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چکیده
یکـی از پیامدهـای رشـد شـتابان شهرنشـینی در دهه هـای اخیـر عـدم توجـه به حضور انسـان 
در فضاهـای شـهری اسـت کـه زمینه سـاز پاییـن آمـدن تعامـالت اجتماعـی افراد شـده اسـت. 
انتخـاب مسـیرهاي پیـاده نیـاز بـه شـاخص هایي دارد تا عـالوه بر افزایش دسترسـي و آسـایش 
بـراي شـهروندان، بتوانـد زمینه را بـرای رفع نیازهای آنها فراهـم آورد؛ چنانکه عـالوه بر گذران 
اوقـات فراغـت، در تهیـۀ ملزومـات زندگـي و افزایـش تعامـالت اجتماعي و فرهنگـی نیز مؤثر 
باشـد. هـدف از پژوهـش حاضـر تعمق نظـری و تجربی و شناسـایی برخی شـاخص های مؤثر 
بـر دسـتیابی بـه پایـداری اجتماعـی و فرهنگی از طریـق فضاهای شـهری پیاده مـدار  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 
SPSS در تحلیـل پرسشـنامه های مربـوط بـه جامعـۀ آمـاری و آزمـون فرضیه هـای پژوهـش 
اسـتفاده شـد و نتایـج نهایـی در قالب اهـداف، راهبردها و سیاسـت های اجرایی ارائـه گردید. بر 
مبنـای تئـوری بـاال و نتایج پرسشـنامه، خیابان پاسـداران در حـال حاضر شـرایط مطلوبی ندارد؛ 
امـا بـا توجـه به پتانسـیل های موجـود، در صورت ایجاد شـدن شـرایط مطلوب بـرای پیاده روی 
می توانـد بـه فضای شـهری مناسـبی در جهت تأمیـن نیازهای اجتماعـی و فرهنگی شـهروندان 
در شـهر ایـالم تبدیـل شـود؛ بـه بیـان دیگـر در صـورت موفقیـت می توانـد بـه عنـوان الگویی 

بـرای فضاهـای شـهری پیاده مـدار در ایـالم مطـرح گردد.
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ارزیابی نقش فضاهای شهری پیاده مدار در دستیابی به...

مقدمه
اگـر بپذیریـم کـه بخش مهمـی از برخوردهـای اجتماعـی و فرهنگـی در فضاهای 
شـهری اتفـاق می افتـد، در آن صـورت نقـش فضاهای پیـاده در تقویـت بنیان های 
اجتماعـی و فرهنگـی شـهر غیرقابـل انـکار می نمایـد. حرکـت پیـاده طبیعی ترین، 
ضروری تریـن و قدیمی تریـن شـکل جابجایـی انسـان در محیـط اسـت )قربانی و 
جـام کسـری، 1389: 60(. انسـان بـه عنـوان مهمتریـن عامـل در پویایـی فضاهای 
شـهری نیازمنـد بسـتری مناسـب جهـت حضـور مؤثـر در ایـن فضـا می باشـد. 
پاسـخگویی بـه نیازهـای اجتماعـی انسـان و تأمیـن فرصت هـای الزم در زمینـۀ 
کسـب تجـارب اجتماعـی وی، مسـتلزم وجـود فضـا و قـرارگاه کالبـدی اسـت و 
فضـای عمومـی1  ظرفیتـی عظیـم در پاسـخ بـه ایـن جنبـه از حیـات انسـان در 
جوامـع شـهری محسـوب می شـود )دانشـپور و چرخچیـان، 1386: 19(. امـروزه 
شـهروندان بیشـتر وقت خـود را در فضاهـای خصوصی2 می گذراننـد و این فضاها 
روزبـه روز گسـترش می یابنـد و فضاهـای عمومـی بـه مسـیرهایی بـرای ارتبـاط 
فضاهـای خصوصـی بـدل گشـته اند. ایـن در حالـی اسـت کـه بـه دالیـل مختلف 
از جملـه گرایـش بـه زندگـی ماشـینی، افزایش سـرعت جابه جایـی، جدایی گزینی 
مـردم از فضاهای عمومـی، نادیده انـگاری ارزش های اجتماعـی، فرهنگی و هویتی 
نهفتـه در فضاهـای عمومـی و بی توجهـی بـه حفـظ و ارتقـای حیـات جمعـی در 
دهه هـای پیشـین، برخـی از ایـن فضاهـا در مقیاس هـای مختلف شـهری اهمیت و 
نقـش خـود را از دسـت داده انـد )شـجاعی و پرتـوی، 139۴: 9۴(. براي آنکه بتوان 
یک فضا بتوانـد بـه عنـوان محیطي خوب تلقي شـود الزم است به نیازهاي ابتدایي 
بشر پاسخ دهد. لنگ3 ارتباط میان انگیزه و نیاز را چنین توضیح می دهـد: »انگیزه 
راهنماي رفتار است و رفتار در جهت برآورد نیازهاست«؛ سپس نتیجه می گیـرد که 
نظریـۀ طراحي محیط باید بر اساس نیازهاي انسان باشد )عباس زادگان، 138۴: ۴6( 

)جدول شـمارۀ 1(.

1. Public Space
2. Private space
3.  Lang
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جدول شمارۀ )1(. رویکرد ذهنی- نیازهای فردی

نیازهای فردی

لذت  بخشـی  : شـامل فاکتورهایـی ماننـد تنـوع و پیچیدگـی، وابسـتگی 
معمـاری و مقیـاس، جاذبه  هـای زیبایـی و سـرزندگی اسـت.

راحتـی: شـامل فاکتورهایـی ماننـد ویژگی  هـای طراحی شـهری اسـت 
کـه تحـت تأثیر رابطۀ بیـن پیاده و ترافیـک موتوری می باشـد؛ همچنین 
ویژگی  هـای طراحـی شـهری مربـوط بـه سیسـتم پیـاده راه  ، پیـاده  رو و 

شـبکۀ خیابان  هـا، مطبوعیـت طراحی شـهری.

ایمنـی: شـامل فاکتورهایی مانند مشـخصه  های طراحی شـهری وابسـته 
بـه خشـونت فیزیکـی و جـرم، انـواع کاربـری زمیـن و حضـور مـردم 

ست. ا
کمیـت  تنـوع،  خصوصیـات،  ماننـد  فاکتورهایـی  شـامل  دسترسـی: 
شـبکه  های  پیوسـتگی  موجـود،  فعالیت  هـای  مجـاورت  و  کیفیـت  و 

اسـت. پیـاده  روی  بـا  مرتبـط  سـاخته  های  و  پیاده راهـی 

امکان  پذیـری: شـامل فاکتورهایـی ماننـد تحـرک و پویایـی، زمـان و 
مسـئولیت اسـت.

مأخذ: )ریزر و چالوپکا، 2010( 

     اکثر مردم معمـوالً بر اساس مدل سلسـله مراتب نیازهاي مازلو رفتار می کننـد؛ 
ولي استثناهاي رفتاري زیادي نیز مشاهده می گـردد؛ در مواردي به دالیل فرهنگي 
و مذهبي یا به دالیل خاص رفتار و انگیزۀ انسـان ها لزومـاً از مـدل سلسـله مراتبی 
بپذیریم  را  مازلو  مدل  چنانچه  ۴8(؛   :138۴ )عباس زادگان  نمی کنـد  تبعیت  مازلو 
مردم می خواهنـد در انجام فعالیت هـای مـورد نظـر خود احساس راحتي کنند و 
این امر از دید جامعه قابـل قبـول است. راحتي هم جنبـۀ فیزیولوژیکي دارد و هم 

روانشناسي )لنگ، 1387: 3۴(.
     منطقـه ای 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 می شـود. از داده هـا و توانایی هـای موجـود در این منطقه 
ماننـد مسـجد جامـع، پـارک کـودک، قلعـۀ والـی و ... در جهـت معرفـی هویـت 

فضیله مالئی - حیدر جهانبخش- سجاد دامیار
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خیابـان و افزایـش تعامـالت اجتماعـی و توجـه بـه نیاز فرهنگـی افراد و سـاکنین 
اقـدام قابـل توجهـی صـورت نگرفتـه اسـت. در همین راسـتا، این پژوهش سـعی 
دارد بـا بهره گیـری از تجربیـات جهانـی و نظریـات اندیشـمندان در ایـن زمینـه به 
تدویـن معیارهـای طراحـی پیـاده راه 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 پیاده مـدار 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 پیاده مـدار و هویت دهی 
و سـاختاردهی کالبـدی و مناظـر شـهری، رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد؟ در همین 
راسـتا، فرضیـۀ مطرح شـده این اسـت که بـه نظر می رسـد طراحـی خالقانۀ فضای 
شـهری پیاده مـدار منطبـق بـر نیازهـای شـهروندان می تواند عـالوه بـر جذابیت آن 
باعـث ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگـی مردم می شـود. این پژوهش سـعی 
دارد بـا بهره گیـری از تجربیـات جهانـی و نظریه هـای اندیشـمندان در ایـن زمینـه 
بـه تدویـن معیارهـا و ارزیابـی آنهـا در راسـتای تحقـق اهـداف تحقیق بپـردازد و 
بـر اسـاس ایـن معیارهـا محـور پاسـداران شـهر ایـالم 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 خیابان هاسـت. مفهـوم امـروزی شـهر 
بـدون خـودرو، پیدایـش خود را مدیون تحقیقـات دهه هـای 1960 و 1970 بود که 
هزینه های اجتماعی و زیسـت محیطی مهارنشـدنی خودروها مشـخص شـد. شـهر 
اسـن1  در آلمـان اولیـن شـهری بود کـه در دهـۀ 1930 خیابانـی را به منطقـۀ پیاده 
تبدیـل کـرد؛ امـا ایـدۀ خیابان هـای خریـد مرکـز شـهر بـدون ترافیـک در سراسـر 

1. essen
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جهـان در دهـۀ 1950-19۴0 شـکل گرفـت؛ امـا عملـی نشـد تـا اینکـه در دهـۀ 
1960 مناطـق پیـاده شـکل گرفتنـد. تـا سـال 1975 تقریبـاً تمـام شـهرهای مهـم و 
تاریخـی اروپـا ورود اتومبیـل را بـه بخـش بزرگـی از ناحیـۀ مرکزی خـود محدود 
کردنـد و پیاده راه هـای تاریخـی تجـاری در آنهـا بـه وجـود آمـد )پاکـزاد، 1386: 
68(. در اواخـر دهـۀ پایانـی قـرن بیسـتم توجه به پیـاده راه و محدودکـردن حضور 
وسـایل نقلیـۀ موتوری در شـهرها شـکل جدی تری به خـود گرفـت. در این زمینه 
می تـوان بـه برنامـۀ تبدیل لندن بـه یکی از بزرگترین شـهرهای پیاده تا سـال 2015 
یـا برنامـه و قانـون اجـرای سـال 2003 اسـکاتلند بـرای ترویـج پیـاده راه در ایـن 

کشـور اشـاره کـرد )کاشـانی جو، 1385: ۴5(.
     بـا حضـور خـودرو در سـاختار کالبـدی شـهرهای کشـورمان تجربه های عملی 
اندکـی در زمینـۀ ایجـاد پیاده راه هـا 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 قلعه سـنگی( 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 کالن شـهر تهـران بسـیار دیرتـر از دیگر شـهرها در زمینۀ پیاده راه سـازی 
کـردن محورهـای شـهری اقـدام کردنـد. چندیـن پـروژۀ پیاده راه سـازی؛ از جمله: 
کوچـۀ مـروی، خیابـان صف )سپهسـاالر(، خیابـان اللـه زار، 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 بهره برداری رسـیده 

است.

ادبیات موضوع
پیاده محـوري از جملـه راه هایـي اسـت که می توانـد در تجدید حیـات مدني مراکز 
شـهري مؤثـر باشـد و از طریـق افزایـش زمینـۀ حضـور شـهروندان در مکان هـای 
جمعـی، تعامالت و همبسـتگي اجتماعي را بیشـتر کند؛ درواقـع، محدوده های پیاده 
قسـمت هایی از فضـای شـهری هسـتند کـه بـه دلیـل داشـتن برخـی ظرفیت هـای 
ویـژه، در تمـام یـا بعضـی سـاعات شـبانه روز بر حرکـت سـواره، بسـته و به طور 
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کامـل بـه حرکـت عابـران پیـاده اختصـاص داده می شـوند )کراتـان، 2008: 81(. 
پیاده راه هـا فضاهایـی خطی در شـهر هسـتند کـه با حداکثـر نقش اجتماعی شـکل 
می گیرنـد و شـهروندان پیـاده بر این فضاها تسـلط کامـل دارند و از وسـایل حمل 
و نقـل موتـوری نیـز تنهـا بـرای خدمات رسـانی در مواقع خاص اسـتفاده می شـود 

)کوهن، 2011: 875(. 

پیادهمداري و نقش آن در حفظ ساختار و هویت شهر
به  ناچار  دهیم  خودرو  عبور  به  را  اولویت  شهري  قدیمي  بافتهاي  در  بخواهیم  اگر 
تعریض و الزامــاً تخریب بافت ميشویم. بــه ایــن ترتیــب است که به اهمیت پیادهمداري 
در ساماندهي و توســعۀ بافتهاي بــاارزش تاریخي پي ميبریم. حال آنکــه رواج 
ــر از خودرو در خیابانبنديها و عریض  اســتانداردگرایي و سایر معیارهاي طراحي متأث
کردن آنهــا موجب از بین رفتن ساختار اصلي بسیاري از محالت قدیمي و یکنواختي 
سیماي شهرها شده است. با توجه به اصل پیوستگي فضایي در فضاهاي شهري ایران 
در گذشته، ميبایست حفظ ساختار اصلي این فضاها را همواره در نظر داشت؛ لذا براي 
اینکه این پیوستگي برقرار بماند باید این گذرها و فضاها هم به لحاظ ساختار و هم به 
لحاظ هویتي حفظ شود. زماني که مقیاس شهر براي سواره ساخته ميشود پیاده در فضاي 
ــي و بيهویتي ميکند. پیاده روي داراي اهمیت اساسي  شهري احساس گمگشتگي، ناامن
در ادراک هویت فضایي، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیتهاي محیطي است. 
چهرۀ شهر بیشتر از طریق گام زدن در فضاي شهري احساس ميشود. احداث پیاده راه 
ــر باشد  ــي است که ميتواند در تجدید حیات مدني مراکز شهري مؤث ــه راه های از جمل

)فرخــي، 1389: ۴3(.

پیاد ه مداري و پاسخگویي به نیازهاي انساني د ر جهت نیل به شهري انسان گرا
زمانـی کـه  فضـا برای آسـایش و حضور ایمـن و فعال عابر پیاده در شـهر مناسـب 
نباشـد، اولین قشـری که از حضور در شـهر محروم می شـوند گروه هـای ویژه؛ یعنی 
سـالمندان، معلولین، کودکان و افراد بزرگسـال همراه کودکان هسـتند. پیـاده راه ابزاری 
بـرای فعالیـت جمعـی بخصـوص در ارتبـاط بـا اقتصـاد شـهری، کیفیـت محیطی 
و سـالمت اجتماعـی اسـت. در پیاده راه هـا آزادی عمـل انسـان پیـاده بـرای توقـف، 
مکـث، تغییـر جهـت و تماس مسـتقیم با دیگران بسـیار زیـاد اسـت و از آنجا که 

ارزیابی نقش فضاهای شهری پیاده مدار در دستیابی به...
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بـه گفتـۀ بیوکانن آزادی حرکت عابرین پیاده در شـهرها و فضاهای شـهری نشـانۀ 
خوبـی از تمـدن آن شـهر اسـت، می تـوان گفت که وجود پیـاده راه در شـهر، مظهر 

تمـدن و هویت هر شـهر می باشـد )پاکـزاد، 1385: 75(.

معیارهـا و شـاخص های استخراج شـد ه از چهارچـوب نظـری پژوهـش د ر محد ود  ۀ 
مـورد مطالعه

در پژوهـش حاضـر، برخـی معیارهـا و شـاخص های استخراج شـده از چهارچوب 
نظـری پژوهـش در محـدودۀ مورد مطالعه به منظور دسـتیابی به پایـداری اجتماعی 
و فرهنگـی  از طریـق فضاهای شـهری پیاده مـدار  و توجه به نیازهای شـهروندان در 

محیط شـهری برد اشـت شـده است )جدول شـمارۀ 2(.

جدول شمارۀ )2(. معیارها و زیرمعیارهای برگرفته از مد ل مفهومی تحقیق و بومی سازی شد ه
زیرمعیارمعیار

کالبدی و راحتی

- توجه به نیاز پیاده، تجهیزات و مبلمان
- پیوستگی معابر، عرض پیاده رو

- تنوع و کیفیت جداره ها
- روشنایی و نورپردازی در شب

- ایمنی و امنیت مسیر

کاربری و عملکرد
- تنوع کاربران

- تنوع عملکردی نشانه ها و بناهای شاخص

اجتماع پذیری و فرهنگ

- کیفیت تعامالت اجتماعی
- هویت و فرهنگ

- خوانایی شهر

قلمرو جغرافیایی تحقیق
اسـتان ایـالم بـا 19 هـزار و 86 کیلومتـر مربـع حـدود 1/۴ درصد از مسـاحت کل 
کشـور را تشـکیل مي دهـد. ایـن اسـتان در غـرب سلسـله جبـال زاگـرس بین 31 
درجـه و 58 دقیقـه تـا 3۴ درجـه و 15 دقیقـۀ عـرض شـمالي و ۴5 درجـه و 2۴ 
د قیقـه تـا ۴8 درجـه و 10 دقیقـۀ طول شـرقي در گوشـۀ غربي کشـور قـرار گرفته 
اسـت    )حیـدري، 1388: 5(. ناحیـۀ مـورد بررسـی از نظـر موقعیـت جغرافیایي در 
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سـمت شـمال شـهر قرار دارد و موقعیتي تقریباً مرکزي نسـبت به شـهر ایالم دارد. 
ایـن خیابـان از نظـر تقسـیمات شـهری، جـزء ناحیـۀ )1-1( از منطقۀ یک شـهری 
بـه حسـاب می آیـد. مسـاحت منطقـۀ یک شـهر ایـالم، که نقشـۀ آن در زیـر آورده 
شـده و شـامل چهـار ناحیـه اسـت، 115 هکتـار می باشـد و حـدود 60 هـزار نفـر 
جمعیـت را در خـود جـای داده اسـت.  محورهـای شـهری ای که بین ایـن ناحیه و 
مراکـز عمـدۀ شـهر و نواحی دیگـر تسـهیالت ارتباطی برقـرار می سـازند؛ عبارتند 
از: بلـوار امـام خمینـی در شـرق ناحیه، خیابـان آیت اهلل حیدری در جنـوب، خیابان 
رسـالت در غـرب و خیابـان شـهدا در شـمال ناحیـه. جمعیـت پیش بینی شـده در 

طـرح مصـوب بـراي ایـن ناحیـه تـا افق طـرح 13 هـزار و 365 نفر اسـت.

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

     مهمتریـن مشـکالت موجـود در شـبکۀ پیاده روهای محور پاسـداران را می توان 
در مـواردی چـون: کافـی نبـودن عـرض خیابـان، کف سـازی نامناسـب و عـدم 
امنیـت در تقاطـع با سـواره ها، عـدم تعبیۀ مبلمان جهت نشسـتن، سـکون، برقراری 
و عـدم فضاهـای مکـث در حاشـیۀ خیابـان عنوان کـرد. ایـن مسـائل می توانند در 
طـی زمـان منجر به کاهش سـرزندگی و پویایی مسـیر، کاهش تعامـالت اجتماعی، 
تبدیـل شـدن محـور مورد نظـر به یک فضای شـهری انسـان گریز و محروم شـدن 
گروه هـاي ویـژه یعنـي سـالمندان، معلولیـن، کـودکان و افـراد بزرگسـال همـراه 

کـودکان و ... شـود.
     محـور پاسـداران از جملـه خیابان هـای قدیمـی شـهر ایـالم اسـت و درختـان 
چنـار و سـرو کهنسـالی در طـول مسـیر وجـود دارد کـه در طـی فصـول مختلـف 

ارزیابی نقش فضاهای شهری پیاده مدار در دستیابی به...
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سـال، منظره هـای زیبایـی را ایجـاد می کننـد. از وجـود ایـن مناظـر بـرای تأمیـن 
نیازهـای افـراد، لـذت بصـری و ایجاد فضـای مطلوب پیـاده می توان اسـتفاده کرد؛ 
امـا غفلـت از بهره گیـری از ایـن منظـر می توانـد آسـایش، حـس هویـت و تعلـق 

شـهروندان را کمتـر کند.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از جهت روش، توصیفی،  تحلیلی و پیمایشـی و از نظر تقسـیم بندی 
بـر اسـاس هدف جـزو پژوهش هـای کاربـردی - عملی می باشـد. ابزار گـردآوری 
اطالعـات نیـز مصاحبـه، پرسشـنامه، نظرسـنجی، کتابخانـه و بانک هـای اطالعاتی 
اینترنتـی و ماهـواره ای اسـت. بـرای دسـتیابی بـه پاسـخ سـؤاالت و فرضیه هـای 
تحقیـق، عـالوه بـر روش کتابخانـه ای و اسـتفاده از آمـار و اسـناد، از روش میدانی 
مبتنـی بـر پرسشـنامۀ محقق سـاخته )در طیـف لیکرت1 ( نیز 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 داده هـا و آزمون فرضیه هـای پژوهش نیـز از روش هـای آمار استنباطي 
ماننـد آزمون ضریب همبستگي پیرسـون2  ، آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف3 ، 
مـدل رگرسـیونی بـرازش در محیط Spss  و ترسـیم نمـودار با اسـتفاده از نرم افزار 
اکسـل۴  بـوده 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 1395 بالـغ بـر 23 هـزار نفـر جمعیـت داشـته اسـت، از طریـق این 
فرمـول حجـم نمونـه، 318 نفـر تعییـن شـد کـه بـرای باالبردن دقـت در ایـن امر، 

360 پرسشـنامه در سـطح شـهر توزیـع گردید.
     جهت بررسـی روایی5  پرسشـنامۀ پژوهش از نظر اسـاتید راهنما و مشـاور در 
زمینـۀ تدویـن و تصحیـح آن اسـتفاده شـد. آلفـای کرونبـاخ6  کل به دسـت آمده 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 0/807 اسـت کـه نشـان می دهد ضریـب پایایـی1  در 
سـطح قابل قبولی اسـت.

یافته های تحقیق
1. ارزیابـی معیارهـای فضاهـای شـهری پیاده مـدار بـا توجه بـه نیازهای انسـان در 

جهـت پایـد اری اجتماعـی و فرهنگی
در ایـن بخـش معیارهـای ارائه شـده در جـدول شـمارۀ )2( مالک قـرار می گیرد و 
بـه تحلیـل خیابـان پاسـداران شـهر ایـالم پرداختـه می شـود. الزم به ذکر اسـت که 
نگارنـد گان هـر کـدام از معیارهـا را بـه طور کامـل ارزیابـی و تحلیـل کرده اند؛ اما 
در جهـت تلخیـص نوشـتار بـه صورتـی اجمالـی نتایج حاصـل از پرسشـنامه ها را 
در محیـط spss تحلیـل و بیـان می کننـد. جهت آشـنایی و شـناخت هرچه بیشـتر 
جامعـۀ آمـاری مـورد مطالعـه، خصیصه هـای عمومی پاسـخگویان بررسـی شـد و 
این ویژگی ها مطابق با پرسشـنامه های آماری در قالب 6 سـؤال، شـامل: جنسـیت، 
سـن، تأهـل، میـزان تحصیالت، شـغل و نوع ارتباط بـا خیابان پاسـداران، تدوین و 

ارائـه گردیـد کـه نتایـج آن در ادامه می آیـد )جدول شـمارۀ 3(.

1. Reliability
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جدول شمارۀ )3(. ویژگی های جامعۀ آماری
درصدفراوانیمتغیردرصدفراوانیمتغیر

جنسیت

15۴۴2/8مرد
وضعیت 

تأهل

19153/1مجرد
169۴6/9متأهل20657/2زن
360100/0کل360100/0کل

سن

25-1510830/0

میزان  
تحصیالت

226/1زیر دیپلم
521۴/۴دیپلم35-265816/1
172۴7/8فوق دیپلم۴5-36298/1
328/9لیسانس55-۴612835/6
8222/8فوق لیسانس و باالتر563710/3 به باال

360100/0کل360100/0کل

شغل

7119/7آزاد

نوع 
ارتباط با 

خیابان

ساکن در خیابان 
پاسداران

8323/1

شاغل در خیابان 8122/5دانشجو
پاسداران

20958/1

6818/9عابر و رهگذر215/8بازنشسته

360100/0کل9۴26/1بیکار
318/6سایر

360100/0

1-1.کیفیت کالبد ی و راحتی
راحتی از ابتد ایی ترین نیازهاي انسان است که بدون برخورداري از آن نمی تواند سایر 
نیازهاي خود را در فضا برآورده سازد. نیاز به غذا، پناهگاه و مکانی براي استراحت 
حداقل راحتی است )عباس زادگان، 138۴: 52(. راحتی پیش نیاز یک فضاي عمومی 
موفق است. طول زمانی که مردم در یک فضاي عمومی توقف می کنند نشانۀ عملکرد 

و راحتی آن محسوب می شود. احساس راحتی شامل موارد زیر است: 
عوامـل زیسـت محیطی: بـه طور مثـال، د ر پناه بودن از اشـعۀ خورشـید، وزش باد 

غیره؛  و 
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راحتی فیزیکی: به طور مثال، وجود تعداد کافی صندلی های راحت و غیره؛
 راحتـی اجتماعـی - روانـی: ایـن مورد وابسـته به شـخصیت و جوي اسـت که 

فضـا ایجـاد می کند. 
     کار و همـکاران )1992( ادعـا می کننـد کـه نیاز به آسـایش روانـی، نیازي عمیق 
و وسـیع اسـت کـه بـه تجـارب افـراد در فضاهـاي عمومـی برمی گردد. احسـاس 
امنیتـی کـه فـرد حـس کنـد خـود و آنچـه متعلـق به اوسـت، آسـیب پذیر نیسـت. 
حـس راحتـی می تواند با طراحـی فیزیکی فضا یـا راهبردهاي مدیریتـی آن تقویت 

شـود )کارمونا و دیگـران، 1391: 329(.
     محـدودۀ مـورد بررسـی از نظـر طراحـی مناسـب بـرای پیـاده و توجـه بـه 
نیـاز پیـاد ه از نظـر تجهیـزات و مبلمـان، کیفیـت معابر )پیوسـتگی معابـر و عرض 
پیـاده رو(، 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 بی حد 
و حصـری از نظـر ابعـاد و تناسـبات بازشـوها وجـود دارد. ایـن بازشـوها حتی در 
یـک بنـا نیز هماهنگـی ندارند و همین مسـئله، اغتشـاش در جداره هـا را دوچندان 
کـرده اسـت. وجود الحاقات نامناسـب، ناهماهنگـی در تابلوی مغازه ها، اسـتفاده از 
مصالـح ناهمگـون و غیـره نیـز از جمله اغتشاشـات بصـری این جداره هاسـت. در 
ایـن محـدوده آب های سـطحی به طور مناسـب دفع نمی شـود و بـرای جمع آوری 
ایـن آب هـا فقـط از روش روباز )جوی آب( اسـتفاده شـده اسـت و همین موضوع 
باعـث ایجـاد مزاحمت هایـی بـرای افـراد بخصـوص در هنـگام بارندگی می شـود. 
از نظـر وجـود آلودگی هـا و رعایـت نکـردن نظافـت نیـز آمـار نشـان می دهـد که 
تجهیـزات و سـطل های زبالـه بـه تعـداد کافـی و در فواصـل مناسـب تعبیه نشـده 

است.
     نتایـج حاصـل از تحلیـل پرسشـنامه بـر اسـاس یافته هـای جـدول شـمارۀ )۴( 
نشـان می دهـد کـه ۴6/05 درصـد از پاسـخ دهندگان مـورد نظر، کیفیـت کالبدی و 
راحتـی را خیلـی کـم، 18/۴2 درصـد کـم، ۴/8 درصـد زیـاد و 37/3 درصد خیلی 
زیـاد می داننـد. بدیـن ترتیـب می تـوان اظهـار داشـت اکثـر پاسـخ دهندگان میـزان 
کیفیـت کالبـدی و راحتـی محـور پاسـداران را کـم می داننـد. یکـی از الزمه هـای 
خیابـان پاسـداران، داشـتن پیاده روهای عریـض باکیفیت باالسـت؛ در حالی که این 
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خیابـان بـا داشـتن پیاده  روهایی بـا کیفیت پایین در کف و نداشـتن مبلمان مناسـب 
و ... شـرایط ابتدایـی مـورد نیـاز بـرای پیـاده روی را ایجاد نکـرده و تمایـل افراد را 
بـرای پیـاده روی کاهـش داده اسـت و قـادر به پاسـخگویی بـه گروه هـای مختلف 
سـنی بـا هـر توانایـی نیسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه میـزان تـردد پیـاده در این 
بخـش از شـهر بـه مراتب از سـایر مناطق شـهر بیشـتر اسـت. یکي از نقاط ضعف 
بزرگ این خیابـان بحث امنیت اسـت؛ چراکـه با نورپردازي نامناسب و عدم وجود 
فعالیت هـای خاصي در شب عمـاًل این محیط قابلیت خود را از دسـت می دهـد و 
فضایي ناامن ایجاد می کنـد. روزها نیز به علت وجود خیابان هـای کم عـرض در دو 
طرف و نبود گیاهان و بوته هـا در حاشـیۀ خیابـان که باعث می شـود همواره رفـت 

و آمـد ماشـین ها در دید باشد، امنیت فضا مختل می شـود.

جدول شمارۀ )4(. توزیع د رصد پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه بر اساس معیار کالبد ی و راحتی
درصد فراوانیطیف لیکرتردیف

۴6/05خیلی کم1
۴2/18کم2
8/۴زیاد3
3/37خیلی زیاد۴

100جمع کل

کیفیت کاربری و عملکرد ی  .1-2
جمع  در  شرکت  و  نمایشي  برنامه هـای  در  شرکت  است  ممکن  محیط  کشف 
هنري،  نمایشـگاه های  نهار،  هنگام  کنسـرت های  در  مانند شرکت  شود؛  شامل  را 
و  اجتماعي  اتفاقات  بازارها،  نمایش هـا،  جشـنواره ها،  خیاباني،  نمایشـگاه های 
بازاریابي در طول زمان هـای مختلف و مراسم گوناگون )کارمونا و دیگـران، 1391: 
درختان،  همچـون:  طبیعي  المان هـای  قرارگیري  شهري،  سـایت های  در   .)328
با  تضاد  می کنـد  که  ترافیک سواره کمک  از  و جدایي  آب نماهـا  گیاهي،  پوشش 
فضاهاي اطراف تشدید گـردد و آرامش فضا کمک بیشتري شود. المان هایـی که 
امنیتي را به  فضا را مخفي می کننـد و مانع دسترسي بصري می شـوند، مشکالت 
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وجود می آورنـد و عدم استفاده از فضا را ترغیب می کننـد. المان هـای غیرمعمـول 
یا اتفاقات خاص می توانـد به ایجاد پدیدۀ مثلث  بیانجامد: پروسـه ای که در آن به 
کمک محرک هـای خارجي ارتباط بین مردم و غریبه هـا به وجود می آیـد )همـان: 
330(. فضاهاي سبز در شهرها تأثیـرات مطلوب فراواني بر کاربران خـود دارنـد که 
به خارج  افراد  ایجاد آرامش، تشویق  به نقش حسي آن در  میان می تـوان  این  در 
مهمتـر،  همه  از  و  بصري  رضایتمندي  فیزیکي،  فعالیت  زدن،  قدم  خانه،  از  شدن 
تشویق به تعامالت اجتماعي، اشاره کـرد. در چنین فضاهایي امکان برقراري ارتباط 
دوستي بین افراد بیش از سایر فضاهاست؛ ضمن آنکـه احساس تعهد و پاسخگویي 
دانشپور، 1388: 35(. و  )چرخچیان  دارد  افراد وجود  در  آنهـا  به  نسبت  بیشتري 
نتایـج حاصـل از تحلیـل پرسشـنامه بر اسـاس یافته های جدول شـمارۀ )5( نشـان 
می دهـد  کـه 18/۴ درصـد از پاسـخ دهندگان مـورد نظـر، میـزان کیفیـت کاربری و 
عملکـردی محـور پاسـداران را خیلـی کـم، 25/9 درصـد کـم، 28/3 درصـد زیـاد 
و27/۴ درصـد خیلـی زیـاد می داننـد؛ بدیـن ترتیـب می تـوان اظهـار داشـت که به 
اعتقـاد اکثـر پاسـخ دهندگان، 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 اسـتفاده های مختلـف از فضا در 
زمان هـای مختلـف و از نظـر نشـانه ها و بناهـای شـاخص )مسـجد جامـع، پـارک 
کـودک و قلعـۀ والـی( در میـزان اسـتفادۀ مـردم از خیابـان پاسـداران در وضعیـت 
نسـبتاً مطلوبـی قـرار ندارد و طراحـی خیابان به گونه ای 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 می کند و باعث تشـویق به 
پیـاده روی بیشـتر می شـود. در معیـار عملکـردی و کاربری، بیشـتر پاسـخ دهندگان 
در مـورد سـؤال نقـش قلعـۀ والـی و پـارک و ... در اسـتفاده از خیابـان پاسـداران، 
گزینـۀ خیلـی زیـاد را انتخـاب کرده انـد کـه بیانگـر این موضوع اسـت کـه خیابان 
پاسـداران در صـورت فراهم شـدن شـرایط مطلـوب بـرای پیـاده روی، می تواند به 

فضـای شـهری مناسـبی در شـهر ایالم تبدیل شـود.
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جدول شمارۀ )5(. توزیع د رصد پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه براساس معیار کاربری و عملکرد ی
درصد فراوانیطیف لیکرتردیف

18/۴خیلی کم1
25/9کم2
28/3زیاد3
27/۴خیلی زیاد۴

100جمع کل

3-1.کیفیت معیار اجتماع پذیری و فرهنگ
در طراحي نباید همـۀ فضاها در حد کمال سـاخته و پرداختـه شود؛ بلکه باید جایي 
باقـی گذاشت و حس  انسـان ها در فضاي شهري  تأثیرگـذاری  براي مشارکت و 
مشارکت را بـه نوعـی در بین آنهـا تقویت کرد )پاکزاد، 1391: 153(. 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 مردمي به معناي حضور به هم رسانیدن آزادانه، بهـره وری درست 
)آسیابي،  اسـت  داشتن در شـکل گیری شهر  آزادانه دخالت  و  از مکان  و عادالنه 
درگیر  مختلف  درجات  براي  فرصت هایـی  موفق  عمومي  فضاهاي   .)235 :1389
مطرح  را  دیگران  با  ارتباط  برقراري  عدم  و  نشدن  درگیر  همچنین  فضا؛  با  شدن 
به  تماس  ایجاد  براي  را  می کننـد. طراحي فضاي عمومي می توانـد فرصت هایـی 

وجود آورد یا از آن جلوگیري کند )کارمونا و دیگـران، 1391: 332(.
     بـر اسـاس یافته هـای جـدول شـمارۀ )6(، 6/07  درصد از پاسـخ دهندگان مورد 
نظـر، میـزان کیفیـت معیـار اجتماع پذیـری و فرهنـگ محـور پاسـداران را خیلـی 
کـم، 19/55 درصـد کـم، ۴7/66 درصـد زیـاد، 26/72 درصد خیلی زیـاد می دانند؛ 
بدیـن ترتیـب می تـوان اظهار داشـت اکثر پاسـخ دهندگان معتقد هسـتند کـه میزان 
و  المان هـا  قرارگیري  اسـت.  زیـاد  پاسـداران  محـور  فرهنـگ  و  اجتماع پذیـری 
عناصر جذاب در محیط و امکان حضور یافتن در کنار آنهـا و اظهـار نظـر کردن 
این  بگیرند.  قرار  دیگران  با  تعامل  برقراري  موقعیت  در  افراد  که  می شـود  سبب 
مناسب فضاهاي نشستن  نیمکت هـا و طراحي  مناسب  با چیدمان  امکان همچنین 
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نیز امکان پذیـر است. چیدمان نیمکت هـا بـه صـورت منحني می توانـد یک روش 
مطلوب باشد. برخـی از افـراد برای گذران اوقات فراغت به محور پاسـداران شـهر 
ایـالم مراجعـه می کننـد؛ امـا بـه موقعیت هـای اجتماعـی و میان کنش هـای متعارف 
اجتماعـی ای نمی رسـند کـه حاصـل آنها بایـد کاهش تنش هـای اجتماعی، سـالم تر 

شـدن فضای شـهری و انسـجام بیشـتر باشد.

جدول شمارۀ )6 (. توزیع د رصد پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه 
بر اساس معیار اجتماع پذیری و فرهنگ

درصد فراوانیطیف لیکرتردیف
6/07خیلی کم1
19/55کم2
۴7/66زیاد3
26/72خیلی زیاد۴

100جمع کل

SWOT  2.تحلیل یکپارچه
در پژوهـش حاضـر بـه منظـور سـنجش وضعیـت، از ماتریـس سـوات کـه یـک 
چارچـوب مفهومـی بـرای شناسـایی و تحلیـل تهدیدهـا و فرصت هـا در محیـط 
خارجـی و ارزیابـی ضعف هـا و قوت هـای درونـی یـک سیسـتم اسـت، اسـتفاده 
گردیـده کـه در طراحـی آن، مؤلفه هـای کلیـف ماتیـن در نظـر گرفته شـده اسـت 

)جدول شـمارۀ 7(.
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swot جدول شمارۀ )7(. تحلیل یکپارچه

عوامل 
درونی

نقاط قوت

وجود پوشش گیاهی مطلوب- 
هویـت تعریف شـدۀ خیابـان در ذهـن شـهروندان بـه دلیل - 

قدمـت تاریخـی و فضای سـبز

نقاط ضعف

عدم وجود فعالیت های متنوع در طول شبانه روز- 
عدم مکان یابی صحیح مبلمان در طول خیابان- 
تداخل حرکت سواره و پیاده و محدودیت جابجایی برای - 

افراد ناتوان و معلول

عوامل 
بیرونی

نقاط فرصت

کیفیت هـای -  آوردن  وجـود  بـه  جهـت  موجـود  پتانسـیل 
مناسـب فضایـی 

پتانسیل تقویت عناصر نشانه ای شاخص در طول محور- 
امکان تقویت حضورپذیری و پیاده روی- 

نقاط تهدید

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

3.آزمون فرضیۀ تحقیق
بـه منظـور بررسي رابطۀ بین متغیرهاي مستقل و وابسته و بررسي فرضیه های تحقیق 

با اسـتفاده از نرم افزار SPSS، از آزمون ضریب همبستگي پیرسـون استفاده شد.
فرضیـه: بـه نظـر می رسـد طراحـی خالقانـۀ فضـای شـهری پیاده مـدار منطبـق بـر 
نیازهـای شـهروندان می توانـد عـالوه بـر جذابیـت آن باعـث ارتقـای رفتارهـای 

اجتماعـی و فرهنگـی مـردم می شـود.
H0= بیـن فضـای شـهری پیاده مـدار و ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگـی، 

رابطـه ای وجود نـدارد.
H1= بیـن فضـای شـهری پیاده مـدار و ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگـی، 

رابطـه ای وجـود دارد.

فضیله مالئی - حیدر جهانبخش- سجاد دامیار
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جد ول شمارۀ )8(. نتایج حاصل از آزمون معناد اری ضریب همبستگي رابطه
 بین فضای شهری پیاد ه مد ار و کیفیت محیط شهری

Correlations

ارتقای رفتارهای 
اجتماعی و فرهنگی

فضای شهری 
متغیرهاپیاده مدار

0/376
0/000

1
-

360

سطح همبستگی
سطح معناداری

فراوانی

فضای شهری 
پیاده مدار

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 همبستگي پیرسـون با مقدار0/376 و سطح معنـاداری
با  برابر   Sig مقدار  معني که  بدین  H1 است؛  پذیرش فرضیـۀ  از  sig=0/000 حاکي 
0/000 می باشـد؛ با توجه به اینکـه این مقدار از 0/01 کوچک تـر است، می تـوان 
نسبت ضریب همبستگي را معنادار دانست. فرضیۀ پژوهش پذیرفته می شـود؛ بدین 
معني که بیـن طراحـی فضاهـای شـهری پیاده مـدار و ارتقای رفتارهـای اجتماعی و 
فرهنگـی، رابطـۀ معنادار و مثبتي وجود دارد و می تـوان گفـت کـه طراحی فضاهای 
شـهری پیاده مـدار می توانـد عالوه بـر جذابیت، باعـث ارتقای رفتارهـای اجتماعی 

و فرهنگـی نیز شـود.

ر گرسیون فرضیه
مـدل بـرازش رگرسـیونی عوامـل تأثیرگذار در طراحـی فضاهای شـهری پیاده مدار 
و ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگی محـدودۀ مورد مطالعه نشـان می دهد که 
مؤلفـۀ طراحـی فضاهـای شـهری پیاده مـدار در جهت ارتقـای رفتارهـای اجتماعی 
و فرهنگـی )از نظـر متغیرهـای کالبـدی و راحتـی، کاربـری و عملکـرد، فرهنگ و 

اجتماع پذیـری( خیابان پاسـداران شـهر ایـالم، 0/۴55 تأثیر مثبت داشـته اسـت.

ارزیابی نقش فضاهای شهری پیاده مدار در دستیابی به...
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جدول شمارۀ ) 9(. تحلیل واریانس عوامل تأثیرگذار د ر طراحی خالقانۀ فضای شهری 
منطبق بر نیازهای اجتماعی محد ود  ۀ مورد مطالعه

ضریب همبستگی چندگانهضریب تعیینضریب تعیین تصحیح شدهاشتباه معیار

7/115120/1610/1680/۴10a

     بـا بهره گیـری از نرم افـزار SPSS و اسـتفاده از مـدل رگرسـیونی چندگانـه، 
عوامـل و شـاخص های تأثیرگـذار در طراحی فضاهای شـهری پیاده مـدار محدودۀ 
مـورد مطالعـه مشـخص شـد و نتایـج حکایـت از آن دارد کـه رابطـۀ طراحـی 
فضاهـای شـهری پیاده مـدار در جهت ارتقـای رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگی )از 
نظـر متغیرهـای کالبـدی و راحتـی، کاربری و عملکـرد، فرهنـگ و اجتماع پذیری( 

معنـادار می باشـد.

جدول شمارۀ )10 (. تحلیل واریانس مبتنی بر وجو د رابطۀ خطی بین فضای شهری
 پیاد  ه مد ار و کیفیت محیط شهری

مجموع مؤلفه ها
میانگین درجۀ آزادیمربعات

سطح آماره آزمون Fمربعات
معناداری

36۴0/63231213/5۴۴23/9710/000bاثر رگرسیونی

18022/۴6835650/625باقیمانده

-21663/100359کل

  
     جـدول شـمارۀ ) 11( نشـان می دهـد کـه مؤلفه هـای کالبدی و راحتـی، کاربری 
و عملکـرد، فرهنـگ و اجتماع پذیـری با سـطح معنـاداری کمتـر از0/05 بر طراحی 
فضـای شـهری پیاده مـدار اثـرات مسـتقیم دارنـد. بـا نگاهـی بـه مقادیر بتا روشـن 
اسـت کـه یک واحد تغییـر در انحراف معیـار مؤلفه های کالبـدی و راحتی، کاربری 
و عملکـرد، فرهنـگ و اجتماع پذیـری به ترتیب بـا0/261، 0/۴0۴ و 0/988 موجب 

توسـعۀ خیابان مـورد مطالعـه در ابعاد مختلف خواهد شـد.

فضیله مالئی - حیدر جهانبخش- سجاد دامیار
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جد ول شمارۀ ) 11(.  ضریب شد ت روابط میان مؤلفه های فضاهای شهری پیاد ه مد ار 
)مستقل( د ر جهت ارتقای رفتارهای مرد م و ارتقای کیفیت فضای شهری  از نظر متغیرهای 

کالبد ی و راحتی، کاربری و عملکر د، فرهنگ و اجتماع پذیری )وابسته(

متغیرها
ضریب غیراستانداردضریب استاندارد

T
سطح 

معناداری Bخطای استانداردBETA

۴0/2211/69823/68۴0/000عرض از مبدأ

0/2610/1510/0991/7270/085کالبدی و راحتی

0/۴0۴0/2260/1101/7890/074کاربری و عملکرد

0/9880/1850/29۴5/3۴00/000فرهنگ و اجتماع پذیری

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه آنچـه در این پژوهـش مورد بحـث و ارزیابـی قرار گرفـت، فضاهای 
آنـان در  بـرای حضـور شـهروندان و مشـارکت  پیاده مـدار، مکان هایـی  شـهری 
زندگـی جمعی اسـت کـه پرداختن بـه کیفیات آنهـا تعامالت اجتماعـی و فرهنگی 
را بـه حداکثـر می رسـاند. در این راسـتا، نخسـت مبانی نظـری معیارهـای طراحی 
تدویـن شـد. بـا بررسـی ایـن معیارهـا و تحلیـل آنهـا در خیابـان پاسـداران شـهر 
ایـالم ایـن نتیجـه بـه دسـت آمد کـه هم اکنـون ازدحـام ترافیک سـواره و پیـاده به 
عنـوان مهمتریـن معضـل در ایـن محـدودۀ شـهر دیـده می شـود و سـاکنان آن از 
سـطح پاییـن بـودن تعامـالت اجتماعـی و فرهنگـی در فضاهـای همگانی شـهری 
رنـج می برنـد کـه ایـن امـر سـبب حضـور کـم پیاده هـا در فضاهای شـهری شـده 
اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه دهه ها تالش مسـئوالن بـراي مقابله بـا ازدحـام ترافیک 
و مسـائل ناشـی از آن در شـهر ایـالم و اقداماتـی هرچنـد بسـیار کـم در بـاب رفع 
نیـاز اجتماعـی و فرهنگی شـهروندان از طریق فضاسـازی و تجهیـز خیابان ها ناکام 
بـوده اسـت؛ مناسب سـازی فضـای شـهری پیاده مـدار و تجهیـز مسـیر می توانـد 
عـالوه بـر پاسـخگویی بـه نیازهـای شـهروندان، بـا تأثیر مسـتقیم موجـب ارتقای 
رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگی مـردم و افزایـش قابلیت حضورپذیری فضا شـود.

ارزیابی نقش فضاهای شهری پیاده مدار در دستیابی به...
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جدول شمارۀ )12(. راهبرد ها، راهکارها و سیاست های اجرایی
راهکار - سیاست اجراییراهبردهااهداف خردهدف اصلی

ری
شه

ط 
حی

ر م
ن د

ندا
رو

شه
ی 

زها
 نیا

ه به
وج

 و ت
دار

ده م
 پیا

ری
شه

ی 
اها

فض
ق 

طری
 از 

گی
رهن

و ف
ی 

ماع
جت

ی ا
دار

 پای
ی به

تیاب
دس

بر 
ثر 

 مؤ
ای

ص ه
اخ

ی ش
سای

شنا

تی
راح

ی- 
بد

کال
ت 

یفی
ی ک

تقا
ار

و  جداره  مناسب  طراحی 
پردازش معماری سنتی نماها

طراحی معماری مناسب، ایجاد بدنه های هماهنگ و حفظ بناهای - 
باارزش

حذف الحاقات نامطلوب بصری در نماهای موجود و ایجاد رواق - 
برای سایه اندازی

ایجاد فضاهای مکث و نشستن 
و تماشا در محور

مناسب سازی و استقرار مبلمان شهری در محور به گونه ای که - 
مشوق حضور کاربران در محور شود.

روشنایی و نورپردازی محور- 

جمع آوری آب های سطحی 
و نظام بخشیدن به خدمات 

مربوط به بهداشت خیابان

اتخاذ روش های نوین برای دفع آب های سطحی و کاهش - 
آلودگی زیست محیطی از طریق طراحی مناسب مسیرهای دفع 

آب )روبسته بودن جوی ها؛ توجه به شیب خیابان و ...(

طراحی خیابان هایی با عرض 
کافی پیاده روها برای تمامی 
کاربردهای مورد نیاز پیاده رو

آرام سازی و کاهش بار ترافیکي مسیرهای سواره در مجاورت - 
فضاي پیاده راه به منظور کاهش آلودگي صوتي، بصري و هوا

استفاده از مصالح سخت و کف سازی هایی که منجر به کاهش - 
سرعت اتومبیل ها شود

دی
کر

عمل
 و 

ری
ارب

ت ک
یفی

ی ک
تقا

افزایش رونق اقتصادِی محور ار
با ایجاد عملکردهای متنوع و 

فضای پویا

ایجاد کاربری های متنوع به منظور پاسخگویی به نیاز اقشار - 
مختلف اجتماعی با تأکید بر کاربری های سازگار و در نظر گرفتن 

کاربری های شبانه روزی و فعال و افزایش تعامالت
بررسی منابع تأمین بودجه به منظور پرکردن خألهای موجود در - 

مورد پیاده روها

اجرای اصالحاتی در خصوص 
مسیریابی عابران پیاده در 

صورت نیاز و ایجاد نشانه هایی 
برای راهنمایی و مسیریابی

ایجاد نشانه های هویت بخش و ایجاد المان با اصالت بافت - 
)تاریخی - مذهبی - فرهنگی(

تقویت حس جهت یابی پیاده ها و خوانایی معبر از طریق افزایش - 
نشانه های بصری خوانا و استفاده از عالئم و نمادها

رعایت ضوابط طراحی برای 
تبدیل مسیر به فضایی قابل دفاع

توزیع متعادل کاربری های متنوع از نظر زماني و مخاطبان )زنان، - 
کودکان، معلولین، افراد مسن و ...(

ری
پذی

اع 
جتم

ت ا
یفی

ی ک
تقا

ار

ایجاد شرایطي براي حضور 
و فعالیت گروه های مختلف 
اجتماعي )سنی و جنسی و 

سالمت جسمی و ...( و در نظر 
گرفتن نیازهای مختلف آنها

حفظ و تقویت مکان های فعالیتي پرمراجعه در ساعات پایاني روز - 
در پیاده راه و ایجاد امنیت و سرزندگی اجتماعی 

انعطاف پذیر کردن فضای خیابان عابرمدار و در نظر گرفتن مسیر - 
دوچرخه و تشویق مردم به استفاده از آن

افزایش حس تعلق ساکنان به 
منظور نظارت بیشتر بر فضا

افزایش نسبي جمعیت ساکن و بازگرداندن ساکنان اصیل و - 
قدیمي به منطقه از طریق ارتقاي کیفیت زندگي در محله ها و 

تقویت حس تعلق مردم به مکان
افزایش حس تعلق در شهروندان از طریق مشارکت در - 

فعالیت هایی نظیر زیباسازی خیابان

مـورد  در  رهنمودهایـی  ایجـاد 
امنیـت و قابلیـت دسترسـی بـه 
مکان هـای فرهنگـی و اجتماعـی

زمینه سازی و توسعۀ عرصه های تعامالت اجتماعی و فرهنگی- 
توسعۀ فرهنگ استفاده از حالت های پایدارتر حمل و نقل - 

همچون پیاده روی و دوچرخه سواری و افزایش آگاهی¬هاي 
اکولوژیکی مردم شهر ایالم

تقویت و تأکید بر فضاهای فرهنگی از قبیل کتابخانۀ پارک - 
کودک؛

فضیله مالئی - حیدر جهانبخش- سجاد دامیار
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منابع و مآخذ
الف( فارسی

آسیابي، محمد؛ )1389(، میادین شهري، معنا و مفهوم تا واقعیت آن در شهرهاي - 
ایران، تهران: طحان و هله. 

پاکزاد، جهانشاه؛ )1391(، مباني نظري و فرآیند طراحي شهري، چ پنجم، تهران: - 
شهیدي. 

____________؛ )1386(، سـیر اندیشـه ها در شهرسـازی )2( ، از کمیت تا  -
کیفیت، تهران: شـرکت عمران شـهرهای جدید. 

____________؛ )1385(، مبانـی نظـری و فرآیند طراحی شـهری، تهران:  -
شهیدی. 

مؤلفه هـای -  »بررسـی   ،)1388( دانشـپور؛  عبدالهـادی  و  مریـم  چرخ چیـان، 
طراحـی فضاهـای عمومـی پاسـخگو«، جغرافیـا و برنامه ریزی دانشـگاه تبریز، 

سـال چهاردهـم، شـمارۀ 30.
حیـدری، شـاهین؛ )1388(، در جسـت وجوی هویـت شـهری ایـالم، تهـران : - 

مرکـز مطالعاتـی و تحقیقاتـی شهرسـازی و معماری. 
دانش پـور، عبدالهـادی و مریـم چرخچیـان؛ )1386(، »فضاهـای عمومـی و - 

عوامـل مؤثـر بـر حیـات جمعـی«، بـاغ نظـر، شـمارۀ 7، صـص 19-28.
و -  ایجـاد  بـر  مؤثـر  »عوامـل   ،)139۴( پرتـوی؛  پرویـن  و  دالرام  شـجاعی، 

ارتقـای اجتماع پذیـری در فضاهـای عمومـی بـا مقیاس هـای مختلـف شـهر 
تهـران )نمونـۀ مـوردی: فضاهـای عمومی دو محلـه و یک ناحیـه در منطقۀ 7 

تهـران(«، بـاغ نظـر، سـال دوازدهم، شـمارۀ 3۴. 
عبـاس زادگان ، مصطفـی؛ )138۴( ، »ابعـاد اجتماعـی - روانشـناختی فضاهـای - 

شـهری«، علوم مهندسـی، شـمارۀ 16، صص50-60.
فرخـی، مریـم؛ )1389(، »پیـاده راه تاریخـی تربیـت تبریـز«، اولیـن همایـش - 

توسـعۀ پایـدار شـهری در ایـران، دانشـگاه تهـران. 
پیاده گسـتری،  - »جنبـش   ،)1389( کسـری؛  جـام  محمـد  و  رسـول   قربانـی، 

رویکـردی نـو در احیـای مراکـز شـهری ) مطالعـۀ  مـوردی:   پیـاده راه تربیـت 
مـدرس(«، مطالعـات و پژوهش هـای شـهری و منطقـه ای، شـمارۀ 6، صـص 

.55-72

ارزیابی نقش فضاهای شهری پیاده مدار در دستیابی به...
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کارمونـا، متیـو، تیم هیت، تنر اک و اسـتون تیـزدل؛ )1391( ، مکان های عمومی - 
فضاهای شـهری: ابعـاد گوناگون طراحی شـهری ، ترجمۀ فریبا قرائی، مهشـید 
شـکوهی، زهرا اهری و اسـماعیل صالحی، چ دوم، تهران: نشـر دانشـگاه هنر 

تهران. 
کاشـانی جو، خشـایار؛ )1385(، »اهمیـت فضاهـاي پیـاده در شـهر هاي هـزارۀ - 

سـوم :  جسـتارهاي شهرسـازي« ، علـوم اجتماعي، سـال پنجم. شـماره هاي 17 
و 18. 

لنـگ، جـان؛ )1387(، طراحـی شـهری، ترجمـۀ حسـین بحرینـی، چ دوم، - 
تهـران: دانشـگاه تهـران.
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