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ارزیابی نقش فضاهای شهری پیادهمدار در دستیابی به پایداری اجتماعی و
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چکیده
یکـی از پیامدهـای رشـد شـتابان شهرنشـینی در دهههـای اخیـر عـدم توجـه به حضور انسـان
در فضاهـای شـهری اسـت کـه زمینهسـاز پاییـن آمـدن تعاملات اجتماعـی افراد شـده اسـت.
انتخـاب مسـيرهاي پيـاده نيـاز بـه شـاخصهايي دارد تا علاوه بر افزايش دسترسـي و آسـایش
بـراي شـهروندان ،بتوانـد زمینه را بـرای رفع نیازهای آنها فراهـم آورد؛ چنانکه علاوه بر گذران
اوقـات فراغـت ،در تهيـۀ ملزومـات زندگـي و افزایـش تعاملات اجتماعي و فرهنگـی نيز مؤثر
باشـد .هـدف از پژوهـش حاضـر تعمق نظـری و تجربی و شناسـایی برخی شـاخصهای مؤثر
بـر دسـتیابی بـه پایـداری اجتماعـی و فرهنگی از طریـق فضاهای شـهری پیادهمـدا ر و توجه به
نیازهـای شـهروندان در محیـط شـهری نمونۀ مـورد مطالعه اسـت .این پژوهش از نظـر ماهیت،
عملـی -کاربـردی و از لحـاظ روش مطالعه ،توصیفی ،تحلیلی و پیمایشـی اسـت .از ابزار آماری
 SPSSدر تحلیـل پرسشـنامههای مربـوط بـه جامعـۀ آمـاری و آزمـون فرضیههـای پژوهـش
اسـتفاده شـد و نتایـج نهایـی در قالب اهـداف ،راهبردها و سیاسـتهای اجرایی ارائـه گردید .بر
مبنـای تئـوری بـاال و نتایج پرسشـنامه ،خیابان پاسـداران در حـال حاضر شـرایط مطلوبی ندارد؛
امـا بـا توجـه به پتانسـیلهای موجـود ،در صورت ایجاد شـدن شـرایط مطلوب بـرای پیادهروی
میتوانـد بـه فضای شـهری مناسـبی در جهت تأمیـن نیازهای اجتماعـی و فرهنگی شـهروندان
در شـهر ایلام تبدیـل شـود؛ بـه بیـان دیگـر در صـورت موفقیـت میتوانـد بـه عنـوان الگویی
بـرای فضاهـای شـهری پیادهمـدار در ایلام مطـرح گردد.
واژگان کلیـدی :فضـای شـهری ،پیادهمـداری ،پایداری اجتماعـی و فرهنگی ،محور پاسـداران،
ﺷﻬﺮ اﯾﻼم.
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مقدمه
اگـر بپذیریـم کـه بخش مهمـی از برخوردهـای اجتماعـی و فرهنگـی در فضاهای
شـهری اتفـاق میافتـد ،در آن صـورت نقـش فضاهای پیـاده در تقویـت بنیانهای
اجتماعـی و فرهنگـی شـهر غیرقابـل انـکار مینمایـد .حرکـت پیـاده طبیعیترین،
ضروریتریـن و قدیمیتریـن شـکل جابجایـی انسـان در محیـط اسـت (قربانی و
جـام کسـری .)60 :1389 ،انسـان بـه عنـوان مهمتریـن عامـل در پویایـی فضاهای
شـهری نیازمنـد بسـتری مناسـب جهـت حضـور مؤثـر در ایـن فضـا میباشـد.
پاسـخگویی بـه نیازهـای اجتماعـی انسـان و تأمیـن فرصتهـای الزم در زمینـۀ
کسـب تجـارب اجتماعـی وی ،مسـتلزم وجـود فضـا و قـرارگاه کالبـدی اسـت و
فضـای عمومـی 1ظرفیتـی عظیـم در پاسـخ بـه ایـن جنبـه از حیـات انسـان در
جوامـع شـهری محسـوب میشـود (دانشـپور و چرخچیـان .)۱۹ :۱۳۸۶ ،امـروزه
شـهروندان بیشـتر وقت خـود را در فضاهـای خصوصی 2میگذراننـد و این فضاها
روزبـهروز گسـترش مییابنـد و فضاهـای عمومـی بـه مسـیرهایی بـرای ارتبـاط
فضاهـای خصوصـی بـدل گشـتهاند .ایـن در حالـی اسـت کـه بـه دالیـل مختلف
از جملـه گرایـش بـه زندگـی ماشـینی ،افزایش سـرعت جابهجایـی ،جداییگزینی
مـردم از فضاهای عمومـی ،نادیدهانـگاری ارزشهای اجتماعـی ،فرهنگی و هویتی
نهفتـه در فضاهـای عمومـی و بیتوجهـی بـه حفـظ و ارتقـای حیـات جمعـی در
دهههـای پیشـین ،برخـی از ایـن فضاهـا در مقیاسهـای مختلف شـهری اهمیت و
نقـش خـود را از دسـت دادهانـد (شـجاعی و پرتـوی .)۹۴ :۱۳۹۴ ،ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان
ﯾﮏ ﻓﻀﺎ بتوانـد بـه عنـوان ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮب ﺗﻠﻘﯽ شـود ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺑﺸﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﻟﻨﮓ 3ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﯿﺎز را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ میدهـد« :اﻧﮕﯿﺰه
راﻫﻨﻤﺎي رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر در ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻫﺎﺳﺖ»؛ ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ میگیـرد ﮐﻪ
نظریـۀ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ (ﻋﺒﺎسزادﮔﺎن)46 :1384 ،
(جدول شـمارۀ .)1

1. Public Space
2. Private space
3. Lang
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جدول شمارۀ ( .)1رویکرد ذهنی -نیازهای فردی
لذتبخشـی :شـامل فاکتورهایـی ماننـد تنـوع و پیچیدگـی ،وابسـتگی
معمـاری و مقیـاس ،جاذبههـای زیبایـی و سـرزندگی اسـت.
راحتـی :شـامل فاکتورهایـی ماننـد ویژگیهـای طراحی شـهری اسـت
کـه تحـت تأثیر رابطۀ بیـن پیاده و ترافیـک موتوری میباشـد؛ همچنین
ویژگیهـای طراحـی شـهری مربـوط بـه سیسـتم پیـادهراه ،پیـادهرو و
شـبکۀ خیابانهـا ،مطبوعیـت طراحی شـهری.
نیازهای فردی

ایمنـی :شـامل فاکتورهایی مانند مشـخصههای طراحی شـهری وابسـته
بـه خشـونت فیزیکـی و جـرم ،انـواع کاربـری زمیـن و حضـور مـردم
ا ست .
دسترسـی :شـامل فاکتورهایـی ماننـد خصوصیـات ،تنـوع ،کمیـت
و کیفیـت و مجـاورت فعالیتهـای موجـود ،پیوسـتگی شـبکههای
پیادهراهـی و سـاختههای مرتبـط بـا پیـادهروی اسـت.

امکانپذیـری :شـامل فاکتورهایـی ماننـد تحـرک و پویایـی ،زمـان و
مسـئولیت اسـت.
مأخذ( :ریزر و چالوپکا)2010 ،

اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم معمـوالً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل سلسـلهمراتب ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎزﻟﻮ رﻓﺘﺎر میکننـد؛
وﻟﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎي رﻓﺘﺎري زﯾﺎدي ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه میگـردد؛ در ﻣﻮاردي ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص رﻓﺘﺎر و اﻧﮕﯿﺰۀ انسـانها لزومـ ًا از مـدل سلسـلهمراتبی
ﻣﺎزﻟﻮ ﺗﺒﻌﯿﺖ نمیکنـد (ﻋﺒﺎسزادﮔﺎن )48 :1384؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪل ﻣﺎزﻟﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
ﻣﺮدم میخواهنـد در اﻧﺠﺎم فعالیتهـای مـورد نظـر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ از دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ قابـل قبـول اﺳﺖ .راﺣﺘﯽ ﻫﻢ جنبـة ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دارد و ﻫﻢ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ (ﻟﻨﮓ.)34 :1387 ،
منطقـهای کـه بـرای پژوهش انتخاب شـده ،قسـمتی از بافت قدیمی شـهر ایالم
اسـت کـه از مناطـق شـلوغ و پررفـت و آمـد و جـزو مناطـق تجـاری ،اجتماعی و
فرهنگـی مهـم محسـوب میشـود .از دادههـا و تواناییهـای موجـود در این منطقه
ماننـد مسـجد جامـع ،پـارک کـودک ،قلعـۀ والـی و  ...در جهـت معرفـی هویـت
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خیابـان و افزایـش تعاملات اجتماعـی و توجـه بـه نیاز فرهنگـی افراد و سـاکنین
اقـدام قابـل توجهـی صـورت نگرفتـه اسـت .در همین راسـتا ،این پژوهش سـعی
دارد بـا بهرهگیـری از تجربیـات جهانـی و نظریـات اندیشـمندان در ایـن زمینـه به
تدویـن معیارهـای طراحـی پیـادهراه و ارزیابـی ایـن فضاهـا در راسـتای پایـداری
اجتماعـی و فرهنگـی بپـردازد و بر اسـاس این معیارها محور پاسـداران شـهر ایالم
را مـورد تحلیـل و ارزیابی قـرار دهد.
مجموعـۀ ایـن عوامـل ،انگیـزۀ اصلـی مطـرح سـاختن موضـوع ارزیابـی نقش
فضاهـای شـهری پیادهمـدار در دسـتیابی بـه پایـداری اجتماعـی و فرهنگـی بـا
توجـه بـه نیازهـای انسـان بـوده اسـت .پژوهـش حاضـر در پـی پاسـخگویی بـه
ایـن پرسـش اسـت که آیـا بیـن طراحی فضاهـای شـهری پیادهمـدار و هویتدهی
و سـاختاردهی کالبـدی و مناظـر شـهری ،رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد؟ در همین
راسـتا ،فرضیـۀ مطرحشـده این اسـت که بـه نظر میرسـد طراحـی خالقانۀ فضای
شـهری پیادهمـدار منطبـق بـر نیازهـای شـهروندان میتواند علاوه بـر جذابیت آن
باعـث ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگـی مردم میشـود .این پژوهش سـعی
دارد بـا بهرهگیـری از تجربیـات جهانـی و نظریههـای اندیشـمندان در ایـن زمینـه
بـه تدویـن معیارهـا و ارزیابـی آنهـا در راسـتای تحقـق اهـداف تحقیق بپـردازد و
بـر اسـاس ایـن معیارهـا محـور پاسـداران شـهر ایلام را مـورد تحلیـل و ارزیابی
قـرار دهـد .بـا طـرح این مسـئله ،بیـان ضـرورت تحقیق ،سـؤال و فرضیـۀ تحقیق،
شـناخت ادبیـات و پیشـینۀ تحقیق بسـیار ضروری اسـت.
مبانی و چهارچوب نظری
سابقه و پیشینۀ پژوهش
قدمـت مسـیرهای پیـاده بـه انـدازۀ پیشـینۀ خیابانهاسـت .مفهـوم امـروزی شـهر
بـدون خـودرو ،پیدایـش خود را مدیون تحقیقـات دهههـای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰بود که
هزینههای اجتماعی و زیسـتمحیطی مهارنشـدنی خودروها مشـخص شـد .شـهر
اسـن 1در آلمـان اولیـن شـهری بود کـه در دهـۀ  ۱۹۳۰خیابانـی را به منطقـۀ پیاده
تبدیـل کـرد؛ امـا ایـدۀ خیابانهـای خریـد مرکـز شـهر بـدون ترافیـک در سراسـر
1. essen
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جهـان در دهـۀ  1940-1950شـکل گرفـت؛ امـا عملـی نشـد تـا اینکـه در دهـۀ
 ۱۹۶۰مناطـق پیـاده شـکل گرفتنـد .تـا سـال  ۱۹۷۵تقریبـ ًا تمـام شـهرهای مهـم و
تاریخـی اروپـا ورود اتومبیـل را بـه بخـش بزرگـی از ناحیـۀ مرکزی خـود محدود
کردنـد و پیادهراههـای تاریخـی تجـاری در آنهـا بـه وجـود آمـد (پاکـزاد:۱۳۸۶ ،
 .)68در اواخـر دهـۀ پایانـی قـرن بیسـتم توجه به پیـادهراه و محدودکـردن حضور
وسـایل نقلیـۀ موتوری در شـهرها شـکل جدیتری به خـود گرفـت .در این زمینه
میتـوان بـه برنامـۀ تبدیل لندن بـه یکی از بزرگترین شـهرهای پیاده تا سـال ۲۰۱۵
یـا برنامـه و قانـون اجـرای سـال  ۲۰۰۳اسـکاتلند بـرای ترویـج پیـادهراه در ایـن
کشـور اشـاره کـرد (کاشـانیجو.)۴۵ :۱۳۸۵ ،
بـا حضـور خـودرو در سـاختار کالبـدی شـهرهای کشـورمان تجربههای عملی
اندکـی در زمینـۀ ایجـاد پیادهراههـا در شـهرهای معاصر ایران وجود داشـته اسـت.
تبریـز از نخسـتین شـهرهایی اسـت کـه بـا احداث سـه محـور متمایز و شـاخص
پیـاده (خیابـان تربیـت ،خیابـان اسـتاد شـهریار و محـور قلعهسـنگی) در زمینـۀ
تفکیـک سـواره از پیـاده گام برداشـته اسـت .خیابان جنـت در بافت مرکزی شـهر
مشـهد نمونـۀ دیگـری اسـت کـه تبدیـل آن بـه یـک محـور پیـادۀ تجـاری ،مورد
اسـتقبال شـهروندان ،زائران و کسـبۀ محدوده قرار گرفته است .مسـئوالن و مدیران
شـهری در کالنشـهر تهـران بسـیار دیرتـر از دیگر شـهرها در زمینۀ پیادهراهسـازی
کـردن محورهـای شـهری اقـدام کردنـد .چندیـن پـروژۀ پیادهراهسـازی؛ از جمله:
کوچـۀ مـروی ،خیابـان صف (سپهسـاالر) ،خیابـان اللـهزار ،قدمگاه صالحیـه ،رود
درۀ مقصودبیـگ و خیابـان سـتارخان از دیربـاز مطـرح شـده بود؛ اما تنهـا دو مورد
از آنهـا؛ یعنـی کوچـۀ مـروی و خیابـان صف (سپهسـاالر) بـه بهرهبرداری رسـیده
است.
ادبیات موضوع
پیادهمحـوري از جملـه راههایـي اسـت که میتوانـد در تجدید حیـات مدني مراکز
شـهري مؤثـر باشـد و از طریـق افزایـش زمینـۀ حضـور شـهروندان در مکانهـای
جمعـی ،تعامالت و همبسـتگي اجتماعي را بیشـتر کند؛ درواقـع ،محدودههای پیاده
قسـمتهایی از فضـای شـهری هسـتند کـه بـه دلیـل داشـتن برخـی ظرفیتهـای
ویـژه ،در تمـام یـا بعضـی سـاعات شـبانهروز بر حرکـت سـواره ،بسـته و به طور
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کامـل بـه حرکـت عابـران پیـاده اختصـاص داده میشـوند (کراتـان.)81 :2008 ،
پیادهراههـا فضاهایـی خطی در شـهر هسـتند کـه با حداکثـر نقش اجتماعی شـکل
میگیرنـد و شـهروندان پیـاده بر این فضاها تسـلط کامـل دارند و از وسـایل حمل
و نقـل موتـوری نیـز تنهـا بـرای خدماترسـانی در مواقع خاص اسـتفاده میشـود
(کوهن.)875 :2011 ،
ﭘﻴﺎدهﻣﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ در حفظ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴم در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮي اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮدرو دﻫﻴﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﻳﺾ و الزامـ ًا ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ .بــه ايــن ترتيــب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺎدهﻣﺪاري
در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و توســعة ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي بــاارزش ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻲ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ .ﺣﺎل آنکــه رواج
اســتانداردگرايي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ متأثــر از ﺧﻮدرو در ﺧﻴﺎﺑﺎنﺑﻨﺪيﻫﺎ و ﻋﺮﻳﺾ
ﻛﺮدن آنهــا ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻼت ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
ﺳﻴﻤﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﻳﺮان
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ را ﻫﻤﻮاره در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ؛ ﻟﺬا ﺑﺮاي
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﺬرﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﺳﻮاره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﭘﻴﺎده در ﻓﻀﺎي
ﺷﻬﺮي اﺣﺴﺎس ﮔﻢﮔﺸﺘﮕﻲ ،ناامنــي و ﺑﻲﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﻴﺎدهروي داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ
در ادراك ﻫﻮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺮة ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎم زدن در ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد .اﺣﺪاث ﭘﻴﺎدهراه
از جملــه راههايــي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮي مؤثــر ﺑﺎﺷﺪ
(فرخــي.)43 :1389 ،
ﭘﻴﺎ دهﻣﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥﮔﺮﺍ
زمانـی کـهفضـا ب رای آسـایش و حضور ایمـن و فعال عابر پیاده در شـهر مناسـب
نباشـد ،اولین قشـری که از حضور در شـهر محروم م یشـوند گروههـای ویژه؛ یعنی
سـالمندان ،معلولین ،کودکان و اف راد بزرگسـال هم راه کودکان هسـتند .پیـادهراه ابزاری
بـرای فعالیـت جمعـی بخصـوص در ارتبـاط بـا اقتصـاد شـهری ،کیفیـت محیطی
و سلامت اجتماعـی اسـت .در پیادهراههـا آزادی عمـل انسـان پیـاده بـرای توقـف،
مکـث ،تغییـر جهـت و تماس مسـتقیم با دیگ ران بسـیار زیـاد اسـت و از آنجا که
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بـه گفتـۀ بیوکانن آزادی حرکت عابرین پیاده در شـهرها و فضاهای شـهری نشـانۀ
خوبـی از تمـدن آن شـهر اسـت ،میتـوان گفت که وجود پیـادهراه در شـهر ،مظهر
تمـدن و هویت هر شـهر میباشـد (پاکـزاد.)75 :1385 ،
معیارهـا و شـاخصهای استخراجشـده از چهارچـوب نظـری پژوهـش در محدودۀ
مـورد مطالعه

در پژوهـش حاضـر ،برخـی معیارهـا و شـاخصهای استخراجشـده از چهارچوب
نظـری پژوهـش در محـدودۀ مورد مطالعه به منظور دسـتیابی به پایـداری اجتماعی
و فرهنگـیاز طریـق فضاهای شـهری پیادهمـدا ر و توجه به نیازهای شـهروندان در
محیط شـهری برداشـت شـده است (جدول شـمارۀ .)2
جدول شمارۀ ( .)2معیارها و زیرمعیارهای برگرفته از مدل مفهومی تحقیق و بومیسازی شده
زیرمعیار
معیار

کالبدی و راحتی

کاربری و عملکرد
اجتماعپذیری و فرهنگ

 توجه به نیاز پیاده ،تجهیزات و مبلمان پیوستگی معابر ،عرض پیادهرو تنوع و کیفیت جدارهها روشنایی و نورپردازی در شب ایمنی و امنیت مسیر تنوع کاربران تنوع عملکردی نشانهها و بناهای شاخص کیفیت تعامالت اجتماعی هویت و فرهنگ -خوانایی شهر

قلمرو جغرافیایی تحقیق
اسـتان ايلام بـا  19هـزار و  86کیلومتـر مربـع حـدود  1/4درصد از مسـاحت كل
كشـور را تشـكيل ميدهـد .ايـن اسـتان در غـرب سلسـله جبـال زاگـرس بين ۳۱
درجـه و  ۵۸دقيقـه تـا  ۳۴درجـه و  ۱۵دقيقـۀ عـرض شـمالي و  ۴۵درجـه و ۲۴
دقيقـه تـا  ۴۸درجـه و  ۱۰دقيقـۀ طول شـرقي در گوشـۀ غربي كشـور قـرار گرفته
اسـت (حيـدري .)5 :۱۳۸۸ ،ناحيـۀ مـورد بررسـی از نظـر موقعیـت جغرافيايي در
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سـمت شـمال شـهر قرار دارد و موقعيتي تقریب ًا مركزي نسـبت به شـهر ايالم دارد.
ایـن خیابـان از نظـر تقسـیمات شـهری ،جـزء ناحیـۀ ( )۱-۱از منطقۀ یک شـهری
بـه حسـاب میآیـد .مسـاحت منطقـۀ یک شـهر ایلام ،که نقشـۀ آن در زیـر آورده
شـده و شـامل چهـار ناحیـه اسـت ۱۱۵ ،هکتـار میباشـد و حـدود  60هـزار نفـر
جمعیـت را در خـود جـای داده اسـت.محورهـای شـهریای که بین ایـن ناحیه و
مراکـز عمـدۀ شـهر و نواحی دیگـر تسـهیالت ارتباطی برقـرار میسـازند؛ عبارتند
از :بلـوار امـام خمینـی در شـرق ناحیه ،خیابـان آیتاهلل حیدری در جنـوب ،خیابان
رسـالت در غـرب و خیابـان شـهدا در شـمال ناحیـه .جمعيـت پیشبینیشـده در
طـرح مصـوب بـراي ايـن ناحيـه تـا افق طـرح  13هـزار و  365نفر اسـت.

نقشۀ شمارۀ ( .)1موقعیت منطقۀ یک ،ناحیۀ یک و موقعیت خیابان پاسداران شهر ایالم

مهمتریـن مشـکالت موجـود در شـبکۀ پیادهروهای محور پاسـداران را میتوان
در مـواردی چـون :کافـی نبـودن عـرض خیابـان ،کفسـازی نامناسـب و عـدم
امنیـت در تقاطـع با سـوارهها ،عـدم تعبیۀ مبلمان جهت نشسـتن ،سـکون ،برقراری
و عـدم فضاهـای مکـث در حاشـیۀ خیابـان عنوان کـرد .ایـن مسـائل میتوانند در
طـی زمـان منجر به کاهش سـرزندگی و پویایی مسـیر ،کاهش تعاملات اجتماعی،
تبدیـل شـدن محـور مورد نظـر به یک فضای شـهری انسـانگریز و محروم شـدن
گروههـاي ويـژه يعنـي سـالمندان ،معلوليـن ،كـودكان و افـراد بزرگسـال همـراه
كـودكان و  ...شـود.
محـور پاسـداران از جملـه خیابانهـای قدیمـی شـهر ایلام اسـت و درختـان
چنـار و سـرو کهنسـالی در طـول مسـیر وجـود دارد کـه در طـی فصـول مختلـف
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سـال ،منظرههـای زیبایـی را ایجـاد میکننـد .از وجـود ایـن مناظـر بـرای تأمیـن
نیازهـای افـراد ،لـذت بصـری و ایجاد فضـای مطلوب پیـاده میتوان اسـتفاده کرد؛
امـا غفلـت از بهرهگیـری از ایـن منظـر میتوانـد آسـایش ،حـس هویـت و تعلـق
شـهروندان را کمتـر کند.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از جهت روش ،توصیفی ،تحلیلی و پیمایشـی و از نظر تقسـیمبندی
بـر اسـاس هدف جـزو پژوهشهـای کاربـردی  -عملی میباشـد .ابزار گـردآوری
اطالعـات نیـز مصاحبـه ،پرسشـنامه ،نظرسـنجی ،کتابخانـه و بانکهـای اطالعاتی
اینترنتـی و ماهـوارهای اسـت .بـرای دسـتیابی بـه پاسـخ سـؤاالت و فرضیههـای
تحقیـق ،علاوه بـر روش کتابخانـهای و اسـتفاده از آمـار و اسـناد ،از روش میدانی
مبتنـی بـر پرسشـنامۀ محققسـاخته (در طیـف لیکرت ) 1نیز اسـتفاده شـده اسـت.
مشـاهده و حضـور در فضـا نیـز توسـط پژوهشـگر در چندیـن روز مـداوم و در
سـاعات مختلـف روز انجـام گرفـت و این حضـور در تمامـی فضاها بـود .تجزیه
و تحلیـل دادههـا و آزﻣﻮن فرضیههـای ﭘﮋوﻫﺶ نیـز از روشهـای آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
ماننـد آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ پیرسـون ،2آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﻮروف  -اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف، 3
مـدل رگرسـیونی بـرازش در محیط Spssو ترسـیم نمـودار با اسـتفاده از نرمافزار
اکسـل 4بـوده اسـت .حجـم نمونه از طریـق فرمول کوکران برآورد شـده اسـت .با
توجـه به اینکه شـهر ایالم طبق آمار رسـمی (سـازمان مرکـز ایـران) و آمارنامۀ این
شـهر در سـال  1395بالـغ بـر  23هـزار نفـر جمعیـت داشـته اسـت ،از طریـق این
فرمـول حجـم نمونـه 318 ،نفـر تعییـن شـد کـه بـرای باالبردن دقـت در ایـن امر،
 360پرسشـنامه در سـطح شـهر توزیـع گردید.
جهت بررسـی روایی 5پرسشـنامۀ پژوهش از نظر اسـاتید راهنما و مشـاور در
زمینـۀ تدویـن و تصحیـح آن اسـتفاده شـد .آلفـای کرونبـاخ 6کل بهدسـتآمده در
1. Likert scale
2. Correlation¬pearson
3. Kolmogorov-smirnov
4. EXCEL
5. Validity
6. Cronbachs Alpha
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ایـن پژوهـش نیـز به میـزان  0/807اسـت کـه نشـان میدهد ضریـب پایایـی 1در
سـطح قابل قبولی اسـت.
یافتههای تحقیق
 .1ارزیابـی معیارهـای فضاهـای شـهری پیادهمـدار بـا توجه بـه نیازهای انسـان در
جهـت پایـداری اجتماعـی و فرهنگی
در ایـن بخـش معیارهـای ارائهشـده در جـدول شـمارۀ ( )2مالک قـرار میگیرد و
بـه تحلیـل خیابـان پاسـداران شـهر ایلام پرداختـه میشـود .الزم به ذکر اسـت که
نگارنـدگان هـر کـدام از معیارهـا را بـه طور کامـل ارزیابـی و تحلیـل کردهاند؛ اما
در جهـت تلخیـص نوشـتار بـه صورتـی اجمالـی نتایج حاصـل از پرسشـنامهها را
در محیـط  spssتحلیـل و بیـان میکننـد .جهت آشـنایی و شـناخت هرچه بیشـتر
جامعـۀ آمـاری مـورد مطالعـه ،خصیصههـای عمومی پاسـخگویان بررسـی شـد و
این ویژگیها مطابق با پرسشـنامههای آماری در قالب  6سـؤال ،شـامل :جنسـیت،
سـن ،تأهـل ،میـزان تحصیالت ،شـغل و نوع ارتباط بـا خیابان پاسـداران ،تدوین و
ارائـه گردیـد کـه نتایـج آن در ادامه میآیـد (جدول شـمارۀ .)3

1. Reliability
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جدول شمارۀ ( .)3ویژگیهای جامعۀ آماری
متغیر
فراوانی درصد

متغیر
جنسیت

سن

فراوانی درصد

مرد

154

42/8

زن

206

57/2

کل

360

100/0

25-15

108

30/0

زیر دیپلم

35-26

58

16/1

دیپلم

52

45-36

29

8/1

فوق دیپلم

172

47/8

55-46

128

35/6

لیسانس

32

8/9

 56به باال

37
360

10/3
100/0

فوق لیسانس و باالتر

82
360

22/8
100/0

آزاد

71

19/7

دانشجو

81

22/5

209

58/1

بازنشسته

21

5/8

ساکن در خیابان
پاسداران
شاغل در خیابان
پاسداران
عابر و رهگذر

83

23/1

68

18/9

بیکار

94

26/1

کل

360

100/0

سایر

31

8/6

360

100/0

کل

شغل

73

وضعیت
تأهل

میزان

تحصیالت

مجرد

191

53/1

متأهل

169

46/9

کل

360

100/0

22

6/1
14/4

کل

نوع
ارتباط با
خیابان

.1-1کیفیت کالبدی و راحتی
راحتی از ابتداییترین نیازهاي انسان است که بدون برخورداري از آن نمیتواند سایر
نیازهاي خود را در فضا برآورده سازد .نیاز به غذا ،پناهگاه و مکانی براي استراحت
حداقل راحتی است (عباسزادگان .)52 :1384 ،راحتی پیشنیاز یک فضاي عمومی
موفق است .طول زمانی که مردم در یک فضاي عمومی توقف میکنند نشانۀ عملکرد
و راحتی آن محسوب میشود .احساس راحتی شامل موارد زیر است:
عوامـل زیسـتمحیطی :بـه طور مثـال ،در پناه بودن از اشـعۀ خورشـید ،وزش باد
و غیره؛
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راحتی فیزیکی :به طور مثال ،وجود تعداد کافی صندلیهای راحت و غیره؛
راحتـی اجتماعـی  -روانـی :ایـن مورد وابسـته به شـخصیت و جوي اسـت که
فضـا ایجـاد میکند.
کار و همـکاران ( )1992ادعـا میکننـد کـه نیاز به آسـایش روانـی ،نیازي عمیق
و وسـیع اسـت کـه بـه تجـارب افـراد در فضاهـاي عمومـی برمیگردد .احسـاس
امنیتـی کـه فـرد حـس کنـد خـود و آنچـه متعلـق به اوسـت ،آسـیبپذیر نیسـت.
حـس راحتـی میتواند با طراحـی فیزیکی فضا یـا راهبردهاي مدیریتـی آن تقویت
شـود (کارمونا و دیگـران.)329 :1391 ،
محـدودۀ مـورد بررسـی از نظـر طراحـی مناسـب بـرای پیـاده و توجـه بـه
نیـاز پیـاده از نظـر تجهیـزات و مبلمـان ،کیفیـت معابر (پیوسـتگی معابـر و عرض
پیـادهرو) ،طراحـی مناسـب جـداره از نظر زیبایـی در وضعیت مطلوبی قـرار ندارد.
تنهـا تعـداد محـدودی مبلمان شـهری در پـارک موجود اسـت که از نظـر طراحی،
راحتـی ،زیبایی و  ...شـرایط مناسـبی ندارند .در نماهای این محـدوده ،تنوع بیحد
و حصـری از نظـر ابعـاد و تناسـبات بازشـوها وجـود دارد .ایـن بازشـوها حتی در
یـک بنـا نیز هماهنگـی ندارند و همین مسـئله ،اغتشـاش در جدارههـا را دوچندان
کـرده اسـت .وجود الحاقات نامناسـب ،ناهماهنگـی در تابلوی مغازهها ،اسـتفاده از
مصالـح ناهمگـون و غیـره نیـز از جمله اغتشاشـات بصـری این جدارههاسـت .در
ایـن محـدوده آبهای سـطحی به طور مناسـب دفع نمیشـود و بـرای جمعآوری
ایـن آبهـا فقـط از روش روباز (جوی آب) اسـتفاده شـده اسـت و همین موضوع
باعـث ایجـاد مزاحمتهایـی بـرای افـراد بخصـوص در هنـگام بارندگی میشـود.
از نظـر وجـود آلودگیهـا و رعایـت نکـردن نظافـت نیـز آمـار نشـان میدهـد که
تجهیـزات و سـطلهای زبالـه بـه تعـداد کافـی و در فواصـل مناسـب تعبیه نشـده
است.
نتایـج حاصـل از تحلیـل پرسشـنامه بـر اسـاس یافتههـای جـدول شـمارۀ ()4
نشـان میدهـد کـه  46/05درصـد از پاسـخدهندگان مـورد نظر ،کیفیـت کالبدی و
راحتـی را خیلـی کـم 18/42 ،درصـد کـم 4/8 ،درصـد زیـاد و  37/3درصد خیلی
زیـاد میداننـد .بدیـن ترتیـب میتـوان اظهـار داشـت اکثـر پاسـخدهندگان میـزان
کیفیـت کالبـدی و راحتـی محـور پاسـداران را کـم میداننـد .یکـی از الزمههـای
خیابـان پاسـداران ،داشـتن پیادهروهای عریـض باکیفیت باالسـت؛ در حالی که این
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خیابـان بـا داشـتن پیادهروهایی بـا کیفیت پایین در کف و نداشـتن مبلمان مناسـب
و  ...شـرایط ابتدایـی مـورد نیـاز بـرای پیـادهروی را ایجاد نکـرده و تمایـل افراد را
بـرای پیـادهروی کاهـش داده اسـت و قـادر به پاسـخگویی بـه گروههـای مختلف
سـنی بـا هـر توانایـی نیسـت .ایـن در حالـی اسـت كـه ميـزان تـردد پيـاده در اين
بخـش از شـهر بـه مراتب از سـاير مناطق شـهر بيشـتر اسـت .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﺑﺰرگ اﯾﻦ خیابـان ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ اسـت؛ چراکـه ﺑﺎ ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم وﺟﻮد
ً
عملا اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد را از دسـت میدهـد و
فعالیتهـای ﺧﺎﺻﯽ در ﺷﺐ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎاﻣﻦ اﯾﺠﺎد میکنـد .روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد خیابانهـای کمعـرض در دو
ﻃﺮف و ﻧﺒﻮد ﮔﯿﺎﻫﺎن و بوتههـا در حاشـیۀ خیابـان ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ میشـود ﻫﻤﻮاره رفـت
و آمـد ماشـینها در دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎ ﻣﺨﺘﻞ میشـود.
جدول شمارۀ ( .)4توزیع درصد پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه بر اساس معیار کالبدی و راحتی

ردیف

طیف لیکرت

درصد فراوانی

1

خیلی کم

46/05

2

کم

42/18

3

زیاد

8/4

4

خیلی زیاد

3/37

جمع کل

100

 .1-2کیفیت کاربری و عملکردی
ﮐﺸﻒ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در برنامههـای ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻤﻊ
را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در کنسـرتهای ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻬﺎر ،نمایشـگاههای ﻫﻨﺮي،
نمایشـگاههای ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،جشـنوارهها ،نمایشهـا ،ﺑﺎزارﻫﺎ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﻃﻮل زمانهـای ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن (ﮐﺎرﻣﻮﻧﺎ و دیگـران:1391 ،
 .)328در سـایتهای ﺷﻬﺮي ،ﻗﺮارﮔﯿﺮي المانهـای ﻃﺒﯿﻌﯽ همچـون :درﺧﺘﺎن،
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،آبنماهـا و ﺟﺪاﯾﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻮاره ﮐﻤﮏ ﮐﻪ میکنـد ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﺗﺸﺪﯾﺪ گـردد و آراﻣﺶ ﻓﻀﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺷﻮد .المانهایـی ﮐﻪ
ﻓﻀﺎ را ﻣﺨﻔﯽ میکننـد و ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺼﺮي میشـوند ،ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ
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وﺟﻮد میآورنـد و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ میکننـد .المانهـای غیرمعمـول
ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎص میتوانـد ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪۀ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ :پروسـهای ﮐﻪ در آن ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ محرکهـای ﺧﺎرﺟﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و غریبههـا ﺑﻪ وﺟﻮد میآیـد (همـان:
 .)330ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ در ﺷﻬﺮﻫﺎ تأثیـرات ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮان خـود دارنـد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن میتـوان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﯽ آن در اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﺪم زدن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺑﺼﺮي و از ﻫﻤﻪ مهمتـر،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺷﺎره کـرد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ آنکـه اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنهـا در اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد (ﭼﺮﺧﭽﯿﺎن و داﻧﺸﭙﻮر.)35 :1388 ،
نتایـج حاصـل از تحلیـل پرسشـنامه بر اسـاس یافتههای جدول شـمارۀ ( )5نشـان
میدهـدکـه  18/4درصـد از پاسـخدهندگان مـورد نظـر ،میـزان کیفیـت کاربری و
عملکـردی محـور پاسـداران را خیلـی کـم 25/9 ،درصـد کـم 28/3 ،درصـد زیـاد
و 27/4درصـد خیلـی زیـاد میداننـد؛ بدیـن ترتیـب میتـوان اظهـار داشـت که به
اعتقـاد اکثـر پاسـخدهندگان ،میـزان کیفیـت کاربـری و عملکردی محور پاسـداران
کـم و میـزان کیفیـت کالبـدی و راحتـی آنجـا زیاد اسـت .محـدودۀ مورد بررسـی
از نظـر تنـوع کاربـران ،تنـوع عملکردی ،قابلیـت اسـتفادههای مختلـف از فضا در
زمانهـای مختلـف و از نظـر نشـانهها و بناهـای شـاخص (مسـجد جامـع ،پـارک
کـودک و قلعـۀ والـی) در میـزان اسـتفادۀ مـردم از خیابـان پاسـداران در وضعیـت
نسـبت ًا مطلوبـی قـرار ندارد و طراحـی خیابان بهگونهای اسـت که تمام افراد (سـالم
و معلـول) امـکان حضـور در فضـا را ندارنـد .وجـود سـه عنصـر اصلی ،پتانسـیل
الزم را بـرای بهبـود شـرایط عملکـردی خیابـان فراهـم میکند و باعث تشـویق به
پیـادهروی بیشـتر میشـود .در معیـار عملکـردی و کاربری ،بیشـتر پاسـخدهندگان
در مـورد سـؤال نقـش قلعـۀ والـی و پـارک و  ...در اسـتفاده از خیابـان پاسـداران،
گزینـۀ خیلـی زیـاد را انتخـاب کردهانـد کـه بیانگـر این موضوع اسـت کـه خیابان
پاسـداران در صـورت فراهم شـدن شـرایط مطلـوب بـرای پیـادهروی ،میتواند به
فضـای شـهری مناسـبی در شـهر ایالم تبدیل شـود.
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جدول شمارۀ ( .)5توزیع درصد پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه براساس معیار کاربری و عملکردی

ردیف

طیف لیکرت

درصد فراوانی

1

خیلی کم

18/4

2

کم

25/9

3

زیاد

28/3

4

خیلی زیاد

27/4

جمع کل

100

.1-3کیفیت معیار اجتماعپذیری و فرهنگ
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ همـۀ ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﺣﺪ ﮐﻤﺎل سـاخته و پرداختـه ﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ و تأثیرگـذاری انسـانها در ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي باقـی ﮔﺬاﺷﺖ و ﺣﺲ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ را بـه نوعـی در ﺑﯿﻦ آنهـا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد (ﭘﺎﮐﺰاد .)153 :1391 ،در جهـت
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي آنهـا زمینـۀ آزادي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد
هـم ﺑﻪ آنهـا اﺟﺎزۀ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺤﯿﻂ را داد.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪن آزاداﻧﻪ ،بهـرهوری درﺳﺖ
و ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﻣﮑﺎن و آزاداﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻦ در شـکلگیری ﺷﻬﺮ اسـت (آﺳﯿﺎﺑﯽ،
 .)235 :1389ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ فرصتهایـی ﺑﺮاي درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﯿﺮ
ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﻀﺎ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪن و ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻣﻄﺮح
میکننـد .ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ میتوانـد فرصتهایـی را ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎس ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد ﯾﺎ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ (ﮐﺎرﻣﻮﻧﺎ و دیگـران.)332 :1391 ،
بـر اسـاس یافتههـای جـدول شـمارۀ ( 6/07 ،)6درصد از پاسـخدهندگان مورد
نظـر ،میـزان کیفیـت معیـار اجتماعپذیـری و فرهنـگ محـور پاسـداران را خیلـی
کـم 19/55 ،درصـد کـم 47/66 ،درصـد زیـاد 26/72 ،درصد خیلی زیـاد میدانند؛
بدیـن ترتیـب میتـوان اظهار داشـت اکثر پاسـخدهندگان معتقد هسـتند کـه میزان
اجتماعپذیـری و فرهنـگ محـور پاسـداران زیـاد اسـت .ﻗﺮارﮔﯿﺮي المانهـا و
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺬاب در ﻣﺤﯿﻂ و اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر آنهـا و اظهـار نظـر ﮐﺮدن
ﺳﺒﺐ میشـود ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ نیمکتهـا و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻧﺸﺴﺘﻦ
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ﻧﯿﺰ امکانپذیـر اﺳﺖ .ﭼﯿﺪﻣﺎن نیمکتهـا بـه صـورت ﻣﻨﺤﻨﯽ میتوانـد ﯾﮏ روش
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ .برخـی از افـراد برای گذران اوقات فراغت به محور پاسـداران شـهر
ایلام مراجعـه میکننـد؛ امـا بـه موقعیتهـای اجتماعـی و میانکنشهـای متعارف
اجتماعـیای نمیرسـند کـه حاصـل آنها بایـد کاهش تنشهـای اجتماعی ،سـالمتر
شـدن فضای شـهری و انسـجام بیشـتر باشد.

ردیف

جدول شمارۀ ( .)6توزیع درصد پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه
بر اساس معیار اجتماعپذیری و فرهنگ
درصد فراوانی
طیف لیکرت

1

خیلی کم

6/07

2

کم

19/55

3

زیاد

47/66

4

خیلی زیاد

26/72

جمع کل

100

.2تحلیل یکپارچه SWOT
در پژوهـش حاضـر بـه منظـور سـنجش وضعیـت ،از ماتریـس سـوات کـه یـک
چارچـوب مفهومـی بـرای شناسـایی و تحلیـل تهدیدهـا و فرصتهـا در محیـط
خارجـی و ارزیابـی ضعفهـا و قوتهـای درونـی یـک سیسـتم اسـت ،اسـتفاده
گردیـده کـه در طراحـی آن ،مؤلفههـای کلیـف ماتیـن در نظـر گرفته شـده اسـت
(جدول شـمارۀ .)7
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جدول شمارۀ ( .)7تحلیل یکپارچه swot
نقاط قوت
عوامل
درونی
نقاط ضعف

نقاط فرصت
عوامل
بیرونی
نقاط تهدید

	-وجود پوشش گیاهی مطلوب
	-هویـت تعریفشـدۀ خیابـان در ذهـن شـهروندان بـه دلیل
قدمـت تاریخـی و فضای سـبز
	-ﻋﺪم وﺟﻮد فعالیتهای ﻣﺘﻨﻮع در ﻃﻮل شبانهروز
	-عدم مکانیابی صحیح مبلمان در طول خیابان
	-تداخل حرکت سواره و پیاده و محدودیت جابجایی برای
افراد ناتوان و معلول

	-پتانسـیل موجـود جهـت بـه وجـود آوردن کیفیتهـای
فضایـی مناسـب
	-پتانسیل تقویت عناصر نشانهای شاخص در طول محور
	-امکان تقویت حضورپذیری و پیادهروی
	-نادیـده گرفتـن امنیـت پیـاده و اولویـت نـدادن بـه آن در
تـردد
	-کاهش حس تعلق به مکان
	-عـدم تعریـف خیابـان به عنوان محـور تفریحـی ،تاریخی و
گردشـگری در سـطح شهر

.3آزﻣﻮن فرضیۀ ﺗﺤﻘﯿﻖ
بـه منظـور ﺑﺮرﺳﯽ رابطۀ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ فرضیههای ﺗﺤﻘﯿﻖ
با اسـتفاده از نرمافزار  ،SPSSاز آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ پیرسـون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
فرضیـه :بـه نظـر میرسـد طراحـی خالقانـۀ فضـای شـهری پیادهمـدار منطبـق بـر
نیازهـای شـهروندان میتوانـد علاوه بـر جذابیـت آن باعـث ارتقـای رفتارهـای
اجتماعـی و فرهنگـی مـردم میشـود.
 =H0بیـن فضـای شـهری پیادهمـدار و ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگـی،
رابطـهای وجود نـدارد.
 =H1بیـن فضـای شـهری پیادهمـدار و ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگـی،
رابطـهای وجـود دارد.

دورة بیستم یکم ،شمارۀ  68و 69؛ پاییز و زمستان 1399

فصلنامۀ علمي

ارزیابی نقش فضاهای شهری پیادهمدار در دستیابی به...

80

جدول شمارۀ ( .)8ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن معناداری ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ راﺑﻄﻪ
بین فضای شهری پیا دهمدار و کیفیت محیط شهری
Correlations

ارتقای رفتارهای
اجتماعی و فرهنگی

فضای شهری
پیادهمدار

متغیرها

0/376
0/000

1
360

سطح همبستگی
سطح معناداری
فراوانی

فضای شهری
پیادهمدار

1
360

0/376
0/000
360

سطح همبستگی
سطح معناداری
فراوانی

ارتقای رفتارهای
اجتماعی و فرهنگی

)Correlation is significant at the 01/0 level (2-tailed

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ پیرسـون ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 0/376و ﺳﻄﺢ معنـاداری
 sig=0/000ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺬﯾﺮش فرضیـۀ  H1اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  Sigﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 0/000میباشـد؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکـه اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از 0/01کوچکتـر اﺳﺖ ،میتـوان
ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻣﻌﻨﺎدار داﻧﺴﺖ .فرضیۀ پژوهش پذیرفته میشـود؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ بیـن طراحـی فضاهـای شـهری پیادهمـدار و ارتقای رفتارهـای اجتماعی و
فرهنگـی ،رابطـۀ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد و میتـوان گفـت کـه طراحی فضاهای
شـهری پیادهمـدار میتوانـد عالوه بـر جذابیت ،باعـث ارتقای رفتارهـای اجتماعی
و فرهنگـی نیز شـود.
رگرسیون فرضیه
مـدل بـرازش رگرسـیونی عوامـل تأثیرگذار در طراحـی فضاهای شـهری پیادهمدار
و ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگی محـدودۀ مورد مطالعه نشـان میدهد که
مؤلفـۀ طراحـی فضاهـای شـهری پیادهمـدار در جهت ارتقـای رفتارهـای اجتماعی
و فرهنگـی (از نظـر متغیرهـای کالبـدی و راحتـی ،کاربـری و عملکـرد ،فرهنگ و
اجتماعپذیـری) خیابان پاسـداران شـهر ایلام 0/455 ،تأثیر مثبت داشـته اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)9تحلیل واریانس عوامل تأثیرگذار در طراحی خالقانۀ فضای شهری
منطبق بر نیازهای اجتماعی محدودۀ مورد مطالعه
اشتباه معیار

ضریب تعیین تصحیحشده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

7/11512

0/161

0/168

0/410a

بـا بهرهگیـری از نرمافـزار  SPSSو اسـتفاده از مـدل رگرسـیونی چندگانـه،
عوامـل و شـاخصهای تأثیرگـذار در طراحی فضاهای شـهری پیادهمـدار محدودۀ
مـورد مطالعـه مشـخص شـد و نتایـج حکایـت از آن دارد کـه رابطـۀ طراحـی
فضاهـای شـهری پیادهمـدار در جهت ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگی (از
نظـر متغیرهـای کالبـدی و راحتـی ،کاربری و عملکـرد ،فرهنـگ و اجتماعپذیری)
معنـادار میباشـد.
جدول شمارۀ ( .)10تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطۀ خطی بین فضای شهری
پیادهمدار و کیفیت محیط شهری

درجۀ آزادی

میانگین
مربعات

آماره آزمون F

سطح
معناداری

3

1213/544

23/971

0/000b

باقیمانده

18022/468

356

50/625

کل

21663/100

359

-

مؤلفهها

مجموع
مربعات

اثر رگرسیونی 3640/632

جـدول شـمارۀ ( )11نشـان میدهـد کـه مؤلفههـای کالبدی و راحتـی ،کاربری
و عملکـرد ،فرهنـگ و اجتماعپذیـری با سـطح معنـاداری کمتـر از 0/05بر طراحی
فضـای شـهری پیادهمـدار اثـرات مسـتقیم دارنـد .بـا نگاهـی بـه مقادیر بتا روشـن
اسـت کـه یک واحد تغییـر در انحراف معیـار مؤلفههای کالبـدی و راحتی ،کاربری
و عملکـرد ،فرهنـگ و اجتماعپذیـری به ترتیب بـا 0/404 ،0/261و  0/988موجب
توسـعۀ خیابان مـورد مطالعـه در ابعاد مختلف خواهد شـد.
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جدول شمارۀ ( .)11ضریب شدت روابط میان مؤلفههای فضاهای شهری پیا دهمدار
(مستقل) در جهت ارتقای رفتارهای مردم و ارتقای کیفیت فضای شهریاز نظر متغیرهای
کالبدی و راحتی ،کاربری و عملکرد ،فرهنگ و اجتماعپذیری (وابسته)
متغیرها

ضریب استاندارد

ضریب غیراستاندارد

B

خطای استاندارد BETA

T

سطح

23/684

0/000

1/727

0/085
0/074
0/000

عرض از مبدأ

40/221

1/698

کالبدی و راحتی

0/261

0/151

0/099

کاربری و عملکرد

0/404

0/226

0/110

1/789

فرهنگ و اجتماعپذیری

0/988

0/185

0/294

5/340

معناداری

نتیجهگیری
بـا توجـه بـه آنچـه در این پژوهـش مورد بحـث و ارزیابـی قرار گرفـت ،فضاهای
شـهری پیادهمـدار ،مکانهایـی بـرای حضـور شـهروندان و مشـارکت آنـان در
زندگـی جمعی اسـت کـه پرداختن بـه کیفیات آنهـا تعامالت اجتماعـی و فرهنگی
را بـه حداکثـر میرسـاند .در این راسـتا ،نخسـت مبانی نظـری معیارهـای طراحی
تدویـن شـد .بـا بررسـی ایـن معیارهـا و تحلیـل آنهـا در خیابـان پاسـداران شـهر
ایلام ایـن نتیجـه بـه دسـت آمد کـه هماکنـون ازدحـام ترافیک سـواره و پیـاده به
عنـوان مهمتریـن معضـل در ایـن محـدودۀ شـهر دیـده میشـود و سـاکنان آن از
سـطح پاییـن بـودن تعاملات اجتماعـی و فرهنگـی در فضاهـای همگانی شـهری
رنـج میبرنـد کـه ایـن امـر سـبب حضـور کـم پیادههـا در فضاهای شـهری شـده
اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه دههها تالش مسـئوالن بـراي مقابله بـا ازدحـام ترافیک
و مسـائل ناشـی از آن در شـهر ایلام و اقداماتـی هرچنـد بسـیار کـم در بـاب رفع
نیـاز اجتماعـی و فرهنگی شـهروندان از طریق فضاسـازی و تجهیـز خیابانها ناکام
بـوده اسـت؛ مناسبسـازی فضـای شـهری پیادهمـدار و تجهیـز مسـیر میتوانـد
علاوه بـر پاسـخگویی بـه نیازهـای شـهروندان ،بـا تأثیر مسـتقیم موجـب ارتقای
رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگی مـردم و افزایـش قابلیت حضورپذیری فضا شـود.
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جدول شمارۀ ( .)12راهبردها ،راهکارها و سیاستهای اجرایی

اهداف خرد

راهبردها

راهکار  -سیاست اجرایی

	-مناسبسازی و استقرار مبلمان شهری در محور به گونهای که
ایجاد فضاهای مکث و نشستن مشوق حضور کاربران در محور شود.
	-روشنایی و نورپردازی محور
و تماشا در محور
جمعآوری آبهای سطحی
و نظام بخشيدن به خدمات
مربوط به بهداشت خیابان
طراحی خیابانهایی با عرض
کافی پیادهروها برای تمامی
کاربردهای مورد نیاز پیادهرو

ارتقای کیفیت کاربری و عملکردی
ارتقای کیفیت اجتماعپذیری

شناسایی شاخصهای مؤثر بر دستیابی به پایداری اجتماعی و فرهنگی از طریق فضاهای شهری پیادهمدار و توجه به نیازهای شهروندان در محیط شهری

ارتقای کیفیت کالبدی -راحتی

	-طراحی معماری مناسب ،ایجاد بدنههای هماهنگ و حفظ بناهای
طراحی مناسب جداره و باارزش
پردازش معماری سنتی نماها 	-حذف الحاقات نامطلوب بصری در نماهای موجود و ایجاد رواق
برای سایهاندازی

ِ
اقتصادی محور
افزایش رونق
با ایجاد عملکردهای متنوع و
فضای پویا

	-اتخاذ روشهای نوین برای دفع آبهای سطحی و کاهش
آلودگی زیستمحیطی از طریق طراحی مناسب مسیرهای دفع
آب (روبسته بودن جویها؛ توجه به شیب خیابان و )...

	-آرامسازی و كاهش بار ترافيكي مسیرهای سواره در مجاورت
فضاي پيادهراه به منظور كاهش آلودگي صوتي ،بصري و هوا
	-استفاده از مصالح سخت و کفسازیهایی که منجر به کاهش
سرعت اتومبیلها شود
	-ایجاد کاربریهای متنوع به منظور پاسخگویی به نیاز اقشار
مختلف اجتماعی با تأکید بر کاربریهای سازگار و در نظر گرفتن
کاربریهای شبانهروزی و فعال و افزایش تعامالت
	-بررسی منابع تأمین بودجه به منظور پرکردن خألهای موجود در
مورد پیادهروها

اجرای اصالحاتی در خصوص 	-ایجاد نشانههای هویتبخش و ایجاد المان با اصالت بافت
(تاریخی  -مذهبی  -فرهنگی)
مسیریابی عابران پیاده در
صورت نیاز و ایجاد نشانههایی 	-تقویت حس جهتیابی پیادهها و خوانایی معبر از طریق افزایش
نشانههای بصری خوانا و استفاده از عالئم و نمادها
برای راهنمایی و مسیریابی
	-توزيع متعادل کاربریهای متنوع از نظر زماني و مخاطبان (زنان،
رعایت ضوابط طراحی برای
کودکان ،معلولین ،افراد مسن و )...
تبدیل مسیر به فضایی قابل دفاع

	-حفظ و تقويت مکانهای فعاليتي پرمراجعه در ساعات پاياني روز
ايجاد شرايطي براي حضور
در پیادهراه و ایجاد امنیت و سرزندگی اجتماعی
و فعالیت گروههای مختلف
	-انعطافپذیر کردن فضای خیابان عابرمدار و در نظر گرفتن مسیر
اجتماعي (سنی و جنسی و
سالمت جسمی و  )...و در نظر دوچرخه و تشویق مردم به استفاده از آن
گرفتن نیازهای مختلف آنها
	-افزايش نسبي جمعيت ساكن و بازگرداندن ساكنان اصيل و
قديمي به منطقه از طريق ارتقاي كيفيت زندگي در محلهها و
افزایش حس تعلق ساکنان به
تقويت حس تعلق مردم به مكان
منظور نظارت بیشتر بر فضا
	-افزایش حس تعلق در شهروندان از طریق مشارکت در
فعالیتهایی نظیر زیباسازی خیابان
	-زمینهسازی و توسعۀ عرصههای تعامالت اجتماعی و فرهنگی
	-توسعۀ فرهنگ استفاده از حالتهای پایدارتر حمل و نقل
ایجـاد رهنمودهایـی در مـورد همچون پیادهروی و دوچرخهسواری و افزایش آگاهی¬هاي
امنیـت و قابلیـت دسترسـی بـه اکولوژیکی مردم شهر ایالم
مکانهـای فرهنگـی و اجتماعـی 	-تقویت و تأکید بر فضاهای فرهنگی از قبیل کتابخانۀ پارک
کودک؛
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ارزیابی نقش فضاهای شهری پیادهمدار در دستیابی به...
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