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تاریخ دریافت - 1397/05/19 :تاریخ پذیرش1397/12/27 :
چکیده:
هدف این پژوهش ،ارزیابی ابعاد و شاخصهای مؤثر بر سرزندگی پیاده راه فرهنگی رشت از دیدگاه
استفادهکنندگان میباشد .روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع انجام توصیفی– پیمایشی است.
ابعاد و شاخصهای سنجش سرزندگی با استفاده از مطالعات کتابخانه و تحقیقات پیشین انتخاب گردید سپس با
استفاده از پرسشنامه اقدام به گردآوری نظرات شهروندان شد .جامعه آماری در این تحقیق نامحدود بوده که با
استفاده از روش بررسی جامعه نامحدود ،حجم نمونه در این تحقیق  233نفر انتخاب گردید .روش تحلیل،
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در نرمافزار لیزرل است .نتایج نشان میدهد که در بعد کالبدی،
شاخص های جذابیت و راحتی بیشترین ضریب را دارند و بعد از آنها ،شاخصهای ایمنی ،خوانایی و دسترسی
قرارگرفته اند .در بعد اجتماعی شاخص جامعیت ،شاخص تعامالت ،شاخص امنیت و شاخص عدالت به ترتیب
بیشترین تأثیر را دارند و شاخصهای کیفیت ،تراکم فعالیتها و تنوع فعالیت ها به ترتیب بیشترین تأثیر را در بعد
فعالیت دارند .بر مبنای عوامل به دست آمده میتوان گفت ،طراحی شهری انسانمحور و رهایی از اغتشاش
بصری و نیز اختصاص مبلمانهای مناسب جهت سکون و نظاره فضا به عنوان یک حلقه مفقوده در برنامهریزی
فضاهای عمومی به خصوص پیادهراهها است.
کلیدواژهها :فضای شهری ،پیادهراه ،سرزندگی ،تحلیل عاملی تاییدی ،رشت.
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Abstract
The purpose of this research is to evaluate the effective dimensions and indicators of
Rasht walkway vitality from the perspective of users. The research method used in
this study in terms of the objectives is applied and in terms of the type is descriptivefield survey. The dimensions and the indicators of vitality assessing have been
selected based on library studies and literature review and then citizens' views have
been gathered by questionnaire. Statistical population was unlimited and sample size
had been chosen 233 individual by unlimited population method. Data analysis
method was second step of confirmatory factor analysis in Lisrel software. Results
indicate that in dimension of physical view, attractiveness and comfort ability
indicators have the highest ratio, safety, readability and accessibility indicators have
next place, respectively. In dimension of social view integrity, transaction, security
and equity respectively, have the most impact and in dimension of activity, density
and diversity of activities had the most impact.
Keywords: Vitality, Lively Streets, Walkway, Confirmatory Factor Analysis, Rasht
County.
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مقدمه و بیان مسئله
از اواخر دهه  1960در نتیجه افزایش مشکالت مراکز شهری همچون ازدحام ترافیک ،افزایش
آمار تصادفات ،افول و تخریب بافتهای باارزش شهری ،افول ارزشهای بصری ،مشکالت
دسترسی به خدمات ،کمبود فضای پارکینگ خودرو و همچنین تأثیرات وسیع به وضع روانی و
ذهنی مردم موجب گردید که واکنشهای گستردهای علیه سلطه حرکت سواره و کاهش
تحرکات پیاده در شهرهای جهان به وجود آید (سبحانی .)11 :1393 ،روندی که به رغم
تالشهای برنامهریزان تا به امروزه به جهت گسترش افسارگسیخته شهرنشینی و تداوم
شهرسازی ماشینمحور ،همچنان ادامه دارد (رشید و همکاران .1)2-3 :2017 ،متاسفانه با توجه
به پیشرفت در حمل و نقل و همچنین افزایش وابستگی به خودروها و موتورسیکلتها،
ماهیت خیابانها به عنوان فضای عمومی تحت تأثیر قرار گرفته است بهگونهایی که در
خیابانها دیگر جای امنی برای عابرین پیاده نیست .به بیان دیگر میتوان گفت امروزه فضای
عمومی به وسایل نقلیه اختصاص پیدا کرده و عابرین پیاده دیگر کاربران اصلی قلمداد
نمیشوند.
فضاهای عمومی خود دارای انواع متنوعی به صورت بسته و باز ،شامل :خیابان ،مراکز
خرید ،ایستگاههای قطار ،پیادهراهها ،کافه و پارک هستند (رشید و همکاران2-3 :2017 ،؛
دیکون9-14 :2013 ،2؛ جکوبز)107 :1996 ،3؛ اما شاید خیابان و پیادهراه به عنوان در دسترس-
ترین فضای عمومی از اهمیت ویژهای برخوردارند .و از همینروست که در بررسی ابعاد و
زوایای این فضاها همواره این سواالت مطرح است که چرا سرزندگی فضاهای عمومی مهم و
دارای اهمیت است؟ چرا سرزندگی پیاده راه های شهری اهمیت دارد؟ بودن یا نبودن
سرزندگی چه مسائلی ایجاد می کند؟ و ...
در باب اهمیت فضاهای عمومی میتوان گفت ،شهر (به تعبیر مدرنیستها) صرفاً
خالصه شده در کالبد نیست بلکه آنچه در طراحی شهری مبنای اساسی است ،انسان است.
انسان در زندگی روزمره خود نیازمند استفاده ار عرصههای عمومی چون پیادهراهها جهت
خرید ،پیادهروی ،گذران اوقات فراغت ،تردد کاری و  ...است لذا در کنار خانه به عنوان
خصوصیترین عرصه زندگی در شهر ،شهروندان نیازمند گذران زمان خود در فضاهایی را
دارند که بخش جداییناپذیر و بدیهی بافت و ساخت شهر است .از آن جایی که زندگی

1 Rashid and et al
2 Deacon
3 Jacobs
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عمومی در فضاهای عمومی شهری در مجموعهای از اشکال و عملکردهای متنوعی رخ
میدهد ،به این ترتیب فضاها باید قادر باشند رفتار و فعالیتهای گوناگون مانند خرید،
پیادهروی ،گفتگو ،استفاده از امکانات برای سرگرمی ،استراحت یا حتی گذراندن زمان به عنوان
فعالیتهای روزانه ،و همچنین جشنهای دورهای و رویدادهای فرهنگی و هنری را شامل
شوند .در این راستا سرزندگی در قلمرو شهری یک کیفیت مهم است (جالالدینی و اکتای،
 ،1)664-667 :2012زیرا افزایش سرزندگی قابلیت مکان را جهت ارائه تنوعی از عملکردها و
فعالیتهای مختلف باهدف ایجاد تجربیات و تعامالت اجتماعی مختلف بهگونهای که امنیت،
برابری و راحتی را برای همه استفادهکنندگان تأمین کند ،افزایش میدهد (بمانیان و
شهبازی .)58 :1395،پر واضح است ،فقدان این مهم به معنی ظهور شهری با حداقل
استانداردهای زیست و نیز سرزندگی است.
برای دستیابی به فضایی عمومی پایدار به طور عام و پیادهراه ،پیادهپذیر در درجه اول
نیازمند توجه به ابعاد و مقیاس انسانی در طراحی است .با توجه به اینکه بخشهای مختلف
شهری دارای عملکردهای متفاوت بوده که برای اهدافی خاص در نظر گرفته شدهاند .عدم
درک برنامهریز شهری از نیاز مردم در توسعه فضای شهری باعث میشود محیط ساختهشده
نتواند رابطه دوستانهای با کاربران برقرار نماید (عبدالرحمن و همکاران .2)624 :2015 ،آنچه
در این مجمل به اختصار مورد توجه قرار گرفت را میتوان به طور خالصه اینگونه ذکر کرد
که پیادهراهها به عنوان بخش جداییناپذیر زندگی در عرصه عمومی شهری ،مقوم نشاط و
سرزندگی بوده و این مهم به شرط توجه به الزامات انسانمحور در طراحی آن دارد.
در این خصوص شهرداری رشت در بستر رویکرد روح بخشی به بافت مرکزی شهرها،
اقدام به ایجاد پیادهراه در مرکز شهر کرده است .قرارگیری پیادهراه در مرکز شهر و دسترسی
مناسب به آن ،فضای مناسب برای حضور شهروندان و تعامالت بهوجود آورده است.
شکلگیری چنین فضایی نیازمند شاخصها و معیارهای الزم برای جذب شهروندان است.
بررسی معیارها و شاخصهای مؤثر بر سرزندگی این محیط و حضور فعال شهروندان در بهبود
کیفیت این محیط و سایر محیط های مشابه ضروری است .بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی
ابعاد و شاخصهای مؤثر بر سرزندگی پیادهراه فرهنگی رشت از دیدگاه استفادهکنندگان است.

1 Jalaladdini and Oktay
2 Abdul Rahman et al
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مبانی نظری
خیابان و فضای شهریدر برنامهریزی شهری فضای عمومی به عنوان فضای باز شامل خیابانها ،پارکها ،مناطق
تفریحی ،میادین را شامل میشود (رشید و همکاران2-3 :2017 ،؛ دیکون9-14 :2013 ،؛
جکوبز107 :1996 ،؛ عباسیان .)2016 ،1در واقع فضاهای عمومی جایی هستند که زندگی
اجتماعی در آنها اتفاق میافتد که به موجب آن ارزشهایی را نیز برای مناطق همجوار خود
ایجاد کرده و به ایجاد حس مکان نیز کمک شایانی میکنند .در این خصوص فرانسیس تیبالدز
( )1992:1فضای عمومی را به عنوان «تمام بخشهای بافت شهری که مورد دسترسی کالبدی و
بصری باشد» تعریف میکند .در واقع به نوعی میتوان گفت فضاهای عمومی فضایی است که
با غریبهها به اشتراک گذاشته میشوند (افرادی که بستگان ،دوستان و آشنایان نیستند) .از آن
جایی که خیابانها و میدانها بخشی از فضای عمومی هستند ،نقش مهمی (از نظر ارتباطات،
هویت و جهتگیری در داخل و بین محالت) در ساختار شهری ایفا میکنند (رشید و
همکاران )2-3 :2017 ،آنها شامل مسیرهایی هستند که امکان حرکت افراد و کاال را فراهم می-
آورند ،و فضایی برای اجتماع مردم و ایجاد سایر فعالیتهای عمومی نیز هستند .از لحاظ
تاریخی نیز خیابانها به دالیل مختلف نقش مهمی را در سیاستهای شهرسازی ایفا کردهاند ،از
جمله آن میتوان :ایجاد فضایی برای دیدار و مالقات ،بستری برای اعتراضات سیاسی ،مکانی
برای ایجاد بازارها و نمایشگاهها را مثال زد (سیوام و کاروپانان.2)1-2 :2013 ،
از آنجاییکه در برنامهریزی مدرنیستی در خصوص طراحی خیابانها تمرکز بر الزامات
خودروها به جای توجه به انتظارات عابرین پیاده است ،بسیاری از شهرها فاقد کیفیت زندگی
هستند (عباسیان .)2016 ،تغییر الگوهای کار ،ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی و بهطورکلی تغییر
شیوه زندگی ،احساس نیاز به خروج از زندگی روزمره و تفریح و سرگرمی را در ساعات
دیرتری از شبانهروز و خارج از ساعات کار در ساکنان شهرهای امروز ،روزبهروز افزایش می-
یابد .از طرفی احیاء و سرزندگی محیطهای شهری و حفظ و پویایی شهرها نیازمند حضور
هرچه بیشتر ساکنان آنها در فضاها و مراکز شهری و تعامالت اجتماعی آنها بـا یکدیگر
است(معینی .)8 :1390،سرزندگی در فضاهای عمومی شهری اشاره به فضایی امنتر ،مطلوبتر
و جذابتر دارد که باعث ایجاد توانایی انتخاب گزینههای بیشتری برای فعالیتهای اجتماعی
و فرهنگی میشود (جالالدینی و اکتای.)664-667 :2012 ،
1 Abbasian
2 Sivam and Karuppannan
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اینهمه باعث به وجود آمدن مفهومی به نام »شهر 24ساعته« شده که درواقع به تشویق
فعالیتهای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و عمدتاً بر پایه فعالیتهای گذران اوقات
فراغت ،در ساعات بیشتری از شبانهروز توجه دارد .باید در نظر داشت که خیابانها و آرایش
آنها بازتاب جوامعی هستند که آنها را به وجود آوردهاند (معینی.)8 :1390،
از این رو در دههها ی اخیر ،فضای عمومی به مکانی برای تمرکز جامعه شناسان،
جغرافیدانان ،دانشمندان علوم سیاسی ،همراه با طراحان شهری که مأموریت یافتند سالمتی
مکانها عمومی در شهرها را ایجاد کنند مورد بررسی قرارگرفته است (جالالدینی و اکتای،
.)664-667 :2012
 مفهوم پیادهراه و سرزندگی پیادهراههابه طورکلی پیاده راهها ،به نواحی یا معابری که انحصاراً در اختیار افراد پیاده قرار میگیرد و
وسایل نقلیه موتوری تنها به منظور دسترسی و سرویسدهی ضروری حق ورود به آن را دارند،
اطالق میشوند و میتوانند شامل یک یا چندین معبر باشند .پیادهراهها کامالً متمایز از پیاده-
روها هستند (تاجر و همکاران .)83 :1393 ،در این راستا یکی از عواملی که کیفیت زندگی در
مراکز شهری را تعیین میکند ،سرزندگی در فضاهای عمومی است .بنابراین سرزندگی خیابان-
ها به ویژه پیادهراهها نقش ویژهای در تحقق این امر دارد (فاریاس .1)2 :2012 ،در حقیقت
پیادهراهها اغلب امکانات رفاهی برای آرامش ،تفریح یا مجموعه گستردهتری از فعالیتها را
شامل میشوند .این فضا ممکن است با درختان ،گلها و آب منظرسازی شود .فوارهها
میتوانند کانون فعالیت کودکان بهعالوه بزرگساالن باشند .درواقع معابر پیاده ،معابری با
باالترین حد نقش اجتماعی هستند که تسلط کامل با عابر پیاده بوده ،این معابر میتوانند
بهصورت کوچه ،بازار ،بازارچه ،مسیری در میدان ،پارک یا فضای یک مجتمع شکل بگیرند و
بستری برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم آورند (مرتضوی .)19 :1390 ،مطالعات
اخیر حاکی از آن است که پیادهراهها ،جز عناصر مهم در اجزای خیابان هستند که باعث تشویق
در امر پیاده روی و درنتیجه آن سالمت همگانی ،تحریک رشد اقتصادی و افزایش تفریح و
سرزندگی در شهرها میشوند (بلج .2)13-14 :2012 ،از آنجایی که تجربه پیادهروی تاثیر
زیادی بر سرزندگی و به دنبال آن ایجاد فعالیتها و رفتارهای اجتماعی متنوعی دارد ،بنابراین
رویکرد اخیر شهرنشینی که از نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافته ،بهدنبال ایجاد پیادهراهها جهت
1 Farias
2 Belge
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تضمین سالمت شهرهاست (فاریاس .)2 :2012 ،از این رو ارتقاء کیفیت و سرزندگی در حال
تبدیلشدن به یک سناریو مهم در رقابتهای ملی ،منطقهای و حتی بینالمللی در میان شهرها
در فرایند جهانیشدن است (لوپز و کامانهو .1)751 :2013 ،سرزندگی کیفیتی است مشتمل بر
کیفیات متعدد و متنوع مانند عدالت ،برابری و  ...که به طور خالصه میتوان مطلوبیت ،نشاط و
زیستپذیری را به عنوان عناصر اساسی در تعریف سرزندگی دانست.
در تعاریفی از مونتگومری ( ،)1998سرزندگی پیادهراه ،اشاره به تعداد افراد پیاده (جریان
عابر پیاده) در زمانهای مختلف روز و شب ،تعداد رویدادهای فرهنگی و جشنها در طول
سال دارند است (جالالدینی و اکتای .)664-667 :2012 ،کرمونا معتقد است مکان سرزنده ،به
مکانی گفته میشود که در ارتباط با فعالیتهای غالبش بهخوبی استفاده میشود و به
کاربریهای مکمل اجازه رشد و گسترش میدهد ،در این مطالعات مهمترین ویژگی سرزندگی
میزان سازگاری یک خیابان با فعالیتهای غالب آن است (دادپور .)35 :1391،منظور از
سرزندگی توانایی ارایه فضا برای فعالیتهای مختلف برای کاربران (با زمینههای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) ،ایجاد تنوعی از تجارب و تعامالت اجتماعی است (سیوام و
کاروپانام .2)556 :2013 ،سرزندگی در قلمرو شهری یک کیفیت مهم است ،چراکه منجر به
کاهش جرم و افزایش منافع تجاری میشود ،تماشای مردم و فعالیتها باعث افزایش تعامالت
اجتماعی شده که به دنبال آن فرصتی برای تبادالت فرهنگی نیز پدید میآید (جالالدینی و
اکتای.)665-667 :2012 ،
لنگ 3به نقل از سوزان و هانری لنارد 4در سال  1987بیان میدارد ،یک مکان رفتاری را
میتوان به تعدادی مکان خرد رفتاری تقسیم کرد ،زندهبودن چنین مکانهایی به این بستگی
دارد که هر مکان خرد رفتاری چه رفتارهایی را تأمین میکند و گرایشهای مردم نسبت به آن
چه باشد .مکانهای اجتماع مردمی آنهایی هستند که فضای راحت نشستن ،نور خوب و
مالقات با افراد دیگر را امکانپذیر سازد و مکانهایی برای فعالیت در آنها وجود داشته باشد.
بنابراین ایجاد سرزندگی میزان سازگاری بین محیط و فعالیتهایی نظیر مالقات با دیگران،
تماشای مردم و خوردن ،تعریفشده است( .دادپور.)1391:35،
بر اساس آنچه که ذکر آن گذشت ،ازآنجاییکه در پیادهراهها همواره باید زندگی اجتماعی
در جریان باشد و سرزندگی از ویژگیهای اساسی و اصلی آن است (صفایی رینه و همکاران،
1 Lopes and Camanho
2 Sivam and Karuppannan
3 Lang
4 Lennard
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 )4 :1395کیفیتهای گوناگونی منجر به ایجاد سرزندگی در فضای پیادهراهها میشوند که در
زیر به قسمتی از آنها اشاره خواهد شد:
ایمنی (ایمنی اشاره به تمام راهها و عناصر الزم برای به حدقل رساندن احتمال وقوع
خطرات مختلف در هنگام پیاده روی مردم است) (فاریاس ،)1-14 :2012 ،دسترسی (عملکرد
اصلی پیادهراه سهولت عبور از مسیر برای عابرین پیاده و همچنین دسترسی مناسب به
ایستگاههای حمل و نقل عمومی مانند ایستگاههای اتوبوس ،راه آهن و  ...و پارکینگ است)
(فاریاس1-14 :2012 ،؛ کارلسون و همکاران ،)1187-1206 :2012 ،1جذابیت (رنجبر و
اسماعیلی83-93 :1389 ،؛ تاجر و همکاران ،)88-80 :1395 ،راحتی (بهمنظور جلوگیری از
مشکالت عمومی مربوط به پیادهراهها مانند پاکیزکی و نظافت ،امکانات راحتی نظیر نشستن و
( )...رنجبر و اسماعیلی83-93 :1389 ،؛ بمانیان و شهبازی ،)57-68 :1395 ،خوانایی (درک
فضا و سازمان فضایی) (رنجبر و اسماعیلی83-93 :1389 ،؛ صفایی رینه و همکاران:1395 ،
 ،)1-10امنیت (حضور طیفهای مختلف جامعه ،حضور منظم مأموران برقراری امنیت ،نظارت
اجتماعی) (فاریاس ،)1-14 :2012 ،جامعیت (حضور گروههای سنی و جنسی و قومی
مختلف ،تعداد زنان شرکتکننده در فعالیتها) (سیوام و همکاران ،2)1-13 :2013 ،عدالت
(داشتن حق انتخاب تغییر مکان ،داشتن حق انتخاب در ورود و خروج) (بمانیان و شهبازی،
 ،)57-68 :1395تعامالت اجتماعی (شامل ایجاد فضایی مناسب جهت برخوردهای اجتماعی و
مالقاتها) (صفایی رینه و همکاران1-10 :1395 ،؛ تاجر و همکاران88-80 :1395 ،؛ سیوام و
همکاران ،)1-13 :2013 ،تنوع فعالیت (حضور مراکز خرید و خردهفروشیها ،فعالیتهای
هنری و فرهنگی و اجتماعی ،اقتصاد و هنرهای محلی ،حضور دستفروشان ،رستورانها و
کافههای خیابانی) (فاریاس 1-14 :2012 ،؛ چارلسون و همکاران ،)1187 :2012 ،تراکم
فعالیت (شدت فعالیتها درون محیط ،شدت استفاده از یک فضا) (چارلسون و همکاران،
1187 :2012؛ مونتگومری )93-116 :1998 ،3و کیفیت (افزایش ساعت عملکرد فعالیتها،
جذاب و هیجانانگیز بودن فعالیتها ،تسهیالت و خدمات) (چارلسون و همکاران:2012 ،
1187؛ مونتگومری.)93-116 :1998 ،4

Carlson and et al

1
2

Sivam and et al
Montgomery
4
Montgomery
3
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به بیان دیگر شهر به عنوان یک موجود زنده متشکل از سه عنصر کلیدی تحت عنوان
محیط طبیعی ،محیط ساختهشده و انسان است .در این خصوص محیط طبیعی به عنوان بستر
(ظرف) محیط ساخته شده و انسان است و در عین حال محیط ساخته شده نیز به عنوان
بستری (ظرف) انسان و فعالیتهایش است .فضای عمومی به طور عام و نیز پیادهراهها به طور
خاص به عنوان یکی از اجزای محیط ساخته شده چنان که بر مبنای مقیاس انسانی طراحی
شده باشند ،زمینه سرزندگی و نشاط شهری را فراهم میآورند .بخش قابل توجهی از این مهم
در ارتباط نزدیک با ابعاد کالبدی که در باال به آن اشاره شد .لذا پایداری عرصههای شهری و
نیز دستیابی به کیفیت زندگی بهینه و ایجاد شهری زیستپذیر در گرو تعامالت سازنده عناصر
طراحی است که همراه با تجربه زیسته شهروندان و ماهیت بخشی به فضا ،زمینه حیات پایدار
و نیز شکوفا را فراهم میآورد.
محدوده مورد مطالعه
پیادهراه رشت ،در بافت مرکزی شهر در محدوده میدان شهرداری و خیابانهای اطراف با
مساحت بالغبر بیستوشش هزار مترمربع ،طی دو فاز طراحی و اجراشده است .مجموعه میدان
شهرداری رشت که در اوایل دوره پهلوی احداثشده شامل کاخ شهرداری ،موزه پست و
ساختمان قدیمی هتل ایران است و این مجموعه بهنوعی نماد شهر رشت محسوب میشود .در
اطراف این مجموعه کانونهای مهم اقتصادی چون بازار و کانونهای فرهنگی مانند کتابخانه
ملی قرار دارد .فاز اول این پروژه شامل خیابان علم الهدی ،حدفاصل سبزهمیدان ،و میدان
شهرداری و فاز دوم شامل بر خیابان امام خمینی حدفاصل میدان شهرداری تا خیابان حاجیآباد
و دورتادور میدان شهرداری و بخشی از خیابانهای شریعتی و سعدی است .بیش از احداث
پیادهراه ،این محدوده از شلوغترین و پرترافیکترین نقاط شهر بوده و شهروندان همواره با
حجم عظیم خودرو در خیابانهای منتهی به میدان مواجه بودند .وجود مراکز اداری و تجاری
در این منطقه ،موجب ازدحام جمعیت در ساعات مختلف روز بوده و تداخل حرکت و سواره
اختالل درحرکت و جابجایی ایجاد میشود .مشکالت ترافیکی و پیامدهای حاصل از آن در
ابعاد گوناگون ضرورت تحول در سیستم حملونقل منطقه را تأکید مینمود و احداث پیاده راه
در این محدوده پاسخی در جهت حل این معضل بود .به دنبال ضرورت تحول در این منطقه،
پیادهراه فرهنگی اجرا شد و به بهرهبرداری رسید .این پروژه عالوه بر حل مشکالت حملونقلی
میتواند در تغییر نگرش ترافیکی جامعه نیز اثرگذار بوده و عاملی برای تشویق شهروندان به
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پیادهروی باشد .با اجرای این پروژه و حذف اتومبیل از این محدوده ،محیطی ایمن و عاری از
آلودگی صوتی برای مردم ایجادشده که میتواند محلی برای گذران اوقات فراغت ،خرید و
فرصتی در جهت ایجاد تعامالت اجتماعی افراد باشد .این مکان بهعنوان حوزهای امن میتواند
مکانی برای اجتماع تمامی گروههای سنی جامعه هم چون کودکان ،سالمندان و حتی افراد
ناتوان حرکتی باشد .این پیاده راه بهعنوان بستری برای رویدادهای هنری و فرهنگی مانند
سخنرانی خیابانی ،تئاتر و موسیقی و  ...بهخوبی کار میکند و در مناسبتهای مختلف مراسم
متنوعی در آن برگزار میگردد .ازاینرو پیادهراه میتواند عاملی برای ایجاد نشاط و سرزندگی
اجتماعی باشد (مبصر و شاهوردی)5 :1395 ،

شکل -1موقعیت پیاده راه فرهنگی رشت

روش تحقیق
پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی از نظر روش تحقیق توصیفی– پیمایشی است .متغیرهای
مناسب با استفاده از مطالعات کتابخانهای و تحقیقات پیشین انتخاب گردید (جدول شماره.)1
سپس با استفاده از پرسشنامه اقدام به گردآوری نظرات شهروندان در مورد وضعیت پیادهراه
شد .جامعه آماری در این تحقیق نامحدود بوده که با استفاده از روش بررسی جامعه نامحدود
که در زیر آمده است نمونه انتخاب گردید

2

)

𝜎 × 𝑍𝛼⁄2
𝜀

(=𝑛
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که در این رابطه:
 : Nحجم نمونه
: 𝑍𝛼⁄2مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان  90درصد
𝜎  :انحراف معیار
𝜀  :مقدار اشتباه مجاز که در پژوهش حاضر  8درصد در نظر گرفتهشده است.
محاسبات حجم نمونه برای تحقیق حاضر بهصورت زیر میباشد.

1.96 × 0.623 2
) = 233
0.08

(=𝑛

ازاینرو حجم نمونه در این تحقیق  233نفر میباشد.
برای تحلیل دادهها در این تحقیق تحلیل از تحلیل عاملی تأییدی که زیرمجموعه تحلیل
معادالت ساختاری میباشد با استفاده از نرمافزار  Lisrelانجامگرفته است.
تحلیل عاملی تاییدی تحلیلی است که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از
عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید .در این نوع ،انتظار میرود متغیرها چیدمان خاصی
داشته باشند .در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام
میکند .در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی را
بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک ،توصیف تبیین یا توجیه میکند .بهمنظور پی بردن به متغیرهای
زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعهای از دادهها از روش تحلیل عاملی استفاده میشود.
دادههای اولیه برای تحلیل عاملی ،ماتریس همبستگی بین متغیرها است .تحلیل عاملی،
متغیرهای وابسته از قبل تعیینشدهای ندارد .در تحلیل عاملی مرتبه اول ارتباط سنجهها با
شاخصها را میسنجیم و سپس در مدل اندازهگیری مرتبه دوم ارتباط شاخصها با سازه اصلی
تحقیق را به دست میآوریم .مدل عاملی مرتبه دوم را بهعنوان نوعی از مدلهای عاملی تعریف
میکنیم که در آن عاملهای پنهانی که با استفاده از متغیرهای مشاهدهپذیر اندازهگیری میشوند،
خود تحت تأثیر یک متغیر زیربناییتر و به عبارتی متغیر پنهان ،اما در یک سطح باالتر قرار
دارند (صادقپور و مرادی .)206 :1389 ،بهعبارتدیگر مدلهای عاملی مرتبه دوم هنگامی
مطرح میشود که عاملهای مرتبه اول بهوسیله ساختار عاملی رتبه باالتر تبیین میشوند
(اسفیدانی و محسنین.)92 :1392 ،
با مطالعات صورت گرفته از خیابان و فضاهای شهری میتوان اصول کلی حاکم بر
خیابانها سرزنده را وابسته به زمینه اجتماعی ،اقتصادی(فعالیتی) و زیستمحیطی مطرح کرد.
رسیدن بهجایی که افراد با انتخـاب آزادانـه بتواننـد در اجتمـاع حضورداشته باشند و نیازهای
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اجتماعی خود را با حضور در فضا تأمین کنند .در این حال کسانی که در این خیابان فعالیت
تجاری دارند ،مطمئن هستند که از سرمایه آنها پشتوانه محکمـی حمایـت میکند کـه ایـن
پشتوانه دولت و مردمی هستند که در آنجا حضـور دارنـد .همچنـین کلیـه فعالیتهای در
راسـتای حمایت از محیطزیست و در جهت کاهش انواع آلودگیها مانند آلودگی هوا ،آب،
زیستمحیطی ،صوتی ،بصری و در جهت کمتر کردن تأثیر بر روی شهروندان است.
جدول  -1ابعاد و شاخصهای تحقیق

ابعاد

فاریاس2012 ،

رنجبر و اسماعیلی1389 ،

چارلسون و همکاران2012 ،

تاجر و همکاران1394 ،

صفایی رینه و همکاران1395 ،

بلج2012 ،

یارو2009 ،
1

کالبدی

امنیت

سمواتی2013،

خوانایی

*

بنتلی و همکاران1392 ،

راحتی

*

مونتگومری1998،

جذابیت

*

قربانی نیا 1389

دسترسی

*

*

ا

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

اجتماعی

جامعیت

*

*

*

*

*

عدالت

*

تعامالت

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اجتماعی
تنوع
فعالیتی

فعالیت
تراکم
فعالیت
کیفیت

بمانیان و شهبازی1395 ،

ایمنی

*

*

شاخصه

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

یافتههای تحقیق
بهمنظور سنجش سرزندگی در پیادهراه فرهنگی رشت همانطور که در بخش روش تحقیق بیان
شد از بعد کالبدی با شاخصهای ایمنی ،دسترسی ،جذابیت ،راحتی ،خوانایی ،بعد اجتماعی با
شاخصهای امنیت ،جامعیت ،عدالت و تعامالت اجتماعی و بعد فعالیتی با شاخصهای تنوع
فعالیتها ،تراکم فعالیتها ،کیفیت استفاده شده است .با استفاده از گویههای مربوط به این هر

1 Yaro
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شاخص پرسشنامهای تدوینشده است و بهصورت تصادفی از استفادهکنندگان از خیابان تکمیل
گردید .به رغم تنوع در سنین پاسخدهندگان ،عموم افراد پاسخدهنده در رده سنی بین  20تا 40
بودند و سعی شده به طور مساوی هر دو جنس مورد پرسش قرار گیرند .در خصوص مدرک
تحصیلی نیز عموم افراد دارای مدرک دیپلم و باالتر را بودهاند .بهمنظور تحلیل دادهها و تعیین
اثر هریک از شاخص ها بر میزان سرزندگی خیابان از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در
نرمافزار لیزرل بهره گرفته شد .لیزرل یا مدلیابی معادالت ساختاری یکی از آزمونهای پیشرفته
آماری و از خانواده رگرسیون چندمتغیره است .لیزرل همان تحلیل عاملی تأییدی است که
اساساً یک روش آزمون فرضیه محسوب میشود .لیزرل این مطلب را که آیا نشانگرهایی که
برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون درنظر گرفته شدهاند :واقعاً معرف آنها هستند یا نه ،را
میآزماید .همچنین مشخص مینماید که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده
متغیر مکنون هستند (هومن .)17 :1384 ،با توجه به مطالب بیانشده ،ابتدا بعد کالبدی با
شاخصهای ایمنی ،دسترسی ،جذابیت ،راحتی ،خوانایی مورد ارزیابی قرار گرفت .خروجی
تحلیل عاملی مرتبه دوم در شکلهای شماره 2و شماره 3و جدول 2ارائهشده است .برای
شاخص ایمنی سنجههای نورپردازی مناسب ،تمهیدات انتظامی ،برای شاخص دسترسی
سنجههای نفوذپذیری ،قابلیت پیادهروی ،وضعیت ترافیک ،وضعیت حملونقل عمومی ،وجود
پارکینگ ،برای شاخص جذابیت سنجههای زیبایی بصری چ از لحاظ منظر طبیعی  ،زیبایی از
لحاظ منظر انسان ساخت ،برای شاخص راحتی سنجههای پاکیزگی و نظافت ،امکانات راحتی
نظیر نشستن ،آلودگیهای صوتی و برای شاخص خوانایی سنجههای درک سازمانیابی فضا،
درک آنچه در آنجا میگذرد استفاده شده است.
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شکل  -2مدل اندازهگیری بعد کالبدی در حالت ضرایب استاندارد

با توجه به شکل شماره  2میتوان گفت ضرایب استاندارد بهجز گویههای  d1و r3
بیشتر از  0.5بهدستآمده است .میتوان گفت که در بعد کالبدی ،شاخصهای جذابیت و
راحتی بیشترین ضریب را دارند و بعد از شاخصهای ایمنی ،خوانایی و دسترسی
قرارگرفتهاند .در شکل شماره  3اعداد معناداری مدل اندازهگیری بعد کالبدی مشخص است.

شکل  -3مدل اندازهگیری بعد کالبدی در حالت اعداد معناداری

طبق شکل شماره 3میتوان بیان کرد مقدار  t-valueتمام شاخصها و گویه ها باالتر از
 1/96بهدستآمده است بنابراین معناداری آنها تائید میشود .در جدول  2سایر شاخصهای
برازش مدل اندازهگیری بعد کالبدی ارائهشده است.
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جدول :2آزمون برازش مدل اندازهگیری بعد کالبدی

2

شاخصها

GFI

RFI

IFI

CFI

NFI

NNFI

RMSEA

معیار

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

>0.08

χ
𝑓𝑑
بین  1تا 3

مشاهدهشده

0.93

0.91

0.95

0.95

0.92

0.94

0.068

2.74

نتیجه برازش

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

با توجه به جدول شماره 2نتیجه تمام شاخصهای برازش مدل مناسب و مورد تائید
میباشد .سپس بعد اجتماعی که شامل شاخصهای امنیت ،جامعیت ،عدالت و تعامالت
اجتماعی است .با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی میزان تأثیر هر یک از شاخصها مورد
ارزیابی قرار گرفت .نتیجه مدل اندازهگیری در شکلهای شماره  4و شماره  5و جدول 3
مشاهده میشود .برای بررسی شاخص امنیت از سنجههای حضور طیفهای مختلف جامعه،
حضور منظم مأموران برقراری امنیت ،نظارت اجتماعی ،برای شاخص جامعیت از سنجههای
گروههای سنی و جنسی و قومی مختلف ،تعداد زنان شرکت کننده در فعالیتها ،برای

حضور
شاخص عدالت از سنجههای داشتن حق انتخاب تغییر مکان ،داشتن حق انتخاب در ورود و
خروج و برای شاخص تعامل اجتماعی از سنجههای فضای مناسب جهت مالقات دوستانه و
برخوردهای اجتماعی ،حضور گروهی مردم بهره گرفته شد.

شکل -4مدل اندازهگیری بعد اجتماعی در حالت ضرایب استاندارد

طبق شکل شماره میتوان گفت در بعد اجتماعی ،شاخص جامعیت با ضریب ،1شاخص
تعامالت با ضریب  ،0.95شاخص امنیت با ضریب 0.87و شاخص عدالت با ضریب 0.82
درصد به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند.
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شکل  -5مدل اندازهگیری بعد اجتماعی در حالت اعداد معناداری

شکل شماره  5بیانگر این مطلب است که مقدار  t-valueتمام شاخصها و گویهها در
بعد اجتماعی باالتر از  1/96بهدستآمده است بنابراین معناداری آنها تائید میشود .در جدول
 3سایر شاخصهای برازش مدل اندازهگیری بعد اجتماعی مالحظه میشود.
جدول :3آزمون برازش مدل اندازهگیری بعد اجتماعی

2

χ
𝑓𝑑
بین  1تا 3

شاخصها

GFI

RFI

IFI

CFI

NFI

NNFI

RMSEA

معیار

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

>0.08

مشاهدهشده

0.93

0.96

0.98

0.98

0.97

0.97

0.071

1.67

نتیجه برازش

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

جدول شماره  3حاکی از این مطلب است که شاخصهای برازش وضعیت مناسب و
مورد تأییدی دارند.
همچنین بهمنظور بررسی تأثیر شاخصهای تنوع فعالیتها ،تراکم فعالیتها ،کیفیت بر
متغیر پنهان فعالیت از تحلیل عاملی مرتبه دوم در نرمافزار لیزرل استفاده شد .تحلیل عاملی
مرتبه تبیینکننده تأثیر هریک از شاخصها در متغیر مکنون میباشد .نتایج این بررسی در
شکلهای شماره  6و شماره  7و جدول  4ارائهشده است.
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شکل  -6مدل اندازهگیری بعد فعالیت در حالت ضرایب استاندارد

نتیجه اندازهگیری مدل بعد فعالیت بدینصورت میباشد که شاخصهای کیفیت ،تراکم
فعالیتها و تنوع فعالیتها به ترتیب بیشترین تأثیر را مدل مکنون فعالیت دارند.

شکل  -7مدل اندازهگیری بعد فعالیت در حالت اعداد معناداری

شکل شماره معناداری  7اعداد مدل اندازهگیری را نشان میدهد .مدل اعداد معناداری به
این دلیل ارائه می شد که بدانیم آیا رابطه بین سازه و بعد و بعد و مؤلفه معنادار است یا خیر.
مدل اعداد معناداری یا همان  ،T-valueمیزان معنادار بودن هریک از پارامترها را نشان
میدهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدر مطلق  1/96باشد .پارامترهای مدل معنادار هستند.
همانطور که در شکل  7مشاهده میشود کلیه اعداد معناداری مربوط به ابعاد اصلی مدل
معنادار شدهاند .زیرا عددی معناداری آنها بزرگتر از  1/96است .بنابراین تمامی گویه ها و
شاخصها در قالب متغیر مکنون معنیدار است .سایر شاخصهای برازش مدل در جدول
شماره  4بیانشده است.
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جدول :4آزمون برازش مدل اندازهگیری بعد فعالیت

2

GFI

RFI

IFI

CFI

NFI

NNFI

RMSEA

معیار

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

>0.08

χ
𝑓𝑑
بین  1تا 3

مشاهدهشده

0.91

0.94

0.98

0.98

0.97

0.97

0.073

2.74

نتیجه برازش

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

شاخصها

جدول شماره  4بیانگر این مطلب است که شاخصهای برازش وضعیت مناسب و مورد
تأییدی دارند .شاخص جذابیت با گویههای زیبایی بصری چه ازلحاظ منظر طبیعی  ،زیبایی
ازلحاظ منظر انسانساخت در پیاده راه فرهنگی رشت بیشترین اهمیت را در حضور شهروندان
در این پیاده راه دارد.
نتیجهگیری
توسعه حملونقل غیرموتوری در کالنشهرها بهعنوان یک راهکار جایگزین برای تغییر الگوی
تقاضای سفرهای شهری ،کاهش سهم سفرهای خودرویی ،کاهش بار ترافیکی در معابر،
افزایش راندمان سامانه حملونقل همگانی ،بهبود کیفیتهای زیستمحیطی و همچنین ارتقای
سطح مردمداری است .دستاوردهایی که بهطور مستقیم عالوه بر تأثیر بر کیفیت زندگی ،بر
سالمت اجتماعی و گسترش مفهوم همسایگی تأثیرگذار خواهد بود .پیادهراهها بهعنوان یکی از
پویاترین فضاهای شهری متناسب با اشکال مختلف پیادهروی و بسترهای متفاوتی که در آن
قرارگرفتهاند ،کارکردهای متفاوت مییابند .این فضاهای شهری بهواسطه نقشهای اجتماعی-
فرهنگی ،افزایش سرزندگی عمومی ،ارتقا کیفیت محیطی و گسترش کاربریهای مختلط،
میتوانند موجب امنیت برای گروههای آسیبپذیر جامعه ،محافظتکننده از بافتهای باارزش
تاریخی ،بستر تفریح و سرگرمی و  ...بوده ،به یکی از ابزارهای مؤثر شهر انسانمدار تبدیل
گردند .در بستر این رویکرد ،شهرداری رشت اقدام به ایجاد مسیرهای پیاده در بافت مرکزی
شهر رشت کرد تا هم از مشکالت ترافیکی محدوده بکاهد و هم سبب ایجاد فضای برای
حضور شهروندان گردد.ارزیابی وضعیت پروژههای شهری و سنجش رضایت شهروندان و
بررسی مهمترین عوامل در کیفیت این فضاها در بهبود کیفیت این فضاها کمک شایانی میکند.
بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی به بررسی وضعیت ابعاد و شاخصهای
مؤثر بر سرزندگی پیاده راه فرهنگی رشت پرداخته شد .برای این منظور از سه بعد کالبدی،
اجتماعی و فعالیتی با  12شاخص و  34گویه استفاده گردید .نظرات  233شهروند با استفاده از
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پرسشنامه در ارتباط با این ابعاد جمعآوری گردید و وارد نرمافزار  SPSSشد سپس با استفاده
از تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار لیزرل تحلیل گردید .نتایج بیانگر این مطلب است که در
بعد کالبدی ،شاخصهای جذابیت و راحتی بیشترین ضریب را به دست آوردند و بعد از
شاخصهای ایمنی ،خوانایی و دسترسی قرارگرفتهاند .رابطه با شاخص دسترسی که ضریب
پایینتری نسبت به شاخصهای کالبدی نظر شهروندان به دست آورده است باید بیان کرد که
پیاده راه از طریق چندین قابلیت نفوذ دارد .تعدد این دسترسیها و نفوذپذیری بر کیفیت و
مطلوبیت این پیاده راه افزوده است و همچنین شکل دسترسیها با توجه به عدم وجود مانع و
همسطح بودن با سایر دسترسیها قابلیت دسترسی به تمامی فعالیتهای داخل آن را بهبود
بخشیده است .می توان گفت یکی از علل ضریب کمتر دسترسی در بعد کالبدی ،وجود پیاده
راه در مرکز شهر رشت است .با توجه به اینکه دسترسی به مرکز شهر قبل از ایجاد پیاده راه نیز
مناسب بود .بنابراین تغییر در ویژگیهای منظر و افزایش امکانات و جذابیتها سبب رضایت
شهروندان از این مکان شده است .در بعد اجتماعی شاخص جامعیت با ضریب ،1شاخص
تعامالت با ضریب  ،0.95شاخص امنیت با ضریب 0.87و شاخص عدالت با ضریب 0.82
درصد به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند .و شاخصهای کیفیت ،تراکم فعالیتها و تنوع
فعالیت ها به ترتیب بیشترین تأثیر را بعد فعالیت دارند .نتایج گویای این موضوع هستند که
شهروندان از وضعیت شاخصها رضایت دارند و شرایط شاخصها را در پیاده راه مطلوب
میبینند .با توجه به اینکه در بعد فعالیت بهویژه در بخش پیاده راه علم الهدی بیشترین
فعالیتها به کاربری تجاری اختصاص دارد باعث شده است تا نقش تجاری این محور بر نقش
اجتماعی و فرهنگی آن غالب باشد و این موضوع سبب شده شاخص تنوع فعالیتها ضریب
کمتری به دست آورد.
پروژه پیادهراه فرهنگی رشت بهصورت یک طرح دگرگونی در قلب بافت مرکزی و
تاریخی شهر اجرا شد .در حال حاضر این پروژه بهموجب کارکردهای زیستمحیطی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی باعث ارتقا کیفیت فضای شهری گشته است .با در نظر گرفتن
امکانات و تسهیالت بیشتر مانند توسعه و ساماندهی مسیرهای اطراف ،استفاده از وسایل
حملونقل پاک برای تردد افراد کمتوان در این محدوده مانند دوچرخه و ماشینهای برقی،
مبلمان مناسب ،نورپردازی مناسب و ...که بتواند نیازهای شهروندان را رفع نماید ،این پیاده راه
میتواند بهعنوان یک فضای شهری پایدار بهخوبی بیشازپیش نقش ایفا کند .این پیاده راه در
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مقایسه با گذشته آرامش بیشتری به پهنه مرکزی شهر بخشیده است .عابران در این فضا با
آرامیش بیشتری قدم میزنند و عالئم استرس و تعجیل کمتر در چهره آنان مشاهده میشود.
در خصوص تطبیق یافتهها با مطالعات پیشین میتوان نتایج و یافتههای این مقاله را با
مطالعات زیر همراستا دانست .در تحقیقی شاهیوندی و قلعهنویی ( )1392با عنوان بررسی
تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان شاخصهای دسترسی ،جذابیت،
ایمنی را در مسیرهای پیاده شهر اصفهان موردبررسی قرار دادهاند که نتیجه نشان داد که
وضعیت مسیرهای پیاده را ازنظر شاخصها ،متفاوت میباشد .در پژوهش عباس زاده و تمری
( )1392با عنوان بررسی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راهها
بهمنظور افزایش تعامالت اجتماعی ،مطالعه موردی :محورهای تربیت و ولیعصر تبریز به این
نتایج دست یافتند که در میان مؤلفههای کیفی ،مؤلفه نفوذپذیری که شامل شاخصهای
دسترسی و برخورداری آزمقیاس ارتباطات فضایی میباشد .بیشترین میزان رضایت شهروندان
را به دنبال داشته است .بنابراین نتیجه پژوهش همسو نمیباشد .بهطورکلی پژوهش عباس زاده
و تمری بیان کرد که مؤلفههایی مانند سرزندگی ،خوانایی ،ایمنی و امنیت و نفوذپذیری سبب
افزایش میزان حضور شهروندان در فضاهای پیاده محور شهر تبریز میشوند .رنجیر و رئیسی
( )1389در پژوهشی تحت عنوان کیفیت پیادهراههای شهری در ایران نمونه موردی :پیاده راه
صف (سپهساالر) تهران ،به این نتایج دست یافتند که از  11مؤلفه اصلی سازنده کیفیت در پیاده
راه صف 7 ،نوع مؤلفه تنوع ،انعطافپذیری ،پاکیزگی ،خوانایی و فرم و کالبد ،سرزندگی و
هویت در رده کیفی کم و خیلی کم 3 ،مؤلفه اصلی کارایی ،آسایش ،تمایز و تشخیص در رده
کیفی متوسط رو به پایین و مؤلفه دسترسی و نفوذپذیری در رده کیفی زیاد قرار میگیرند.
بنابراین از شاخصهای موردبررسی شاخص خوانایی با این پژوهش همسو میباشد .البته ذکر
این نکته ضروری است که هدف و نوع پرسش از شهروندان در این پژوهش متفاوت میباشد.
هدف پژوهش همانطور که بیان شد مشخص کردن تأثیر هریک از ابعاد و شاخصها بر میزان
سرزندگی پیاده راه فرهنگی رشت میباشد .بنابراین تعدادی از شاخصها قبل از ایجاد این
پیاده راه وضعیت مناسبی داشتهاند بنابراین اضافه کردن و ایجاد تمهیداتی سبب افزایش
سرزندگی و رضایت از این پیاده راه شده است .فخر و همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان
تعیین شاخصهای مؤثر در خلق مکانهای امن پیاده مدار جهت ارتقا تعامالت اجتماعی(نمونه
موردی :خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران) به این نتیجه دست یافتند که معیار عملکرد
با زیرمعیارهای مانند مکانیابی فعالیتهای جاذب جمعیت ،ایجاد کاربریهای و فعالیتهای
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شبانه در مجاورت مسیر پیاده ،افزایش مطبوعیت ،کیفیت و تنوع فضایی و ...بیشترین تأثیر را
در ایجاد مکانهای پیاده مدار دارند .بنابراین با نتیجه پژوهش حاضر همسو میباشد.
احمد پوراحمد و همکاران ( )1395در تحقیقی با عنوان بررسی تحلیل نقش پیادهراههای
شهری در ارتقای سرزندگی فضای شهری نمونه موردی :پیاده راه 17شهریور به این نتایج
دست یافتند که در بین ابعاد پیاده راه دسترسی بیشترین اهمیت را در سرزندگی داشته است .اما
وضعیت کیفیت کالبدی و امنیت اجتماعی در محدوده پیاده راه نامناسب است .در بین ابعاد
سرزندگی هم تعامل و حس مکان و ایمنی و امنیت نسبت به سایر شاخصهای وضعیت
بهتری دارند و ابعاد تنوع و جذابیت محیط و برد و دامنه پیاده راه نامناسب میباشند .بنابراین
بهجز شاخص دسترسی در پیاده راه  17شهریور ،سایر شاخصهای که با شاخصهای این
پژوهش همخوانی دارند وضعیت نامناسبی دارند.اکبری و داوودی( )1394در پژوهشی تحت
عنوان نقش پیاده مداری بر بهبود هویت رفتاری شهروندان در فضای شهر اسالمی (مطالعه
موردی :خیابان فردوسی سنندج) به این نتایج دست یافتند که مؤلفههای عمده فضاهای شهری
پیاده مدار؛ نشانهها ،خوانایی ،نفوذپذیری ،دسترسی راحت ،تنوع و پویایی ،سرزندگی ،حس
تعلق و خاطرهانگیزی مکان و مؤلفههای تأثیرگذار بر شهر اسالمی؛ تأمین امنیت ،سلسلهمراتب،
سیمای بناهای عمومی عدالت ،ارتباط معناداری با الگوی رفتاری و هویتمند شدن میزان حضور
شهروندان در فضاهای شهری پیاده محور دارند .در پژوهش صرافی و همکاران ( )1392با
عنوان بررسی سرزندگی در خیابان شهری (مطالعه موردی خیابان مسجد جامع یزد) به این
نتایج رسیدند که وجود مراکز خرید و ایمنی و امنیت بر ارتقای سرزندگی فضای شهری در
این سایت مؤثر است که با نتیجه این پژوهش در بررسی شاخص ایمنی در بعد کالبدی و
شاخص امنیت در بعد اجتماعی همسو میباشد .همچنین رشاد و شامقلی ( )1392در تحقیقی
با عنوان عوامل مؤثر بر سرزندگی پیادهراههای شهری خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیهبر
مفهوم پیاده راه به این نتایج دست یافتند که شاخصهای فضاهای جنبی ،امنیت ،تعامالت
اجتماعی و کیفیتهای محیطی در میزان حضور شهروندان تأثیرگذارند که با یافتههای این
پژوهش در سه بعد کالبدی ،اجتماعی ،فعالیتی همسو میباشد.
در پایان پیشنهادهای مناسب ارائه میگردد:
-

افزایش تنوع کاربریها در محدوده پیاده و با رعایت اصل سازگاری

-

بهسازی و نوسازی بناهای طبقات باال و افزایش کیفیت منظر پیاده راه

-

افزایش استفاده از آب و عناصر طبیعی در مبلمان پیاده راه

-

افزایش فعالیتهای شبانه ،برگزاری جشنوارههای بومی و محلی برای افزایش فعالیت
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-

برپایی نمایشگاههای صنایعدستی و سنتی

-

ایجاد سقفهای جمع شونده مناسب برای روزهای بارانی

-

ایجاد رواق و سایه برای المانهای نشیمن

-

چیدمان و مکانیابی مناسب برای مبلمانهای موجود

-

افزایش استفاده از رنگهای روشن و متنوع در بدنه ،کف و مبلمان

-

افزایش نورپردازی به منظور جذب جمعیت برای فعالیت شبانه
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