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Abstract 
The walkway approach of streets and urban squares seeks to improve the quality of life and human attitude to 
space, in which attention to the cultural and social contexts of the environment, an important role in the success 
or failure of public spaces to walk There will be urban roads. This research seeks to develop the model on the Bu 
ali walkway in Hamedan and also to find solutions to improve environmental quality. For this purpose, 60 
people, including architecture and urban planning experts, city managers, tourists, traders and pedestrian users, 
were interviewed in depth by snowballs and until they reached theoretical saturation. Data analysis was 
performed by open coding, axial coding, and selective coding, which was finally extracted and inferred in the 
form of concept and 33 categories. The results indicate that the pivotal phenomenon is in line with the 
development of Bu ali walkway, the promotion of presence and spatial identity. Thus, this method, considering 
all the social, cultural, economic, functional, environmental and physical aspects of the place, leads to the 
creation of a new added value in Buali walkway. 
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Expanded Abstract 
Introduction  
The public spaces of the city, as an important part of the city's social identity, constitute the area of 
social interaction and activities of citizens. When it comes to urban space, it is actually a space that 
provides economic, social and cultural interactions to its users. One of the most important criteria to be 
considered in evaluating cities and urban environments is the quality of public areas in that city. The 
inevitable fact is that the quality of these spaces is a measure of the utility of cities. Urban public 
spaces allow people to meet and interact with one another. What drives people into one space is the 
presence of other people. Creating sociable public spaces as a place for social interaction to create 
sustainable urban environments is one of the goals that have received much attention in recent 
decades. The main function of public space is to provide for the presence of the people, so its social 
and cultural dimensions are of particular importance.  
Nowadays, due to many problems such as the car's dominance in space, decreased safety, reduced 
security, lack of diverse and attractive population, citizens' satisfaction with space and consequently 
their desire to be present in these spaces has been reduced to transform public spaces of the city, which 
should be the basis of social interactions of different age groups and behaviors, and to become 
passable spaces.  
Urban walks are also one of the most important public areas in cities where more attention is paid to 
human needs and if they have the necessary qualities, they can be successful in attracting people and 
providing a suitable environment for increasing attendance and social interaction. 
In this study, we tried to explain the model of development and improvement of environmental quality 
of urban pedestrian spaces in Hamadan Bu-Ali Street. Since the environmental quality of pedestrian 
spaces has a direct impact on the quality of life and environmental health of space users, therefore, 
attention is paid to the contextual and different characteristics of each space in the process of 
environmental quality enhancement, as well as the feedback and participation of users of the desired 
spaces and improve the environmental quality of urban spaces. 
 
Materials and Methods 
The stages of a grounded theory research are based on data collection, note-taking, coding, 
categorization of concepts and categories. In the open coding process, the researcher forms data on the 
phenomenon under study through data fragmentation and, based on the data gathered from interviews, 
observes daily notes. The technical notes specify the main and sub-categories. Then, at the axial 
coding stage, the researcher selects an open coding category and examines it as the main category or 
phenomenon at the center of the process. Then, the relationship between other categories in consist of 
causal conditions (factors that influence the main category), strategies (actions taken in relation to the 
main category), contextual and intermediate conditions (environmental and contextual factors). 
Specificity that influences strategy and consequences (consequences of strategies) are identified and 
deduced by a central issue. 
In this way, we first saturated the in-depth interviews with 60 snowballing professionals, including 
professionals, city managers, business people, users and tourists familiar with Bu-Ali Street. 
Theoretical saturation with the snowball method is achieved when no new study sample is added to 
previous studies and nothing new is achieved. Participants in these in-depth interviews were divided 
into two categories of participants with internal origin (residents, business and urban managers) and 
participants with external origin (specialists, tourists, and customers). In-depth semi-structured 
interviews were conducted based on research questions. Subsequently, notes were taken and coded. 
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The process of analyzing data as encoding is that in open coding the data is labeled and conceptualized 
and then categorized. In axial coding, the purpose is to identify a phenomenon with regard to the 
conditions that lead to it, and that is the context in which the category is located, generally the axial 
coding, the process of associating the subcategories. Into one category. Selective coding is the process 
of selecting one category for the central category and linking all other categories to that central 
category. 
 
Step One: Open Coding 
In this type of coding, concepts are formed after summarizing the interviews and examining the 
similarities and differences. During open coding, data is crushed, analyzed, compared, labeled and 
conceptualized. Conceptualization means that every part of the interactions, ideas and ideas contained 
in the text is extracted. 
 
Step Two: Axial Coding 
The purpose of this step is to establish relationships between concepts generated in the open coding 
process. The basis of the relational process of axial coding is to focus on and designate one category as 
the central category and then place other sub-homogeneous categories under the main category. Then, 
by examining the concepts and placement of close and homogeneous concepts in one class, the central 
category is extracted. 603 codes were extracted from the encoded data. These codes were coded at the 
open coding stage in 136 concepts and then 33 main categories. The categories extracted according to 
the Strauss and Corbin model were discussed in four sections: conditions (causal, contextual, 
confounder), main categories, strategies and outcomes. 
 
Discussion of Results  
The results show that environmental quality promotion can provide all aspects of tourism, social, 
cultural, economic, functional, physical and managerial development of Bu-Ali urban walk 
development with strategic approach to the issue of location development. The core of the paradigm 
research model is a combination of programmable spatial identities and the ability to develop an urban 
walk that are influenced by spatial assets and spatial quality. Therefore, spatial identity and presence 
can organize as a driver for sustainable development and mitigation of existing anomalies, including 
diminished location, high commercialization and extreme and reduced environmental, functional and 
physical values. This model of location development has been extracted and deduced from the 
interaction of internal location factors and spatial and environmental capabilities. Considering the 
involvement of all stakeholders in the process of environmental quality development of the pavement, 
the use of indigenous and collective knowledge instead of engineering and expert knowledge, cultural 
and capacity building, interactive processes rather than top-down processes and the identification of 
internal assets in interaction with the local community, The concepts were extracted and coded in this 
study. Thus, the pavement spatial development model is based on identifying internal assets, 
leveraging them, and ultimately managing the place that is shaped and guided by a collaboration 
between local knowledge and expert knowledge. 
 
Conclusions 
Tourism, commercial and cultural identities are formed on the basis of location assets and are 
influenced by the culture and history of the place and the economic and commercial implications of 
the process of interaction between actors. That is, enhancing tourism, commercial and medical identity 
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of the pavement, event making, enhancing social flow in space, pedestrian spatial networking based on 
cultural, recreational and tourism functions, upgrading tourism support services, formulation of 
promotion criteria and street views, the traditional recreation and restoration approach, the 
refurbishment approach rather than the renovation approach, etc. are strategies and measures that can 
help sustainably develop and enhance the environmental quality of pedestrian spaces. The output of 
this process will create a dynamic, engaging, motivational, readable and motivating atmosphere of 
curiosity in the minds of the pedestrian location that provides the potential for competitors to attract 
audiences and tourists. This image creates an added value based on historical and cultural conditions 
as well as the development of environmental quality by increasing the visibility on the urban walk. In 
this way, we will see tourism growth, investment incentives, functional refinement around cultural and 
recreational functions, physical recreation, revitalization, empowerment and participation of 
indigenous actors, and ultimately promotion of place culture. 
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 چکیده

شناسـانه محیطـی، بخـش    هاي روانها و رویکردهاي کمی، نظریهامروزه، سنجش و ارزیابی توسعۀ فضاهاي شهري از طریق روش
هاي کیفـی  توجهی به واقعیات، غفلت از نگرشد اختصاص داده که به دلیل کممهمی از تحقیقات علوم شهري و اجتماعی را به خو

اي واحد و مشابه براي همه فضاها، در عمل کمتر توانسته به ارائۀ راهکارهـاي عملـی   هاي مکانی و همچنین تجویز نسخهو دارائی
به فضا است. این پژوهش به دنبال مدل توسعه در منجر شود. رویکرد پیاده مداري، به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی و نگرشی انسانی 

افـراد شـامل   نفـر از   60بـا   هاي محیطی است. براي این منظـور طور یافتن راهکارهایی براي ارتقاء کیفیتپیاده راه بوعلی و همین
وله برفـی و تـا   به روش گل مصاحبه عمیق متخصصان معماري و شهرسازي، مدیران شهري، گردشگران، کسبه و کاربران پیاده راه،

کـه در   کدگذاري باز، کدگذاري محوري، و کدگذاري گزینشـی انجـام شـد    با هادادهتحلیل  . شیوةانجام شد رسیدن به اشباع نظري
 مقوله استخراج و استنباط شد. نتایج پژوهش نشانگر آن است کـه پدیـده محـوري ارتقـاء حضـور      33در قالب مفهوم و 136نهایت 

 شود.ت. این روش به ایجاد ارزش افزوده جدیدي در پیاده راه بوعلی منجر میپذیري و هویت فضایی اس
 

 پذیري،کیفیت محیطی، همدان راه بوعلی، حضورهاي شهري، پیادهراهپیادهها:  واژه کلید
 

 سرآغاز
یکی از عوامل مهم براي تعیین کیفیت شهرها، 

. فضاهاي عمومی هاستآنمطلوبیت فضاهاي عمومی 
 عرصۀ ،شهروان بخش مهمی از هویت اجتماعی عنبه ،شهر

شهروندان  هايفعالیتبرقراري تعامالت اجتماعی و 
صحبت  يشهرفضاي وقتی در مورد  .شودمیمحسوب 

هاي شود که کنشدر واقع از فضایی صحبت می شود،یم
 کندفراهم می کاربران اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی براي

)2014 et al., Karami;  Hajmirsadeghi et al., 2013 ( . 
 

معیارهایی که در ارزیابی شهرها و  ینتریکی از مهم
هاي عمومی شود، کیفیت عرصههاي شهري لحاظ میمحیط

است  یرناپذموجود در آن شهر است و این واقعیت اجتناب
معیار سنجشی براي میزان مطلوبیت  ،که کیفیت این فضاها

). 1391، کارانو هم (رفیعیان شودمی شهرها محسوب
هاي انسانی جنبه ،امروزه برنامه ریزان و طراحان شهري

دهند فضاهاي عمومی را بیش از پیش مورد توجه قرار می
 Gehl( کنندتر در این فضاها شرکت میو مردم نیز مشتاقانه

and Gemzoe, 2004.( ردم ـبه م ،اي عمومی شهريـفضاه 
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 بگذارند یردهد باهم مالقات داشته و روي هم تأثاجازه می
(Holland et al, 2007) آنچه مردم را به سمت یک فضا .

 .)Whyte, 1988( کشاند حضور مردمان دیگر استمی
عنوان محل رخداد به یر،پذایجاد فضاهاي عمومی اجتماع

هاي شهري در راستاي خلق محیط ،تعامالت اجتماعی
هاي اخیر بسیار از اهدافی است که در دهه پایدار، یکی

عملکرد اصلی فضاي عمومی،  مورد توجه قرار گرفته است.
و بسترسازي حضور مردم است، لذا ابعاد  يسازفراهم

برخوردار است  ايیژهن از جایگاه وآاجتماعی و فرهنگی 
امروزه به دلیل مشکالت زیادي  ).1394(شجاعی، پرتوي، 
 ،(Chen and Feng, 2016)یل بر فضا از جمله تسلط اتومب

کاهش  ،(Lacinak and Ristvej, 2017)کاهش ایمنی
هاي عدم وجود کاربري ،(Torkyan et al., 2015)امنیت

پور و یل(اسماع گوناگون و جاذب جمعیت
)، رضایت شهروندان از فضا و به دنبال آن 1394،همکاران

ه است که تمایل آنان براي حضور در این فضاها کاهش یافت
این امر موجب تبدیل فضاهاي عمومی شهر که باید بستر 

سنی مختلف و وقوع  يهاتعامالت اجتماعی قشرها و گروه
به فضاهایی فقط براي عبور  ،رفتارهاي گوناگون باشد

ین ترمهمهاي شهري نیز از پیاده راه .تبدیل شوند
هاي عمومی در شهرها هستند که توجه بیشتري به عرصه
اي انسان در آن دیده شده و در صورت برخورداري نیازه

توانند در جذب افراد موفق عمل هاي الزم، میاز کیفیت
کرده و بستري مناسب براي افزایش حضورپذیري و 
برقراري تعامالت اجتماعی باشند. این پژوهش به دنبال 

 هاراهبر حضورپذیري پیاده  مؤثرهاي محیطی یفیتکیافتن 
ۀ راهکارهایی ارائطور ینهمو  هاستآنري یرگذاتأثة نحوو 

 . هاراهبراي افزایش حضورپذیري پیاده
یین مدل تب به که است شده سعی پژوهش این در

 در شهري پیاده فضاهاي محیطی توسعه و ارتقاء کیفیت
 که این به توجه شود. با پرداخته همدان شهر بوعلی خیابان
 سالمت و دگیزن کیفیت بر پیاده فضاهاي محیطی کیفیت
 توجه لذا دارد، مستقیم اثر فضا، ازکنندگان استفاده محیطی

 ارتقاء فرایند در فضا هر متفاوت و ايینهزم هايیژگیو به
 مشارکت و نظرات دریافت همچنین و محیطی کیفیت
 فضاهاي محیطی وضعیت کیفیت ارتقاء موجب کاربران،
 به ياتکا با پژوهش این رو این از. شد خواهد شهري
 معماري، و شهرسازي کارشناسان از عمیق يهامصاحبه
 استنباط و استخراج به فضایی کاربران و شهري مدیران
 راه پیاده محیطی کیفیت با مرتبط يهامقوله و مفاهیم
بنابراین،  .پردازدیم گرازمینه رویکرد با همدان شهر بوعلی

این تحقیق نخست در پی استخراج و استنباط پدیده 
توسعه مکانی پیاده راه شهري در راستاي  محوري
اندازسازي و توسعه راهبردي پیاده راه بوعلی و سپس چشم

گرا، نسبت به پدیده محوري زمینهو  ، بومیجامع ارائۀ مدلی
همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، کالبدي،  بتواند کهاست 

و  عملکردي، محیطی، اقتصادي و تاریخی را پوشش دهد
ي و بررسی اتوسعهساز و ینهزمین اقدامات یتبدر نهایت به 

پیامدهاي پیش رو در فرایند توسعه نوع و الگوي کیفیت 
محیطی خواهد بود که در فرایند تحقیق در پیاده راه مورد 

 نظر استنباط خواهد شد. 
 

 پیشینه تحقیق
، 1990و ابتداي دهه  1980پایانی دهه  يهادر سال
به ظهور اي شهري، از غلبه ماشین در فضاهنارضایتی 

 این اروپایی، شهرهاي . درشدمنجر جنبش نوشهرگرایی 

از  شهرها تاریخی هايمحدوده ساختن خارج هدف با انگاره
 احیاي و کهن يهابافت از حفاظت براي و اتومبیل یطرهس

 .(Habibi, 2000)شد اجرایی و مطرح شهري، مراکز اجتماعی
 بازگشت گرایش 1960 دهه اوایل در آمریکایی، شهرهاي در

 شکل هاي پیادهیابانخ و گرفت قوت شهري مراکز به

بودند.  شهرها مرکز در تجاري مقاصد با گرفتند که همسو
ي هامؤلفه، شناسانهروانآموس راپاپورت با رویکردي 

 راحتی، امنیت، ایمنی،هاي شهري را در یطمحسازي کیفیت

ابیت راحتی و جذ اقلیمی، و جوي شرایط مکان، و زمان
گیاهی و  پوشش نوع عابر، محیط کیفیت موانع، حذف مسیر،
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 و  Hoehner.(Rappoport, 1987)کندیمي بنددسته زیبایی
هاي یطمحي ارتقاء دهنده هاشاخص )،1994همکاران(

 ییجاجابه فراغتی، تسهیالت زمین، کاربريپیاده شهري را 

، معرفی اجتماع محیط و شناسییباییز ونقل، حمل و
 اختالط)، 1994و همکاران( Friedmanکند. از منظر یم

 شبکه با اتصال و ارتباط تجاري، مراکز وجود کاربري،
را  هاراه پیاده به نزدیکی فواصل در مسکونی کاربري خیابان،

از دالیل مهم در پشتیبانی و کیفیت سازي فضاهاي پیاده 
 و ارتباطی یز به عواملی چون: شبکۀن. برخی شمرده است

کاربري در رونق  اختالط و باال تراکم جهته، چهار يهاطعتقا
 .(Cervero, 1996)کند ید میتأکبخشی به محورهاي پیاده 

Southworth )2005در تحقیق خود به نقش الگوهاي ( 

زمین و نحوة چیدمان فضایی در تعادل  کاربري خیابان،
 ید کردند.تأکهاي پیاده یطمحبخشی و کیفیت افزایی 

Moudon  )مسیر ) نیز معتقد به راحتی1997و همکاران 

و تراکم در  هایابانخ یابیجهت ها،یابانخالگوي  پیاده،
 Cortiو  Gilesسرزندگی فضاهاي پیاده اشاره داشتند. 

)، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که 2003(
 فراغتی، تسهیالت وسعت فضایی، و فاصله معیارهاي: میزان

منطقه از  در موجود باز سایر فضاهاي و ورزشی هايینزم
فاکتورهاي مهم در کیفیت محیطی فضاهاي شهري فعال و 

) 2005و همکاران ( Hooker. در این رابطه، استسرزنده 
 مسیر، روشنایی تفریحی، -عمومی  تسهیالتنیز به نقش 

)، 2008و همکاران ( Leeید دارد. تأک جرم از امنیت و ایمنی
 پیاده، مسیرهاي هايیرساختز بافت فضایی، تراکم

 توپوگرافی کاربري، اختالط مقصد، به نقاط دسترسی

محیطی را در ارزیابی کیفیت زیبایی  زمین و مناسب
) در Sluijs )2008و  Panter. فضاهاي پیاده در نظر گرفتند

ین کیفیات در پیاده ترمهمتحقیق خود بیان کردند که 
جود در فضا، ي شهري، تجهیزات و تسهیالت موهاراه

در  .استشکل فضاي شهري، طول مسیر و امنیت مسیر 
 عمومی، ونقل حمل پژوهشی دیگر، به نقش دسترسی،

 نور سواره، جریان در مقابل ایمنی جرم، مقابل در امنیت

 رو،یادهپمناسب  شیب روي،یادهپ براي مناسب مکان مناسب،

 تراکم مناسب، پیوستگی رو،یادهپ براي مناسب عرض

پاکیزگی و  انسانی، مقیاس رعایت وجود درختان، ها،دهیاپ
و معیارهاي کیفیت  هاشاخصین ترمهمهوا، را  آلودگی

 ( ,Al-Haglaید شده تأکي شهري، هاراهمحیطی در پیاده 

2009 .(Wood )در خصوص نقش 2010و همکاران (
 به ي کیفیت محیطی در فضاهاي پیاده، به دسترسیهامؤلفه

سبز،  فضاي و پارك به دسترسی روزانه، ينیازها و خدمات
 پوشکف رو،یادهپ براي مناسب عرض محیطی، امنیت

 آزادي، احساس پیاده، تراکم مسیر، مناسب، پیوستگی

و  McCormack کند.یمید تأکپاکیزگی، اشاره و  و درختان
هاي فضاهاي یفیتک) نیز در خصوص 2012همکاران (

 و فراغت ی،فروشخرده ها،یتفعالپیاده به پنج عامل: تنوع 
راحتی در فضا، اشاره  و آسایش افراد، جذب تفریح، قدرت

)، در ارزیابی فضاهاي پیاده، از Hur)2015 و . Jun دارد
 و خرید مراکز و هامغازه به پیاده دسترسی کیفیتتراکم،

هاي یفیتکین ترمهم عنوانبهتسهیالت راحتی پیاده، 
 . بردیمام ن در فضاهاي پیاده مؤثرمحیطی 

 
 مبانی نظري

 هاي شهريپیاده راه
ۀ بین رابطدر طول صد سال گذشته، چهار رویه دربارة 

ها و فضاهاي شهري معرفی شده است که اتومبیل
از: اتومبیل مداري، پیاده مداري، تعادل و آرام  اندعبارت

 هاراهپیاده  اگر . حال)Naghibi et al., 2015( کردن ترافیک

 کردن سپري از مردم نباشند، برخوردار لوبیکیفیت مط از

را  جایگزینی و مسیرهاي شده ناامید هاآن در خود اوقات
 (Gehl and Gemzoe, 2006).کنند یمانتخاب 

Southworth )2005را پیاده عابر فیزیکی محیط )کیفیت 

داند و یم رويیادهپ انتخاب به تشویق مردم براي کلیدي
 بصري هايیفیتکتواند یمه معتقد است که  فضاي پیاد

 ) نیزBiddulph )2003 .ارائه کند مسیر طول در را جذابی

 افزایش همراه به خیابان شبکه ظرفیت تکمیل و گسترش
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 سفر اتومبیل بدون که افرادي براي و دسترسی امنیت سطح

 زندگی قابل هايیابانخایجاد  معیارهاي از یکی را کنندیم

  .آوردیم به شمار
 

 محیطی در فضاهاي شهري کیفیت
هاي شهروندان به نوعی تابعی از محیط، شرایط فعالیت

که براي بسیاري از افراد  يطورو کیفیات آن است؛ به
هاي فردي و اجتماعی، رضایت اجتماع و بسیاري از فعالیت

از فضاهاي شهري به سبب کیفیت، نقشی تعیین کننده در 
. محیط ردکاربري یا عدم کاربست فضاهاي شهري دا

شهري ترکیبی از عناصر طبیعی شامل: هوا، آب، اقلیم و 
هاي فرهنگی، غیره است و عناصر مصنوع شامل: فعالیت

اجتماعی، انسانی و منابع آالینده است. با توجه به کاربرد 
هاي مختلف مانند معماري، مفهوم کیفیت محیطی در زمینه

ناسی یزي شهري، علوم محیطی، روانشربرنامهطراحی و 
اي از هر محیط و...، تعریف این مفهوم شامل درك ویژه

 kesalkheh and( استهاي ذکر شده زمینه کدام از

Dadashpoor, 2012.(  محیط شناسان دو شاخص براي
براي  که شاخص عینی. یکی اندقائلکیفیت محیطی 

که ارزیابی نیاز است سنجش آن دسته از جوانب محیطی 
ها نقطه گیرد. این شاخصمی دشواري صورتها بهآن

شوند و گذاري محیطی محسوب میعزیمتی براي سیاست
 شاخص ذهنیو دوم ضامن اعتبار معیارهاي ذهنی هستند 

حصول آگاهی از میزان رفاه، رضایتمندي افراد و نیز که م
. کندمیپذیر شود را امکاننظر مردم مهم تلقی می آنچه از

گی افراد به محیط سکونت وابست ةدهندها نشاناین شاخص
خویش و وجود حمایت و پشتیبانی عمومی از محیط 

یکی از محیطی کیفیت  .)Van Kamp et al., 2003هستند (
مفاهیم محوري دانش و حرفه طراحی شهري بوده در 

ارتقا کیفیت محیط و  ،پردازانحدي که بسیاري از نظریه
ترین وظیفه فعالیت طراحی شهري فضا را مهم

ة زیاد از اتومبیل، استفادامروزه   ).1388(پاکزاد،  ننددامی

، پایین آمدن کیفیت هوا، پایین آمدن ناکارآمدسطح خدمات 
یر منفی بر کیفیت زندگی تأثحس مکان و سایر مشکالت، 

یک  هايیتقابل  .)serag el din et al., 2012( ها داردانسان
 فضاي شهري توسط فرد بررسی و تحلیل شده و آنچه

. به دنبال بنددیبرداشت او از محیط است، در ذهن نقش م
برآورده کردن یکی از سطوح نیازهاي خود به  برايفرد  ،آن

در ارتباط با  ).1388 ،( لنگآوردیاستفاده از فضا روي م
گفت، این فضا در وهلۀ اول باید  توانیفضاي شهري م

ضور نیازهاي اولیه هر فرد باشد تا بستر ح ینقادر به تأم
نیازهاي بعدي،  ینها در فضا را فراهم سازد. سپس با تأمآن

 نخستینحضور افراد در فضا را تقویت نماید. بنابراین 
شدن برآورده ،در فضاي شهري یريعامل مؤثر بر حضور پذ

 ).1390اولیه است.( دانش و طیبی،  یازهاين
) در کتاب زندگی در فضاي میان 1387( گلیان 
را به سه دسته  يها در فضاي شهریتها، فعالساختمان
ضروري و  هايیتاند از: فعالکه عبارت کردهتقسیم 
ها که به ناچار باید انجام شود زیرا افراد به آن اجباري
 .فضا ارتباطی ندارند هايیژگیبا کیفیت و و و نیازمندند

 افتدیدر صورتی اتفاق مکه  انتخابی یا گزینشی هايیتفعال
جذابیت و  و و اقلیمی مناسب بوده که شرایط محیطی

کافی در فضاي شهري وجود داشته باشد.  یکنندگدعوت
که مردم در فضاهاي  افتندیزمانی اتفاق م هایتاین فعال

که امکان برقراري تعامالت  ،یکسانی قرار داشته باشند
هر  یرمستقیمصورت غبهجتماعی ا هايیتفراهم باشد. فعال

ضعیت مناسبی ري وختیاایا ري وضر هايیتفعالجایی که 
 ،بنابراین .افتندیق متفا، اکنندید میجااعمومی ي فضاهادر 
فصل مشترك بین انسان و فضاي  ،گفت فعالیت توانیم

ها را به یکدیگر پیوند شهري است و از این حیث که آن
در ) 1388(کرمونا  ).1386،(جیکوبزیابدی، اهمیت مزندیم

 معتقد است که ضاهاي شهريعمومی، ف يهاکتاب مکان
اصل رابطۀ بین مردم و فضا است. دومین اصل  نخستین

مربوط به حوزة قلمرو عمومی و زندگی عمومی  هايیهفرض
است که مرتبط به یکدیگرند. سومین اصل مربوط به 
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 شود.یم مربوطی اصل به بررسی دسترس ینپنجم ویت به امنهمسایگی و محالت است. چهارمین اصل مربوط  يواحدها
 

 هاي شهريیطمح در محیطی کیفیت بر تأثیرگذار يهاشاخص. 1جدول 

 خالصه نظرات و نتایج موضوع اصلی/ عنوان پژوهش محقق

Lang, J( 1961) زیست، خالقیت، زیباییایمنی، امنیت، محیط تجارب کیفیت محیطی 

Lynch, K (1981) عدالت فضایی، کارایی، تناسباتسرزندگی، دسترسی، معنی، نظارت عمومی شکل خوب شهر ، 

Bently, I (1985) پذیري، خوانایی، تناسبات بصري، غنـاي حسـی، رنـگ    نفوذپذیري، تنوع، انعطاف دههاي پاسخمحیط
 تعلق

Jacobs, A. and 
Appleyard, D., 
(1987) 

معنـا، زنـدگی   سرزندگی، تنوع، هویت فضایی، دسترسی، رویدادپـذیري، شـادي،    طراحی شهري و کیفیت محیطی
 همگانی، همه شمولی، خود اتکایی فضایی

Kamp et al. 
(2003) 

تسهیالت و تجهیزات شهري، تنوع خدماتی، فضاهاي سبز، زندگی شبانه، هویـت   رفاه شهري
 کالبدي، بهداشت محیط، ایمنی و امنیت، کیفیت دسترسی

Gehl, and Gemzoe 
(2004) 

هاي اختیاري، تنوع اجتماعی، تعلق مکانی، فضاهاي لیتهاي اجتماعی، فعافعالیت فضاهاي انسانی
 همگانی

Southworth, M 
(2005) 

، حفاظت از محیط، سرزندگی و حیات، شادي و شعف، راحتی و آسایش، دسترسی کیفیت فضاهاي پیاده شهري
، بـاز بـودن فضـاها، مرمـت و نگهـداري     ، معنی، خوانایی ساخت، تنوع و تجانس

 سالمتی و ایمنی

Carmona, M 
(2009) 

ــت محیطــی در طراحــی و   ــاد کیفی ابع
 ریزيبرنامه

محیطـی، سـیما و منظـر شـهري، فـرم شـهري، کیفیـت عرصـه         پایداري زیست
همگانی، دسترسی، امنیت محیطـی، اخـتالط کـاربري، تـراکم فضـایی، عـدالت       

 فضایی

Strath et al., 
(2012) 

فضا، مبلمـان و تجهیـزات شـهري، امنیـت و      خدمات، فضاهاي سبز، مفرح بودن ادراك کاراکترهاي محیطی
 ساعته 24ایمنی، همه شمولی، زندگی 

Manchanda, S., 
and Steemers, K 
(2012) 

پـذیر، فضـاي سـبز،    کیفیت زندگی، راحتی، آسایش محیطـی، فضـاهاي زیسـت    پایداري محیطی
 فضاهاي همگانی

Cambir, A and 
Vasile, V (2015) 

ي کیفیــت محیطــی و کیفیــت اقتصــاد
 محیط

 فروشی، اقتصاد محلی، عوامل اجتماعیخرده

Gavrilidiset al., 
(2016) 

 خدمات و تسهیالت فضایی، فضاهاي سبز، ایمنی و امنیت، پاکیزگی محیطی انداز شهريکیفیت زندگی و چشم

Krinitcyna, Z.V et  
al., (2016) 

 جغرافیا و اقلیم اجتماعی، زندگی زندگی، کیفیت  امنیت، تندرستی، و سالمتی کیفیت محیطی و کیفیت زندگی

Musse et al., 
(2018) 

تنوع کاربري، فضاهاي سبز، خـدمات و تسـهیالت، فضـاهاي فرهنگـی، زنـدگی       کیفیت محیطی و ادراکات فضایی
 شبانه، ایمنی و امنیت

 منبع نگارندگان
 روش تحقیق

 رویکرد تحقیق
است.  و کاربردي ماهیت این پژوهش از نوع کیفی

توسعه  برايگرا دف اصلی این پژوهش تبیین مدلی زمینهه
این . استراهبردي پیاده راه بوعلی از منظر کیفیت محیطی 

را الگو و زمینه ارتقاء کیفیت محیطی تواند می يگذارهدف



 
 1399تابستان     2شمارة     46دورة  

264

اندازسازي پیاده راه بوعلی براي توسعه و چشمابزاري 
 نظریه. جهت تبیین مدل مذکور از روش کندمطرح 
 نظریه . هدفگرفته شده استبهره  (گرندد تئوري)ايزمینه
 چگونگی تعامالت درك و فرآیندها، الگوها کشف ايزمینه

اینکه  به نظر. است واقعی دنیاي در افراد از گروهی اجتماعی
حاصل تعامل راهبردهاي توسعه پایدار فضاهاي شهري، 

نفعان و برآیندي از ترجیحات هاي مختلف ذيبین گروه
اي روش نظریه زمینه ،این پدیده درك براي ، لذاهاستآن

گر پژوهش پژوهش، نوع این در نظر گرفته شده است. در
  شود پدیدار هاداده دل از نظریه که دهدمی اجازه

  .(Helen et al., 2007) 
 

 گیري و حجم نمونهشیوه نمونه
 60در این روش، نخست با مصاحبۀ عمیق و هدفمند از

ه برفی شامل چهار طیف متخصصان، نفر به روش گلول
مدیران شهري، کسبه، کاربران و گردشگرانی که با خیابان 
بوعلی آشنایی کامل داشتند، به حالت اشباع دست یافته 

 حاصل نظري به روش گلوله برفی، هنگامی شد. اشباع
 پیشین مطالعات بر را مطالعاتی جدید نمونه که شودمی

 Corbin and)نیاید  دست به جدیدي چیز دیگر و نیفزاید

Strauss, 2008). هايمصاحبه این در کنندگانمشارکت 
داخلی  خاستگاه با کنندگان مشارکت دسته دو به عمیق،

 با کنندگانمشارکت و) شهري مدیران و کسبه ساکنان،(
) مشتریان و گردشگران متخصصان،(بیرونی  خاستگاه
 اختارس نیمهصورت به عمیق هايشدند. مصاحبه تقسیم
 25هر کدام با میانگین  پژوهش سؤاالت اساس بر و یافته

نفر از مدیران و  27در مجموع حدود . پذیرفت دقیقه انجام
متخصصان مصاحبه به عمل آمد. متخصصان افرادي بودند 

ي داراي تخصص بودند و مدیران سازراهکه در حوزة پیاده 
مستقیم شهري نیز از میان کسانی انتخاب شدند که در روند 

ي پیاده راه بودند. مصاحبه با مردم و کسبه اجراطراحی و 
زن با  8مرد و  8بار مراجعه و شامل مصاحبه به  4نیز طی 

سال انجام گرفت. افراد انتخاب شده براي  35میانگین سنی 
مصاحبه از مردم و بازدیدکنندگان نیز از میان کسانی 

و  اندداشته انتخاب شدند که هر هفته به این مکان مراجعه
 به محیط آشنا بودند.  کامالً
 

 هاشیوه تحلیل داده
، مبتنی بر با روش گرندد تئوري مراحل انجام تحقیق

بندي ، کدگذاري، دستهبرداريیادداشتها، داده يآورجمع
در ). Goulding, 1999است ( مفاهیم و مقوالت کردن

جزء به ها از طریق از داده، گرپژوهش ،کدگذاري بازفرایند 
 پدیده ةها دربارمقوله يبندبه شکل ،ردن اطالعاتکجزء 
گردآوري شده  يهاداده اساس پردازد و بریم مطالعه مورد

 هايیادداشتروزانه و  هايیادداشتها، مشاهده از مصاحبه
سپس در  .کندیرا مشخص م اصلی و فرعی يهامقوله، فنی

دگذاري ک ۀگر یک مقولپژوهشي محوري، کدگذارمرحلۀ 
 ،عنوان مقوله یا پدیده اصلیآن را به کند ویباز را انتخاب م

 هامقوله کند. سپس رابطه سایربررسی می فرایند،  در مرکز
 تحت را اصلی مقوله که عواملی(علی  شرایط از متشکل که
(اقداماتی که در رابطه با مقوله  ، راهبردهادهندیم قرار یرتأث

(عوامل ي او واسطه ايینهط زم)، شرایشودیاصلی انجام م
قرار  یرکه راهبرد را تحت تأث ايیژهو ايینهمحیطی و زم

با مقوله (پیامدهاي حاصل از راهبردها)  ) و عواقبدهدیم
 هايداده تحلیل براي .شودیممحوري مشخص و استنباط 

 نظیر: گراندد کیفی پژوهش مختلف رویکردهاي در کیفی
 تاریخی، پژوهش محتوا، لتحلی پدیدارشناسی، تئوري،
استفاده  maxqda افزارنرماز  معموالً ،… و موردي مطالعه

 شمار رایبامکان و قابلیت  اینmaxqda  افزارنرمشود. یم
در حوزة تحقیق و  تا کرده فراهم گرانپژوهش براي

مراحل  کدها،زمان صورت همبهي کیفی هاپژوهش
 چند با و باشند شتهدا اختیار در را هامصاحبه و کدگذاري
 کد یک با ارتباط در نظر مورد موارد همۀ به ساده، حرکت
 اسناد کردن وارد باشند. قابلیت داشته دسترسی خاص،
 ویدئوي، صوتی، متنی، اسناد مانندافزار: نرم به مختلف

 گسترده، صفحه اسناد یوتیوب، هايکامنت تصویري،
 . است رافزانرم... از دیگر خصوصیات این  و جداول



 ... هايراهمدل توسعه مکانی و ارتقاء کیفیت محیطی پیاده

 مهسا اردالن و همکاران
265

 نمونه موردي
توسط کارل  1307در سال  ،شهر همدان شعاعی طرح

فریش تهیه و به تصویب رسید. این طرح از میدانی در 
مرکزي تشکیل  -خیابان عریض شعاعی  6مرکز شهر و 

شده است. خیابان بوعلی یکی از این شش خیابان اصلی 
نخستین تجربه موفق پیاده  عنوانبهن خیابان است. ای

 يمرکز موقعیت با قرارگیري در ي در شهر همدان،سازراه
بسیاري از واجد اطراف بافت شهر و ارتباطات قوي با 

  است. ارزش تاریخی و عملکردي شهربا عناصر 
 

 هاتحلیل یافته
 کدگذاري باز-گام اول

 هامصاحبهپس از خالصه کردن  در این نوع کدگذاري،
در . رندیگیمشکل مفاهیم  ،هاها و تفاوتبررسی شباهتو 

، مقایسه، لیوتحلهیجریان کدگذاري باز، به خرد کردن، تجز
 شود. ها پرداخته میاز داده يسازبرچسب زدن و مفهوم

این است که هر قسمت از تعامالت،  يسازمنظور از مفهوم
، استخراج هایی که در متن وجود داردنظرات و ایده

 .شودمی
 
 

 کدگذاري محوري-گام دوم
برقراري رابطه بین مفاهیم تولید  ،از این مرحلههدف 

شده در مرحله کدگذاري باز است. اساس فرایند ارتباط 
محوري، در تمرکز و تعیین یک مقوله  يدهی در کدگذار

عنوان مقوله محوري و سپس قرار دادن سایر مقوالت به
ذیل مقوله اصلی است. در ادامه با بررسی  ،جنس فرعیهم

جنس در یک یري مفاهیم نزدیک و هممفاهیم و قرارگ
هاي از مجموع دادهشود. می مقوله محوري استخراج ،طبقه

. این کدها در مرحله شدکد استخراج  603کدگذاري شده 
مقوله اصلی  33مفهوم و سپس  136کدگذاري باز در قالب 

ي باز و نحوه کدگذار، فرایند 2 جدول در .ندکدگذاري شد
 .مشاهده است قابل، هامقولهاستخراج 

کوربین و  و مقوالت استخراج شده طبق مدل استراوس
اي، ینهزم، در چهار بخش: شرایط (علّی، 2مطابق جدول 

)، مقوله اصلی، راهبردها و پیامدها، مورد بحث و گرمداخله
ۀ مقولهایی شرایطی هستند که بررسی قرار گرفت. مقوله

ا گسترش دهند و به وقوع ییر قرار میتأثاصلی را تحت 
اغلب  هادادهانجامند. شرایط علی در یمپدیده مورد نظر 

که، چون، به  آنجابا واژگانی نظیر وقتی، در حالی که، از 
 شوند.یمسبب و به علت بیان 

 
 . خیابان بوعلی شهر همدان 1شکل 

 : نگارندگان)مأخذ(
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 شده  استخراج ي باز و محوري)کدگذاري(هامقولهو  هامقولهخرده  .2جدول 

 ها)یهمادرون(  هامقوله مفاهیم
 اجتمـاعی/ تنظـیم   قرارهـاي  نزدیکـان/ تنظـیم   و دوسـتان  بـه همـراه   خانوادگی/ حضور صورتبه حضور

 اقوام/ سابقه حضور متداوم در فضا با دیدار دوستانه / امکان قرارهاي
 قرارگاه جمعی

 پدیده محوري:
حضورپذیري و هویت 

 مکانی

حضـور   از ازدحام/ مطلوبیت ناشی اجتماعی/ جذابیتهاي پاتوق فضا/ وجود در رتمندقد اجتماعی تعامالت
اجتماعی/ رویداد پذیري فرهنگـی و   خانواده / پاتوق به همراه سازنده اجتماعی اجتماعی/ تعامالت یريپذ

 مذهبی

 تعامالت اجتماعی

تجاري/ حضـور بـه   هاي کاربري خرید/جذابیت برايها مغازه وسرزنده/ جذابیت فعال تجاريهاي کاربري
 مایحتـاج  ارزان تهیه کاالهاي تجاري/تهیههاي کاربري تنوع تجاري/ جذابیتهاي کاربري از منظورخرید

 خرید.  تفریحی جذابیت و تجاري فضاهاي بودن  زندگی/ مناسب

 هویت تجاري

ابـان/ برگـزاري   فرهنگـی و هنـري در فضـاي خی    يهـا جشـنواره جاذب/ برگـزاري   عامل عنوانبه سینما
کـانون   عنـوان بـه جمعی مذهبی و فرهنگی/ بناهاي زیبا و تاریخی و همجواري با فضاي بـازار   هايیینآ

 فرهنگی و اجتماعی

 هویت گردشگري

هویت پزشکی و  پزشکی مسائل منظور به حضور
 گردشگري سالمت

 هویت اداري  اداري/ دفاتر اداري/ کاربري منظور به حضور
 تنوع کاربري  هایت عرضه شده، ارتباط با انواع راسته بازارهاي سنتی، دستفروشتنوع محصوال

فضایی/  مفصل عنوانبه نقش همدان / ایفاي شهر مناسب موقعیت در فضا/ قرارگیري راحت به دسترسی شرایط علی
راه /  دهپیـا  محور کالبدي شهري/ حضور روزانه و هفتگی/ نفوذپذیريهاي کاربري دیگر به بودن نزدیک

 اتصال با دو میدان مهم شهري

دسترسی و هم 
 پیوندي فضایی 

 سـنتی  از دید/رضـایت  اشـرافیت  و مدرنیته/ نمایانی آسمان/ دلبـازي  و سنت فضا/هماهنگی زیبایی درك
 نورپردازي / غناي بصري شب/ مطلوبیت در فضایی مسیر/جذابیت بودن

 بصري جذابیت

 اینهزمشرایط 
طی/ مکث و استراحت/ گذران اوقات فراغت و تفریح/ تجهیزات و مبلمان شـهري/  آرامش و آسایش محی

 فضاي سبز و درختان/ هواي خوب. 
مطبوعیت و آسایش 

 اقلیمی-فضایی
 

 هـاي یفروشـ خـرده جسمی/ تضاد منافع میـان سـاکنان فضـا و    -سنی يهاگروه ۀحضور همامکان  عدم
 همه در شهروندان پیوسته حضور / عدمهافروشدست ودوج از اجتماعی/ نارضایتیهاي نزاع موقت/ وجود

 .  هازمان

فقدان روحیه 
 مشارکت و همکاري

 شرایط
هـاي  سـواره/ چـالش   مناسب دسترسی فضایی /عدم یريپذانعطافعمومی/ کمبود  ونقلحمل وجود عدم هایتمحدود= گرمداخله

 بـه  توجـه  بـا  نامناسـب هـاي  سـنگفرش  اطـراف/  هـاي یابـان خ ترافیکی بار / افزایشدارانمغازه بارگیري
  هاي استفاده شدهنارضایتی از رنگاقلیمی/ هاي ویژگی

 هايیتمحدود
 کیفیت محیطی

 بنـدي یـت اولوین به باال در طراحی پـروژه/  یرویکرد انسانی و محرك توسعه نسبت به پیاده راه/ نگاه از پا
 اقدامات  

 فرایند گرایی

 = الزاماتگرمداخلهشرایط 

/ القاء يسازراهمدیران از واقعیات پیاده  يسازآگاهپروژه /  ياجراهی کاربران در فرایند طراحی و همرا
 روحیه پیاده مداري در بافت

طراحی و اجراء همراه 
 با مردم

 و جـوان  قشـرهاي  /حضـور  متنوع اجتماعی قشرهاي مختلف/ حضور سطوح در اجتماعی قشرهاي حضور
 جسمی. ناتوانی صورت در / امکان حضورکردهیلتحص

 همه شمولی فضایی

جامعیت بخشی به  اجتماعی اقشار همه حضور از متنوع/ رضایتمندي هايیقهسلتوجه به علقه ها و 
 سطوح اجتماعی

 تعلق اجتماعی اجتماعی   اجتماعی/ سرزندگی فضایی/ رضایت امنیت احساس
راهبردها و اقدامات بسترسازي عرصه با پیاده راه/ توجـه بـه اتصـال بیشـتر خیابـان بـا        جوارهمبازار سنتی  يابنیه تاریخی و اجزا يحفظ و احیا
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اطراف/ استفاده از تجربه شکست پیاده را اکباتان در امتـداد خیابـان بـوعلی/     هايیابانخو سایر  هایدانم
جلوگیري از احداث بناهاي بلندمرتبه/ توجه به خط آسمان و سیما و منظر فضایی/ ارتقاء تنوع عملکـردي  

 تجهیزات شهري و  یساتتأسفضا/ ارتقاء 

 سازینهزم خیابان و حشو زوائد

فضایی/ توجه به کیفیـت   یريپذانعطافعمومی/ ارتقاء عالئم و تابلوهاي خیابان/ ارتقاء  ونقلحملتوسعه 
 فضا براي حضور ناتوانان جسمی و حرکتی/ روشنایی شبانه فضا/ نصب عناصر خدمات رفاهی

 هايیرساختزتوسعه 
 شهري

زیاد  هاياندازيیهسامتحرك براي تابستان/ جلوگیري از  هايیبانساتوسعه فضاي سبز و درختان، نصب 
 در زمستان

توجه به آسایش 
 محیطی

هـاي  شهري/ فضـاهاي مکـث و حرکـت/طراحی مبلمـان     يهاپارکتارتقاء رویدادپذیري فضایی/ توسعه 
شـبانه/ برگـزاري رخـدادهاي     هـاي یـت فعالهنرهـا و تئـاتر خیابـانی/    و توجه به  هامجسمهمتنوع/ نصب 

ساعته/ عملکردهاي چند منظوره/ ارتقـاء   24فعال و  هاييکاربرتوسعه هنري/   يهاجشنوارهفرهنگی و 
 فضایی یزيانگخاطره/ همه شمولی فضایی/ هایتفعالو  هايکاربرتنوع 

 فضاي شهري خالق

راهبردها و اقدامات توسعه 
 ده راهپیا

در محیط/  ياعتمادسازو ذي مدخالن، ارتقاء  نفعانيذاجتماعی/ مشارکت  هايیهسرماتوجه به 
بومی و محلی در فضاهاي  هايیریتمددر حفظ و احیاء و نگهداري از محیط/ توسعه  پذیريیتمسئول

 يهادانشبه  کالبدي و اجتماعی محیط/ توجه هايیتهوپیاده/ آموزش و آگاهی در حوزه حفظ و احیاء 
مکانی/  هايییداراو  هایتظرففعال اجتماعی/شناسایی استعدادها و  يهاحوزهبومی و محلی و تقویت 

/ پایش و یررسمیغو بازارهاي محلی و  یفروشخردهخرد و محلی/ توسعه  هايگذاريیهسرماتشویق 
 اقتصادي و اجتماعی محیط.  يهاارزشارزیابی مستمر 

برندسازي فضاي 
 شهري

و  یررســمیغرونــق اقتصــادي بافــت تجــاري/ توانمندســازي اقتصــاد محلــی و خــرد/ رونــق بازارهــاي  
گردشگري/ افزایش ارزش اقتصادي امالك  يهاجاذبهمرتبط با  هايیتفعال/ رونق اقتصادي یفروشخرده

ن خصوصـی و دولتـی/ فعـال شـد     يهابخش گذاريیهسرمااطراف و داخل خیابان/ جذابیت  هايینزمو 
 ارتباط اقتصادي با شهرهاي مجاور

رونق و توسعه 
 اقتصادي

 پیامدها

و امنیت در فضا/ افزایش شور و سرزندگی  آرامشحضور متنوع اقشار مختلف اجتماعی در فضا/ ارتقاء 
 مختلف فرهنگی و هنري در فضا/ تمایل به ماندن بیشتر در فضا يهاگروهاجتماعی/ حضور 

ارتقاء سرزندگی 
 اجتماعی

سازي فضاهاي متروك/توجه به سیما و و باز زنده ینیبازآفرتاریخی/  يهابافتابنیه و  يحفظ و احیا
گرایی در طراحی یا دخالت در محیط منظر شهري/ افزایش جذابیت بصري و کالبدي/ جلوگیري از سلیقه

ارتقاء هویت فضایی و 
 کالبدي محیط

بومی و محلی/ رونـق خـود    يهادانش یريکارگبهماعی/ مردي/ افزایش اعتماد اجت يهامشارکتافزایش 
بـه مکـان/    یبسـتگ دلاجتماعی/ ارتقاء حـس تعلـق و    پذیريیتمسئولانگیختگی فضایی/ افزایش حس 

 اجتماعی هايیهسرماو کشف  یريکارگبهافزایش حس مباهات نسبت به فضا/ 

 سازي اجتماعیجریان

ارجی/ گردشگري علمی/ معرفی هنرها و آثار تاریخی در برندسازي مکان/ جذب گردشگران داخلی و خ
 فصلی و سالی مرتبط با میراث ملموس و ناملموس يهاجشنوارهمحیط/ 

 گردشگري پایدار

 : نگارندگانمأخذ
 

یی وجود ندارد محقق هانشانهحتی زمانی که چنین 
، هادادهتواند با توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به یم

ویدادها و وقایعی که از نظر زمانی مقدم بر پدیده بازبینی ر
مورد نظرند، شرایط علی را بیابد. همچنین شرایط 

اي تعلق که به پدیده هستند ساختاري یشرایط، گرمداخله
ها گذارند. آندارند و بر راهبردهاي کنش و واکنش اثر می
بخشند و یا راهبردها را در درون زمینه خاصی سهولت می

 اي،ینهزم . همچنین شرایطکنندا محدود و مقید میها رآن
 راهبردها نیز بر شرایطی است که از قبل حاکم هستند و

 شرایط مجموعه نشانگر گذارند. این مقوالتیمیر تأث
 صورت واکنش وکنش  راهبردهاي آن در که است خاصی

به همین علت عوامل محیطی بازار و عوامل  .پذیردمی
 اي قرار گرفتند.شرایط زمینهداخلی شرکت در بخش 

یی براي کنترل، هاواکنشو  هاکنشراهبردها مبتنی بر 
اداره و برخورد با پدیده مورد نظر هستند. راهبردها مقصود 

گیرد. در یمداشته، هدفمند است و به دلیلی صورت 
توان گفت که پیامدها، نتایجی که یمخصوص پیامدها هم 

ود. پیامدها نتایج و حاصل شدر اثر راهبردها پدیدار می
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توان ینمهستند. پیامدها را همواره  هاواکنشو  هاکنش
یی نیستند که افراد قصد آن را هاهمانبینی کرد و الزاماً یشپ

. پیامدها ممکن است حوادث و اتفاقات باشند، اندداشته
شکل منفی به خود بگیرند، واقعی یا ضمنی باشند، و در 

ع بپیوندند. همچنین این امکان وجود حال یا آینده به وقو
رود. در یمي از زمان پیامد به شمار ابرههدر  آنچهدارد که 

 زمانی دیگر به بخشی از شرایط و عوامل تبدیل شود.
 

 کدگذاري انتخابی-گام سوم
، هافرصترویکرد توسعه مکانی به معناي جستجوي 

 هاي مکان در راستاي مدیریت مکانیدارائها و یتقابل
.  در این رویکرد، بستري از تعامل میان کنش گران است

یري از گبهرهموضعی و  –اي ینهزممختلف مبتنی بر شرایط 
گیرد. مطابق جدول یمي تخصصی و بومی شکل هادانش

، مدل توسعه مکانی پیاده راه بوعلی شهر همدان ترکیبی 2
از  متأثریري و هویت مکانی است. این مدل حضور پذاز 

 اجتماعی، هویت جمعی، تعامالت وله: قرارگاهشش مق
 و پزشکی گردشگري، هویت اداري، هویت تجاري، هویت

. با توجه به مفهوم توسعه مکانی استسالمت  گردشگري
یري و حضور پذمجموع مقوالت اشاره شده حول مفهوم 

گیرد. هویت مکانی عامل اتصال و یمهویت مکانی شکل 
ی پیاده راه بوعلی بوده و پیوند مخاطبان درونی و بیرون

قابلیت هماهنگی با بستر فرهنگی و تاریخی محدوده مورد 
. هویت مکانی در واقع عامل و محرك ستنظر را دارا

توسعه پیاده راه بوعلی بوده و موجب ارتقاء کیفیت مکان، 
ي مکان و هاارزشی به مکان، بستگدلخاطرات جمعی، 

گردد. براین اساس یمکیفیت عملکردي و فضایی پیاده راه 
هویت اجتماعی و کالبدي شامل پیاده راه بوعلی، محور و 

هاي یتفعالاساس توسعه پیاده راه است. بنابراین با ارتقاء 
فرهنگی، گردشگري در قالب بازآفرینی و احیاء مجدد ابنیه 

 تواند به توسعه مکانی پیاده راه بیانجامد.یمتاریخی 
وعلی مبتنی بر کشف مدل توسعه مکانی پیاده راه ب

ها، برندها و ییداراها، یتقابلها، یتظرفاستعدادها، 
ي هامؤلفههاي مکانی پیاده راه و حاصل برهم کنش یهسرما

یري در حضور پذ. ارتقاء هویت مکانی و استدرونی مکان 
محور توسعه مکان، مستلزم جذب  عنوانبهپیاده راه مورد نظر 

ي هادانشیري از گبهرهکان، کنش گران در فضا، برندسازي م
سازي محلی، اعتمادسازي، نهادسازي، یتظرفبومی و محلی، 

هاي اجتماعی یهسرمایري از گبهرهارتقاء تعامالت محیطی و 
کلی فرایند توسعه مکانی  طوربهدر مکان است. این مفاهیم 

یري و هویت مکانی، شکل حضور پذپیاده راه را حول محور 
سعه مکانی مطرح شده، ریشه در دهد. رویکرد تویم

–عینی و کالبدي  -هاي ذهنی یژگیوهاي اجتماعی و ییدارا
 فضایی مکان دارد.  

 
 مؤلفه محوري

حضور پذیري و هویت «مفهوم  در این پژوهش به
توسعه پیاده بوعلی مدل  محوري قولۀعنوان مبه »مکانی

قرارگاه «شهر همدان، دست یافته شد و شش مفهوم 
هویت «، »هویت پزشکی«، »تعامالت اجتماعی«، »جمعی
 عنوانبه، »هویت تجاري«و » هویت گردشگري«، »اداري
، استنباط »حضور جمعی«ي مفهوم محوري، یعنی، هامقوله

صورت یک مدل به توانیمدل مذکور را مو استخراج شد. 
. مدل یا نمودار صوري، اما معنایی و مفهومی ترسیم کرد

ه این پژوهش در شکل آورده شده اي استخراج شدزمینه
 است.

، جامع ارائه مدلیدر راستاي هدف دوم این پژوهش که 
زمینه گرا، از منظر ارتقاء کیفیت محیطی پیاده راه و  بومی

ابعاد اجتماعی، فرهنگی،  ۀهمتا حد ممکن  بتواند کهاست 
کالبدي، عملکردي، محیطی، اقتصادي و تاریخی را پوشش 

 قابل مشاهده است. 3در شکل  ، مدل ارائه شدهدهد
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 MAXQDAافزار خراجی با استفاده از نرم. درصد فراوانی مقوالت است4شکل 

 : نگارندگانمأخذ
 

 گیريبحث و نتیجه
گرا، مدلی براي در این پژوهش از طریق روش زمینه

توسعۀ مکانی و ارتقاء کیفیت محیطی پیاده راه بوعلی 
اي ارائه شد. با توجه به این ینهزمهمدان، مبتنی بر شرایط 

یده محوري ارتقاء که یکی از اهداف پژوهش، استنباط پد
کیفیت محیطی در راستاي توسعه راهبردي موضوع پیاده 

، مقوله هامصاحبهراه مورد مطالعه بوده است، طبق نتایج 
ي در این مدل، حضور پذیري و هویت مکانی اهسته

، نظرانصاحباستخراج شده است. نتایج مصاحبه از 
اء دهد که ارتقیمکارشناسان، گردشگران و کاربران نشان 

تواند به ید بر هویت کالبدي مکان میتأککیفیت محیطی و 
موضوع توسعه مکان با ابعاد گردشگري، اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادي، عملکردي، کالبدي و مدیریتی توسعه 

 هسته شکل دهنده به مدلپیاده راه بوعلی کمک نماید. 
و  هاي مکانییتترکیبی از هو پارادایمی پژوهش

است که تحت تأثیر  وسعه پیاده راهیري براي تحضورپذ
قرار هاي مکانی و توسعه برندهاي مکانی محیط ییدارا

تواند یم یريحضور پذبنابراین هویت مکانی و دارند. 
عاملی محوري در راستاي توسعه پایدار و افزایش عنوان به

 يها، ارزشگردشگري در مکاناز جمله ي مکانی هاارزش

را سامان دهد. این مدل محیطی، عملکردي و کالبدي 
و  کنش عوامل درونی مکانبرهم حاصل  ،مکان توسعه

برندهاي فضایی و محیطی استخراج و استنباط شده است. 
توسعه کیفیت یند اگران در فرتوجه به جذب همه کنش

 يساز، فرهنگسازيیتاستفاده از ظرف، هاراهمحیطی پیاده 
 به پایین و یندهاي باالافر يجایندهاي تعاملی بهاو فر

 ،درونی در تعامل با جامعه محلی هايیتشناسایی هو
مفاهیمی هستند که در این پژوهش استخراج و کدگذاري 

بر مبناي  هاراهبنابراین، مدل توسعه مکانی پیاده . ندشد
ها و در هاي درونی، اهرم قرار دادن آنشناسایی دارایی

کنش یان از همکاري م بستريکه در توسعه فرهنگی نهایت 
محلی و دانش کارشناسی شکل گرفته و هدایت گران 

 شود. می
ترتیب، بازنگري مداوم در رویکردهاي توسعه بدین 

، گردشگريمکانی پیاده راه بوعلی شهر همدان مبتنی بر 
تحت تأثیر  تجاري، فرهنگی و خالقیت فضایی پیاده راه،

در  ي اقتصادي و تجاريهافرهنگ و تاریخ مکان و ارزش
. در کنار این یابدمعنا میگران،  یند تعامل بین کنشارف

و همچنین مطالعه بررسی محدودیت منابع  ،مفاهیم
مکان امري اساسی در واقعی ترجیحات و نظرات مخاطبان 
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یعنی،  خواهد بود. پیاده راه مکانتوسعه هدایت هویت 
تقویت هویت گردشگري، تجاري و پزشکی پیاده راه، 

کان، تقویت جریان سازي اجتماعی در رویدادپذیر کردن م
بر مبناي کارکردهاي راه فضایی پیاده  يسازشبکهفضا، 

فرهنگی، تفریحی و گردشگري، ارتقاء سطح خدمات 
ارتقاء سیما و منظر پشتیبان گردشگري، تدوین ضوابط 

بازآفرینی و احیاي ابنیه سنتی،  رویکردهاي پیاده، یابانخ
از جمله ...، نوسازي و  رویکرد يجارویکرد بهسازي به

ارزش در راستاي تواند یراهبردها و اقداماتی است که م
هاي محیطی فضاهاي پیاده، کمک یفیتکبرند و تقویت 

 ، خاطرهپویا، جذاب فضایی ،ینداخروجی این فرنماید. 
در اذهان کارکردهاي فرهنگی انگیزه، خوانا و برانگیزاننده 

که قابلیت  خواهد داشت پیاده راه به دنبال مخاطبان مکان
 فراهم ان و گردشگران راجذب مخاطببراي رقابت 

مدیریت بومی و محلی در پیاده راه سازد. این تصویر با می
اي مبتنی بر شرایط تاریخی و فرهنگی ارزش افزوده بوعلی،

. بدین کندتوسعۀ کیفیت محیطی را ایجاد میو همچنین 
رشد شاهد محیطی هاي ییداراو با در نظر گرفتن  ترتیب

گذاري، پاالیش عملکردي هاي سرمایه، انگیزهگردشگري
 آفرینیحول محور کارکردهاي فرهنگی و تفریحی، باز
گران  کالبدي، احیا و بهسازي، توانمندي و مشارکت کنش

 درونی مکان و در نهایت ارتقاء فرهنگ مکان خواهیم بود. 
راه  در راستاي تحقق مدل توسعۀ مکانی فوق در پیاده

کیفیت  :شامل منطقه این علی و الزم بوعلی توجه به شرایط
ها در فضاي پیاده راه ضروري يکاربردسترسی و تنوع 

. این بدان معناست که تا فضاي شهري موردنظر، است
و ایجاد تنوع  هایدسترسو  هاراهمسائل مربوط به کیفیت 

هاي مناسب را حل نکند، محیط براي ایجاد پدیده يکاربر
یري آماده نخواهد شد. بنابراین، حضور پذمحوري، یعنی 

موقعیت فضاهاي شهري از منظر قابلیت احداث پیاده راه، 
اي نیز دو مقوله: جذابیت ینهزمحائز اهمیت است. به لحاظ 

بصري و آسایش محیطی نقش مهمی در توسعه مکانی پیاده 
ي شهري دارا هستند که در زمینه جذابیت بصري، هاراه

مدرن،  و هاي سنتیيمعمارفضاي پیاده، تنوع  اییزیب
 دید به اطراف، اشرافیت و دلبازي خیابان آسمان، نمایانی
 مطلوبیت شب، در فضایی مسیر، جذابیت بودن سنتی

اي ینهزمبصري از جمله عوامل کیفی  غناي و نورپردازي
یري در فضاي پیاده را فراهم حضور پذبودن که موجبات 

وص آسایش محیطی نیز آرامش و کرده است. در خص
آسایش محیطی، امکان استراحت و گذران اوقات فراغت و 
تفریح، وجود تجهیزات و مبلمان شهري مناسب،  فضاي 

ین عوامل ترمهمسبز و درختان و در نهایت هواي خوب، از 
اي مساعد در قابلیت توسعه پیاده راه بیان شده است. ینهزم

فقدان روحیه مشارکت و همکاري البته در این میان دو عامل 
اي پیاده ینهزمهاي یتمحدودو همچنین کیفیت محیطی از 

ي هامؤلفه، اما در عین حال از الزامات و استراه مورد نظر 
 با همراه اجراي و توان به طراحییمتسهیل کننده امر توسعه 

اجتماعی اشاره کرد که به  فضایی و تعلق شمولی مردم، همه
، در راستاي تقویت پدیده محوري راهبردهاسهولت اجراي 

که براي تحقق هر توسعه مکانی نیاز  آنجا. از کنندیمعمل 
، استدر محیط  بسترسازساز و ینهزمبه ارائه راهبردهاي 

توسعۀ مکانی  بسترسازساز و ینهزمبراین اساس راهبردهاي 
یابان در خدر پیاده راه شامل سه مقوله: حشو زوائد موجود 

هاي شهري یرساختزاظ سیما و منظر شهري، توسعه به لح
سازي براي آسایش محیطی ینهزمبراي حضور همگانی و 

. اما راهبردهاي توسعه استکاربران در پیاده راه مورد نظر 
نیز شامل: تحقق فضاي شهري خالق در پیاده راه، برندسازي 

  .استشهري 
 مچند پیشنهاد مه توانیم کلیطور بهبراین اساس و 

بوعلی شهر  راه راستاي توسعۀ مکانی پیاده در را زیر
همدان با توجه به پدیده محوري مورد نظر یعنی ارتقاء 

  یري به شرح زیر در نظر گرفت. حضور پذهویت مکانی و 
احیاء و بازآفرینی ابنیه تاریخی با هویت در  قالب القاء  

هاي جاذب و متنوع فرهنگی، خدماتی و يکاربر
 طول پیاده راه گردشگري در

ارتقاء سیما و منظر پیاده راه مورد نظر و توجه به خط  
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یت، مصالح بومی، تراکم با هوي هاجدارهآسمان، 
 مناسب

ي جدید و کنترل وسازهاساختارائه ضوابط و مقررات  
یراصولی در فرایند غگرایی و مداخالت اعمال سلیقه

 توسعه پیاده راه

نفوذان در فرایند يذامکان بستر مشارکت ذینفعان و  
اداره و مدیریت کیفی محیطی در راستاي حفظ و 

 توسعه پیاده راه 

یري اقشار مختلف اجتماعی در پیاده حضور پذامکان  

راه و ارتقاء امنیت محیطی مکان براي حضور کودکان، 
حرکتی و  قشر  –جسمی  توانانکمسالمندان، بانوان، 

و  جوان با درنظرگرفتن شرایط جسمی، فرهنگی
 در مکان.  هاآناجتماعی 

عمومی متناسب با  ونقلحملدر نظرگرفتن سیستم  
شأنیت فضا براي تسهیل افراد ناتوان مراجعه کننده به 

یري افراد سالمند از خدمات پزشکی گبهرهپیاده راه و 
 مسیر مورد نظر.
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