
  

  

  

  

  55- 80، صفحات 1397تابستان ، 5، شماره موساي، سال  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه

هاي ساختاري تعامالت اجتماعی در فضاهاي  واکاوي مؤلفه

  پذیر  اجتماع

  )ان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صادقیهخیاب(

  ***نسب حسین مرادي،   **محمدرضا بمانیان،   *حسین قدس

25/1/1399: تاریخ پذیرش    2/1398/ 30: تاریخ دریافت

  چکیده
. در عصر حاضر به دلیل ماشینی شدن امور شاهد کاهش تعامالت اجتماعی شهروندان هستیم

هاي رفتاري،  اسانه، کاهش روابط اجتماعی، کمرنگ شدن قرارگاهعدم توجه به نیازهاي روانشن

جمعی و تغییر - بستگی مکانیلهاي جمعیتی پویا و سرزنده، کاهش حس تعلق و د کاهش گره

در این بین هنوز . ها نسبت به گذشته از آثار کاهش تعامالت اجتماعی است راه مفهوم پیاده

ي متنوع و به هم پیوسته به جذب جمعیت ها ربريکاشوند که به دلیل وجود  گذرهایی دیده می

  .آورند پرداخته و با خلق مسیرهاي پرتردد انسانی محملی براي تعامالت اجتماعی به وجود می

خیابان ستارخان از فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه با توجه به تراکم فضاهاي متنوع به 

شهروندان از هر طیف و فرهنگی  تجاري و میزان باالي عبور و مرور روزانه فضاهاي خصوص

به صورت پیاده و برخورداري از پتانسیل باال به دلیل حضور جمعیت جهت برقراري تعامالت 

روش تحقیق از نوع کمی و با رویکرد . به عنوان مورد پژوهشی انتخاب شده است ،اجتماعی

تدا در بخش در اب. پرسشنامه بهره گرفته شده است 200تحلیلی است و از تکمیل - توصیفی

مبانی نظري به تعربف مفاهیم مربوطه پرداخته و سپس با تکمیل پرسشنامه توسط شهروندان 

 ،پذیر در این مسیر اجتماعکه دهند  ها نشان می یافته. شوند تحلیل می SPSSافزار  نتایج توسط نرم

لی وجود شود؛ و تعامالت و رفتارهاي اجتماعی به نسبت متوسط در میان شهروندان مشاهده می

ي متنوع همچون فضاهاي تجاري به جذب جمعیت و افزایش ناخودآگاه سرزندگی ها کاربري

.و تعامالت اجتماعی پرداخته است

.جمعی، سرزندگیرفتار، فضاهاي- تعامالت اجتماعی، کیفیات اجتماعی، مکان :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه و بیان مسئله

رنگ  رفتارها، کم- ویت جمعی در مکانپذیر به فقدان ه کمرنگ شدن فضاهاي اجتماع

، کاهش نشاط اجتماعی، )195: 1395نژاد و همکاران،  رحیمی(شدن گفتگوهاي رو در رو 

ها به مسیرهاي عبور و مرور و کاهش امنیت و کیفیات اجتماعی در  راه تبدیل مفهوم پیاده

ی، انسجام تحلیل فضاهاي عمومی، مشارکت اجتماع. هاي رفتاري منجر شده است قرارگاه

و اعتماد اجتماعی از جمله مطالعاتی هستند که همگی به کاهش کیفیات اجتماعی میان 

فضاهاي عمومی یک عامل اصلی براي سالمت روحی و روانی . شهروندان اعتقاد دارند

گسیختگی پیوندهاي اجتماعی  هماز و ) 247: 1389پور،  مدنی(یک جامعه پایدار هستند 

معتقد است در فضاهاي عمومی که مالقات شهروندان صورت  لنگ. کنند جلوگیري می

). 1381لنگ، (گیري هویت جمعی وجود دارد  گیرد امکان حیات و شکل می

هاي کالبدي معماري و  نشینی مناسب مؤلفه پذیري فضاهاي عمومی با هم اجتماع

  ). 90: 1394اللهی،  محمدي و آیت(شود  هاي فعالیتی مردم حاصل می حوزه

ی و هم کیفی به حداقل اکنون تعداد این فضاها هم از نظر کم أسفانه همولی مت

ساز را براي  هایی به یادماندنی و خاطره در گذشته فضاهاي جمعی مکان. رسیده است

هاي متنوع همچون  فضاهایی که با تجمیع فعالیت. ساختند افراد حاضر فراهم می

ها نه تنها پاسخگوي نیازهاي مادي  هاي تجاري و ایجاد دسترسی مناسب میان آن راسته

هاي رفتاري خوانا  مردم بودند بلکه به دلیل ظرفیت باالي گرد هم آوردن افراد به قرارگاه

پذیر روبرو  در شرایط نابسمان امروزي که با کمبود فضاهاي اجتماع. ندبود مبدل شده

آن به تعامالت  توان دید که مردم به صورت ناخودآگاه در هستیم هنوز گذرهایی را می

گونه فضاها با  این. کنند هاي رفتاري به نیکی یاد می اجتماعی پرداخته و از آن قرارگاه

ایجاد حس تعلق جمعی به خصوص در راسته گذرهاي تجاري همانند راسته بازارهاي 

سنتی در ایجاد و افزایش احساسات خوشایند، افزایش پیوندهاي اجتماعی، افزایش 

  . سیر و در نهایت افزایش کیفیات اجتماعی تأثیرگذار هستنداحساس امنیت در م
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رفتار وابستگی به آن قرارگاه رفتاري را -افزایش کیفیات اجتماعی در یک مکان

بحث امنیت نیز در فضاهاي عمومی ). 259: 1393تبریزي و همکاران، (دهد  افزایش می

اي افراد حاضر بسیار سازي یک محیط ایمن بر ها به دلیل فراهم راه به خصوص پیاده

توان انتظار  امروزه در صورت تأمین امنیت در فضاهاي عمومی می. حائز اهمیت است

در ). 1392اللهی،  سیف(حضور و مشارکت اجتماعی شهروندان در این فضاها را داشت 

این پژوهش خیابان ستارخان از فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه به دلیل تراکم فضاهاي 

میزان باالي عبور و مرور روزانه شهروندان از هر طیف و  ،وص تجاريمتنوع به خص

فرهنگی به صورت پیاده و ماشینی در این مسیر و برخورداري از پتانسیل باال به دلیل 

حضور جمعیت جهت برقراري تعامالت اجتماعی به عنوان مورد پژوهشی انتخاب شده 

  .است

، »امنیت«، »الیت و دسترسیفع«پارامترهاي : فرضیه پژوهش عبارت است از

هاي ساختاري  به عنوان مؤلفه» کیفیات اجتماعی«و » )رفتار-مکان(قرارگاه رفتاري «

توجهی به تأثیر  شود بی همچنین فرض می. اند تعامالت اجتماعی مشخص شده

هاي تعامالت اجتماعی در فرآیند طراحی کاهش سطح روابط اجتماعی میان  مؤلفه

براي اثبات فرضیه به دلیل وجود پارامترهاي متنوع و . ه داردشهروندان را به همرا

گر در تعامالت اجتماعی از میان دو روش کلی تحقیق در موضوعات علوم  مداخله

آزمون «است، روش » اکتشافی«و » آزمون فرضیه«شناسی که شامل  اجتماعی و روان

مبستگی میان هاي ه روش میدانی، نظرسنجی، تکمیل پرسشنامه، استنباط(»فرضیه

  :سؤاالت پژوهش نیز از قرار زیر است. شود انتخاب می) عوامل تأثیرگذار

هاي ساختاري تعامالت اجتماعی شامل چه مواردي هستند؟ مؤلفه-

هاي ساختاري تعامالت اجتماعی در یک مسیر اجتماعی و  وضعیت مؤلفه-

چگونه ) ادقیهخیابان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صدر (راهکارهاي تقویت آن 

است؟

  



  

  

  

  

1397، تابستان 5اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     58

  پیشینه تحقیق

هاي تعامالت اجتماعی  ن در رابطه با مؤلفهانتایج تحقیقات برخی محقق 1در جدول 

  .نمایان است

بندي نتایج تحقیقات برخی محققین در رابطه با تعامالت اجتماعی نسبت به  دسته-1جدول 

  هاي پژوهش مؤلفه

  توضیحات  نویسندگان  هاي پژوهش مؤلفه

ها و فعالیت

  دسترسی

زاده،  فرازمند و صحی(

1392 :29(  

هاي خود در شهر از عوامل  حضور شهروندان براي فعالیت

  .پایداري اجتماعی است

بگلو و همکاران،  قره(

1395 :1(  

ها براي گذران امور اجباري، اختیاري و  تنوع در فعالیت

  .اجتماعی شهروندان ضروري است

موسوي و زاهدیان، (

1392 :145(  

هاي نفوذپذیري، دسترسی راحت، حرکت آرام و ترافیک  مؤلفه

  .هستنددر نحوه رفتارهاي اجتماعی تأثیرگذار 

هاي  قرارگاه

- مکان(رفتاري 

  )رفتار

قنبران و جعفري، (

1393 :57(  

هاي قلمرو، ازدحام، خلوت و حس تعلق از فاکتورهاي  مؤلفه

  .هستندرفتارها - مؤثر بر مکان

موسوي و زاهدیان،(

1392 :145(  

ساز  هاي رفتاري هستندکه زمینه ترین قرارگاه گذرها از مهم پیاده

  .ندباش می بروز تعامالت اجتماعی

تبریزي و همکاران، (

1393 :257(  

رفتارهاي عمومی و نیمه عمومی در پاسخگویی به - ایجاد مکان

  .نیازهاي اجتماعی مفید است

  امنیت

مظلوم و اسماعیلی، (

1389 :225(  

ها  چه مقدار در برابر مزاحمت که اینروانی افراد از - امش ذهنیآر

  .امنیت استمفهوم معناي ، هستندوخطرات احتمالی ایمن

  .دهد احساس امنیت را افزایش میاجتماعیهاي مشارکتافزایش  )122: 1395الماسی، (

حمیدي و همکاران، (

1394 :338(  

نیت در زندگی نورپردازي صحیح فضاهاي شهري در ایجاد ام

  .روزي حائز اهمیت است شبانه

  کیفیات اجتماعی

قلمبردزفولی و (

  )22: 1393زاده،  نقی

تداوم حضور، خوانایی، حس تعلق، منظر شهري و 

  .انجامند گفتگومحوري به افزایش کیفیات اجتماعی می

زاده،  فرازمند و صحی

1392 :30(  

زایش وجود حس سرزندگی در جامعه از عوامل مهم در اف

  .تعامالت و کیفیات اجتماعی است

هر مقدار تعامالت اجتماعی افزایش یابد میزان نشاط فردي و   )128: 1396خطیبی، (

  .یابد در سطح جامعه افزایش مینیز جمعی 
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  روش تحقیق

هاي تأثیرگذار در  ی بوده و هدف آن بررسی مؤلفهنوع و ماهیت پژوهش پیش روي کم

 ،روش تحقیق در بخش مبانی نظري. میان شهروندان است افزایش تعامالت اجتماعی

میدانی است که از طریق حضور فیزیکی و -تحلیلی است و نحوه اجرا تحلیلی-توصیفی

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه . پذیرد مطالعات میدانی در سایت انتخابی صورت می

گیري  روش نمونه. باشدساخته از نوع بسته و مصاحبه با افراد مطلع در سایت می محقق

هاي تأثیرگذار  به صورت تصادفی ساده است؛ به این صورت که به منظور بررسی مؤلفه

اي از  پنج درجه(دهی لیکرت  در بروز تعامالت اجتماعی از پرسشنامه در قالب مقیاس

گویه  31پرسشنامه تدوین شده با . بهره گرفته شده است) خیلی خوب تا خیلی ضعیف

و ) رفتار-مکان(ر بخش فعالیت و دسترسی، امنیت، قرارگاه رفتاري در قالب چها

که از نگاه نگارندگان و مطالعات انجام شده چهار مؤلفه اصلی بروز -کیفیات اجتماعی

نفر از شهروندان حاضر در خیابان ستارخان از  200بین  -تعامالت اجتماعی هستند

به طور  -کوکران مشخص شده استکه از طریق فرمول -فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه 

ها در نرم افزار  هاي حاصل از پرسشنامه تحلیل داده. تصادفی پخش و تکمیل شده است

SPSS  درصد انجام شده است تا میزان  5درصد در سطح خطاي  95با سطح اطمینان

ها مشخص  ها در ایجاد و پایداري روابط اجتماعی با توجه به مؤلفه تأثیربخشی مؤلفه

 5تا  1درجه موجود در پرسشنامه اعداد  دهی عددي به پنج به منظور مقیاس. شود

) 2(در جدول . ها باشد هاي کیفی را کمی نموده تا معیاري براي سنجش داده پاسخ

  .ساختار پژوهش آورده شده است

  

  مبانی نظري

جیکوبز توجه به  جین. چارچوب نظري این پژوهش بر اساس نظریه جیکوبز است

نیاز  هاي شهري را پیش پذیري در محیط ندهی و نظم، ریتم، تمرکز و انعطافوجود ساما
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گیري روابط اجتماعی، پویایی و سرزندگی مراکز پرتراکم عمومی در اثر ایجاد  شکل

از نظر ). 42، 1389خادمی و همکاران، (کند  فضاهاي فعال و پرتحرك قلمداد می

اجتماعی آن -بار فرهنگی) خیابان(ي یک مرکز شهريها کاربريجیکوبز وجود تنوع در 

). 110-109، 1382یزدي،  پاپلی(را افزایش داده و مراکز شهري پرمعنا را به همراه دارد 

هاي نظریه جیکوبز در قالب چهار مؤلفه اصلی پژوهش آورده شده  مؤلفه 3در جدول 

رفتارهایی با -توان جذب افراد به مکان چارچوب نظري این پژوهش را می. است

با -هاي رفتاري  هاي مشخص به ویژه گذرهاي تجاري دانست که در این قرارگاه عالیتف

به ارتباط با یکدیگر پرداخته و میزان تعامالت و کیفیات اجتماعی را  -وجود امنیت

در این راستا مفاهیمی همچون تعامالت اجتماعی مورد بررسی قرار . دهند افزایش می

  .گرفته است

  

  هشساختار پژو -2جدول 

مؤلفه هاي تعامالت اجتماعی تعامالت اجتماعی 

بیان مسئله

پرسش هاي تحقیقفرضیه ها

ساختار نظري تحقیق: پیشینه پژوهش؛ نظریه جین جیکوبز

SPSS  راهکارها و پیشنهادات نقاط ضعفتحلیل نتایج حاصل از نرم افزار

کیفیات اجتماعی قرارگاه رفتاري(مکان-رفتار)امنیتفعالیت و دسترسی

بررسی مؤلفه هاي تعامالت اجتماعی در محدوده انتخابی

نقش راسته هاي تجاري در افزایش نعامالت اجتماعی معرفی محدوده مطالعاتی

تحلیل داده ها در نرم افزار  SPSSتکمیل پرسشنامه توسط شهروندان
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  هاي نظریه جیکوبز مؤلفه -3جدول 

هاي جیکوبز در قالب  بندي مؤلفه دسته

  چهار مؤلفه اصلی پژوهش

هاي نظریه جیکوبز در راستاي افزایش تعامالت  مؤلفه

  اجتماعی در محیط کالبدي عمومی

  ها فعالیت

  ي موجودها کاربريتنوع 

  تفکیک فضاهاي عمومی از خصوصی

  فروشگاهی وجود فضاهاي تجاري و

  )رفتار-مکان(هاي رفتاري  قرارگاه

  جمعی بانشاط-ایجاد فضاهاي عمومی

  )رو خیابان، پیاده(بر کیفیت فضاهاي عمومی  تأکید

  نظارت و کنترل بر فضاهاي عمومی

  رو عامل تقویت تعامالت اجتماعی رو؛ پیاده حضور عابر در پیاده

  امنیت

  شخصی در محیط- ایجاد امنیت محیطی

  )هاي رفتاري روها و قرارگاه یادهپ(

  هاي سرزنده وجود حس امنیت و اطمینان در طراحی محیط

  کیفیات اجتماعی

  گیري و بهبود روابط اجتماعی شکل

  حس تعلق –حس نشاط  –سرزندگی  -پویایی

  جذب جمعیت -تداوم حضور

  افزایش خوانایی و بهبود منظر شهري

  )باشد نماي اصلی بناها رو به خیابان(

  

  تعامالت اجتماعی

در . است» داد و ستد کردن با یکدیگر«نامه دهخدا به معناي  واژه تعامل در لغت

هاي محلی و  شرایط کنونی تعامالت اجتماعی و احساس جمعی در اجتماع

. )Huffman, 2006(هاي حسی به یک مکان در حال ناپدید شدن است  وابستگی

شود امکان  اجتماعی در فضاهاي جمعی حاصل می تقویت تعامالت که در اثر تحرکات

-برخوردهاي اجتماعی را در مقرهاي رفتاري افزایش داده و به تقویت وجوه اجتماعی

الکساندر رابطه متقابل اجتماعی براي . نماید فرهنگی ساختار شهري کمک شایانی می
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یک  پاسخ به نیازهاي انسان در راستاي پیوندجویی و احساس تعلق به مکان را

هاي گاه به گاه و غیر رسمی را  وي مالقات). 1387الکساندر، (داند  ضرورت می

: 1393تبریزي و همکاران، (داند  ها و روابط روزمره مردم می ساز توسعه دوستی زمینه

هاي اجتماعی خود به خود به دلیل حضور و تحرکات  گیل معتقد است فعالیت). 258

) مقر رفتاري(شود؛ همچنین وي تأمین فضا  ل میها حاص اجتماعی شهروندان در مکان

روي، راه رفتن و نشستن را زمینه مناسب براي  هاي روزانه مثل پیاده براي انجام فعالیت

توان اذعان  در نتیجه می). Gehl, 1987(داند  ها و تعامالت اجتماعی می بروز فعالیت

سب، در ایجاد تعامالت گردهمایی طبقات مختلف مردم در یک بستر فعالیتی منا«داشت 

  ).1386فربد، (» فرهنگی و تعدیل جامعه مفید است-اجتماعی

  

  هاي تعامالت اجتماعی مؤلفه

. توان در ساختار تعامالت اجتماعی نام برد عوامل و متغیرهاي بسیاري را می

گیري هویت  د تأثیر زیادي در شکلنتوان ها به تنهایی می عواملی که هر یک از آن

متجلی . اختار ارتباطی شهروندان در بسترهاي اجتماعی داشته باشنداجتماعی و س

اي  محله-ساختن تمام این عوامل در قالب طراحی، بهسازي یا نوسازي یک بستر شهري

هاي  دهی به تصورات و نقشه انجامد که نقش مهمی در شکل به خلق فضاهایی می

تحلیل مطالب مرتبط،  نگارندگان پس از مطالعه و. کند شناختی مخاطبان ایفا می

کیفیات «و » )رفتار-مکان(قرارگاه رفتاري «، »امنیت«، »فعالیت و دسترسی«پارامترهاي 

دهی تعامالت اجتماعی مثبت در  هاي اصلی بروز و شکل را به عنوان مؤلفه» اجتماعی

هاي  الزم به ذکر است که مؤلفه). 4جدول (کنند  اي معرفی می محله-هاي شهري محیط

اند با اقتباس از نظریه جیکوبز و  اجتماعی که توسط نگارندگان تدوین شده تعامالت

د پوشش کاملی در ناند تا بتوان موارد مطرح شده در بخش پیشینه تحقیق انتخاب شده

  .دنپذیر داشته باش بحث بررسی تعامالت اجتماعی در فضاهاي اجتماع
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  هاي تعامالت اجتماعی مؤلفه -4جدول 

  تعامالت اجتماعی

  فعالیت و دسترسی

  امنیت

  )رفتار- مکان(قرارگاه رفتاري 

  کیفیات اجتماعی

  

شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه

خدماتی در میان شهروندان تهرانی شهرت -خیابان ستارخان به عنوان یک مسیر تجاري

این خیابان . داشته و همواره تصویري نیکو از خود در ذهن مردم به جاي گذاشته است

ي متنوع در فازهاي تجاري، خدماتی، تفریحی و اداري توانسته ها کاربريدارا بودن  با

 -هاي همجوار خود و سایر محله-است در تأمین نیازهاي روزمره اهالی محله صادقیه 

هاي به نسبت مناسب از سایر نقاط  اي با توجه به دسترسی هاي فرامنطقه و حتی بخش

هم از لحاظ انسانی و (ر پیوسته مردم در این خیابان حضو. شهر نقش بسزایی ایفا کند

روهاي دو طرف آن به پویایی این  و همچنین تردد باالي شهروندان در پیاده) هم ماشینی

از فلکه اول صادقیه تا فلکه -مسیر منجر شده و همین امر دلیل انتخاب این محدوده 

ها  فضاها و درصد فراوانی آنکاربري  1در شکل . به عنوان نمونه مطالعاتی است -دوم

را فضاهاي  ها کاربريدرصد از  76حدود . در محدوده مطالعاتی قابل مشاهده است

ها و  اند که این امر حاکی از وجود لبه تشکیل داده) ها به غیر از بانک(خدماتی -تجاري

  .هاي تجاري به نسبت پیوسته در دو سمت خیابان ستارخان است جداره
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  ها ي محدوده مطالعاتی و درصد فراوانی آنها يکاربر-1شکل 

  

گیري چهار مؤلفه اصلی  به خصوص فضاهاي تجاري در شکل ها کاربرينقش 

  تعامالت اجتماعی

وجود برخی گذرهاي تجاري همچون خیابان ستارخان که در طول زمان تکامل 

یان پذیر دارند نقش بسزایی در بروز تعامالت اجتماعی م یافته و هویتی اجتماع

-ها و مکان این گونه مسیرها با گرد هم آوردن فعالیت. باشند شهروندان دارا می

تجاري به صورت متمرکز یا پراکنده در جهت پاسخگویی به -رفتارهاي اقتصادي

رفتارهایی -فراهم آوردن مکان. نیازهاي روزانه شهروندان مشغول به فعالیت هستند

دهی در این فضاها از  مکث، استراحت و سرویسها و ایجاد فضاهاي  راه امن در پیاده
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گونه مسیرها است که به صورت پایدار کیفیات اجتماعی از جمله  هاي بارز این ویژگی

  .بخشند سرزندگی و نشاط اجتماعی را در سطح باالیی ارتقاء می

گیري تصورات ذهنی مثبت در  هاي زنده تجاري از یک سو به شکل وجود جداره

امیده و از سوي دیگر به افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش امنیت ذهن مخاطبان انج

افزایش امنیت در طول شب و روز یکی از دالیل اصلی . اجتماعی منجر خواهد شد

. گونه گذرهاي تجاري است پذیري، انسجام اجتماعی و تداوم حضور در این جمعیت

هاي  شترك در جدارهالبته باید اذعان داشت که به دلیل فقدان یک الگوي طراحی م

ها از نظر خوانایی، کیفیت بصري و نورپردازي شب بسیار  رفتارها امتیاز آن-مکان

هر یک از بناها با یک چهره مختص به خود خودنمایی کرده و یک . ضعیف است

  .هویت بصري مشترك در این مسیرها وجود ندارد

توان به  مسیرها را می عملکردي در این-هاي رفتاري ناشی از دالیل فعالیتی قرارگاه

برقراري ارتباط گفتاري و «، »ها ها در جلوي مغازه کسبه و گپ و گفت آن«هاي  حالت

فضاهاي استراحت «، »دار و مشتریان چهره به چهره در داخل فضاهاي تجاري بین مغازه

دهی به کسبه و  در مسیر براي سرویس) فود خانه، رستوران و فست کافه، قهوه(متعدد 

ها؛ رفت و آمد شهروندان براي خرید و انجام امور اداري و ارتباط  راه پیاده«، »عابران

ها و توقف مردم براي  راه ها در پیاده فروش بساط کردن دست«و » ها با یکدیگر گرفتن آن

رفتارها منجر شده و به -عوامل یاد شده به ایجاد مکان). 2شکل (بندي کرد  دسته» خرید

  .شود ر بستري امن منجر میغناي کیفیات اجتماعی د
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  عملکردي-هاي جمعی حاصل از دالیل فعالیتی گره -2شکل 

  

  هاي بروز تعامالت اجتماعی در خیابان ستارخان بررسی و تحلیل مؤلفه

  :»فعالیت و دسترسی«ارزیابی نظر شهروندان درباره مؤلفه  -

، اختیاري و ها در یک محمل اجتماعی در سه بخش اجباري گل فعالیت از نگاه یان

بندي در خیابان ستارخان قابل  این طبقه 5در جدول . شوند بندي می اجتماعی طبقه

  ).1987گل،  یان(مشاهده است 

گل در محدوده مطالعاتی بندي فعالیتی یان طبقه -5جدول 

  رفتارها-مکانفعالیت

  اجباري
خدماتی - ي تجاري، کارمندان فضاهاي اداريها کاربريها و  کسبه و پرسنل مغازه

  ...ها و  ، دستفروش)خصوصی، دولتی(

  شهروندان  اختیاري
  ها براي خرید ي تجاري و مغازهها کاربريمراجعه به 

  خدماتی براي انجام امور شخصی- ي اداريها کاربريمراجعه به 

  اجتماعی
فلکه اول صادقیه، مسجد امام صادق، : حضور شهروندان در فضاهاي جمعی

  روها فودها، پیاده ها، فستبازارهاي طال، کافه
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» فعالیت و دسترسی«تک درباره سنجش میزان پارامتر  نتایج آزمون تی 6در جدول 

از پایایی  716/0این آزمون با آلفاي کرونباخ . در محدوده مطالعاتی قابل مشاهده است

با . نتایج آزمون نیز داراي سطح معناداري معتبري هستند. قابل قبولی برخوردار است

ها و همچنین اختالف میانگین متغیرها، فعالیت در روز بهترین  وجه به میانگین دادهت

متغیر . باشند هاي اجتماعی بدترین وضعیت را دارا می وضعیت را داشته و فعالیت

ها که رتبه دوم را کسب کرده است عامل مهمی در رونق  دسترسی مناسب به فعالیت

نزدیکی به ایستگاه . ش تعامالت اجتماعی استهاي موجود و به تبع آن افزای فعالیت

از  BRTمترو صادقیه، وجود ایستگاه تاکسی در فلکه دوم، نزدیکی ایستگاه اتوبوس و 

هاي  هاي جذب جمعیت و دسترسی مناسب به محدوه مطالعاتی و فعالیت پتانسیل

رده را کسب ک 3متغیر فعالیت اجتماعی که میانگین کمتر از . باشد موجود در آن می

البته فلکه اول فضاي . توان به دلیل نبود فضاهاي جمعیِ کافی دانست است را می

جمعی مناسبی را فراهم آورده است ولی با توجه به مقیاس جمعیتی که روزانه در این 

  .مسیر تردد دارند این فضا کافی نیست

  »ترسیفعالیت و دس«تک درباره سنجش وضعیت موجود مؤلفه نتایج آزمون تی -6جدول 
ها

یر
تغ

 م
اد

عد
ت

=8

  میانگین  متغیرها
انحراف 

  معیار

  3=مقدار مقایسه

اختالف 

  میانگین
t  

درجه 

آزادي

سطح 

  معناداري

19900/0- 96/5- 56/023/0  77/2  فعالیت اجتماعی

67/097/042/2019900/0  97/3فعالیت در روز

74/047/095/819900/0  47/3فعالیت در عصر و شب

خ
نبا

رو
 ک

ي
فا

آل
=

71
6

/0

73/041/093/719900/0  41/3  ها ارتباط فعالیت

71/079/083/1519900/0  79/3ها دسترسی به فعالیت

63/034/054/719900/0  34/3ها کنندگی فعالیت دعوت

63/030/078/619900/0  30/3ها تنوع فعالیت

19901/0- 27/1- 56/005/0  95/2ها پراکنندگی فعالیت
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»امنیت«ارزیابی نظر شهروندان درباره مؤلفه 

روها و فضاهاي  جمعی و در نهایت اجتماعی در پیاده- وجود امنیت فردي

امنیت . عمومی شهري یکی از اصول اولیه جذب جمعیت پایدار در هر منطقه است

بقاء و نیازي براي ا پیش«جمعی از بایدهاي کیفیت زندگی و - هاي عمومی در محیط

امنیت در ). 51و  49: 1388بمانیان و همکاران، (»ارتقاي رفاه و سالمت مردم است

ي موجود امکان انسجام و ها کاربريروها و  روز و به خصوص در شب در پیاده

بروز تعامالت اجتماعی را در فضاهاي جمعی افزایش داده و بستري مناسب جهت 

سطح  7طبق جدول . نماید جاد میداد و ستدهاي اجتماعی میان شهروندان ای

با . دهد از پایایی این آزمون خبر می 725/0معناداري معتبر بوده و آلفاي کرونباخ 

هاي تجاري  توجه به میانگین و اختالف میانگین متغیرها، امنیت حاصل از جداره

نورپردازي نامناسب . بهترین وضعیت و نورپردازي در شب بدترین وضعیت را دارد

ریزي شده  نورپردازي مناسب و برنامه. منیت محیطی را پایین آورده استدر شب ا

در مسیرها و فضاهاي عمومی در عصر و شب عامل مهمی در ایجاد امنیت محیطی 

روها در ساعات تاریکی عالوه بر بحث زیبایی معابر از لحاظ  روشنایی پیاده. است

که نیاز به - اري هاي تج بصري، از دالیل حضور جمعیت به خصوص در راسته

وجود فضاهاي تجاري متعدد که رفت و . باشد می - امنیت اجتماعی باالتري دارند

ها به نسبت زیاد است توانسته است به عاملی جهت ایجاد امنیت پایدار  آمد در آن

  .عمومی منجر شود- در فضاهاي جمعی
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  »امنیت«تک درباره سنجش وضعیت موجود مؤلفه نتایج آزمون تی -7جدول 

ها
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  میانگین  متغیرها
انحراف 

  معیار

  3=مقدار مقایسه

اختالف 

  میانگین
t  

درجه 

آزادي

سطح 

  معناداري

64/063/087/1319900/0  63/3  امنیت محیطی در روز

19904/0- 75/1- 77/010/0  90/2امنیت محیطی در شب

خ
نبا

رو
 ک

ي
فا

آل
=

72
5

/0

19905/0- 56/0- 71/003/0  97/2  امنیت فردي

75/066/028/1219900/0  66/3اجتماعی - امنیت جمعی

19900/0- 67/7- 68/037/0  63/2نورپردازي در شب

67/065/070/1319900/0  65/3امنیت حاصل از جداره تجاري

  

»)رفتار-مکان(قرارگاه رفتاري «ارزیابی نظر شهروندان درباره مؤلفه 

هاي عمومی و خصوصی جهت بروز رفتارهاي رسمی و  کانوجود فضاها و م

هاي خرد و کالن  هاي رفتاري در مقیاس گیري قرارگاه غیررسمی شهروندان به شکل

روها و فضاهاي باز و نیمه باز عمومی از جمله  ، میادین، پیادهها کاربري. انجامد می

به ایجاد  توانند رفتارهایی هستند که در صورت مساعد بودن شرایط می-مکان

هاي رفتاري جهت حضورپذیري، سرزندگی، حس تعلق و بروز تعامالت  قرارگاه

است  738/0آلفاي کرونباخ  8طبق جدول . اجتماعی پایدار میان شهروندان منجر شوند

همچنین نتایج از سطح معناداري معتبري برخوردار . کند که پایایی آزمون را تأیید می

دهی به نیازهاي فردي بهترین اختالف میانگین متغیر پاسخ با توجه به میانگین و. هستند

وضعیت و متغیرهاي فضاي سبز، مبلمان شهري و پارکینگ مناسب بدترین وضعیت را 

این امر نشان از عدم توجه به کیفیت متغیرهاي موجود داشته که به . باشند دارا می

باال بودن میانگین . انجامد رفتارهاي جمعی اجتماعی می کاهش تعداد و کیفیت مکان

دهی به نیازهاي فردي نیز به این دلیل است که این مسیر به نیازهاي فردي متغیر پاسخ
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. دهد پاسخ مثبت می) مغازه و پاساژها(هاي تجاري  از قرارگاه) خرید کردن(شهروندان 

ها و سایر متغیرها به کاهش کیفیت این  روها، جداره پایین بودن میانگین کیفیت پیاده

با توجه به میانگین و اختالف -انجامیده و در نتیجه ) در محدوده مطالعاتی(رفتار -مکان

  .از کیفیت یک قرارگاه رفتاري جمعی برخوردار نیست -میانگین

  

  »)رفتار-مکان(قرارگاه رفتاري «تک درباره سنجش وضعیت موجود مؤلفه نتایج آزمون تی -8جدول 

ها
یر

تغ
 م

اد
عد

ت
=8

  میانگین  متغیرها
انحراف 

  معیار

  3=مقدار مقایسه

اختالف 

  میانگین
t  

درجه 

آزادي

سطح 

  معناداري

تعداد و کیفیت 

  فضاهاي اجتماعی
74/2  54/026/0 -78/6 -19900/0

19902/0- 05/2- 65/009/0  91/2روها کیفیت پیاده

پاسخدهی به نیازهاي 

فردي
44/3  64/044/074/919900/0

خ
نبا

رو
 ک

ي
فا

آل
=

73
8

/0
پاسخدهی به نیازهاي 

  جمعی
83/2  71/017/0 -50/3 -19900/0

19900/0- 70/9- 58/039/0  61/2ها کیفیت جداره

19900/0-98/12- 57/052/0  48/2کیفیت فضاي سبز

19900/0-47/14- 53/054/0  46/2کیفیت مبلمان شهري

19900/0-15/14- 53/053/0  47/2پارکینگ مناسب

  

»کیفیات اجتماعی«ارزیابی نظر شهروندان درباره مؤلفه 

شهري -پذیري، ماندگاري و تداوم حضور در یک بستر عمومی خاصیت تجمع

. نشان از وجود پارامترهاي کیفی اجتماعی در سطح باال در یک محدوده شهري است

افزایش  شود که ها زمانی حاصل می راه افزایش حس تعلق و نشاط اجتماعی در پیاده
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ها و منظر شهري به بهبود تصورات شناختی شهروندان منجر  میزان خوانایی در جداره

خلق فضاها و . گونه فضاها را به همراه داشته باشد شده و تجربه حضور مجدد در این

هاي تجاري که خود داراي پتانسل باالیی جهت  هاي گفتگو محور در راسته راه پیاده

تواند گامی بلند در راستاي افزایش کیفیات اجتماعی و  می جذب جمعیت پایدار هستند

توانند به تنهایی  فضاهاي تجاري در یک مسیر می. در نهایت تعامالت اجتماعی باشد

پذیري، تداوم حضور، تجربه مجدد،  کیفیات اجتماعی قابل توجهی همچون جمعیت

  . اشندرا به همراه داشته ب... گرایی، نشاط اجتماعی، امنیت و  تعامل

بوده که  837/0آلفاي کرونباخ » کیفیات اجتماعی«درباره مؤلفه  9طبق جدول 

در این آزمون متغیر کیفیت سرزندگی بهترین وضعیت . کند پایایی آزمون را تصدیق می

نزدیک بودن میانگین . و متغیر کیفیت منظر شهري بدترین وضعیت را دارا است

فتگومحوري نشان از وجود همبستگی بین متغیرهاي سرزندگی، روابط اجتماعی و گ

 و پایین بودن میانگین تداوم حضور، خوانایی باوجوداین موارد است که این امر 

توان اذعان داشت که  در نتیجه می. منظر شهري قابل تأمل است از خاطرات جمعی

داراي یک تصور نیکو در ذهن  ،هاي کیفی بسیار خیابان ستارخان با وجود کاستی

  .ان است که همواره افزایش سرزندگی و روابط اجتماعی را به همراه داردشهروند

ها را با  که به طور دقیق میزان همبستگی مؤلفه» پیرسون«ضریب همبستگی 

آورده  10در جدول » کیفیات اجتماعی«هاي  دهد در رابطه با مؤلفه یکدیگر نشان می

امترهاي مختلف را با توجه به این ضرایب میزان همبستگی و ارتباط بین پار. شده است

سازند که آیا واقعًا بین دو مؤلفه  گذارند و مشخص می سطح معناداري به نمایش می

محتوا صورت  ارتباط معناداري وجود دارد یا صرفًا یک ارتباط تصادفی و بی) متغیر(

کیفیات «این جدول به این دلیل آورده شده است که مشخص شود مؤلفه . پذیرفته است

. هایش به چه میزان با یکدیگر همبستگی و ارتباط دارند و زیرمجموعه» ماعیاجت

تري  درنتیجه هرچه وضعیت کیفی سه مؤلفه دیگر بهتر باشد کیفیات اجتماعی مطلوب

بیشترین ) 552/0(و گفتگومحوري ) 533/0(پارامترهاي سرزندگی . شود حاصل می
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ارند؛ البته سایر پارامترها نیز طبق همبستگی را با مؤلفه تعامالت و روابط اجتماعی د

نکته جالب رابطه همبستگی پارامترهاي . جدول هر یک به میزانی تأثیرگذار هستند

با مؤلفه حس ) 510/0(و منظر شهري ) 559/0(جمعی -، نشاط فردي)522/0(خوانایی 

تعلق است که نشان از تأثیر زیاد این پارامترها در افزایش حس تعلق در یک محیط 

با مؤلفه خوانایی نیز نشان از تأثیر ) 530/0(رابطه میان پارامتر منظر شهري . ري داردشه

بسزاي ساختار منظر شهري در خوانا و قابل درك بودن یک قرارگاه رفتاري و به تبع آن 

  .افزایش تعامالت اجتماعی دارد

  

در محدوده » ماعیکیفیات اجت«تک درباره سنجش وضعیت موجود مؤلفه نتایج آزمون تی -9جدول 

  مطالعاتی

ها
یر

تغ
 م

اد
عد

ت
=9

  میانگین  متغیرها
انحراف 

  معیار

  3=مقدار مقایسه

اختالف 

  میانگین
t  

درجه 

آزادي

سطح 

  معناداري

19900/0- 05/4- 75/031/0  79/2  کیفیت خوانایی

19903/0- 88/0- 80/005/0  95/2تداوم حضور 

80/089/058/1519900/0  89/3کیفیت سرزندگی

خ
نبا

رو
 ک

ي
فا

آل
=

83
7

/0

84/074/054/1219900/0  74/3  کیفیت روابط اجتماعی

80/060/068/1019900/0  60/3گفتگو محوري

کیفیت نشاط فردي و 

جمعی
05/3  74/005/086/019902/0

66/006/028/119901/0  06/3کیفیت حس تعلق

19900/0- 70/6- 63/003/0  70/2کیفیت منظر شهري

19901/0- 25/3  - 67/015/0  85/2خاطرات جمعی
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  »کیفیات اجتماعی«هاي تأثیرگذار مفهوم  ضریب هبستگی پیرسون در مؤلفه -10جدول 

ها
یر

تغ
م

  

ره
ما

آ
 

ها
  

ی
اع

تم
ج

ط ا
واب

ر
  

ی
دگ

زن
سر

ي  
ور

ح
 م

گو
فت

گ
  

ی
نای

وا
خ

ق  
عل

س ت
ح

ور  
ض

ح
م 

او
تد

  

ي
رد

ط ف
شا

ن
-

ی
مع

ج
ي  
هر

 ش
ظر

من
  

جت
ط ا

واب
ر

ی
اع

م
  

همبستگی 

  پیرسون
  

533/0552/0336/0356/0357/028/0232/0

سطح 

معناداري
00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  001/0  

ی
دگ

زن
سر

همبستگی 

  پیرسون
533/0  

1

437/0401/0363/039/0271/0208/0

سطح 

معناداري
00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

ي
ور

ح
 م

گو
فت

گ

همبستگی 

  رسونپی
552/0  437/0

1

293/0376/0228/0293/030/0

سطح 

معناداري
00/0  00/0  00/0  00/0  001/0  00/0  00/0  

ی
نای

وا
خ

همبستگی 

  پیرسون
336/0  401/0293/0

1

522/0485/0517/053/0

سطح 

معناداري
00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

ق
عل

س ت
ح

همبستگی 

  پیرسون
356/0  363/0376/0522/0

1

375/0559/051/0

سطح 

معناداري
00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  
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نقاط ضعف و ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت افزایش : هاي تحقیق یافته

  تک در محدوده انتخابی تعامالت اجتماعی بر پایه نتایج حاصل از آزمون تی

. آورده شده است 3تماعی در شکل هاي اصلی تعامالت اج میانگین امتیاز مؤلفه

، )24/3(»امنیت«، )36/3(»فعالیت و دسترسی«هاي  که مشخص است مؤلفههمانطور

به ترتیب بیشترین امتیاز را ) 74/2(»قرارگاه رفتاري«و ) 18/3(»کیفیات اجتماعی«

  .اند کسب کرده

  
  هاي اصلی تعامالت اجتماعی میانگین امتیازهاي مؤلفه -3شکل 

  

طبق . بیشترین امتیاز را به دست آورد» فعالیت و دسترسی«مؤلفه  2کل در ش

ها و فضاهاي تجاري تشکیل  ها فعالیت اصلی خیابان ستارخان را مغازه نظرسنجی

اند و همین امر حضور گسترده مردم که براي امر خرید به این مسیر مراجعه  داده

و صادقیه، وجود ایستگاه تاکسی در نزدیکی به ایستگاه متر. نماید کنند را توجیه می می

از دالیل جذب جمعیت و دسترسی مناسب  BRTفلکه دوم، نزدیکی ایستگاه اتوبوس و 

امتیاز مؤلفه  6طبق شکل . باشد هاي موجود در آن می به محدوه مطالعاتی و فعالیت

فقدان نورپردازي مناسب در ساعات بعد از ظهر و شب . رتبه دوم را کسب کرد» امنیت«

منیت فردي و محیطی را در مسیر انتخابی کاهش داده و همین امر دلیل کاهش امتیاز ا
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استفاده از نورپردازي ساماندهی شده در کل مسیر در ساعات تاریکی . این مؤلفه است

تواند این مشکل را برطرف کرده و کیفیت امنیت و تداوم حضور جمعیت را افزایش  می

که در رتبه سوم قرار گرفته است را  2طبق شکل » اعیکیفیات اجتم«امتیاز مؤلفه . دهد

زمانی خیلی مطلوب » کیفیات اجتماعی«امتیاز . ها بررسی کرد باید با توجه به سایر مؤلفه

کالبدي و -ها شرایط مطلوب را براي افزایش کیفیت محیطی خواهد شد که سایر مؤلفه

بدترین وضعیت را طبق » اريقرارگاه رفت«مؤلفه . بروز تعامالت اجتماعی فراهم سازند

تنها پارامتر پاسخدهی به نیازهاي  8بر اساس جدول . به دست آورده است 2شکل 

و سایر  بدست آوردرا  3امتیاز باالي  -»قرارگاه رفتاري«در رابطه با مؤلفه –فردي 

عدم توجه به کیفیت کالبدي محیط نارضایتی . دندبدست نیاورپارامترها امتیاز مطلوبی 

» قرارگاه رفتاري«وندان را از کالبد موجود باعث شده و امتیاز پایینی را براي مؤلفه شهر

  .داشته استبه همراه 

با بررسی و تحلیل نتایج حاصل از نظرسنجی شهروندان مشخص شد که خیابان 

منظري که دارا است، در ذهن مردم از - هاي کیفی تمام نارسایی باوجودستارخان 

این خیابان به دلیل وجود . تعلق به نسبت باالیی برخوردار استانگیزي و حس  خاطره

هاي شمالی و جنوبی این مسیر  ي متنوع به خصوص کاربري تجاري که جدارهها کاربري

پذیري و در نتیجه تعامالت  پذیري، تداوم حضور، بازگشت اند، از جمعیت برگرفتهرا در

رفتارهاي جمعی کافی که - ها و مکاناما عدم وجود فضا. اجتماعی باالیی برخوردار است

  .هاي اجتماعی شود از نقاط ضعف این محدوده است منجر به بروز فعالیت

  

  گیري نتیجه

هاي شهري بیانگر  تعامالت و داد و ستدهاي اجتماعی میان شهروندان در محدودهمیزان 

ارد این امر حکایت از آن د. ها است هاي اجتماعی موجود در آن محدوده وجود کیفیت

ها پس از شناخت کافی نسبت به یک  که با درك ارتباطات اجتماعی و تحلیل آن
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رفتارهاي جمعی پاسخده و با کیفیت را به وجود آورد -توان فضاها و مکان محدوده می

  .کند ها کمک ها و افزایش حس تعلق در آن که بتواند به سرزندگی محله

شهري از جمله کارهایی است هاي  بررسی میزان وجود سرزندگی و نشاط محدوده

بر . تواند غناي حسی و زنده بودن یک محله یا مسیر اصلی را مشخص سازد که می

جیکوبز و بررسی نظریات و مطالعاتی که درباره مفهوم رفتارهاي  اساس نظریه جین

قرارگاه رفتاري «، »امنیت«، »فعالیت و دسترسی«اجتماعی انجام شده است، پارامترهاي 

هاي اصلی تعامالت اجتماعی  به عنوان مؤلفه» کیفیات اجتماعی«و » )اررفت-مکان(

هاي ساختاري تعامالت  از سوي دیگر با بررسی وضعیت مؤلفه. مشخص شدند

ها در قالب تکمیل پرسشنامه توسط شهروندان در محدوده  اجتماعی و متغیرهاي آن

، )24/3(»امنیت«، )36/3(»فعالیت و دسترسی«هاي  انتخابی معلوم شد که مؤلفه

به ترتیب بیشترین امتیاز را ) 74/2(»قرارگاه رفتاري«و ) 18/3(»کیفیات اجتماعی«

همانطور که مشخص است سه مؤلفه امتیاز متوسط و یک مؤلفه امتیاز . اند کسب کرده

اند؛ که این امر نشان از تعامالت و رفتارهاي اجتماعی به  کمتر از متوسط را کسب کرده

نقاط ضعف،  10در جدول . ط در میان شهروندان در محدوده انتخابی استنسبت متوس

جهت افزایش تعامالت اجتماعی در محدوده انتخابی بر اساس  هاراهکارها و پیشنهاد

  .هاي یاد شده قابل مشاهده است مؤلفه

رفتارهایی که نقش بسزایی در افزایش تعامالت اجتماعی دارند -از جمله مکان

هاي اجباري و  با گرد هم آوردن فعالیت ها کاربرياین . ي هستندي تجارها کاربري

هاي اجتماعی مشترك  اختیاري مردم در بستري امن، محملی را جهت خلق فعالیت

هاي تاثیرگذار  در این پژوهش با نظرسنجی از شهروندان درباره مؤلفه. سازند فراهم می

 -لکه اول تا فلکه دوم صادقیهاز ف-در افزایش تعامالت اجتماعی در خیابان ستارخان 

-با توجه به سابقه و تصورات شناختی نیکویی که در ذهن مردم از این مسیر تجاري

خدماتی وجود دارد، از نظر سرزندگی، نشاط اجتماعی و روابط اجتماعی امتیاز به 

  .بدست آمدنسبت قابل قبولی 
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اراي پتانسیل بسیار ها نشان داد که محدوده مطالعاتی د نتایج حاصل از پرسشنامه 

جمعی پاسخده است ) رفتار- مکان(زیادي جهت تکامل یافتن و مبدل شدن به یک مسیر 

دار در این بستر  ها، تعامالت اجتماعی هویت که در صورت بالفعل شدن این پتانسیل

هاي کیفی  در حال حاضر عدم توجه به مسائلی همچون مؤلفه. شود جمعی شکوفا می

ساز  زمینه ،رفتارهاي جمعی-شناسی، خوانایی بصري و فقدان مکان یمحیط از جمله زیبای

توجه به تمام . گسیختگی، عدم یکپارچگی و کمرنگ شدن تعامالت شده است

گیري یک  تواند جهت شکل هاي آن می پارامترهاي شکوفایی تعامالت اجتماعی و مؤلفه

در جدول .از باشدکارس ،ساختار اجتماعی منسجم که پیوندهاي جمعی را افزایش دهد

حاصل از تحلیل نظرسنجی  هاينقاط ضعف و به تبع آن راهکارها و پیشنهاد 11

  .شهروندان در محدود مورد مطالعاتی قابل مشاهده است

  

  ا جهت افزایش تعامالت اجتماعی در محدوده انتخابیهنقاط ضعف و پیشنهاد -11جدول 

هاي تعامالت  مؤلفه

اجتماعی
  پیشنهاداتراهکارها و   نقاط ضعف

  فعالیت و دسترسی

فقدان فعالیت اجتماعی و فضاهاي 

  جمعی غنی

ریزي براي ایجاد فضاهایی جهت انجام  برنامه

  فعالیت اجتماعی

  رو ها در پیاده حضور دستفروش
ها و اختصاص مکانی  آوري دستفروش جمع

  ها ویژه براي آن

  هاي هم نام متمرکز کردن فعالیت  ها کاربريپراکندگی 

روها نسبت  کم بودن عرض پیاده

  به جمعیت
راه کردن خیابان ستارخان از فلکه اول تا  پیاده

ها از معابر  فلکه دوم صادقیه و هدایت ماشین

  دیگر

کم بودن عرض خیابان و ترافیک 

  ماشینی زیاد

ترافیک ماشینی باال در ساعات اوج 

  )اول صبح و عصر(ترافیک 
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هاي تعامالت  مؤلفه

اجتماعی
  پیشنهاداتراهکارها و   نقاط ضعف

  امنیت

  و شبامنیت پایین در عصر 
اصالح نورپردازي و روشن کردن کامل 

  خیابان در ساعات پایانی روز و شب
فقدان نورپردازي مناسب در شب 

  روها در پیاده

هایی از مسیر امنیت پایین در بخش

  ي تجاري ندارندها کاربريکه 

هاي موقت روزانه در  اختصاص فعالیت

  ها پس از ساعات اداري هایی مثل بانک بخش

رگاه رفتاري قرا

  )رفتار-مکان(

  فقدان مبلمان شهري
اختصاص مبلمان شهري مناسب و زیبا در 

  مسیر و فضاهاي جمعی

  فقدان فضاي سبز
اختصاص فضاي سبز در مسیر و فضاهاي 

  جمعی

روها نسبت  کم بودن عرض پیاده

  ها کاربريبه جمعیت و 

راه کردن خیابان ستارخان از فلکه اول تا  پیاده

  صادقیه فلکه دوم

هاي  رفتارها و پاتوق-فقدان مکان

  دار جمعی هدف

-دار فرهنگی هاي جمعی هدف ایجاد پاتوق

  تفریحی در مسیر

  فقدان پارکینگ به تعداد کافی
هاي متعدد و طبقاتی در  اختصاص پارکینگ

  هاي همجوار خیابان

شناسی و  عدم توجه به زیبایی

  رفتارها- تناسبات کالبدي مکان

شناسی و تناسبات در  صول زیباییتوجه به ا

  ها طراحی فضاها و جداره

  کیفیات اجتماعی

  گیري از اصول طراحی منظر شهري بهره  فقدان منظر شهري مناسب

  فقدان خوانایی کافی
شهروندان ) ذهنی(توجه به تصورات شناختی 

  در جهت افزایش خوانایی محیط
عدم توجه به تصورات شناختی 

  شهروندان) ذهنی(

  شناسی عدم توجه به اصول زیبایی
شناسی در ساختار  گیري از اصول زیبایی بهره

  جداره و فضاهاي شهري

عدم توجه به پیوستگی نما و 

  ها جداره

گیري از طراحی پیوسته و هماهنگ در  بهره

  ها جداره
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