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 چکیده:

بر سرزندگی پیاده راه فرهنگی رشت از دیدگاه  مؤثری ها شاخصهدف این پژوهش، ارزیابی ابعاد و 

است.  یشیمایپ –یفیانجام توص نوعو ازنظر  یپژوهش ازنظر هدف کاربرد نیروش ا باشد. یم کنندگان استفاده

سپس با  دیانتخاب گرد نیشیپ قاتیبا استفاده از مطالعات کتابخانه و تحق ی سنجش سرزندگیها شاخصابعاد و 

ه با نامحدود بوده ک قیتحق نیدر ا ی. جامعه آمارشد رونداننظرات شه یاستفاده از پرسشنامه اقدام به گردآور

نفر انتخاب گردید. روش تحلیل،  233 قیتحق نیحجم نمونه در ا، جامعه نامحدود یاستفاده از روش بررس

دهد که در بعد کالبدی،  است. نتایج نشان می لیزرل افزار نرمییدی مرتبه دوم در تأاستفاده از تحلیل عاملی 

های ایمنی، خوانایی و دسترسی  ها، شاخص آنهای جذابیت و راحتی بیشترین ضریب را دارند و بعد از  شاخص

اند. در بعد اجتماعی شاخص جامعیت، شاخص تعامالت، شاخص امنیت و شاخص عدالت به ترتیب  قرارگرفته

ها به ترتیب بیشترین تأثیر را در بعد  ها و تنوع فعالیت های کیفیت، تراکم فعالیت بیشترین تأثیر را دارند و شاخص

محور و رهایی از اغتشاش توان گفت، طراحی شهری انساننای عوامل به دست آمده میفعالیت دارند. بر مب

ریزی های مناسب جهت سکون و نظاره فضا به عنوان یک حلقه مفقوده در برنامهبصری و نیز اختصاص مبلمان

 .ها استراهفضاهای عمومی به خصوص پیاده
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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 descriptive-

field 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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 و بیان مسئله مقدمه

افزایش مشکالت مراکز شهری همچون ازدحام ترافیک، افزایش در نتیجه  1960  از اواخر دهه

های بصری، مشکالت  های باارزش شهری، افول ارزش آمار تصادفات، افول و تخریب بافت

دسترسی به خدمات، کمبود فضای پارکینگ خودرو و همچنین تأثیرات وسیع به وضع روانی و 

سلطه حرکت سواره و کاهش  ای علیه های گسترده ذهنی مردم موجب گردید که واکنش

(. روندی که به رغم 11: 1393تحرکات پیاده در شهرهای جهان به وجود آید )سبحانی، 

ریزان تا به امروزه به جهت گسترش افسارگسیخته شهرنشینی و تداوم های برنامهتالش

متاسفانه با توجه  .1(2-3: 2017 همکاران، و دیرشدارد ) ادامهمحور، همچنان شهرسازی ماشین

ها، به پیشرفت در حمل و نقل و همچنین افزایش وابستگی به خودروها و موتورسیکلت

ایی که در گونهها به عنوان فضای عمومی تحت تأثیر قرار گرفته است بهماهیت خیابان

 توان گفت امروزه فضایها دیگر جای امنی برای عابرین پیاده نیست. به بیان دیگر می خیابان

عمومی به وسایل نقلیه اختصاص پیدا کرده و عابرین پیاده دیگر کاربران اصلی قلمداد 

 شوند.  نمی

فضاهای عمومی خود دارای انواع متنوعی به صورت بسته و باز، شامل: خیابان، مراکز 

؛ 2-3: 2017)رشید و همکاران،  ها، کافه و پارک هستندراههای قطار، پیادهخرید، ایستگاه

-راه به عنوان در دسترس؛ اما شاید خیابان و پیاده(107: 1996، 3؛ جکوبز9-14: 2013، 2دیکون

روست که در بررسی ابعاد و ای برخوردارند. و از همینترین فضای عمومی از اهمیت ویژه

 و مهم عمومی فضاهای سرزندگی زوایای این فضاها همواره این سواالت مطرح است که چرا

 نبودن یا بودن دارد؟ اهمیت شهری های راه پیاده سرزندگی راچ است؟ اهمیت دارای

 و ... کند؟ می ایجاد مسائلی چه سرزندگی

ها( صرفاً توان گفت، شهر )به تعبیر مدرنیستدر باب اهمیت فضاهای عمومی می

خالصه شده در کالبد نیست بلکه آنچه در طراحی شهری مبنای اساسی است، انسان است. 

ها جهت راههای عمومی چون پیادهروزمره خود نیازمند استفاده ار عرصهانسان در زندگی 

روی، گذران اوقات فراغت، تردد کاری و ... است لذا در کنار خانه به عنوان خرید، پیاده

ترین عرصه زندگی در شهر، شهروندان نیازمند گذران زمان خود در فضاهایی را خصوصی

ی بافت و ساخت شهر است. از آن جایی که زندگی ناپذیر و بدیهدارند که بخش جدایی

                                                           
1 Rashid and et al 
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ای از اشکال و عملکردهای متنوعی رخ عمومی در فضاهای عمومی شهری در مجموعه

های گوناگون مانند خرید، دهد، به این ترتیب فضاها باید قادر باشند رفتار و فعالیت می

 حتی گذراندن زمان به عنوان روی، گفتگو، استفاده از امکانات برای سرگرمی، استراحت یا پیاده

ای و رویدادهای فرهنگی و هنری را شامل های دورههای روزانه، و همچنین جشنفعالیت

)جالالدینی و اکتای،  شوند. در این راستا سرزندگی در قلمرو شهری یک کیفیت مهم است

و  لکردهاسرزندگی قابلیت مکان را جهت ارائه تنوعی از عم زیرا افزایش، 1(667-664: 2012

که امنیت،  ای گونه بهاجتماعی مختلف  ایجاد تجربیات و تعامالت باهدفمختلف  های فعالیت

دهد )بمانیان و  میتأمین کند، افزایش  کنندگان استفادهرا برای همه  برابری و راحتی

(. پر واضح است، فقدان این مهم به معنی ظهور شهری با حداقل 58: 1395شهبازی،

 یست و نیز سرزندگی است.استانداردهای ز

پذیر در درجه اول ، پیادهراهبرای دستیابی به فضایی عمومی پایدار به طور عام و پیاده

مختلف های  نیازمند توجه به ابعاد و مقیاس انسانی در طراحی است. با توجه به اینکه بخش

. عدم اند شده گرفته برای اهدافی خاص در نظر  که بودهشهری دارای عملکردهای متفاوت 

 شده ساختهمحیط  شود می شهری از نیاز مردم در توسعه فضای شهری باعث ریز برنامه درک

2(624: 2015)عبدالرحمن و همکاران،  دبا کاربران برقرار نمای ای دوستانهنتواند رابطه 
آنچه  .

کر کرد توان به طور خالصه اینگونه ذدر این مجمل به اختصار مورد توجه قرار گرفت را می

ناپذیر زندگی در عرصه عمومی شهری، مقوم نشاط و ها به عنوان بخش جداییراهکه پیاده

 محور در طراحی آن دارد.سرزندگی بوده و این مهم به شرط توجه به الزامات انسان

 در این خصوص شهرداری رشت در بستر رویکرد روح بخشی به بافت مرکزی شهرها،

راه در مرکز شهر و دسترسی در مرکز شهر کرده است. قرارگیری پیادهراه اقدام به ایجاد پیاده

جود آورده است. ومناسب به آن، فضای مناسب برای حضور شهروندان و تعامالت به

ها و معیارهای الزم برای جذب شهروندان است.  گیری چنین فضایی نیازمند شاخص شکل

های مؤثر بر سرزندگی این محیط و حضور فعال شهروندان در بهبود  بررسی معیارها و شاخص

های مشابه ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی  کیفیت این محیط و سایر محیط

 کنندگان است. راه فرهنگی رشت از دیدگاه استفادههای مؤثر بر سرزندگی پیاده شاخص ابعاد و
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 مبانی نظری

 خیابان و فضای شهری-

ها، مناطق ها، پارکریزی شهری فضای عمومی به عنوان فضای باز شامل خیاباندر برنامه

؛ 9-14: 2013 ؛ دیکون،2-3: 2017)رشید و همکاران،  شودتفریحی، میادین را شامل می

. در واقع فضاهای عمومی جایی هستند که زندگی (2016، 1؛ عباسیان107: 1996جکوبز، 

هایی را نیز برای مناطق همجوار خود افتد که به موجب آن ارزشاجتماعی در آنها اتفاق می

کنند. در این خصوص فرانسیس تیبالدز ایجاد کرده و به ایجاد حس مکان نیز کمک شایانی می

های بافت شهری که مورد دسترسی کالبدی و تمام بخش»( فضای عمومی را به عنوان 1992:1)

توان گفت فضاهای عمومی فضایی است که کند. در واقع به نوعی میتعریف می« بصری باشد

از آن  شوند )افرادی که بستگان، دوستان و آشنایان نیستند(.ها به اشتراک گذاشته میبا غریبه

ها بخشی از فضای عمومی هستند، نقش مهمی )از نظر ارتباطات، ها و میدانیابانجایی که خ

رشید و کنند )گیری در داخل و بین محالت( در ساختار شهری ایفا میهویت و جهت

-آنها شامل مسیرهایی هستند که امکان حرکت افراد و کاال را فراهم می (2-3: 2017همکاران، 

های عمومی نیز هستند. از لحاظ مردم و ایجاد سایر فعالیت آورند، و فضایی برای اجتماع

اند، از های شهرسازی ایفا کردهها به دالیل مختلف نقش مهمی را در سیاستتاریخی نیز خیابان

توان: ایجاد فضایی برای دیدار و مالقات، بستری برای اعتراضات سیاسی، مکانی جمله آن می

 .2(1-2: 2013)سیوام و کاروپانان،  ا را مثال زدهبرای ایجاد بازارها و نمایشگاه

ها تمرکز بر الزامات ریزی مدرنیستی در خصوص طراحی خیاباناز آنجاییکه در برنامه

خودروها به جای توجه به انتظارات عابرین پیاده است، بسیاری از شهرها فاقد کیفیت زندگی 

طورکلی تغییر  جمعیتی و اجتماعی و به های یژگیو تغییر الگوهای کار،(. 2016عباسیان، هستند )

به خروج از زندگی روزمره و تفریح و سرگرمی را در ساعات   احساس نیاز شیوه زندگی،

-میروز افزایش  روزبه روز و خارج از ساعات کار در ساکنان شهرهای امروز، دیرتری از شبانه

شهرها نیازمند حضور   و پویایی  شهری و حفظ های یطاز طرفی احیاء و سرزندگی مح د.یاب

ها بـا یکدیگر  هرچه بیشتر ساکنان آنها در فضاها و مراکز شهری و تعامالت اجتماعی آن

تر تر، مطلوب(. سرزندگی در فضاهای عمومی شهری اشاره به فضایی امن8: 1390)معینی،است

های اجتماعی فعالیتهای بیشتری برای تر دارد که باعث ایجاد توانایی انتخاب گزینهو جذاب

 (.664-667: 2012جالالدینی و اکتای، شود )و فرهنگی می
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درواقع به تشویق   که  شده»  ساعته 24شهر«  باعث به وجود آمدن مفهومی به نام همه ینا

گذران اوقات  های یتفعال یهاجتماعی و فرهنگی و عمدتاً بر پا های گوناگون اقتصادی، فعالیت

 یشها و آرا خیابانباید در نظر داشت که  روز توجه دارد. تری از شبانهدر ساعات بیش فراغت،

  (.8: 1390)معینی، اند ها را به وجود آورده هستند که آن یها بازتاب جوامع آن

ی اخیر، فضای عمومی به مکانی برای تمرکز جامعه شناسان، ها دههاز این رو در 

یت یافتند سالمتی مأمورجغرافیدانان، دانشمندان علوم سیاسی، همراه با طراحان شهری که 

جالالدینی و اکتای، است ) قرارگرفتهی بررس موردعمومی در شهرها را ایجاد کنند  ها مکان

2012 :667-664.) 

 

 هاراهندگی پیادهراه و سرزمفهوم پیاده -

 و گیردمی قرار افراد پیاده در اختیار انحصاراً که معابری یا نواحی به ،هاراه پیاده طورکلی به

 ،دارند آن را به ورود حق ضروری دهیسرویس و دسترسی تنها به منظور موتوری نقلیه وسایل

-پیاده از متمایز کامالً هاراهپیاده. باشند چندین معبر یا یک شامل توانندمی و شوندمی اطالق

(. در این راستا یکی از عواملی که کیفیت زندگی در 83: 1393)تاجر و همکاران،  هستند روها

-کند، سرزندگی در فضاهای عمومی است. بنابراین سرزندگی خیابانمراکز شهری را تعیین می

در حقیقت . 1(2: 2012، )فاریاس ای در تحقق این امر داردها نقش ویژهراهها به ویژه پیاده

را  ها فعالیت زا تری گسترده مجموعهاغلب امکانات رفاهی برای آرامش، تفریح یا  ها راهپیاده

 ها فوارهشود.  منظرسازیو آب  ها گل ،نت با درختاس. این فضا ممکن اشوند میشامل 

معابر پیاده، معابری با  . درواقعباشند ساالن بزرگ عالوههب نفعالیت کودکا نکانو توانند می

 توانند میبر پیاده بوده، این معابر عای هستند که تسلط کامل با عحد نقش اجتما باالترین

، پارک یا فضای یک مجتمع شکل بگیرند و نارچه، مسیری در میدازار، بازکوچه، با صورت به

. مطالعات (19: 1390)مرتضوی،  فراهم آورند ناوقات فراغت شهروندا نبستری برای گذرا

ها، جز عناصر مهم در اجزای خیابان هستند که باعث تشویق راهاخیر حاکی از آن است که پیاده

روی و درنتیجه آن سالمت همگانی، تحریک رشد اقتصادی و افزایش تفریح و در امر پیاده

روی تاثیر . از آنجایی که تجربه پیاده2(13-14: 2012)بلج،  شوندسرزندگی در شهرها می

ها و رفتارهای اجتماعی متنوعی دارد، بنابراین زیادی بر سرزندگی و به دنبال آن ایجاد فعالیت

ها جهت راهدنبال ایجاد پیادهیافته، به رویکرد اخیر شهرنشینی که از نیمه دوم قرن بیستم توسعه
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2 Belge 
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ال (. از این رو ارتقاء کیفیت و سرزندگی در ح2: 2012فاریاس، تضمین سالمت شهرهاست )

المللی در میان شهرها  ینبی و حتی ا منطقهی ملی، ها رقابتشدن به یک سناریو مهم در  یلتبد

سرزندگی کیفیتی است مشتمل بر  .1(751: 2013)لوپز و کامانهو،  شدن است یجهانفرایند  در

 توان مطلوبیت، نشاط وکیفیات متعدد و متنوع مانند عدالت، برابری و ... که به طور خالصه می

 پذیری را به عنوان عناصر اساسی در تعریف سرزندگی دانست. زیست

راه، اشاره به تعداد افراد پیاده )جریان (، سرزندگی پیاده1998در تعاریفی از مونتگومری )

ها در طول های مختلف روز و شب، تعداد رویدادهای فرهنگی و جشنعابر پیاده( در زمان

کرمونا معتقد است مکان سرزنده، به  (.664-667: 2012اکتای، جالالدینی و ) سال دارند است

شود و به  خوبی استفاده می های غالبش به شود که در ارتباط با فعالیت مکانی گفته می

ترین ویژگی سرزندگی  دهد، در این مطالعات مهم های مکمل اجازه رشد و گسترش می کاربری

(. منظور از 35: 1391ب آن است )دادپور،های غال میزان سازگاری یک خیابان با فعالیت

های مختلف های مختلف برای کاربران )با زمینهسرزندگی توانایی ارایه فضا برای فعالیت

)سیوام و  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(، ایجاد تنوعی از تجارب و تعامالت اجتماعی است

است، چراکه منجر به  سرزندگی در قلمرو شهری یک کیفیت مهم .2(556: 2013کاروپانام، 

ها باعث افزایش تعامالت شود، تماشای مردم و فعالیتکاهش جرم و افزایش منافع تجاری می

جالالدینی و ) آیداجتماعی شده که به دنبال آن فرصتی برای تبادالت فرهنگی نیز پدید می

 (.665-667: 2012اکتای، 

دارد، یک مکان رفتاری را  یان میب 1987در سال  4به نقل از سوزان و هانری لنارد 3لنگ

هایی به این بستگی  بودن چنین مکان توان به تعدادی مکان خرد رفتاری تقسیم کرد، زنده می

 های مردم نسبت به آن کند و گرایش دارد که هر مکان خرد رفتاری چه رفتارهایی را تأمین می

هایی هستند که فضای راحت نشستن، نور خوب و  های اجتماع مردمی آن چه باشد. مکان

ها وجود داشته باشد.  هایی برای فعالیت در آن پذیر سازد و مکان مالقات با افراد دیگر را امکان

هایی نظیر مالقات با دیگران،  بنابراین ایجاد سرزندگی میزان سازگاری بین محیط و فعالیت

 (. 1391:35شده است. )دادپور، ردم و خوردن، تعریفتماشای م

 اجتماعی زندگی باید همواره ها راه در پیاده بر اساس آنچه که ذکر آن گذشت، ازآنجاییکه

است )صفایی رینه و همکاران،  آن اصلی و اساسی های یژگیو از سرزندگی و باشد جریان در
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2 Sivam and Karuppannan 
3 Lang 

4 Lennard 
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شوند که در ها میراهگی در فضای پیادههای گوناگونی منجر به ایجاد سرزند( کیفیت4: 1395

 زیر به قسمتی از آنها اشاره خواهد شد: 

ها و عناصر الزم برای به حدقل رساندن احتمال وقوع )ایمنی اشاره به تمام راه ایمنی

)عملکرد  دسترسی(، 1-14: 2012فاریاس، خطرات مختلف در هنگام پیاده روی مردم است( )

عبور از مسیر برای عابرین پیاده و همچنین دسترسی مناسب به راه سهولت پیاده اصلی

های اتوبوس، راه آهن و ... و پارکینگ است( های حمل و نقل عمومی مانند ایستگاه ایستگاه

)رنجبر و  جذابیت(، 1187-1206: 2012، 1؛ کارلسون و همکاران1-14: 2012)فاریاس، 

منظور جلوگیری از )به راحتی(، 88-80: 1395؛ تاجر و همکاران، 83-93: 1389اسماعیلی، 

ها مانند پاکیزکی و نظافت، امکانات راحتی نظیر نشستن و راهمشکالت عمومی مربوط به پیاده

)درک  خوانایی(، 57-68: 1395؛ بمانیان و شهبازی، 83-93: 1389...( )رنجبر و اسماعیلی، 

: 1395صفایی رینه و همکاران،  ؛83-93: 1389فضا و سازمان فضایی( )رنجبر و اسماعیلی، 

های مختلف جامعه، حضور منظم مأموران برقراری امنیت، نظارت )حضور طیف امنیت(، 10-1

های سنی و جنسی و قومی )حضور گروه جامعیت(، 1-14: 2012فاریاس، اجتماعی( )

 التعد، 2(1-13: 2013)سیوام و همکاران، ها( کننده در فعالیت مختلف، تعداد زنان شرکت

)داشتن حق انتخاب تغییر مکان، داشتن حق انتخاب در ورود و خروج( )بمانیان و شهبازی، 

(، تعامالت اجتماعی )شامل ایجاد فضایی مناسب جهت برخوردهای اجتماعی و 68-57: 1395

سیوام و  ؛88-80: 1395؛ تاجر و همکاران، 1-10: 1395ها( )صفایی رینه و همکاران، مالقات

های ها، فعالیتفروشی)حضور مراکز خرید و خرده تنوع فعالیت(، 1-13: 2013همکاران، 

ها و فروشان، رستوران هنری و فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد و هنرهای محلی، حضور دست

تراکم ، (1187: 2012؛ چارلسون و همکاران،  1-14: 2012)فاریاس، های خیابانی( کافه

)چارلسون و همکاران،  ، شدت استفاده از یک فضا(ها درون محیط)شدت فعالیت فعالیت

ها، )افزایش ساعت عملکرد فعالیت کیفیتو  (93-116: 1998، 3؛ مونتگومری1187: 2012

: 2012چارلسون و همکاران، ها، تسهیالت و خدمات( )انگیز بودن فعالیتجذاب و هیجان

 (.93-116: 1998، 4؛ مونتگومری1187
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ان یک موجود زنده متشکل از سه عنصر کلیدی تحت عنوان به بیان دیگر شهر به عنو

شده و انسان است. در این خصوص محیط طبیعی به عنوان بستر محیط طبیعی، محیط ساخته

)ظرف( محیط ساخته شده و انسان است و در عین حال محیط ساخته شده نیز به عنوان 

ها به طور راهعام و نیز پیادههایش است. فضای عمومی به طور بستری )ظرف( انسان و فعالیت

خاص به عنوان یکی از اجزای محیط ساخته شده چنان که بر مبنای مقیاس انسانی طراحی 

آورند. بخش قابل توجهی از این مهم شده باشند، زمینه سرزندگی و نشاط شهری را فراهم می

های شهری و اری عرصهدر ارتباط نزدیک با ابعاد کالبدی که در باال به آن اشاره شد. لذا پاید

پذیر در گرو تعامالت سازنده عناصر نیز دستیابی به کیفیت زندگی بهینه و ایجاد شهری زیست

طراحی است که همراه با تجربه زیسته شهروندان و ماهیت بخشی به فضا، زمینه حیات پایدار 

 آورد.و نیز شکوفا را فراهم می

 

 محدوده مورد مطالعه

های اطراف با  بافت مرکزی شهر در محدوده میدان شهرداری و خیابانراه رشت، در پیاده

وشش هزار مترمربع، طی دو فاز طراحی و اجراشده است. مجموعه میدان  بر بیست مساحت بالغ

شده شامل کاخ شهرداری، موزه پست و  شهرداری رشت که در اوایل دوره پهلوی احداث

شود. در  نوعی نماد شهر رشت محسوب می به ساختمان قدیمی هتل ایران است و این مجموعه

های فرهنگی مانند کتابخانه  های مهم اقتصادی چون بازار و کانون اطراف این مجموعه کانون

میدان، و میدان  ملی قرار دارد. فاز اول این پروژه شامل خیابان علم الهدی، حدفاصل سبزه

آباد  میدان شهرداری تا خیابان حاجیخیابان امام خمینی حدفاصل  شهرداری و فاز دوم شامل بر

های شریعتی و سعدی است. بیش از احداث  و دورتادور میدان شهرداری و بخشی از خیابان

ترین نقاط شهر بوده و شهروندان همواره با  ترین و پرترافیک راه، این محدوده از شلوغپیاده

جود مراکز اداری و تجاری های منتهی به میدان مواجه بودند. و حجم عظیم خودرو در خیابان

در این منطقه، موجب ازدحام جمعیت در ساعات مختلف روز بوده و تداخل حرکت و سواره 

شود. مشکالت ترافیکی و پیامدهای حاصل از آن در  اختالل درحرکت و جابجایی ایجاد می

ده راه نمود و احداث پیا ونقل منطقه را تأکید می ابعاد گوناگون ضرورت تحول در سیستم حمل

 منطقه، این در تحول ضرورت دنبال در این محدوده پاسخی در جهت حل این معضل بود. به

 ونقلی مشکالت حمل حل بر عالوه پروژه رسید. این برداری بهره به و شد اجرا فرهنگی راهپیاده

 به شهروندان تشویق برای عاملی و بوده اثرگذار نیز جامعه ترافیکی نگرش تغییر در تواند می
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 از عاری و ایمن محیطی محدوده، این از اتومبیل حذف و پروژه این با اجرای باشد. روی پیاده

 و خرید فراغت، اوقات گذران برای تواند محلی می که ایجادشده مردم برای صوتی آلودگی

 تواند امن می ای حوزه عنوان به مکان این باشد. افراد اجتماعی تعامالت ایجاد جهت در فرصتی

 افراد حتی و سالمندان کودکان، چون هم جامعه سنی های گروه تمامی اجتماع برای مکانی

 مانند فرهنگی و هنری رویدادهای برای بستری عنوان به راه این پیاده باشد. حرکتی ناتوان

 مراسم مختلف های مناسبت در کند و می کار خوبی به ... و موسیقی و تئاتر خیابانی، سخنرانی

 و سرزندگی نشاط ایجاد برای عاملی تواند می راهپیاده رو ازاین گردد. می برگزار آن در متنوعی

 (5: 1395وردی، باشد )مبصر و شاه اجتماعی

 
 رشت فرهنگی راه پیاده موقعیت -1شکل

 

 روش تحقیق

پیمایشی است. متغیرهای  –تحقیق توصیفی روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی از نظر

(. 1ای و تحقیقات پیشین انتخاب گردید )جدول شمارهمناسب با استفاده از مطالعات کتابخانه

راه  یادهپسپس با استفاده از پرسشنامه اقدام به گردآوری نظرات شهروندان در مورد وضعیت 

سی جامعه نامحدود شد. جامعه آماری در این تحقیق نامحدود بوده که با استفاده از روش برر

 که در زیر آمده است نمونه انتخاب گردید

𝑛 = (
𝑍𝛼

2⁄ ×  𝜎

𝜀
)

2
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 که در این رابطه:

 Nحجم نمونه : 

𝑍𝛼
 درصد 90مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان : ⁄2

𝜎 انحراف معیار : 

𝜀  است. شده گرفتهدرصد در نظر  8: مقدار اشتباه مجاز که در پژوهش حاضر 

 .باشد یمزیر  صورت بهمحاسبات حجم نمونه برای تحقیق حاضر  

𝑛 = (
1.96 ×  0.623

0.08
)

2

= 233 

 باشد. نفر می 233جم نمونه در این تحقیق رو ح نیازا 

ها در این تحقیق تحلیل از تحلیل عاملی تأییدی که زیرمجموعه تحلیل  برای تحلیل داده

 گرفته است.  انجام Lisrelافزار  باشد با استفاده از نرم معادالت ساختاری می

تحلیلی است که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از  تحلیل عاملی تاییدی

متغیرها چیدمان خاصی  رودعوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید. در این نوع، انتظار می

فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام داشته باشند. در این روش محقق به آزمون 

های تجربی را  شود داده . در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میکندمی

منظور پی بردن به متغیرهای  کند. به بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصیف تبیین یا توجیه می

شود.  از روش تحلیل عاملی استفاده می هاز دادها ایزیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه

تحلیل عاملی، ت. اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها اس هایداده

ها با  در تحلیل عاملی مرتبه اول ارتباط سنجهندارد.  ای شده یینمتغیرهای وابسته از قبل تع

با سازه اصلی ها تبه دوم ارتباط شاخصمر یریگ اندازه مدلدر و سپس سنجیم ها را می شاخص

های عاملی تعریف عنوان نوعی از مدل آوریم. مدل عاملی مرتبه دوم را به می را به دست تحقیق

شوند، گیری میپذیر اندازههای پنهانی که با استفاده از متغیرهای مشاهدهکنیم که در آن عاملمی

بارتی متغیر پنهان، اما در یک سطح باالتر قرار تر و به عبناییخود تحت تأثیر یک متغیر زیر

های عاملی مرتبه دوم هنگامی دیگر مدل عبارت (. به206: 1389پور و مرادی، دارند )صادق

شوند وسیله ساختار عاملی رتبه باالتر تبیین می های مرتبه اول بهشود که عاملمطرح می

 (.92: 1392)اسفیدانی و محسنین، 

توان اصول کلی حاکم بر  با مطالعات صورت گرفته از خیابان و فضاهای شهری می

محیطی مطرح کرد.  ها سرزنده را وابسته به زمینه اجتماعی، اقتصادی)فعالیتی( و زیست خیابان

جایی که افراد با انتخـاب آزادانـه بتواننـد در اجتمـاع حضورداشته باشند و نیازهای  رسیدن به
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را با حضور در فضا تأمین کنند. در این حال کسانی که در این خیابان فعالیت  اجتماعی خود

کند کـه ایـن  ها پشتوانه محکمـی حمایـت می تجاری دارند، مطمئن هستند که از سرمایه آن

های در  پشتوانه دولت و مردمی هستند که در آنجا حضـور دارنـد. همچنـین کلیـه فعالیت

ها مانند آلودگی هوا، آب،  زیست و در جهت کاهش انواع آلودگی راسـتای حمایت از محیط

 .محیطی، صوتی، بصری و در جهت کمتر کردن تأثیر بر روی شهروندان است زیست
 های تحقیق ابعاد و شاخص -1جدول 

عاد
اب

 

 

 

ه شاخص

 ا

ار
ف

ی
س،

ا
 

20
12

 

ی، 
عیل

ما
اس

و 
ر 

جب
رن

13
89

 

ون
لس

ار
چ

 و 
ن،

ارا
مک

ه
 

20
12

 

ن، 
ارا

مک
 ه

 و
جر

تا
13

94
 

ن، 
ارا

مک
 ه

 و
ینه

ی ر
فای

ص
13

95
 

ج، 
بل

20
12

 

و، 
یار

20
09

1  

ی،
وات

سم
20

13
 

ن، 
ارا

مک
 ه

 و
لی

بنت
13

92
 

ی،
مر

گو
ونت

م
19

98
 

یا 
ی ن

ربان
ق

13
89

 

ی، 
باز

شه
و 

ن 
نیا

ما
ب

13
95

 

دی
الب

ک
 

       *    * * ایمنی

 *   *   * *  * * * دسترسی

         *  *  جذابیت

 *      *    *  راحتی

   * *    *   *  خوانایی

عی
ما

جت
ا

 

 *      *     * امنیت

 *    *  *  *    جامعیت

 *            عدالت

تعامالت 

 اجتماعی
   * *  * *  *  * 

تی
الی

فع
 

تنوع 

 فعالیت
* * * * *  * * * *  * 

تراکم 

 فعالیت
*  * *   *   *   

  * *   *   * *   کیفیت

 

 های تحقیق یافته

طور که در بخش روش تحقیق بیان  راه فرهنگی رشت همانسرزندگی در پیادهمنظور سنجش  به

های ایمنی، دسترسی، جذابیت، راحتی، خوانایی، بعد اجتماعی با  شد از بعد کالبدی با شاخص

تنوع های  های امنیت، جامعیت، عدالت و تعامالت اجتماعی و بعد فعالیتی با شاخص شاخص

های مربوط به این هر شده است. با استفاده از گویه  ها، کیفیت استفاده ها، تراکم فعالیت فعالیت

                                                           
1 Yaro 
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کنندگان از خیابان تکمیل  صورت تصادفی از استفاده شده است و به ای تدوین شاخص پرسشنامه

 40تا  20 دهنده در رده سنی بیندهندگان، عموم افراد پاسخگردید. به رغم تنوع در سنین پاسخ

بودند و سعی شده به طور مساوی هر دو جنس مورد پرسش قرار گیرند. در خصوص مدرک 

ها و تعیین منظور تحلیل داده اند. بهتحصیلی نیز عموم افراد دارای مدرک دیپلم و باالتر را بوده

ها بر میزان سرزندگی خیابان از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در  اثر هریک از شاخص

های پیشرفته  یابی معادالت ساختاری یکی از آزمونافزار لیزرل بهره گرفته شد. لیزرل یا مدل رمن

آماری و از خانواده رگرسیون چندمتغیره است. لیزرل همان تحلیل عاملی تأییدی است که 

شود. لیزرل این مطلب را که آیا نشانگرهایی که اساساً یک روش آزمون فرضیه محسوب می

ها هستند یا نه، را  اند: واقعاً معرف آن شده ی سازه یا متغیرهای مکنون درنظر گرفته برای معرف

نماید که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده  آزماید. همچنین مشخص می می

کالبدی با  شده، ابتدا بعد (. با توجه به مطالب بیان17: 1384متغیر مکنون هستند )هومن، 

نی، دسترسی، جذابیت، راحتی، خوانایی مورد ارزیابی قرار گرفت. خروجی های ایم شاخص

شده است. برای  ارائه 2جدول و 3و شماره 2شماره های تحلیل عاملی مرتبه دوم در شکل

های نورپردازی مناسب، تمهیدات انتظامی، برای شاخص دسترسی  شاخص ایمنی سنجه

 وجود عمومی، ونقلحمل وضعیت ترافیک، وضعیت روی،پیاده قابلیت های نفوذپذیری، سنجه

 از زیبایی ، طبیعی منظر لحاظ از چ بصری های زیبایی پارکینگ، برای شاخص جذابیت سنجه

 راحتی امکانات نظافت، و های پاکیزگی ساخت، برای شاخص راحتی سنجه انسان منظر لحاظ

 فضا، یابی سازمان های درک صوتی و برای شاخص خوانایی سنجه هایآلودگی نشستن، نظیر

 گذرد استفاده شده است. می آنجا در آنچه درک
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 گیری بعد کالبدی در حالت ضرایب استاندارد مدل اندازه -2شکل 

 r3و  d1های  جز گویه توان گفت ضرایب استاندارد به می 2با توجه به شکل شماره 

های جذابیت و  شاخصتوان گفت که در بعد کالبدی،  آمده است. می دست به 0.5بیشتر از 

های ایمنی، خوانایی و دسترسی  راحتی بیشترین ضریب را دارند و بعد از شاخص

 گیری بعد کالبدی مشخص است. اعداد معناداری مدل اندازه 3اند. در شکل شماره  قرارگرفته

 
 معناداری گیری بعد کالبدی در حالت اعداد مدل اندازه -3شکل 

ها و گویه ها باالتر از  تمام شاخص t-valueکرد مقدار  توان بیان می 3طبق شکل شماره

های  سایر شاخص 2شود. در جدول  ها تائید می آمده است بنابراین معناداری آن دست به 96/1

 شده است. گیری بعد کالبدی ارائه برازش مدل اندازه
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 یری بعد کالبدیگ اندازه: آزمون برازش مدل 2جدول

GFI RFI IFI CFI NFI NNFI RMSEA χ هاشاخص
2

𝑑𝑓
 

 3تا  1بین  <0.08 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 معیار

 2.74 0.068 0.94 0.92 0.95 0.95 0.91 0.93 شده مشاهده

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه برازش

 

مناسب و مورد تائید  های برازش مدل تمام شاخص نتیجه 2با توجه به جدول شماره

های امنیت، جامعیت، عدالت و تعامالت  سپس بعد اجتماعی که شامل شاخصباشد.  می

ها مورد  میزان تأثیر هر یک از شاخص اجتماعی است. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

 3و جدول  5و شماره  4های شماره  گیری در شکل ارزیابی قرار گرفت. نتیجه مدل اندازه

 جامعه، مختلف هایطیف های حضور شود. برای بررسی شاخص امنیت از سنجه ده میمشاه

های  اجتماعی، برای شاخص جامعیت از سنجه نظارت امنیت، برقراری مأموران منظم حضور

ها، برای فعالیت در کننده شرکت زنان تعداد مختلف، قومی و جنسی و سنی هایگروه حضور

 و ورود در انتخاب حق داشتن مکان، تغییر انتخاب حق های داشتن شاخص عدالت از سنجه

 و دوستانه مالقات جهت مناسب های فضای خروج و برای شاخص تعامل اجتماعی از سنجه

 مردم بهره گرفته شد.  گروهی حضور اجتماعی، برخوردهای

 
 گیری بعد اجتماعی در حالت ضرایب استاندارد مدل اندازه -4شکل

، شاخص 1توان گفت در بعد اجتماعی، شاخص جامعیت با ضریب طبق شکل شماره می

 0.82و شاخص عدالت با ضریب  0.87، شاخص امنیت با ضریب0.95تعامالت با ضریب 

 درصد به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند. 



 1397 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ دهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  268

 

 
 معناداری گیری بعد اجتماعی در حالت اعداد مدل اندازه -5شکل 

ها در ها و گویه تمام شاخص t-valueر این مطلب است که مقدار بیانگ 5شکل شماره 

شود. در جدول  ها تائید می آمده است بنابراین معناداری آن دست به 96/1بعد اجتماعی باالتر از 

 شود. گیری بعد اجتماعی مالحظه می های برازش مدل اندازه سایر شاخص 3

 اجتماعییری بعد گ اندازه: آزمون برازش مدل 3جدول

GFI RFI IFI CFI NFI NNFI RMSEA χ هاشاخص
2

𝑑𝑓
 

 3تا  1بین  <0.08 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 معیار

 1.67 0.071 0.97 0.97 0.98 0.98 0.96 0.93 شده مشاهده

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه برازش

 

های برازش وضعیت مناسب و  است که شاخصحاکی از این مطلب  3جدول شماره 

 مورد تأییدی دارند.

ها، کیفیت بر  ها، تراکم فعالیت های تنوع فعالیت منظور بررسی تأثیر شاخص همچنین به

افزار لیزرل استفاده شد. تحلیل عاملی  از تحلیل عاملی مرتبه دوم در نرم متغیر پنهان فعالیت

باشد. نتایج این بررسی در  ها در متغیر مکنون می صکننده تأثیر هریک از شاخ مرتبه تبیین

 شده است. ارائه 4و جدول  7و شماره  6های شماره  شکل
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 گیری بعد فعالیت در حالت ضرایب استاندارد مدل اندازه -6شکل 

های کیفیت، تراکم  باشد که شاخص صورت می گیری مدل بعد فعالیت بدین نتیجه اندازه

 ها به ترتیب بیشترین تأثیر را مدل مکنون فعالیت دارند. فعالیتها و تنوع  فعالیت

 
 معناداری گیری بعد فعالیت در حالت اعداد مدل اندازه -7شکل 

دهد. مدل اعداد معناداری به  گیری را نشان می اعداد مدل اندازه 7شکل شماره معناداری 

شد که بدانیم آیا رابطه بین سازه و بعد و بعد و مؤلفه معنادار است یا خیر.  این دلیل ارائه می

، میزان معنادار بودن هریک از پارامترها را نشان T-valueمدل اعداد معناداری یا همان 

باشد. پارامترهای مدل معنادار هستند.  96/1قدر مطلق  تر از هد و چنانچه مقدار آن بزرگد می

شود کلیه اعداد معناداری مربوط به ابعاد اصلی مدل  مشاهده می 7طور که در شکل  همان

است. بنابراین تمامی گویه ها و  96/1تر از  ها بزرگ اند. زیرا عددی معناداری آن معنادار شده

های برازش مدل در جدول  دار است. سایر شاخص در قالب متغیر مکنون معنی ها شاخص

 شده است. بیان 4شماره 
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 یری بعد فعالیتگ اندازه: آزمون برازش مدل 4جدول

GFI RFI IFI CFI NFI NNFI RMSEA χ2 هاشاخص

𝑑𝑓
 

 3تا  1بین  <0.08 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 معیار

 2.74 0.073 0.97 0.97 0.98 0.98 0.94 0.91 شده مشاهده

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه برازش

 

های برازش وضعیت مناسب و مورد  این مطلب است که شاخصبیانگر  4شماره جدول 

منظر طبیعی ، زیبایی  ازلحاظهای زیبایی بصری چه شاخص جذابیت با گویه تأییدی دارند.

در پیاده راه فرهنگی رشت بیشترین اهمیت را در حضور شهروندان  ساخت انسانمنظر  ازلحاظ

 در این پیاده راه دارد. 

 

 گیری نتیجه

عنوان یک راهکار جایگزین برای تغییر الگوی  شهرها به ونقل غیرموتوری در کالن توسعه حمل

در معابر، تقاضای سفرهای شهری، کاهش سهم سفرهای خودرویی، کاهش بار ترافیکی 

محیطی و همچنین ارتقای  های زیست ونقل همگانی، بهبود کیفیت افزایش راندمان سامانه حمل

طور مستقیم عالوه بر تأثیر بر کیفیت زندگی، بر  داری است. دستاوردهایی که به سطح مردم

از  عنوان یکی ها به راه سالمت اجتماعی و گسترش مفهوم همسایگی تأثیرگذار خواهد بود. پیاده

روی و بسترهای متفاوتی که در آن  پویاترین فضاهای شهری متناسب با اشکال مختلف پیاده

 -های اجتماعی واسطه نقش یابند. این فضاهای شهری به اند، کارکردهای متفاوت می قرارگرفته

های مختلط،  فرهنگی، افزایش سرزندگی عمومی، ارتقا کیفیت محیطی و گسترش کاربری

های باارزش  کننده از بافت پذیر جامعه، محافظت های آسیب امنیت برای گروه توانند موجب می

مدار تبدیل  تاریخی، بستر تفریح و سرگرمی و ... بوده، به یکی از ابزارهای مؤثر شهر انسان

گردند. در بستر این رویکرد، شهرداری رشت اقدام به ایجاد مسیرهای پیاده در بافت مرکزی 

ز مشکالت ترافیکی محدوده بکاهد و هم سبب ایجاد فضای برای شهر رشت کرد تا هم ا

های شهری و سنجش رضایت شهروندان و  حضور شهروندان گردد.ارزیابی وضعیت پروژه

کند.  ترین عوامل در کیفیت این فضاها در بهبود کیفیت این فضاها کمک شایانی می بررسی مهم

های  شی به بررسی وضعیت ابعاد و شاخصبنابراین در این پژوهش با استفاده از روش پیمای

مؤثر بر سرزندگی پیاده راه فرهنگی رشت پرداخته شد. برای این منظور از سه بعد کالبدی، 

شهروند با استفاده از  233گویه استفاده گردید. نظرات  34شاخص و  12اجتماعی و فعالیتی با 
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شد سپس با استفاده  SPSSافزار  نرمآوری گردید و وارد  پرسشنامه در ارتباط با این ابعاد جمع

افزار لیزرل تحلیل گردید. نتایج بیانگر این مطلب است که در  از تحلیل عاملی تأییدی در نرم

دست آوردند و بعد از  های جذابیت و راحتی بیشترین ضریب را به بعد کالبدی، شاخص

دسترسی که ضریب اند. رابطه با شاخص  های ایمنی، خوانایی و دسترسی قرارگرفته شاخص

 که کرد بیان باید آورده است به دست شهروندان های کالبدی نظر تری نسبت به شاخص پایین

ها و نفوذپذیری بر کیفیت و  راه از طریق چندین قابلیت نفوذ دارد. تعدد این دسترسی پیاده

مانع و ها با توجه به عدم وجود  مطلوبیت این پیاده راه افزوده است و همچنین شکل دسترسی

های داخل آن را بهبود  ها قابلیت دسترسی به تمامی فعالیت سطح بودن با سایر دسترسی هم

توان گفت یکی از علل ضریب کمتر دسترسی در بعد کالبدی، وجود پیاده  یمبخشیده است. 

راه در مرکز شهر رشت است. با توجه به اینکه دسترسی به مرکز شهر قبل از ایجاد پیاده راه نیز 

ها سبب رضایت  یتجذابهای منظر و افزایش امکانات و  یژگیواسب بود. بنابراین تغییر در من

، شاخص 1شهروندان از این مکان شده است. در بعد اجتماعی شاخص جامعیت با ضریب

 0.82و شاخص عدالت با ضریب  0.87، شاخص امنیت با ضریب0.95تعامالت با ضریب 

و تنوع  ها های کیفیت، تراکم فعالیت ارند. و شاخصدرصد به ترتیب بیشترین تأثیر را د

ها به ترتیب بیشترین تأثیر را بعد فعالیت دارند. نتایج گویای این موضوع هستند که  فعالیت

ها را در پیاده راه مطلوب  ها رضایت دارند و شرایط شاخص از وضعیت شاخص شهروندان

در بخش پیاده راه علم الهدی بیشترین  ویژه بینند. با توجه به اینکه در بعد فعالیت به می

ها به کاربری تجاری اختصاص دارد باعث شده است تا نقش تجاری این محور بر نقش  فعالیت

ها ضریب  اجتماعی و فرهنگی آن غالب باشد و این موضوع سبب شده شاخص تنوع فعالیت

 کمتری به دست آورد.

 و مرکزی بافت قلب در دگرگونیطرح  یک صورت به رشت فرهنگی راهپیاده پروژه

 محیطی، زیست کارکردهای موجب به پروژه این حاضر حال در اجرا شد. شهر تاریخی

 گرفتن نظر در با است. گشته فضای شهری کیفیت ارتقا باعث فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،

وسایل  از استفاده اطراف، مسیرهای ساماندهی و توسعه مانند بیشتر تسهیالت و امکانات

 برقی، های ماشین و دوچرخه مانند محدوده این در توان کم افراد تردد برای پاک ونقل حمل

 راه پیاده این نماید، رفع را شهروندان نیازهای بتواند که ...و نورپردازی مناسب مناسب، مبلمان

این پیاده راه در  .کند نقش ایفا ازپیش خوبی بیش به پایدار شهری فضای یک عنوان به تواند می



 1397 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ دهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  272

 

مقایسه با گذشته آرامش بیشتری به پهنه مرکزی شهر بخشیده است. عابران در این فضا با 

 شود. زنند و عالئم استرس و تعجیل کمتر در چهره آنان مشاهده می آرامیش بیشتری قدم می

ا با های این مقاله رتوان نتایج و یافتهها با مطالعات پیشین میدر خصوص تطبیق یافته

( با عنوان بررسی 1392) یینو قلعهشاهیوندی و . در تحقیقی راستا دانستمطالعات زیر هم

ی دسترسی، جذابیت، ها شاخصتحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان 

 که نتیجه نشان داد که اند دادهی قرار موردبررسایمنی را در مسیرهای پیاده شهر اصفهان 

باشد. در پژوهش عباس زاده و تمری  یم، متفاوت ها شاخص ازنظروضعیت مسیرهای پیاده را 

 ها راهیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده تأثی ها مؤلفه( با عنوان بررسی و تحلیل 1392)

افزایش تعامالت اجتماعی، مطالعه موردی: محورهای تربیت و ولیعصر تبریز به این  منظور به

ی ها شاخصنفوذپذیری که شامل  مؤلفهی کیفی، ها مؤلفهت یافتند که در میان نتایج دس

باشد. بیشترین میزان رضایت شهروندان  یمیاس ارتباطات فضایی آزمقی برخورداردسترسی و 

ی پژوهش عباس زاده طورکل بهباشد.  ینمرا به دنبال داشته است. بنابراین نتیجه پژوهش همسو 

سبب  یی مانند سرزندگی، خوانایی، ایمنی و امنیت و نفوذپذیریها فهمؤلو تمری بیان کرد که 

شوند. رنجیر و رئیسی  یمفضاهای پیاده محور شهر تبریز  افزایش میزان حضور شهروندان در

های شهری در ایران نمونه موردی: پیاده راه  راه یادهپ( در پژوهشی تحت عنوان کیفیت 1389)

در پیاده  اصلی سازنده کیفیت مؤلفه 11نتایج دست یافتند که از تهران، به این  (ساالر سپه) صف

ی و سرزندگیری، پاکیزگی، خوانایی و فرم و کالبد، پذ انعطافتنوع،  مؤلفهنوع  7راه صف، 

اصلی کارایی، آسایش، تمایز و تشخیص در رده  مؤلفه 3هویت در رده کیفی کم و خیلی کم، 

گیرند.  یمیری در رده کیفی زیاد قرار نفوذپذدسترسی و  مؤلفهکیفی متوسط رو به پایین و 

باشد. البته ذکر  یمی شاخص خوانایی با این پژوهش همسو موردبررسی ها شاخصبنابراین از 

باشد.  یمی است که هدف و نوع پرسش از شهروندان در این پژوهش متفاوت ضروراین نکته 

بر میزان  ها شاخصهریک از ابعاد و  یرتأثکه بیان شد مشخص کردن  طور همانهدف پژوهش 

قبل از ایجاد این  ها شاخصباشد. بنابراین تعدادی از  یمسرزندگی پیاده راه فرهنگی رشت 

بنابراین اضافه کردن و ایجاد تمهیداتی سبب افزایش  اند داشتهپیاده راه وضعیت مناسبی 

( در تحقیقی با عنوان 1392) ی و رضایت از این پیاده راه شده است. فخر و همکارانسرزندگ

ی امن پیاده مدار جهت ارتقا تعامالت اجتماعی)نمونه ها مکاندر خلق  مؤثری ها شاخصتعیین 

یجه دست یافتند که معیار عملکرد نتموردی: خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران( به این 

های  یتفعالهای و  یرکاربهای جاذب جمعیت، ایجاد  یتفعالیابی  مکانبا زیرمعیارهای مانند 
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یر را تأثشبانه در مجاورت مسیر پیاده، افزایش مطبوعیت، کیفیت و تنوع فضایی و... بیشترین 

 باشد.  یمبا نتیجه پژوهش حاضر همسو  ی پیاده مدار دارند. بنابراینها مکاندر ایجاد 

های  راه یادهپ( در تحقیقی با عنوان بررسی تحلیل نقش 1395) احمد پوراحمد و همکاران

شهریور به این نتایج 17شهری در ارتقای سرزندگی فضای شهری نمونه موردی: پیاده راه 

دست یافتند که در بین ابعاد پیاده راه دسترسی بیشترین اهمیت را در سرزندگی داشته است. اما 

اد پیاده راه نامناسب است. در بین ابع محدودهوضعیت کیفیت کالبدی و امنیت اجتماعی در 

ی وضعیت ها شاخصنسبت به سایر  سرزندگی هم تعامل و حس مکان و ایمنی و امنیت

باشند. بنابراین  یمبهتری دارند و ابعاد تنوع و جذابیت محیط و برد و دامنه پیاده راه نامناسب 

ی این ها شاخصی که با ها شاخصشهریور، سایر  17شاخص دسترسی در پیاده راه  جز به

( در پژوهشی تحت 1394ند وضعیت نامناسبی دارند.اکبری و داوودی)پژوهش همخوانی دار

)مطالعه  عنوان نقش پیاده مداری بر بهبود هویت رفتاری شهروندان در فضای شهر اسالمی

های عمده فضاهای شهری  موردی: خیابان فردوسی سنندج( به این نتایج دست یافتند که مؤلفه

ذیری، دسترسی راحت، تنوع و پویایی، سرزندگی، حس ها، خوانایی، نفوذپ پیاده مدار؛ نشانه

مراتب،  های تأثیرگذار بر شهر اسالمی؛ تأمین امنیت، سلسله انگیزی مکان و مؤلفه تعلق و خاطره

میزان حضور  سیمای بناهای عمومی عدالت، ارتباط معناداری با الگوی رفتاری و هویتمند شدن

( با 1392) د. در پژوهش صرافی و همکارانشهروندان در فضاهای شهری پیاده محور دارن

)مطالعه موردی خیابان مسجد جامع یزد( به این  عنوان بررسی سرزندگی در خیابان شهری

نتایج رسیدند که وجود مراکز خرید و ایمنی و امنیت بر ارتقای سرزندگی فضای شهری در 

ر بعد کالبدی و این سایت مؤثر است که با نتیجه این پژوهش در بررسی شاخص ایمنی د

( در تحقیقی 1392باشد. همچنین رشاد و شامقلی ) شاخص امنیت در بعد اجتماعی همسو می

بر  های شهری خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه راه با عنوان عوامل مؤثر بر سرزندگی پیاده

ت های فضاهای جنبی، امنیت، تعامال مفهوم پیاده راه به این نتایج دست یافتند که شاخص

های این  های محیطی در میزان حضور شهروندان تأثیرگذارند که با یافته اجتماعی و کیفیت

 باشد. پژوهش در سه بعد کالبدی، اجتماعی، فعالیتی همسو می

 گردد: در پایان پیشنهادهای مناسب ارائه می

 ها در محدوده پیاده و با رعایت اصل سازگاری افزایش تنوع کاربری -

 بناهای طبقات باال و افزایش کیفیت منظر پیاده راهبهسازی و نوسازی  -

 افزایش استفاده از آب و عناصر طبیعی در مبلمان پیاده راه -

 های بومی و محلی برای افزایش فعالیت های شبانه، برگزاری جشنواره افزایش فعالیت -
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 دستی و سنتی های صنایع برپایی نمایشگاه -

 ای بارانیهای جمع شونده مناسب برای روزه ایجاد سقف -

 های نشیمن  ایجاد رواق و سایه برای المان -

 های موجودیابی مناسب برای مبلمان چیدمان و مکان -

 های روشن و متنوع در بدنه، کف و مبلمان افزایش استفاده از رنگ -

 افزایش نورپردازی به منظور جذب جمعیت برای فعالیت شبانه -
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