (.Landry,2000:11) است کرده تعریف

 رقابـــت و همکـــاری ظرفیـــت همکـــاری، و ارتبـــاط خالقیـــت، تمـــایز، و هویـــت یـــت،امن و ایمنـــی دسترســـی،
(Mardani,2018:13 .)و داخـل در افـراد تعـداد: از انـدعبارت سرزندگی به دستیابی معیارهای مونتگومری، تعریف در 

 هاجشـن و فرهنگـی هایرویداد تعداد امکانات، به دستیابی شب، و روز از مختلف هایزمان در( پیاده عابر) خیابان اطراف
 باشـدمی وجوشجنب دارای میزان چه به مکان یک اینکه طورکلیبه و زندگی، در فعال خیابان یک حضور سال، طول در
(Montgomery,1998 :94.) کالبـدی غیـر و کالبـدی دسته دو به توانمی طورکلیبه را شهری سرزندگی معیارهای 

 نظـم نظیـر فاکتورهایی شامل نیز کالبدی غیر عوامل. شدند معرفی پیشین طورس در کالبدی عوامل از برخی. کرد تقسیم
 (.Khalili & Nayyeri Fallah,2018:443) است روانی احساسات و فرهنگی مسائل زندگی، هایسبک اجتماعی،

 دیگـری هایمؤلفـه طراحی، و کالبدی هایمؤلفه از گذشته که است این دارد، تأکید آن بر حاضر پژوهش که مهمی نکته
 هستند رفتاری هنجارهای و سیاسی ساختار فرهنگی، اجتماعی، عوامل از ناشی که دارند وجود شهری سرزندگی برای نیز
 .گیرد قرار موردتوجه شهری فضای سرزندگی بهتر ارزیابی برای کالبدی، عوامل کنار در بایستی نیز عوامل این که
 لـو. باشیم داشته وزهح این تجربی مطالعات به نیز نگاهی باید شهری، هایخیابان سرزندگی معیارهای بیشتر تدقیق برای
 تنـوع و مانیسـاخت تـراکم ماننـد) شـهری فـرم هایشـاخص بـین محکمـی ارتباطـات که دریافتند( 2019) همکاران و

 تأثیر محله، سرزندگی در که دهدمی نشان مطالعه این موجود، مطالعات برخالف. دارد وجود محله سرزندگی و( عملکردی
 خلیلـی پژوهش طبق بر. یستن قوی محله، عملکردی تنوع و ساختمان تراکم تأثیر اندازهبه ارتباطی شبکه تراکم شاخص

 کیفیت طریق، این از و یابدمی افزایش عمومی فضاهای در زنان حضور میزان سرزندگی، افزایش با ،(2018) فالحنیری و
 :از اندعبارت مطالعه این در سرزندگی معیارهای. ندکمی پیدا بهبود هاآن جمعی زندگی
 ضاف بودن سیال ،(روانی) آسایش ،(فیزیکی دسترسی) پذیریدسترس: شامل عملکردی معیارهای، 
 انسانی مقیاس خوانایی، بودن، دید قابل: شامل بصری معیارهای، 
 شتیبانپ فیزیکی عناصر ها،فعالیت تنوع مختل ، کارکردهای مردم، حضور: شامل اجتماعی معیارهای، 
 فضا بودن آشنا خصوصی، حریم: شامل فرهنگی معیارهای، 
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 سـه از اسـتفاده و مختلف زمانی ابعاد گرفتن نظر در با خیابان سرزندگی ارزیابی برای را چارچوبی( 2018) همکاران و خو
 انـدهداد نشان نیز( 2012) همکاران و چمار. اندداده ارائه خیابان به دسترسی و خیابانی وکارکسب نوع خیابان، شکل عامل
 تنوع ها،فعالیت در تنوع: باشندمی یکلید عامل چهار دارای که هستند هاآن ترینوجوشپرجنب شهری، موفق مناطق که
 .بیشتر بصری جذابیت و بیشتر امنیت کننده،استفاده افراد در

 خلـق بـرای اساسـی عامـل مـردم کـه دهدمی نشان شهری هایخیابان کارکرد با شده مرور معیارهای و تعاریف انطباق
 غیرضروری هایفعالیت در افراد تراکم" تواندمی خیابان یک سرزندگی بیان ترینواضح بنابراین،. هستند خیابان سرزندگی

 دارد، وجـود شـهری هـایخیابان سـرزندگی بـرای متنـوعی بسیار معیارهای اینکه به توجه با (.Xu et al,2018) باشد
 :است مشاهدهقابل 1 شماره جدول در معتبر منابع اساس بر پرتکرار معیارهای

 

 نظران اصلیاحبهای شهری بر اساس دیدگاه ص. معیارهای سرزندگی خیابان1جدول شماره 

 ها و معیارهامؤلفه محقق
Zeng et al (2018)  تراکم، زیست پذیری، دسترسی، تنوع 

Garvin (2016)  ن، ایمن بودن فضا، راحتی فضاسترسی و استفاده آسا، دقابلیت شناسایی 
Gehl (2011)  ماهای جتناب از ناهای داخل و خارج بناها، مقیاس انسانی فضا، های فعال جلویی و ارتباط مناسب بین فعالیتلبه

سواری، روی و دوچرخهقبول پیادهتراکم مناسب، فواصل قابل کنندگی،ای درخشان به دلیل خاصیت غیر دعوتشیشه
متر خیابان،  100ه در هر مغاز 20الی  15های زیاد مردم در فضا )کیفیت(، حضور تعداد زیاد مردم در فضا )کمیت(، توقف

 یاده بر سواره در خیابانها، اولویت پطبقات همکف فعال، سرعت کم اتومبیل
Barton et.al (2010)  پیوسته فضای سبز، تنوع همها، شبکه بهطاف داشتن کاربریونقل همگانی، انعهای حملافزایش جریان پیاده، شبکه

 کان رؤیت و نفوذپذیری بصریهای تجاری و غیرتجاری، امکاربری
Brenner et.al (2009)  های اجتماعی سادهها و فعالیتهای کوتاه، بازیپیاده، توقفان وآمد عابرریزی نشده، رفتهای روزمره برنامهفعالیت 

Carmona et.al 

(2008) 
 های مالقات، نشاط و های مسدود، تنوع کاربری، مکانهای خالی و متروکه؛ فقدان بناهای خالی و پنجرهفقدان زمین

 هاهای متعدد ساختماندسترس بودن تسهیالت بازی، ترغیب تعامل با فضا، ورودیسرخوشی، قابل
Paumier (2007)  ضا ف، احاطه شدن هامراسم ، گنجایش فضای عمومی برای میزبانیفروشیمیزبانی از مردم؛ نزدیکی به مراکز خرده

 سادگی ینع در باال کیفیت سازگاری راحتی، طف،منع کاربری مناسب نشستن، هایهای تجاری، جایگاهتوس  کاربری
Timmer et.al (2006)  یی برای اجتماعی شدن و ضا، فضاآور نبودن فها، ترسها و جشنوارهگفتگو و دیدار آسان مردم با یکدیگر، برپایی جشن

 ی ساکنانشناسی فضا، احترام به دانش و همفکراحترام بودن برای همدیگر، زیبایییادگیری اجتماعی، تأیید و قابل

Allison et.al (2005)  تالط ، تقویت اخهای متنوع در سکونت، خرید و تفریحاترعایت مقیاس انسانی در طراحی نما، فراهم نمودن گزینه
ونقل عمومی و سواری، استفاده از وسایل حملروی، دوچرخهوآمد شامل پیادههای متنوع رفتاربری، تأمین گزینهک

فرد، حفاظت از شناسایی و پذیرا، خلق هویت، حس مکان و شخصیت منحصربههای قابلاتومبیل شخصی، خلق مکان
 ر تک بناهافضاهای سبز و باز و عناصر طبیعی، رعایت کیفیت باالی طراحی د

Chapman (2003)  ه دن مردم بو هزینه رسی فراغت و ...(، دسترسی )زمان اوقات گذراندن یا فرهنگی امکانات هنری، جذابیت )تأسیسات
 عمومی ونقلحمل گردشگری، و خرید خوب، عمومی فضای موردنظر(، امنیت، هویت، فضای

Whyte (2001)  زه فضاهاگیری، زیبایی فضا، شکل و انداجمعی و جدا، آفتابنشستن دسته نفوذپذیری کالبدی و بصری، امکانات برای 
Landry (2000)  ابترق و ازمانیس ظرفیت گیری،تراکم افراد، تنوع، دسترسی، امنیت، هویت و تمایز، خالقیت و مشارکت در تصمیم 

Rapoport (1994)  های مختلف، جنس و سنین مختلففرهنگ 

 

ر بـر سـرزندگی در ارزیابی معیارهای مـؤث ازی معیارها و با در نظر گرفتن نقش و دیدگاه شهروندانسبندی و بومیبا جمع
شـود. مشـاهده می 1 معیار به دست آمد که در شکل شماره 65مؤلفه و  7خیابان ولیعصر، مدل مفهومی پژوهش در قالب 

 پذیری، و حس مکان.سترسش، امنیت، کاربری، دپذیری، آسایاند از: فراگیری )شمولیت(، اجتماعهای اصلی عبارتمؤلفه
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 . معیارهای ارزیابی ترجیحات کاربران از سرزندگی خیابان ولیعصر تهران1شکل شماره 

 

 روش پژوهش
 یـک شناسـیشرا در قالـب رو یفـیو ک یکم یافتاست که ره یبیپژوهش، روش ترک ینمورداستفاده در ا یقروش تحق

هـای (. نحـوه ترکیـب روشCreswell,2013; Tashakkori & Tedly,2010د )کنـیم یبمطالعه واحد باهم ترک
 از طرح، حاضر در مطالعه(. Creswell,2013یرد )انجام گ ییرپذیرتغ یازمان و هم ی،متوال یوهبه شتواند کمی و کیفی می

 شـوند،یم لیـو تحل یگردآور یکم هایهمدل ابتدا داد ین. در ااست شدهاستفاده یکم یهاداده غلبهبا  «یینیتب یِمتوال»
و  یمـک یلهر دو تحل ،شوند. درنهایتیم یلتحل و یعنوان طرح مکمل(، گردآور)بهیفی ک هایهسپس در مرحله دوم داد

 (.88: 1389)محمدپور،گیرد یقرار م یکجا مورد تفسیر یفیک
 

 
 (88: 1389محمدپور،): منبع، یینیتب – یمتوال یبیمدل طرح ترک .2شکل شماره 

 

شود. های ارزیابی محسوب میهای کاربردی و ازنظر مسیر اجرایی، جزو پژوهشمطالعه حاضر ازلحاظ هدف، جزو پژوهش
 باشند:های زیر میجامعه آماری پژوهش، افراد مرتب  با فضای خیابان ولیعصر تهران هستند که شامل گروه
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 کنند.بان ولیعصر استفاده میخیا طور روزانه یا غیر دائم ازکاربران عبوری و افرادی که به (1
 .عصر دارندبرخی از شهروندان مطلع که دارای آشنایی قبلی با محقق بوده و شناخت کافی از خیابان ولی (2

 های تجاری خیابان ولیعصرداران راستهبرخی از کسبه و مغازه (3
نفر تعیین گردید که در  10و گروه سوم نفر  15نفر از هر سکانس(، گروه دوم  60نفر ) 180حجم نمونه گروه اول برابر با 

های مصـاحبه نیمـه ها با استفاده از ابزار پرسشنامه، مشاهده میدانی و فرمشود. گردآوری دادهمشاهده می 2جدول شماره 
و  یـدیفـه کلمؤل 7در قالب یافته انجام شد. سؤاالت فرم پرسشنامه، بر اساس معیارهای مستخرج از ادبیات نظری ساخت
ای بـرای گزینـه 9ها، از طیف لیکـرت . به دلیل حساسیت متغیرها و ضرورت تمایز گذاری بین آنال به دست آمدسؤ 65

 5( بـود. عـدد 9( تـا بسـیار مهـم )مقـدار 1اهمیت )مقدار های بسیار بیگیری سؤاالت استفاده شد که شامل گزینهاندازه
نیـز در  ال بـازین تعدادی سـؤهم نمورد متغیرها تعیین گردید.  برای قضاوت در عنوان حد وس  و میانگین مورد انتظاربه

. تم شد یدهپرس یاناز پاسخگو ،ؤاالت پرسشنامهس یدر راستاکیفی، عنوان سؤاالت مکمل به گانه 7های هر یک از مؤلفه
رزندگی سبر مایه کلیه سؤاالت به شکلی بود که ترجیحات شهروندان را در خصوص هر یک از عوامل مؤثر اصلی و درون

تخصـص در موضـوعات متن از اساتید  5خیابان ولیعصر ارزیابی کند. روایی صوری و محتوایی سؤاالت، بر اساس نظرات 
تأیید گردید که ر سکانس( نفر از ه 10)نمونه  30انجام شد و پایایی سؤاالت نیز بر اساس آزمون آلفا با « فضای عمومی»

 بود. 3ها بر طبق جدول شماره و برای هر یک از مؤلفه 74/0 نتایج آن برای کل پرسشنامه برابر با
 

 گیری. مشخصات اعضای نمونه و نحوه نمونه2جدول شماره 
استفاده در  گیریروش نمونه سکانس سوم سکانس دوم سکانس اول هاگروه

 بخش کمی
استفاده در 
 بخش کیفی

   تصادفی در دسترس نفر 60 نفر 60 نفر 60 کاربران عبوری

   هدفمند نفر که آشنا با هر سه سکانس بودند 15مجموعاً  شهروندان مطلع و آگاه

   تصادفی در دسترس نفر 3 نفر 3 نفر 4 دارانکسبه و مغازه

 

 پرسشنامه گانه 7های . نتایج آزمون آلفا برحسب مؤلفه3جدول شماره 

 حس مکان پذیریسدستر کاربری امنیت آسایش پذیریاجتماع فراگیری های اصلیمؤلفه

 4 9 8 7 17 9 11 تعداد سؤاالت

 83/0 72/0 75/0 74/0 71/0 75/0 71/0 مقدار آلفا

 

 محدوده موردمطالعه
 :است شده به شرح زیر مطالعهکه در سه سکانس  استتهران  یعصرول یابانخ، پژوهش ینمحدوده موردمطالعه ا

 3و  1ع در منطقه واق میدان ونکو  یشان تجریدم ینسکانس اول حدفاصل ب 
 3و  6واقع در منطقه  میدان ونک یعصر وول ین چهارراهسکانس دوم حدفاصل ب 
 11آهن واقع در منطقه راه یدانو م یعصرچهارراه ول ینسکانس سوم حدفاصل ب 

 

 
  نقشه تهران یروبر  یعصرول یابانخ یکل ینما .3شکل شماره 
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 یعصرول بانیاموردبررسی خ یهاسکانس یتموقع. 4شکل شماره

 

 هاافتهبحث و ی
گیری )کـه از نـوع در کنندگان در این مطالعه مرد و مابقی زن بودند. با توجه به نحوه نمونـهدرصد از مشارکت 54برابر با 

رصـد از د 15های سنی در انتخاب پاسخگویان لحاظ شوند. بر همین اساس، در حـدود دسترس بود(، سعی شد تمام گروه
تر از سـال و بـاال 60-50سـال،  50-40سال،  40-30سال،  30-20سال،  20های سنی زیر از گروه نمونه برای هر یک

رصد از این افراد، د 42های سنی تقریباً برابر بود. سال اختصاص داده شد. بنابراین فراوانی پاسخگویان در تمامی گروه 60
های اطـراف خیابـان اکن محلـهسدرصد از پاسخگویان،  70کنند. هم نین صر استفاده میصورت روزانه از خیابان ولیعبه

 شده است.ئهلیعصر اراوولیعصر بودند. در ادامه، نتایج کمی ارزیابی ترجیحات کاربران از معیارهای سرزندگی خیابان 
 

 . میانگین متغیرهای مؤثر بر سرزندگی خیابان ولیعصر از دیدگاه کاربران4جدول شماره 

میانگین  سواالت مولفه
انس سک

 اول

میانگین 
سکانس 
 دوم

میانگین 
سکانس 
 سوم

میانگین 
 کل

 T Sigنمره 

 فراگیری

 000/0 308/8 14/6 77/5 42/6 23/6 خیابانافراد استفاده کننده از  یتنوع سن

 000/0 369/24 88/7 75/7 17/8 72/7 یابانخاز  ه کنندهافراد استفاد هاییتتنوع در رفتارها و فعال وجود

 000/0 808/24 74/7 60/7 90/7 72/7 انیابخافراد استفاده کننده از  یشدر پوشش و آرا تنوع وجود

 000/0 347/32 11/8 07/8 10/8 15/8 خیابانزنان در  یباال حضور

 000/0 772/10 43/6 35/6 05/7 88/5 خیابانکودکان در  یباال حضور

 000/0 781/14 93/6 72/6 53/7 55/6 خیابانافراد کم توان مانند معلوالن در  یباال حضور

 000/0 455/11 61/6 22/6 12/7 48/6 خیابانها در سالخوردگان و بازنشسته یباال حضور

 000/0 532/23 74/7 50/7 93/7 80/7  یتسن و فعال یت،مردم از نظر جنس یو جداساز یکتفک عدم

 000/0 288/18 19/7 65/6 88/7 03/7 (یساعت کار یت)نبود محدود ی خیابانساعته بودن فضا 24

 000/0 666/22 71/7 50/7 8 63/7فضای رفتارها از  یبرخ یامردم  یضواب  حذف کننده برخ نبود



 1399 بهار، 1مارۀ ، ش3، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                             8

 ( هایطراح ین،قوان ی،)گشت ارشاد، عالئم نوشتار خیابان

 000/0 -611/7 86/3 78/3 67/3 13/4 ضای خیابانهای مختلف در فحضور قومیت

اجتماع 
 پذیری

 000/0 314/14 64/6 66/7 07/7 10/6 توان با دیگران گفتگو کردها مییی که در آنهاجود مکانو

 000/0 223/16 99/6 12/7 45/7 42/6 متنوع یرفتار یهاها و پاتوقوجود قرارگاه

 000/0 692/12 55/6 77/6 78/6 10/6 ی خیاباناز فضا جمعیاستفاده  امکان

 000/0 065/14 69/6 77/6 92/6 38/6 در فضا یفرهنگ هاییتانجام فعال امکان

 000/0 186/16 94/6 77/6 38/7 67/6 یمطالبات جمع یی برای تجمع و اعالمهاوجود مکان

 000/0 944/29 13/8 45/8 42/8 53/7 زنی و حضور چشمگیر افراد پیاده در فضای خیابانپرسه

 ینگو فره نینماد که جنبه هایییتاز فعال ی خیابانفضا حمایت
 (یابانیخ یشتئاتر، نما ی،دارند )مراسم مذهب

50/6 17/7 40/6 69/6 282/14 000/0 

 000/0 731/18 41/7 38/7 77/7 07/7 خیابان یخالق در فضا یقشر هنرو  حضور هنرمندان

 000/0 525/13 73/6 77/5 90/6 53/7 خیابان یدر فضا هایبهغر ینتعامل ب یزانم

 آسایش

 000/0 529/16 20/7 27/7 53/7 80/6 نشستن هایتعداد مکان وع وتن

 000/0 403/18 04/7 75/6 53/7 85/6 (هایو صندل هایمکتنشستن )ن یهاراحت بودن مکان

 000/0 317/4 82/5 57/5 38/6 50/5 امکانات کافی برای نشستن دسته جمعی و جدا 

 000/0 886/5 09/6 77/5 18/7 32/5 تابآف یا یهسا یرنشستن در ز یانتخاب برا حق

 000/0 382/19 48/7 58/7 98/7 88/6 فودو فست یهها، اغذرستوران وجود

 000/0 921/14 15/7 83/6 20/7 42/7 سرایا قلیان خانهقهوهشاپ، یکاف وجود

 000/0 922/29 13/8 45/8 68/7 25/8 هایلراحت در فضا بدون مزاحمت اتومب روییادهپ امکان

 000/0 793/14 98/6 50/6 52/7 92/6 های بهداشتیوجود سرویس

 000/0 320/14 81/6 72/6 27/7 43/6 هاوجود آبخوری

 000/0 197/10 49/6 42/5 13/7 92/6 یو نبود آلودگ ی مح یزگیپاک

 000/0 000/11 47/6 63/5 7 77/6 یابانخ یتنوع رنگ در فضاهاوجود 

 000/0 748/14 72/6 87/6 97/6 32/6 یعیز و باز و عناصر طبسب یفضاهاوجود 

 000/0 277/19 34/7 75/6 90/7 37/7 هازیبایی نمای ساختمان

 037/0 106/2 48/5 58/4 03/6 82/5 کیفیت مناسب سنگفرش

 000/0 225/14 01/7 68/6 62/7 73/6 های خالقانه هنری در طراحی فضاها و شکلاستفاده از فرم

 171/0 -375/1 67/4 28/4 15/5 58/4 در خیابان های بلندمرتبهوجود ساختمان

 000/0 180/14 97/6 88/6 48/7 53/6 در خیابان های کم ارتفاعوجود ساختمان

 امنیت

 000/0 492/11 76/6 10/6 93/7 25/6 (یتو تجمع )تعداد جمع یوجود شلوغ

 000/0 013/17 20/7 7 80/7 80/6 روزرفت وآمد مداوم افراد در طول شبانه

 000/0 393/26 88/7 82/7 97/7 87/7  یادهعابران پ یاجتماع یتامن

 000/0 066/17 35/7 93/6 23/8 88/6 نیابامناسب خ ینورپرداز

 000/0 651/15 16/7 70/6 02/8 77/6 در ساعات خلوت یحضور به تنهای امکان

 000/0 086/23 87/7 02/8 87/7 72/7 حراست یروین یا ینبا دورب افراد یخصوص یمعدم نقض حر

 000/0 328/14 98/6 05/7 85/7 03/6 متروکه یهاو ساختمان یخال هاییننبود زم

 کاربری

 000/0 774/15 27/7 28/7 87/7 65/6 فضای خیابان هاییتنوع در کاربر وجود

 000/0 441/22 84/7 12/8 12/8 30/7 یابانبر خ یتجارهای زیاد مغازه تعداد

 000/0 753/14 11/7 67/6 90/7 77/6 یروزشبانه هاییوجود کاربر

 000/0 056/15 07/7 93/6 52/7 77/6 هاو دستفروش یرسم یرغ هاییتوجود فعال

 000/0 430/16 61/6 77/6 60/6 45/6 های مزاحم مانند کاربری صنعتی و کارگاهینبود فعالیت

 000/0 755/13 26/7 05/7 8 73/6 ی، توریستیتجار یحی،تفر ی،خدمات هاییوجود کاربر

 000/0 231/16 65/6 53/6 10/7 32/6 راغتفگذراندن اوقات  یا یامکانات فرهنگ ی،هنر وجود مراکز

 000/0 295/9 22/6 53/6 42/6 72/5 یغاتیتبل یلبوردهایتابلوها و ب وجود

دسترس 
 پذیری

 000/0 823/11 37/6 08/6 85/6 18/6 رونیبودن فضا از ب یدقابل د

 000/0 919/11 39/6 40/6 70/6 08/6 خیابان سواره به یدسترس یرهایها و مسمناسب بودن راه

 000/0 025/26 75/7 53/7 18/8 53/7 خیابانبه  یادهپ یدسترس امکان

 000/0 281/16 79/6 90/6 15/7 33/6 دوچرخه باآسان  یدسترس
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 000/0 805/19 42/7 60/7 53/7 12/7 مناسب یحمل و نقل عموم یستموجود س

 000/0 861/12 43/6 75/6 85/6 70/5 مختلف حمل و نقل هایینهاستفاده از گز امکان

 000/0 651/33 03/8 93/7 22/8 95/7 یابانبر سواره در خ یادهپ یتاولو

 000/0 158/13 64/6 62/6 80/6 52/6 خاص یازهاین یافراد دارا یفضا برا یبودن دسترس مناسب

 000/0 091/13 75/6 92/6 83/6 50/6 یابانمتعدد در طول خ یهاوجود تقاطع

حس 
 مکان

 000/0 278/28 65/7 27/7 60/7 08/8 ابانخیدر  یکو نوستالژ یزانگخاطره یهاو نشانه هایادمان وجود

 000/0 242/24 71/7 03/8 90/7 20/7 خیابانو با اصالت در  یمیقد یهاوجود ساختمان

 000/0 218/17 89/6 83/6 80/6 03/7 خیاباندر های شاخص و نشانه هاالمان، وجود بناها

 000/0 724/23 51/7 22/7 88/7 73/7 خاطرات خوب  یریگثبت و شکل امکان

 

از ذهـن  نـدان هـم دورچ یجهنت یناکه  بودندباالتر از متوس   یانگینمیرها دارای متغ یشترب ی،بخش کم یجبر اساس نتا
 یهـا داراآن یآمده و تمـامدستبه یسرزندگ ینظر یاتبر اساس ادب یهمگ شده،متغیرهای بررسی ینکهنبود. با توجه به ا

 یحال، عواملااینبکنند.  یابیرا مهم ارز هاآن یعصر نیزول یاباناست که کاربران خ مسلم ینبودند، بنابرا یتاز اهم یادرجه
وجـود »و  «وجود تنـوع در رفتـار»، «بر سواره یادهپ یتاولو»، «راحت روییادهو پ یزنامکان پرسه»، «حضور زنان»نند ما
وجـود » ،«مختلـف هـاییتحضـور قوم»هم ـون  یرهـاییمقابل متغ درکاربران داشتند.  ازنظر یشتریب یتاهم ،«یتامن

 یینیپـا یاربسـ هـاییانگین، م«و جـدا یجمعسـتن دسـتهامکانـات نش»و « سنگفرش یفیتک»، «بلندمرتبه یهاساختمان
 (.5 شماره اند )شکلقائل یشتریب یتاهم یتمربوط به حس مکان و امن یرهایکاربران به متغ درمجموع، داشتند.

 

 
 سرزندگی در خیابان ولیعصر گانه 7های . ترجیحات کاربران بر اساس مؤلفه5شکل شماره 

 

بران داشتند، اکثـراً جـزو کار یرا از سو یحترج یشترینکه ب یر نخستمتغ 15 شود،ظه میمالح 5چنانکه در جدول شماره 
 .تندکشور هس یرهنگفو  یاسیس ی،اجتماع ی،اقتصاد یبر ساختارها یکه مبتن شوندیغیر کالبدی محسوب م یرهایمتغ

 

 به ترتیب اهمیت کاربرانزندگی خیابان ولیعصر از دیدگاه ترین متغیرهای اثرگذار بر سر. مهم5جدول شماره 
 نوع متغیر متغیرها نوع متغیر متغیرها

 کالبدی انیاببه خ یادهپ یدسترس امکان -9 غیر کالبدی نیاباخ یر فضاد یادهافراد پ یرو حضور چشمگ یزنپرسه -1

 غیر کالبدی فرادا یشتنوع در پوشش و آرا وجود -10 کالبدی هایلضا بدون مزاحمت اتومبراحت در ف روییادهپ امکان -2

 غیر کالبدی مردم یو جداساز یکتفک عدم -11 غیر کالبدی یابانزنان در خ یباال حضور -3

 غیر کالبدی ارفتاره یبرخ یامردم  یکننده برخضواب  حذف نبود -12 کالبدی یابانخبر سواره در  یادهپ اولویت -4

 کالبدی و با اصالت یمیقد یهاساختمان وجود -13 غیر کالبدی افراد هاییتتنوع در رفتارها و فعال وجود -5

 کالبدی یزانگخاطره یهاو نشانه هایادمان وجود -14 غیر کالبدی یادهعابران پ یاجتماع یتامن -6

 غیر کالبدی خاطرات خوب یریگثبت و شکل امکان -15 غیر کالبدی کاربران یخصوص یمنقض حر عدم -7

   کالبدی یابانبر خ یتجار یهامغازه یادز تعداد -8

 
 های مختلف خیابان ولیعصرمقایسه ترجیحات کاربران برحسب سکانس

تجمیع شـده و بـه یـک  SPSSافزار ها با یکدیگر، تمامی متغیرهای موردبررسی، در نرمبرای مقایسه نمره کلی سکانس
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دار ( و آزمون آنـووا )بـرای اطـالع از معنـیها)برای اطالع از برابری واریانس ینولِمتغیر واحد تبدیل شدند. سپس آزمون 
(، از تحلیـل 000/0در سـطح ) Fدار بودن نسبت ها و معنیها( انجام شد. با توجه به برابری واریانسبودن تفاوت سکانس

تر و نزدیک به هم است ولی در تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات در سکانس اول و سوم پایین
(. درواقع کـاربران 6باشد )شکل شماره دار میشده و این تفاوت معنیمحدوده سکانس دوم نمرات باالتری به معیارها داده

انـد. ایـن الگـوی سکانس دوم )چهارراه ولیعصر تا میدان ونک(، با حساسیت بیشتری معیارهای سرزندگی را ارزیابی کرده
شده در هـر سـه محـدوده، های ارائهادق بود. اما در مورد حس مکان، پاسخجز حس مکان، صها بهکلی، برای تمام مؤلفه

 مشابه بود که حاکی از وزن باالی این مؤلفه در سرزندگی خیابان ولیعصر است.
 

 های خیابان ولیعصر تهران. نتایج آزمون آنووا برای تفاوت میانگین معیارهای سرزندگی در سکانس6جدول شماره 

 داریسطح معنی Fنسبت  میانگین مربعات درجه آزادی موع مربعاتمج شرح آزمون لوین

 000/0 748/9 039/30707 2 078/61414 هابین گروه داریسطح معنی مقدار

   242/3150 177 783/557592 هادرون گروه 000/0 555/70

    179 861/619006 مجموع  

 

 
 خیابان ولیعصر های موردمطالعه ازسکانس . مقایسه میانگین معیارهای سرزندگی در6شکل شماره 

 

تنوع در  و بیشترین فراگیر بودن یک فضای عمومی، بدین معناست که آن فضا دربرگیرنده بیشترین طیف افراد یری:فراگ
تـرین معیارهـای ارزیـابی عمومیـت فضـای عمـومی اسـت ها باشد. هم نـین فراگیـری، یکـی از مهمرفتارها و فعالیت

(Langstraat & Van Melik,2013; Varna & Tiesdell,2010در مبحـ  فراگیـری، یکـی از یافتـه .) های
هـای سـنی جـوان نسـبت بـه دیگـر بود که به معنی تـرجیح گروه« گرایی در فضای عمومیجوان»مطالعه حاضر وجود 

خـش بـود بمهم این  های سنی برای حضور در خیابان ولیعصر است. هم نین ترجیح باال برای حضور زنان از نتایجگروه
تـوان، سـالخوردگان و های قومی، افـراد کمها مورد تأکید قرارگرفته است. درمجموع حضور گروهدفعات در مصاحبهکه به

از آنکه مایـل  یعصر، بیشحتی کودکان در فضای خیابان ولیعصر موردحمایت پاسخگویان نبود. بنابراین کاربران خیابان ول
نوع در رفتارهـا و ند، خواهان تمختلف )سنی، جنسیتی، قومی، مذهبی و ...( در فضای خیابان باش هایبه تنوع افراد و گروه

ر پوشش و رفتار، ها هستند. تأکید بر آزادی استفاده از فضا، عدم کنترل پلیسی فضا، عدم تفکیک جنسیتی، آزادی دفعالیت
ان ولیعصـر یـری در خیابـنابراین، الگـوی مفهـومی فراگساعته بودن فضا ازجمله شواهد تأییدکننده این ادعا است. ب 24و 

 «.فعالیتی متنوع و بدون محدودیت وتمایل کاربران به فضایی همگن و یکدست اما ازنظر رفتاری »باشد: صورت میبدین
آید. اینکـه یـک فضـای آسانی برای یک فضای عمومی به دست نمیپذیری، کیفیتی است که بهاجتماع یری:پذاجتماع
می بتواند کارکردهای اجتماعی را جذب کند، مزیت مهمی است که در وهله اول به سـاختار اجتمـاعی هـر جامعـه و عمو

شناختی اعضای آن جامعه بستگی دارد. درنهایت خـود فضـا نیـز بایـد دارای کیفیتـی از سپس به الگوهای رفتاری و روان
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هـای . نتایج این بخش نشان داد که خیابان ولیعصر در گرههای اجتماعی حمایت کندطراحی و معماری باشد که از فعالیت
پذیری است که شامل میدان تجریش، باغ فردوس، میدان ونک، میـدان ولیعصـر، متعددی در بخش شمالی، دارای اجتماع

د باشد. علیرغم وجـوویژه پارك ملت میهای بزرگ هم ون پارك ساعی و بههای دارای پاركچهارراه ولیعصر و محدوده
تر دارند، از سوی کاربران کمتر گرایانهها، نتایج بخش کمی نشان داد معیارهایی که حالت جمعپذیری در این مکاناجتماع

هـای ی، و وجـود مکانتجمع و اعالم مطالبات جمع یهامکان یابان، وجوداز خ یاستفاده جمعشوند. مانند ترجیح داده می
هـا و قرارگاه وجـود»، «یابـاندر خ یادهو حضور افراد پ یزنپرسه»ل، معیارهایی مانند ها. در مقابیبهغر ینتعامل بگفتگو و 
 ترین ترجیحات کاربران در این مؤلفه بود.مهم« یابانخ یدر فضا یهنرمندان و قشر هنر حضور»و « متنوع یهاپاتوق

ها در خیابان ران، دلیل حضور آنیت کاربفعالهای موردبررسی برحسب پذیری محدودههم نین برای فهم وضعیت اجتماع
 دان بهرساندن فرزن تر از چهارراه ولیعصر شامل این موارد بود: رفتن به محل کار،ولیعصر پرسیده شد. پاسخ کاربران پایین

ها؛ در مقابل، پاسخ این هایی امن و مناسب برای حضور خانوادهمدرسه، خرید کردن، پیدا کردن محلی برای تفریح و مکان
ها شاپها )پارك ساعی و بخصوص پارك ملت(، کافیصورت بود: استفاده از پاركل از کاربران باالدست خیابان بدینسؤا

اف میـدان های کنار خیابان، استفاده از فضاهای اجتماعی ازجمله میدان تجریش، باغ فـردوس و خـدمات اطـرو رستوران
روهـا و ر پیادهر خیابان و قـدم زدن ددخی افراد فق  از حضور صرف ها(. حتی برولیعصر )سینماها، مراکز خرید و رستوران

کردنـد. ایـن نتـایج بـا مطالعـات های باالتر از پارك ملت تا تجریش احساس لذت میها بخصوص در بخشبازدید مغازه
بـه سـه دسـته تـوان های موجود در فضای شهری را مییتگل تأکید دارد، فعالطور که یانگل همخوانی دارد. همانیان

های اجتماعی باالترین مرحلـه در های اجتماعی تقسیم کرد که فعالیتهای اختیاری و فعالیتهای ضروری، فعالیتفعالیت
هـای جنـوبی شـده در بخشهـای انجام(. بر این اسـاس، فعالیتGehl,2011تکامل کارکردی فضاهای عمومی است )

های ضـروری در تمـام گرفت. البته فعالیته باید در هر شرایطی انجام میهای ضروری بود کخیابان بیشتر از نوع فعالیت
شود و البته بیشتر هایی از نیمه شمالی مشاهده میهای اجتماعی اغلب در بخشهای خیابان وجود داشت. اما فعالیتبخش
 ست.زنی( اتفریحی و پرسه)های اختیاری های موجود در بخش شمالی نیز، از نوع فعالیتفعالیت

مـد: پذیری خیابان ولیعصر بـر مبنـای دیـدگاه کـاربران، بـه ایـن صـورت بـه دسـت آدرمجموع، الگوی مفهومی اجتماع
هانـا  الگوی مفهومی، با نظرات ینا«. اط و تعامل باشد، از جنس حضور در فضا استپذیری، بیش از آنکه از جنس ارتباجتماع»

تجمع افـراد ؛ یعنی کندیم یفتک افتاده توص ومرکب از افراد تنها  یتیمعگونه اجتماعات را جاست. آرنت این همسوآرنت 
 کـدیگریمـردم بـا ، شـودیها حـاکم مبر رواب  انسان ییفردگرا ینوعدر این حالت، . یکدیگربا  یوندمکان بدون پ یکدر 
در اینجا بـرای . (64: 1385،)جانسون شوندیخودشان قائل نم یبرا یاجتماع یفیکنند و تکلیبرقرار نم یاجتماع یهایوندپ

رتبـاط بـا اپـذیری، یعنـی توان به نظرات کاربران در خصوص یکی از معیارهای مهـم اجتماعتوضیح بیشتر این یافته، می
باغ فـردوس  تا یشتجر نیدام هایی نیز در بین سه محدوده بود. افرادی که در حوالیرجوع کرد که دارای تفاوتها یبهغر

 یمهم مسئله چندان یشانبرا هیبارتباط با غر یعنی داشتند؛ یبرخورد تقریباً راحت یهقض ینبا اگرفتند،  مورد پرسشگری قرار
انشـجو در دو پـارك  یعصـرلکاربران در چهـارراه و کهدرحالی. شدیم یروزمره تلق یزندگ یاز ارتباطات عاد ینبود و جزئ
 یجا واردی،ماگر در  ینکها ای یست؟ارتباط چ ینضرورت ا نکهیازجمله ا دادند.یم یچالش یهاجواب ،سؤال ینواکنش به ا

 هایبـهاط بـا غرارتب برای چندانی یلتما ،آهنراه یدانم کیدر نزدی اما .کنمیداری باشد ارتباط برقرار مبح  و نقطه هدف
 یعصـراه ولثـل چهـاررم یچالش و نه برخورد یشمثل تجر کردندیراحت برخورد م یهقض یندادند. درواقع نه با اینشان نم
 ها جزو ترجیحات اصلی مردم در خیابان ولیعصر نبود.ولی درمجموع ارتباط با غریبهداشتند. 
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 عصر در حوالی تئاتر شهر. فضای اجتماعی چهارراه ولی7شکل شماره 

 
گیرنـد. ر میراقـاین مؤلفه، دربرگیرنده طیف وسیعی از معیارها است که بیشـتر در حیطـه کالبـدی و محیطـی  :آسایش

نمـره را در  و کمتـرین برخالف انتظار، متغیرهای آسایش در خیابان ولیعصر، دارای ترجیحات قوی از سوی کاربران نبـود
ترین عوامل مؤثر بر اند آسایش ازجمله مهمهای دیگر نشان دادهکه پژوهشسرزندگی دارد. درحالی گانه 7های بین مؤلفه

امکـان (. »Garvin,2016; Carmona et al,2008; Paumier,2007; Whyte,2000سرزندگی شهری است )
سـه معیـار « هاسـاختمان ینمـا زیبایی»و « فروشییهاغذن و رستورا وجود»، «هایلراحت بدون مزاحمت اتومب روییادهپ

ی نشسـتن، هـاوع محلمهم آسایش در خیابان ولیعصر بر اساس نظر کاربران بود. معیارهای دیگر مربوط بـه تعـداد و تنـ
های های کم ارتفاع بر ساختمانهای خالقانه در طراحی فضای خیابان و ترجیح ساختمانامکانات محیطی، استفاده از فرم
ر ارتبـاط ترجیح کاربران معطوف به معیارهایی از آسایش است که د»آمده نشان داد که دستبلندمرتبه بود. درمجموع نتایج به

 «.اندتعریفن قابلبخش بودن فضای خیابابا لذت
تر است. زیـرا امنیـت موجـب افـزایش آمدوشـد و تر باشد به همان اندازه سرزندهیک فضای عمومی هرچقدر امن یت:امن

نقـض  عـدم»و « یـادهعـابران پ یاجتماع یتامن»شود. از دیدگاه کاربران، درنتیجه جذب هرچه بیشتر جمعیت به فضا می
دهنده ها، نشـاندر ایجاد سـرزندگی خیابـان ولیعصـر هسـتند. مقایسـه سـکانس دو معیار مهم« کاربران یخصوص یمحر

 یکو نزد یمولو ی،جمهورتقاطع مخصوصاً  یعصرتر از چهارراه ولیینپا هایی در ترجیحات کاربران بود. پاسخگویانتفاوت
 آن را یـکبودنـد و  یناراض یارسها بمخصوصاً موتورسیکلتو ها یلباالی اتومبتعداد و سرعت و یصوت آلودگیاز  ،آهنراه
شـد. هم نـین بـه دلیـل کمتر مشاهده  یابان،خ بخش شمالیمورد در  این. دانستندیم یاباندر خ ددتر یبزرگ برا یناامن

شونده، با کنترل فضا توس  دوربـین و نیـروی حراسـت آهن تا چهارراه ولیعصر افراد مصاحبهناامنی موجود در محدوده راه
و  یکشـنرده ،پـارك یتامن یابیباز یبرا یشپ یچند یعصرول یابانقسمت خ ینتریدر جنوب یریهبوستان ام. تر بودندموافق
برخالف آن ه منتقدین در تحقیقات فضای عمومی بر آن تأکیددارنـد، ازنظـر کـاربران خیابـان  اقدام ینا گردید.دار دروازه

 تمایـلپارك و  یتامن حد زیادی منجر به افزایشتا  ی پاركکشهاعتقاد داشتند نرد هاآنچراکه ولیعصر مثبت ارزیابی شد. 
مکان پاتوق موادفروشـان و معتـادان بـوده  ینا ی،کشکه قبل از نردهپارك شده است. درحالیاستفاده از این ها به خانواده
نیت قبول داشتند نه بـرای از نتایج دیگر این بود که بسیاری از افراد، حضور پلیس در فضا را صرفاً برای برقراری ام .است

مداخله در نوع پوشش و یا زندگی خصوصی مردم. درنهایت، الگوی مفهومی امنیـت در خیابـان ولیعصـر از دیـد کـاربران 
 «.1امنیت اجتماعی و روانی، بیش از امنیت فیزیکی اهمیت دارد»صورت ترسیم شد: بدین

، حضور کارکردهـای متنـوع شودهای شمالی آن میژه در بخشویبهمداومِ خیابانِ ولیعصر  سبب سرزندگی آن ه ی:کاربر
 اسـت. ، عوامل مهمی در سـرزندگی ایـن خیابـاندر کنار سکونت گردشگری فروشی وردههای فرهنگی، خُاست؛ خصلت

بـود کـه « های تجـاری از نـوع مخـتل کاربری»الگوی مفهومی ترجیحات کاربران در خصوص این مؤلفه، بیشتر شامل 
شود. نتایج پیمایش میـدانی نیـز نشـان داد در هـر نقطـه از وآمد در فضای خیابان مییش حضور پذیری و رفتباع  افزا

                                                           
 شده است.ینضمتنسبی در خیابان ولیعصر برقرار بوده و وجود آن  طوربهاست که امنیت فیزیکی  آمدهدستبه. این نتیجه در شرایطی  1
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 یـدانممثال حدفاصـل عنوانتر بودنـد. بـهتر و شلوغهای مختل  تجاری وجود داشت، آن نقاط سرزندهخیابان که کاربری
 یفیـتو کفـش و پوشـاك و ک یـفک یهـامغازه ی متعـدد،فودهاسینماها و فستوجود  دلیلبه ی فاطم یابانعصر تا خیول
هـای زیـادی از نیـز بیشـتر اسـت. امـا در بخش هانآ یزنها و حالت پرسهحضور شهروندان بخصوص خانواده روها؛یادهپ

کننده بـه ها و تخصصی شدن کارکردها، نوعی یکنواختی خسـتهخیابان به دلیل کم شدن کاربری تجاری، تجمیع کاربری
 های زیر اشاره کرد:توان به محدودهشود. برای نمونه مینمی یجادا کاربراندر مداوم حضور  یبرا یلیتماآید و میوجود 
 نییمارستاب و یفروش لوازم پزشک یهایتمرکز کاربر یلبه دل ینیامام خم یابانتا خ یجمهور یابانتقاطع خ، 
 های تجاریربریحدفاصل خیابان فاطمی تا پارك ساعی به دلیل کمرنگ شدن کا، 
 متعدد یهاداروخانه و هاینیککل، هایمارستانوجود ببه دلیل  ونک یدانو دوم تا م یس یابانخ حدفاصل، 

دهند و بخـش جنـوبی های بارزی را نشان میها در بخش شمالی و جنوبی خیابان، تفاوتدرمجموع، نحوه آرایش کاربری
توجـه، وجـود تبع، سـرزندگی کمتـری دارد. از دیگـر نکـات قابلت و بـهتر اسیع شده و یکنواختتجمهای دارای کاربری

هـای جنـوبی خیابـان، بسـیار منفـی بـود و فروشی در بخشفروشی است. نوع نگرش به دستمشاغل غیررسمی و دست
 فروشـی جزئـی از منظـر زنـدهکانس اول و دوم، دستروی دیده شدند. امـا در سـفروشان، عامل مزاحم برای پیادهدست

 های فضـای خیابـانتوانـد یکـی از جـذابیتشد که در صورت ساماندهی، میشهری و بخشی از فضای عمومی تلقی می
 باشد.

طور کـه دسترسی آسان به فضـای عمـومی، رابطـه مسـتقیمی بـا میـزان سـرزندگی آن دارد. همـان یری:پذدسترس
راحتی وارد آن فضـا شـده و دهد تا بـهود اجازه میپذیر به کاربران خگُمری تأکید دارد، یک فضای عمومی دسترسمونت
پذیری یکـی از سـه (. هم نـین دسـترسMontgomery,1998:102های روزمره خود را در آنجا انجام دهند )فعالیت

 & Jalaladdiniجــزا اصــلی هــر قلمــرو عمــومی اســت کــه دو جــزا دیگــر آن شــامل برابــری و امنیــت اســت )

Oktay,2011:667پذیری یک فضای عمومی است که ترین مصادیق دسترسبدون اتومبیل، از مهم (. امکان دسترسی
 & Herrmann Luneckeباشـد )ونقل عمومی، و دسترسـی بـا دوچرخـه میشامل دسترسی پیاده، دسترسی با حمل

Mora,2017هـا اسـتتـری در سـرزندگی خیابانروی، عامـل مهم(. از بین این سه عامـل نیـز ارتقـای قابلیـت پیـاده 
(Forsyth,2008:11بر اساس نتایج این بخش، ترجیحات کاربران از دسترس .) پذیری خیابان ولیعصر، بیشـتر معطـوف

تـوان گفـت بـاال بـودن میـانگین پیـاده اسـت و می« پذیریپیاده محوری و مقیاس انسانی دسترس»به الگوی مفهومی 
طورکلی، بخـش شـمالی خیابـان ین دلیـل اسـت. بـههای پرسشنامه نیز به هممحوری و دسترسی پیاده در تمامی بخش

روهـا، وجـود چنارهـای تـر بـودن پیادهروی بهتر از بخش جنوبی آن است که دلیل آن عریضولیعصر ازنظر قابلیت پیاده
شـود. روها میهای مختل  است که باع  جذب بیشتر جمعیت به این پیادهها و وجود کاربریانداز، کیفیت سنگفرشسایه
روی، یکی فضای مابین چهارراه ولیعصـر تـا خیابـان فـاطمی و پاسخگویان، بهترین نقاط خیابان ولیعصر برای پیاده ازنظر

روی زنی و پیـادهشـده، انگیـزه پرسـههـای گفتهاست که به دلیـل ویژگی تا پارك ملت یشتجردیگری حدفاصل میدان 
 دهد.شهروندان را افزایش می

تـی شـده یاده خیابان ولیعصر دسـتخوش تغییراپپذیری و عملکرد های اخیر دسترسدر سالها، باوجود تمامی این ظرفیت
طرفـه شـدن خیابـان توان این تغییرات را مثبت تلقی کرد. بسیاری از کاربران معتقد بودند کـه یکسختی میاست که به
نوعی آشفتگی تردد شده اسـت. نتـایج بهویژه در محدوده چهارراه ولیعصر، نظم موجود آن را به هم زده و منجر ولیعصر به

ت تر شهر تأکید داشمندان تئاهای پیرامون چهارراه ولیعصر بود. یکی از هنردیگر حاکی از نارضایتی مردم از زیرگذر و نرده
 دهـدشان مینشود! نتایج یک مطالعه مشابه نیز کند و هنوز هم در آنجا گم میسال است از این زیرگذر استفاده می 5که 

 (.1397نیا،اییکشی چهارراه ولیعصر، فضای اجتماعی آن را تا حد زیادی تضعیف کرده است )رضکه زیرگذر و نرده

های دیگـری حس مکان ازجمله عوامل محرك سرزندگی فضاهای شهری است که خود تحت تأثیر مؤلفـه :حس مکان
 یزیکـی،سه عامـل سـاختار ف ،رلفآید. ادوارد هم ون کیفیت طراحی و معماری، هویت تاریخی و سابقه سکونت پدید می

ابعـاد مختلـف حـس (. Carmona et al,2008:9) دانـدیحس مکان در مردم تأثیرگذار م یجادا یو معنا را برا یتفعال
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 & Kavaratzisنشـینی مکـان و جـذابیت مکـان اسـت )منـدی مکـان، دلمکان شامل حس تعلق به مکـان، هویت

Hatch,2013; Kalandides,2011; Shaftoe,2008; Punter,1999 خیابـان در (. نتایج ارزیـابی حـس مکـان
کـه بـومی ایـن پـارك ملـت  گانباغ فردوس و سالمندان و بازنشستیش، تجرمیدان  یکاربران حوال ولیعصر نشان داد که

دار و یهسا یروهایادهپ هاداشتند. آن المخصوصاً از پارك ملت به با یعصرول یابانبه خ یادیاکثراً حس تعلق زمنطقه بودند، 
جواب کاربران در  ی به فضای خیابان،حسچنین . دانستندیم یابانخاین نخورده درختان چنار را از معدود موارد تقریباً دست

حـس  یو عامـل اصـل یزانگخـاطرهنقطه بود که آن را وجود ساختمان تئاتر شهر تنها  شد؛یم یدهکمتر د یعصرچهارراه ول
دانستند. درمجموع محدوده تئاتر شهر، میدان ولیعصر، پارك ملت، باغ فـردوس و حـوالی ش از خیابان میبه این بختعلق 

یـک از توجـه ایـن بـود کـه هیچهای جذاب خیابـان ولیعصـر اعـالم شـدند و نکتـه جالبعنوان مکانمیدان تجریش به
یعصـر اشـاره نکردنـد. از نگـاه کـاربران، دالیـل تر از چهارراه ولهای جذاب، به پایینشوندگان در شناسایی مکانمصاحبه

شده، در درجه نخست حضور زنان و سپس عـواملی ماننـد کیفیـت طراحـی و معمـاری، امکـان های اعالمجذابیت مکان
ها اشاره شد. هم نین در خصـوص های قبلی نیز به آنهای تجاری و تفریحی بود که در بخشزنی راحت و کاربریپرسه

ای داشتند و بـا مالحظهایش میدانی نتیجه تطبیقی جالبی را نشان داد و آن اینکه هر جا زنان حضور قابلحضور زنان، پیم
 شدند.عنوان مکان جذاب و سرزنده شناخته میها از نگاه کاربران بهشدند، همان مکانهای کمتری مواجه میمزاحمت

هـایی های خیابان ولیعصر خوشـایند نیسـت، بـه مکانمتکدام قس شوندگان در پاسخ به این سؤال کهدر مقابل، مصاحبه
همسـو بـا اسـت کـه  7تر از چهارراه ولیعصر قرار دارند. دالیل ذکرشده، به شرح جدول شماره اشاره کردند که اکثراً پایین

 .باشدمی عصریابان ولیخ یبخش جنوب یتأییدکننده عدم سرزندگ و است یکم یهاداده یجمشاهدات و نتا یجنتا
 

 هاابان ولیعصر بر اساس بیشترین تکرار پاسخهای جنوبی خیعالقگی کاربران به بخش. دالیل بی7جدول شماره 

 هاها و لوازم اضافی مغازهروها با پارك موتورسیکلتسد معبر پیاده های باالدست خیابانروها نسبت به قسمتعرض بودن پیادهکم

 هاازحد موتورسیکلتسروصدای بیش اباناعی در این قسمت از خینبود فضای باز و سبز برای تعامالت اجتم

 خانمان و موادفروشوجود افراد بی آهنهمزاحمت برای دختران و زنان مخصوصاً با نزدیک شدن به میدان را

 از بین رفتن چنارهای ولیعصر در این قسمت هاعدم امنیت و آزادی عمل کمتر زنان و دختران در این قسمت

 کننده زیاد ازجمله لوازم پزشکی و ...های خستهها و کاربریت و تعمیرگاههای موتورسیکلازحد فروشگاهبیشوجود 

 

شـود: رائـه میهای جذاب و سرزنده خیابان ولیعصـر ادر اینجا تصویری کوتاه از زندگی اجتماعی روزمره در یکی از مکان
از شـب  ها و هم نین وجود سینماها و موزه سـینما تـا پاسـیرانها و رستوشاپمحدوده باغ فردوس به سبب وجود کافی

شـده، ایـن مکـان در مـاه باشد. طبـق مشـاهدات انجامیممکانی جذاب برای دختران و پسران و هم نین زنان و مردان 
ی از های سحر نیز پذیرای مشتریان همیشـگی خـود اسـت. اجـرای موسـیقی خیابـانی و تئـاتر خیابـانرمضان تا نزدیکی

ساخت خـود را بـه های مدرن که کارهای دستفروشان دختر و پسر با پوششباشد. حضور دستیمهای این مکان برنامه
مندی به این مکان را کنترل ها دلیل عالقهتوجه بود. آناند و لزوماً اهل آن قسمت از شهر نیستند نیز قابلنمایش گذاشته

ن ارزش های کمتر و راحتی بیشتر برای دختـران و زنـان و هم نـیزاحمتدست خیابان، ماجتماعی اندك نسبت به پایین
 دستی در این مکان و مشتریان زیاد محصوالت در این مکان اعالم کردند.نهادن به صنایع

نوستالژی و »دهنده الگوی مفهومی گذاری متغیرهای حس مکان نشاندرنهایت، بررسی ترجیحات کاربران و نحوه ارزش

ر تـاریخی و بایـد عناصـ تر ساختن این خیاباناست. درواقع ازنظر کاربران خیابان ولیعصر، برای سرزنده« تهپیوند با گذش
 ود.شهویت گذشته آن بیشتر در معرض نمایش قرار گیرد تا حس نوستالژیک شهروندان بیشتر برانگیخته 
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 صرهای سرزنده خیابان ولیعمثابه یکی از مکان. باغ فردوس به8شکل شماره 

 

یابـان خزندگی در با عنایت به موارد بح  شده، دستاورد و نتیجه مهم مطالعه حاضـر، شناسـایی الگوهـای مفهـومی سـر
باشـند. ایـن الگوهـای می 8سرزندگی است که بـه شـرح جـدول شـماره  گانه 7ولیعصر از دیدگاه کاربران برحسب ابعاد 

ای ایـن کیفیـت فضـ ناصر خاصی از سـرزندگی را بـرای ارتقـایمفهومی بدین معنا هستند که کاربران خیابان ولیعصر، ع
 دهند که منطبق بر شیوه زندگی، هنجارها، فرهنگ و ساختار اجتماعی شهر تهران است.خیابان ترجیح می

 
 . الگوهای مفهومی سرزندگی خیابان ولیعصر بر اساس ترجیحات کاربران8جدول شماره 

 الگوهای مفهومی های اصلی سرزندگیمؤلفه

 یتمتنوع و بدون محدود یتیو فعال یاما ازنظر رفتار یکدستهمگن و  ییبه فضا یلتما یریفراگ

 است« حضور در فضا»باشد، از جنس « ارتباط و تعامل»از آنکه از جنس  یشترب یری،پذاجتماع پذیریاجتماع

 اندتعریفقابل نیاباخ یفضابخش بودن است که در ارتباط با لذت یارهاییکاربران معطوف به مع یحترج آسایش

 دارد یتکاربران اهم یبرا یزیکیف یتاز امن یشب ی،و روان یاجتماع یتامن امنیت

 های تجاری از نوع مختل  بیش از سایر کارکردها در سرزندگی خیابان ولیعصر نقش داردوجود کاربری کاربری

 دارد یتکاربران اهم یبراپذیری بیش از سایر معیارهای دسترسمقیاس انسانی و دسترسی پیاده به فضای خیابان،  پذیریدسترس

 اهد بودان مؤثر خوگردد در سرزندگی خیاب با گذشته یوندو پ ینوستالژپررنگ کردن عناصری که منجر به تقویت حس  مکان حس

 
، عمـومی اسـتهای پژوهش حاضر، مشارکت کاربران در مـدیریت و ارتقـای کـارکرد فضـاهای ازآنجاکه یکی از دغدغه

تواند خیابان ولیعصـر را بـه یـک خیابـان شوندگان را در خصوص راهکارهایی که میعنوان آخرین سؤال، نظر مصاحبهبه
 شده عموماً حول چهار محور زیر بود:سرزنده، باکیفیت و زیبا تبدیل کند جویا شدیم. راهکارهای ارائه

 ترین راهکار پیشنهادی: زیرا حضور زنان عـاملی کلیـدی ن مهمعنواسازی خیابان برای زنان بهو ایمن یسازمناسب
 عصر از دیدگاه کاربران شناخته شد،در سرزندگی خیابان ولی

 های آب و ...(ها، ساماندهی جویروها )اعم از رفع سد معبر، ساماندهی پارك موتورسیکلتسازی پیادهمناسب، 
 رخه در خیابان مهیا شودکه زمینه حضور دوچها و ایجاد شرایطی کم کردن حضور و سیطره اتومبیل، 
 و عدم دخالت در زندگی خصوصی و سالیق شخصی افراد کم کردن کنترل اجتماعی در خیابان. 
 

 گیرینتیجه
های پژوهشی جـذاب در مطالعـات فضـای عمـومی، چـارچوب نظـری و تجربـی عنوان یکی از حوزهسرزندگی شهری به
های اجتماعی ها و سبک زندگی گروهتری نسبت به مطالعه عالیق، خواستها دید عمیقکند تا محققان بمناسبی فراهم می

ریزی فضاهای عمومی منعکس نمایند. تأکید و توجه مطالعات سـرزندگی بـه اقدام کنند و نتایج این مطالعات را در برنامه
های ی بارز این مطالعات با سایر حوزههاعناصر ناملموس، حسی و فرهنگی در کنار عناصر عینی و کالبدی، یکی از تفاوت

اشاره کرد. عنصری « انرژی شهر»و « روح شهر»توان به مطالعاتی فضای عمومی است. ازجمله این عناصر ناملموس می
های زیادی برای موفقیت و ماندگاری ایـن فضـاها که در صورت نهادینه شدن در فضاهای عمومی عصر حاضر، پتانسیل

اجتمـاعی، فرهنگـی،  های اقتصـادی،سـازه و عوامـلمیـان  ی یدهتعامل پ حاصل یسرزندگز طرفی، ایجاد خواهد کرد. ا
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ت. بنابراین فرو کاهیدن مقوله سرزندگی بـه عوامـل صـرفاً کالبـدی و طراحـی محیطـی، بـه اسمحیطی، حسی و روانی 
برای ارتقای کیفیت فضاهای عمومی ریزی تنها برنامههای داخل کشور متداول است، نهای که در بسیاری از پژوهششیوه

شناختی، هنجارها و های جامعهریزی یکسان و مشابه، بدون توجه به ویژگیسازد، بلکه باع  رواج نوعی برنامهرا ناکام می
آمده از مطالعـه حاضـر در خیابـان ولیعصـر نیـز دسـتشود. چنانکـه نتـایج بهالگوهای رفتاری جوامع شهری مختلف می

 رتباط بین ترجیحات کاربران با ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور و شهر تهران بود.دهنده انشان
نـد کـه اغلـب البدی بودکدر وهله اول بیشتر متغیرهای مؤثر بر سرزندگی خیابان ولیعصر، جزو متغیرهای اجتماعی و غیر 

شـده توسـ  الگوهـای مفهـومی شناسایی پذیری، فراگیری و امنیت هستند. از سـوی دیگـر،های اجتماعمربوط به مؤلفه
باشـد. توجـه میهای اجتماعی شهر تهران بود که در نوع خـود بسـیار بـدیع و جالبدهنده برخی از ویژگیکاربران، نشان

اسـت و  هایی که حاصل تبلور تاریخی ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در زندگی روزمـره مـردم تهـرانویژگی
گرایی، فردگرایی، حمایـت کند. مانند: جواناستفاده شهروندان از فضاهای عمومی این شهر را تعیین میوسیله نحوه بدین

ها(، عدم ر نوع فعالیت)ازنظ« متنوع»)به لحاظ یکدستی اقشار اجتماعی( ولی « همگن»از حضور زنان، حمایت از فضاهای 
های تجاری مختل ، توجه بسـیار ها، اهمیت کاربریند اقلیتهای اجتماعی متفاوت مانها، عدم تحمل گروهارتباط با غریبه

بخش بودن فضا و توجه به نوستالژی و پیونـد پذیری پیاده، توجه به لذتزیاد به امنیت اجتماعی و روانی، اهمیت دسترس
بران و هـم در های بارزی، هم در ترجیحات کـاربا گذشته. از سوی دیگر به دلیل چند هویتی بودن خیابان ولیعصر، تفاوت

هـا نیـز در ارتبـاط بـا ویژه نیمه شمالی و جنوبی آن مشاهده شد. این تفاوتهای مختلف خیابان بهمیزان سرزندگی بخش
 اند.تعریفسبک زندگی طبقات اجتماعی ساکن در خیابان ولیعصر قابل

ریزی برای فضاهای عمومی با فرایند برنامهتوان اذعان کرد که عه، میها و نتایج این مطالتمامی یافتهدرنهایت با توجه به
رسـد کـه دو ب میرویکرد سرزندگی، در یک شهر چند هویتی و طبقاتی مانند تهران، تنها در صـورتی بـه نتیجـه مطلـو

به عالیـق  شرط اساسی را مدنظر قرار دهد: اول توجه به ساختارهای کالن اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و دوم توجهپیش
هایی که مطالعـه حاضـر از ابعـاد مختلـف نفعان و کنشگران فضاهای عمومی. با توجه به محدودیتام ذیو ترجیحات تم

توانند بر موضوعاتی ماننـد ارتبـاط سـاختارهای کـالن های آتی میها مواجه بود، پژوهششناختی با آنموضوعی و روش
تر هر یک از ی فضاهای عمومی و یا مطالعه عمیقعالیتی و نتیجه آن بر سرزندگف -فرهنگی و سیاسی با الگوهای رفتاری

 سرزندگی با رویکرد و روش کیفی تمرکز کنند. گانه 7های مؤلفه
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