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مقدمه 
منظر را میتوان یکی از اصلیترین مؤلفهها در تشخیص هویت ،حیات و میزان پایداری محیط و وسیلة ارتباطی میان محیط
و استفادهکنندگان آن دانست .آنچه در چند دهة اخیر از اهمیت ویژهای برخوردار شده است ،ارتباط منظر با استفادهکنندگان
آن -چه بهصورت بیولوژیکی یا فیزیکی و چه از لحاظ ادراکی و رفتاری -است .اگرچه ارتباط انسان با محیط بهکمک حواس
گوناگون برقرار میشود ،بیش از  08درصد آن با دیدن ایجاد میشود؛ بنابراین مشاهدة منظر و ادراک آن از سوی انسان،
نقش مهمی در ادراک و شناخت وی از محیط و تعیین رضایتمندی یا نداشتن رضایتمندی از آن دارد .هدف از ارزیابی
کیفیات بصری منظر ،تعیین و مشخصکردن شاخصها و معیارهایی است که بهکمک آنها بتوان منظر را حفاظت ،احیا یا
بازسازی کرد .معابر پیاده نیز بهعنوان یکی از مهمترین محلههای تعامالت اجتماعی ،نقش مهمی در ارتقای حیات مدنی
جامعه دارد .رویکرد پیادهمداری در فضاهای شهری میتواند از به خطر افتادن تاریخ و هویت گذشته و از بین رفتن خاطرات
جمعی که سبب از بین رفتن خوانش منظر شده است ،جلوگیری کند؛ مسئلهای که امروزه در شهرها به معضلی بزرگ و
احساس گمگشتگی و ناامنی و بیهویتی تبدیل شده است (پاکزاد .)0901 ،با این حال ،راهبردهای منظر شهری ،بیشتر از
سوی کارشناسان تهیه شده است؛ درحالیکه دیدگاه مردم بهاندازة کافی درنظر گرفته نمیشود ( Harrison and Burgess,

.)2000; Luz, 2000; Pinto-Correia, Gustavsson and Pirnat, 2006
با ورود تفکرات مدرنیته در شهرسازی ،بسیاری از فضاهای عمومی به خدمت ماشین درآمدند .حضور اتومبیل بخش
مهمی از منظر شهرهای معاصر را شکل داده است ،امت امروزه تأکید خاصی بر جنبههای انسانی اینگونه فضاها شده و
بسیاری از این خیابانها به پیادهراههای شهری تبدیل شدهاند .در این فرایند ،کیفیت و خوانش سیما و منظر فضاهای عمومی
دگرگون شده است .همچنین بهدلیل تبدیل زمین غیرشهری به زمین شهری ،ممکن است مناظر شهری تحت تأثیر قرار
بگیرند ()Hu et al., 2016; Wu et al., 2018؛ بنابراین برنامهریزی مناظر شهری برای حفظ مناظر سبز شهری به یکی از
کلیدیترین سؤاالت در بومشناسی شهری و بومشناسی چشمانداز تبدیل شده است ( Ahern, 2012; Hayek et al.,

 .)2016; Kain et al., 2016; Steiner, 2014; Woodruff and BenDor, 2016; Wu, 2013برایناساس توجه به
مؤلفههای اجتماعی و ادراکی در این فرایند بهعنوان اولویتهای اصلی طراحان و برنامهریزان شهری قرار گرفته است .یکی
از دالیل عمدة شکست یا توفیق اندک کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده ،بیتوجهی به تغییر کیفیت خوانش منظر
شهری در فرایند تبدیل فضاهای شهری به فضاهای پیاده است .در فرایند تبدیل خیابانهای شهری به فضاهای پیاده،
بهدلیل کاهش یا حذف سرعت سواره و اولویتدادن به فضاهای انسانی و پیاده ،کیفیت ادراکی و نحوة خوانش فضا تغییر
کرده است؛ بنابراین با توجه به جزئیات فضایی ،سیما و منظر شهری ،مبلمان شهری ،فضای سبز و تعامالت اجتماعی در فضا
دوچندان میشود .رویکرد پیادهمداری و اولویت به پیادهروی در فضاهای شهری ضمن ارتقای کیفیت دسترسی برای همة
اقشار جامعه ،بر نوع و کیفیت خوانش فضایی تأثیر میگذارد .ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطی فضاهای پیاده ،مستلزم
درک روابط فضایی و کیفیت محیطی بهکمک الگوی حرکت و رفتار شهروندان در محیط و ارتقای مؤلفههای عینی و ذهنی
در محیط است .برایناساس یکی از عوامل مهم ارتقای کیفیت محیطی در فضاهای پیاده ،ارتقای سیما و منظر شهری در
فرایند پیادهمداری است .غفلت از برداشتها و ذهنیات کاربران و شهروندان به کیفیت ادراکات محیطی در فضاهای پیاده ،به
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شکست یا نبود رونق و سرزندگی در اینگونه محیطها منجر خواهد شد که با وجود تجربههای بسیار موفق پیادهراهسازی در
ایران و جهان ،شاهد شکست یا کارایی اندک برخی از این پروژهها در برخی شهرهای معاصر هستیم که از آن جمله میتوان
به الگوی پیادهراهسازی خیابان اکباتان شهر همدان یا هفده شهریور تهران اشاره کرد .بهنظر میرسد نقص عمدة اینگونه
پروژهها ،دیدگاهها و رویکردهای صرفاً کالبدی است که کل فرایند تبدیل خیابان به پیادهراهها ،در حد کفسازی فضا و
جلوگیری از حرکت اتومبیل در فضاست .همین امر موجب میشود نهتنها شاهد ارتقای کیفیتهای محیطی در فضاهای
شهری نباشیم ،بلکه در درازمدت نوعی رکود و کسالتآوری توأم با افول ارزشهای واقعی اقتصادی و اجتماعی در محیط
شکل میگیرد .به این ترتیب بیتوجهی به برداشتها و نگرشهای کاربران محیط و همچنین داراییها ،ظرفیتها و
استعدادهای محیطی ،در تحقق فضاهای شهری پیادة موفق ،تبعات سنگینی را بهدنبال خواهد داشت.
خیابان بوعلی شهر همدان یکی از شش خیابان شعاعی منشعب از میدان مرکزی شهر همدان است .اولین تجربة
پیادهراهسازی در همدان در این خیابان اجرا شد .مبنای طرح توسعة شهر همدان طی سالهای گذشته براساس طرحهای
جامع و تفصیلی بر مبنای همین ساختار شعاعی بوده است .همچنین عمدة بافت ارزشمند تاریخی همدان هم در رتبة اول
شهری قرار دارد؛ بنابراین براساس طرح مطالعاتی مصوب باالدستی که مشاور نقش پیراوش که در سال  0901تهیه کرده
است ،هر شش خیابان شعاعی شهر همدان باید طی مدتزمان دهساله ،به خیابانهای پیاده تبدیل شوند .برایناساس
بهدنبال مشورت مدیران شهری با کارشناسان و نخبگان شهرسازی ،اولین خیابان برای تبدیل به پیادهراه ،بهدلیل
برخورداری از پتانسیلهای مناسب و ارتباط و همپیوندی بیشتر با بافت اطراف ،خیابان بوعلی انتخاب شد .این خیابان بین
دو میدان اصلی شهر ،یعنی میدان مرکزی شهر و میدان آرامگاه حکیم و فیلسوف ایرانی ،بوعلی سینا قرار دارد .شواهد
نشان میدهد هرچند در فرایند پیادهراهسازی این خیابان کاستیهایی وجود دارد ،در ارزیابی کلی تجربة پیادهراهسازی،
کاربران و مردم شهر همدان از این خیابان استقبال کردند؛ بهطوریکه امروز شاهد برپایی جشنوارهها ،میتینگها،
رویدادها ،وقایع و حوادث و جنبوجوشهای متنوع در طول سال در این خیابان هستیم .تغییر فضای خیابان بوعلی به
فضای پیاده ،نهتنها در تغییر سیمای کالبدی و رونق اقتصادی محور مورد نظر ،تغییرات شگرفی ایجاد کرده ،بلکه در
ارتقای تصویر ذهنی کاربران و گردشگران در فضای پیاده نیز تأثیرات مثبتی برجای گذاشته است؛ بهطوریکه این رویداد
بهنوعی پروژة محرک توسعه در بافت اطراف خیابان تبدیل شد و هویت اجتماعی و کالبدی محیط را دستخوش تغییرات
مثبتی کرد .هدف از این پژوهش دستیابی به معیارهای خوانش منظر فضاهای پیادة شهری برای شناخت اصول کاربردی
در طراحی و ساماندهی اینگونه فضاهاست .برایناساس ،این پژوهش بهدنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که
اولویتهای اصلی خوانش منظر شهری فضاهای پیاده ،از منظر کاربران و شهروندان کدام است؟

مبانینظری 
جنت و نیدیش در پژوهش خود نتیجه گرفتند ،کیفیتهای بصری-زیباییشناختی و ترجیحات کالبدی مردم با عملکردهای
مورد انتظار رابطة مثبتی دارد ( .)Jennath and Nidhish, 2016لئو و یانگ ( )5802از معیارهایی مکانی استفاده کردند که
در ابتدا برای اندازهگیری ،شکل و ترتیب فضایی مناظر طبیعی برای توصیف الگوهای شهری طراحی شده است.
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برایناساس ،معیارهای مکانی سنتی برای تعیین کمیت مناظر شهری اصالح شده است؛ از جمله تجزیه و تحلیل ویژگیهای
مورفولوژیکی مبتنی بر بلوکهای سطح ساختمان ( )Chen et al., 2014; Liu et al., 2017و استفاده از معیارهای مبتنی
بر جاده برای تعریف توپولوژیهای متمایز شهری ( .)Hermosilla et al., 2014عالوه بر این ،برای مناظر شهری
بزرگمقیاس ،سطوح مختلف اندازهگیریهای مکانی ،از جمله شاخص پراکندگی و شاخص تراکم داخلی ،برای شهرها
پیشنهاد شده است ( .)Taubenböck et al., 2014با وجود این معیارهای مکانی سنتی و جدید فضایی ،هنوز معیارهایی
وجود ندارد که بهطور خاص برای استنباط عملکردهای شهری طراحی شده باشد؛ بنابراین بهطور مستقیم با استفاده از
معیارهای موجود ،ممکن است ویژگیهای مناظر معمولی که عملکردهای مختلفی را قائل میشوند ،بیشازحد ارزیابی یا
نادیده گرفته شوند.

مدل LUSD- urbanاز قابلیت قابلاعتماد برای شبیهسازی مناظر شهری آینده تحت سناریوهای مختلف برخوردار
است ( .)He et al., 2006, 2015, 2017این مدل ،یک مدل شبیهسازی بسط شهری است که در ابتدا هی و همکاران
آن را توسعه دادند .این مدل نهتنها میتواند بهطور مؤثر عوامل محرک پویایی منظر شهری را شمارش کند ،بلکه با
موفقیت بهدستآمده میتواند پویایی منظر شهری را تحت سناریوهای مختلف در مقیاسهای شهری شبیهسازی کند
( .)He et al., 2005, 2006, 2015, 2017تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف به فرایند تعیین برخی رویدادهای
منطقی بهعنوان سناریو ،شبیهسازی وقوع این سناریوها و تحلیل تأثیرات احتمالی آنها اشاره دارد ( Alcamo et al.,

 .)2006; Swart et al., 2004تجزیه و تحلیل سناریو بهطور مؤثری میتواند چندین نیروی محرکه پویایی منظر شهری
را به خود اختصاص دهد ،عدم قطعیتهای آینده را درنظر بگیرد و تأثیرات احتمالی سیاستهای مختلف را کشف کند؛
بنابراین تجزیه و تحلیل سناریو پیش از این در مطالعات مربوط به منظر شهری استفاده شده است ( Adams et al.,

.)2016; Onur and Tezer, 2015
وحدت ،سجادزاده و کریمی مشاور در پژوهش خود ،رابطة کیفیت منظر شهری و خوانش فضاهای شهری از منظر
شهروندان را بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان میدهد تأثیرپذیری محورها و معابری که نشانههای معنادار و عناصر
هویتساز دارند ،در مقایسه با سایر معابر که در جدارههای خود از چنین کیفیتهایی بیبهره هستند ،موجب دلبستگی
بیشتر کاربران میشود (وحدت ،سجادزاده ،کریمی مشاور .)0911 ،تدین و همکاران در پژوهش خود نتیجه گرفتند رنگ
بهعنوان بخشی از نما و جدارههای شهری که تأثیر بسیاری بر کیفیت منظر شهری دارد ،بهعنوان یک محرک طبیعی
میتواند ابزار مؤثری برای بیان احساسات انسان و بازتابی از فرهنگ هر سرزمین باشد (تدین ،قلعهنویی و ابویی.)0911 ،
اسمعیلی ،چارهجو و حوریجانی نیز در سال  0910در پژوهش خود به تحلیل و ارزیابی جدارههای شهری با تأکید بر
زیباشناسی بصری ،اهمیت ابعاد معنایی محیط مصنوع و لزوم توجه به جدارهها و نماهای شهری به عنوان تم اصلی
ادراک شهروندان از فضاهای شهری پرداختند و نشان دادند ،بحث زیباشناسی جدارههای شهری از جنبههای اصلی
تأثیرگذاری بر خوانش فضاهای شهری است (اسمعیلی ،چارهجو و حوریجانی.)0910 ،
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یهپردازان 
جدو .9ابعادمنظرشهریازدیدگاهنظر 
یهپرداز 
نظر 
Lynch
callen
Bently and others
Ode and others
Lindholm
Bell
Nohl
Galindo

بهزادفر
پاکزاد

سا 
0118
0115
5880
5880
5800
5881
5880
5882
0901
0902

مطرحشده 

ابعادمنظرشهری
ادراکی ،فیزیکی ،عملکردی
بصری و ساختاری
بصری ،عملکردی و رفتاری ،معنایی
پیچیدگی ،انسجام ،نظارت و مدیریت ،تصورپذیری ،مقیاس بصری ،طبیعیبودن ،تاریخگرایی و ناپایداری
ساختار طبیعی ،قرارگاه شهری
حس مکان ،گوناگونی ،وحدت ،ریتم
نشانهها ،زیبایی ،الگوهای رفتاری ،فعالیتهای مختلف
زیباییشناسی ،معانی محیطی
عوامل کالبدی عوامل غیر کالبدی فعالیتهای انسانی
فرم ،عملکرد ،معنا

مناظر شهری در فعالیتهای روزمرة انسانها بسیار مهم هستند؛ درنتیجه مردم به تغییر و تحوالتی این مناظر توجه
دارند ( .)Scott and Moore-Colyer, 2005: 510مناظر شهری در ابتدا برای توصیف مؤلفههای فضایی در مناظر
اکولوژیکی توصیف میشدند ( .)McGarigal et al., 2002برایناساس ،معیارهای مکانی بیشتر برای ارزیابی ویژگیهای
مورفولوژیکی مبتنی بر بلوکهای ساختمانها ،تحلیل میشدند ( .)Chen et al., 2014; Liu et al., 2017همچنین
برای مناظر شهری سطوح مختلف معیارهای مکانی ،از جمله شاخص پراکندگی و شاخص تراکم داخلی ،برای شهرها
پیشنهاد شده است ( .)Taubenböck et al., 2014با توجه به مشخصکردن مناطق عملکرد شهری ،مطالعات قبلی از
روشهای ازپیش تعریفشده بهعنوان معیارهای مکانی برای سنجش ویژگیهای چشمانداز شهری استفاده کردهاند
( .)Montanges et al., 2015; Tu et al., 2018منظر عمومی شهر ،مانند خیابانها ،پارکها ،میدانها و حاشیة
رودخانهها شامل دو دسته عوامل عینی و ذهنی هستند .عوامل عینی دربردارندة مجموعة عوامل طبیعی و مصنوع مانند
فرم ابنیه ،جدارههای شهری و طبیعی ،تجهیزات شهری ،فضاهای باز و پوششهای طبیعی هستند .عوامل ذهنی نیز
رویدادهای فرهنگی ،حوادث تاریخی ،خاطرات ،روابط ،تعامالت انسانی و رویدادهای فردی-جمعی را شامل میشوند
(فیضی و اسدپور .)081 :0915 ،با توجه به دیدگاههای متنوع دربارة ابعاد بازخوانی کیفیت منظر میتوان این ابعاد را در
سه حوزة مؤلفة فعالیتی-اجتماعی ،زیباییشناختی-ادراکی و هویتی-معنایی دستهبندی کرد.

مؤلفههایمنظرشهری 

ابعادو
مؤلفةهویتی-معنایی 

عدهای معتقدند هویت مکانی مرتبط به عوامل کالبدی و اجتماعی در مکان است؛ یعنی آن چیزی که یک مکان دارد ،به
موقعیتش تعلق دارد ،نه جای دیگری ( .)Dougherty, 2006: 394هر مکان قابلشناسایی ،دارای محتوای منحصربهفرد
و الگوها و روابطی است که روح آن مکان بیان میشود .شناسایی این مکان با استفاده از نمادها و نشانهها در محیطهای
ساختهشده صورت میگیرد .در عین حال ،هویت مکان ،نوعی دلبستگی عاطفی با مکان بر پایة اهمیت نمادین مکان،
بهعنوان ظرف عواطف و احساسات است که به زندگی فرد ،هدف و معنا میبخشد ( Williams and Vaske, 2003:

 .)830با توجه توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت ،معیارهای مؤلفههای هویتی-معنایی شامل تصورپذیری،
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خاطرهانگیزی ،تاریخیبودن و نمادها و نشانههاست .لینچ در کتاب تئوری شکل خوب شهر ،هفت معیار سرزندگی ،معنا،
تناسب ،دسترسی ،نظارت ،کارایی و عدالت را برای سنجش شکل شهر معرفی میکند .وی معنی محیط را شامل
مفاهیمی مانند ساختار فضایی ،هویت ،شفافیت ،سازگاری و خوانایی میداند .به این ترتیب ،هویت و ساختار از اجزای
شکلی معنی بهحساب میآیند که امکان شناخت فضا و زمان را فراهم میکنند ( .)Atashinbar, 2009: 51تصویرپذیری
متأثر از خوانایی شهر است .در پی این روند ،هر فرد تصویری از شهر را خلق میکند و چارچوبی برای ارجاع ذهنی خود
میسازد .در اینجا الزم است تفاوتی میان تصویر ذهنی و هویت ایجاد کرد؛ زیرا تصویر مجموع برداشتهایی است که
مردم از یک شهر دارند ،اما هویت به تاریخ و شرایط محیط مربوط است که با درجهای از تمایز عجین شده است.

مونتگمری نیز بین هویت یک محل (درواقع آنچه یک مکان بهصورت واقع است) و تصور محل (امتزاجی از این هویت با
آنچه افراد گوناگون از آن ادراک میکنند و با احساسات خود میآمیزند) تفاوت قائل است (وحدت.)91-01 :0911 ،
مؤلفةفعالیتی-اجتمالی 

فعالیتهای موجود در فضاهای عمومی میتواند بر کیفیت و کمیت جذب مردم برای توقف و تعامل در این فضاها ،تأثیرگذار
باشد .فعالیتهایی مانند نگاهکردن ،گوشسپردن ،تجربهکردن و مشارکت فعال و غیرفعال در مکان سبب سرزندگی مکان
میشود ( .)Gehl, 1987گل در یک تقسیمبندی ،فعالیتهای روزمرة انسانها در فضای شهری را به فعالیتهای ضروری،
فعالیتهای انتخابی و فعالیتهای اجتماعی تقسیم میکند .فعالیتهای ضروری آنهایی هستند که حالتی کموبیش اجباری
دارند (رفتن به مدرسه یا محل کار ،خرید ،ایستادن در صف اتوبوس یا منتظرماندن برای کسی و توزیع نامه) .به بیان دیگر
فعالیتهایی که به درجات مختلف ناگزیر به شرکتکردن در آنها هستیم .فعالیتهای انتخابی زمانی شکل میگیرند که در
صورت فراهمشدن امکان و بستر آن ،تمایل به انجام آن فعالیتها در محیط شکل بگیرد .از جملة این فعالیتها میتوان به
تمایل برای پیادهروی و قدمزدن ،رفتن به پارک برای تفریح و استفاده از طبیعت و غیره اشاره کرد .فعالیتهای اجتماعی نیز
شامل فعالیتهایی است که متکی به حضور افراد در فضاست .از جملة این فعالیتها میتوان به بازیکردن کودکان،
گفتوگوهای دو یا چند نفره ،فعالیتهای جمعی ،تماشاکردن افراد و غیره اشاره کرد .شاید ارتباطات منفعل از نظر برخی
کماهمیت به نظر برسد ،اما به نظر گل این کنشها شرط الزم برای سایر تعامالت پیچیده هستند و اهمیت فراوانی دارند.
درمجموع نبود ارتباطات اجتماعی -چه بهصورت فعال و چه غیرفعال -به معنای درگیرنشدن با محیط شهر بوده است .حتی
نبود این ارتباطات با شدت پایین در فضاهای شهری ،نشاندهندة زوال زندگی شهری و روزمرگی روزافزون است (وحدت،
.)91-01 :0911
مؤلفةزیباشناختی

مفهوم زیبایی در ابتدای امر ممکن است ساده و بدیهی بهنظر برسد ،اما ابهام و پیچیدگی خاصی دارد که درک آن را دشوار
میکند ( .)Pazooki, 2011از اواخر دهة  18میالدی ،با مطرحشدن نقش طراحان شهری و معماران منظر در حل معضالت و
مشکالت زیباییشناسی شهری ،مسئلة زیباییشناسی معماری و منظر شهری به یکی از اساسیترین مسائل تبدیل شد
( .)Keshtkaran, Habibi, and Sharif, 2017بوستانچی و اوکاکسی در پژوهش خود ،هماهنگی ،تنوع و شفافیت را بهعنوان
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شاخصهای کیفیت زیباشناسی فرمی معرفی کردند ( .)Bostanci and Ocacki, 2011: 88تجربة زیباشناسی با شدت،
یکپارچگی و پیچیدگی عناصر زیباشناسی تغییر میکند و میتوان آن را به ادراک حسی ،شناخت و معنا تقسیم کرد .قضاوت
زیباشناختی براساس حس آنی ،بهکمک تجربه و سنجش ارزشها و معانی شکل میگیرد .این مدل را نمیتوان دربرگیرندة همة
شاخصها و ویژگیهای زیباشناختی دانست ( .)Gjerde,2009: 49نول معتقد است شناخت زیبایی ،فرایندی ادراکی است که از
مرحلة عملکرد ذهنی و فعالیت حواس تا مرحلة فعالیتهای عملی و بروز الگوهای رفتاری ادامه مییابد .او برای گسترة این
فرایند ادراکی چهار سطح مختلف ادراک زیباییشناختی درنظر میگیرد که عبارتاند از :سطح ادراک حسی ،ادراک معنایی،
سطح ادراک نشانهای و سطح ادراک نمادین ( .)Nohl, 2008: 54برخی زیباشناختی در محیط مصنوع را در دو بعد فرمی و
نمادین مطرح میکنند .آنچه مربوط به ساختار هندسی محیط است ،مانند نقش و تأثیر اشکال ،تناسبات ،ریتم ،مقیاس و
پیچیدگی ،رنگ و غیره شامل بعد فرمی زیباشناسی است .درنهایت ،با توجه به مطالب ذکرشده میتوان به نظم ،رنگ ،خط
آسمان ،هندسه و تنوع بهعنوان معیارهای مؤلفة زیباییشناختی اشاره کرد .از نظر کارمونا و همکاران ،ادراک زیباشناختی شامل
گردآوری ،ساماندهی و فهم اطالعات محیطی است (کارمونا و همکاران.)01 :0900 ،
راههایشهری
پیاده 
سهگانةمنظر 
مؤلفههای 

جدو .5
معیارها 

مؤلفهها 


بصری

مؤلفة
زیباییشناختی

عینی

کالبدی

عناصر مصنوع
عناصر طبیعی

ذهنی

هویتی-مکانی

فرهنگی-
تاریخی
فیزیکی-
کالبدی

مؤلفة هویتی-
معنایی
تعلق
خوانایی

اجتماعی -فرهنگی
مؤلفة فعالیتی-
اجتماعی
فعالیتی و عملکردی

شاخصها 

هنرهای خیابانی و تجسمی (گرافیک،
دیوارنگاری ،تبلیغات شهری ،بیلبوردها) نمای
ساختمانها (مصالح ،رنگ ،فرم پنجرهها)
محصوریت -و تناسبات بنا ،کیفیت رنگ ،تقارن
بدنهها ،تعادل در کالبد ،خط آسمان و خط نما،
پیچیدگی و کشف فضا ،وحدت و یکپارچگی
فضایی ،تنوع و شگفتی
مبلمان و تجهیزات شهری (ایستگاه اتوبوس،
نیمکت ،سطل زباله و کفسازی مصالح ،رنگ،
فرم و غیره) بافت و تزئینات جدارهها ،تندیسها و
المانهای تعاملی و نورپردازی
پوشش گیاهی ،درختکاری ،آب و آبنما
آرامش ،انبساط خاطر ،حفظ و نگهداری ،خالقیت،
بامعنا بودن ،سبک و جذابیت
ارزشهای فرهنگی و تاریخی ،رویدادهای
تاریخی ،رویدادهای جمعی و فردی ،آدابورسوم و
آیینها
بناها و یادمانهای تاریخی ،نمادها و نشانهها،
عناصر شاخص بصری و کالبدی
احساس دلبستگی به مکان ،خاطرة ذهنی قوی،
تعلقخاطر ،احساس امنیت ،تجارب حسی مثبت،
هویتمندی مکان
آشنایی با مکان و موقعیتسنجی ،تصویر ذهنی از
مکان ،حس جهتیابی
حضورپذیری ،اقشار مختلف اجتماعی ،نظارت
اجتماعی و طبیعی بر فضا ،تعامالت اجتماعی در
مکان ،راحتی و آسایش ذهنی در مکان ،حمایت از
پیادهمداری ،وجود نهادهای فرهنگی ،رویدادهای
فرهنگی و هنری
گوناگونی و اختالط کاربریها ،عملکردهای جاذب
و مشوق پیادهمداری ،انطباق فضا با الگوهای
رفتاری ،تنوع فعالیتها ،وجود کاربریهای
خدماتی (پارکینگ ،انباری و غیره)

منابع 

;Southworth, 2005
;Logono, 2004
;Swaffield, 2005

کیانی و سردری0918 ،

;Carmona, 2000, 3
;Fruin, 2004

منصوری0901 ،؛ کریمی
مشاور0901 ،

;Buffalo, 2001
;May, 2006
;Park, 2011
;Noss, 2007

پاکزاد0918 ،

فعالیتی -اجتماعی

=Q9

=Q10

هویتی -معنایی
=Q14

تأثیر خاطرهانگیز بودن یک منظر بر خوانش
بصری
=Q15

میزان خاطرهانگیزی عناصر کالبدی و فضای
پیادهراه
=Q16

زیباییشناختی
=Q8

تأثیر حضورپذیری در فضای پیادهراه
بر منظر
تأثیر سرزندهبودن و تنوع جمعیت در
یک منظر بر خوانش فضایی

=Q1

تأثیرگذاری نظم مناظر بر زیبایی
=Q2

=Q3

تأثیرگذاری تنوع فضا و عناصر
محیطی بر زیبایی
=Q4

تأثیرگذاری تنوع مناظر بر زیبایی
=Q5

=Q13

تأثیرگذاری تنوع جنسی بر زیبایی
=Q6

تأثیر وجود کاربریهای مختلف بر
منظر پیادهراه

;Gehl,1987
Montanges et al., 2015; Tu et
;al., 2018
;Bently et al., 2008

وحدت91-01 :0911 ،

تأثیرگذاری هندسه و شکل پیادهراه
بر زیبایی و خوانش بصری

=Q7

تأثیرگذاری بافت (رنگ) و نوع
مصالح

تأثیر تعامالت اجتماعی در باالبردن
=Q11یادهراه
سرزندگی پ
تأثیر فضاهای آیینی و برگزاری
مراسمهای مختلف در سرزندگی
فضا
=Q12
تأثیر وجود فعالیتها یا عملکردهای
جذاب گوناگون بر خوانش بصری

تأثیرگذاری خط آسمان منظم بر
زیبایی

=Q17

میزان خاطرهانگیزی رویدادها و آیینهای
جمعی در فضا

=Q18

تأثیر فضاهای تاریخی در جداره خیابان به چه
میزان در خوانش بصری
تأثیر وجود عناصر محیطی مختلف ،در تصور
پذیری
=Q19

=Q20

میزان تاریخی بودن فضا

=Q21

میزان وجود فعالیتها و عملکردهای متنوع در
تصور پذیری
تأثیرگذاری برگزاری مراسمها و آیینهای
مختلف در تصور پذیری
=Q22

میزان خرید کردن از پیادهراه در تصورپذیری
=Q23

میزان وجود نشانهها در پیادهراه
=Q24

تأثیرگذاری عناصر و جدارههای آشنا و با
هویت در آشنایی فضا
;Williams and Vaske, 2003: 830
Atashinbar, 2009: 51; Dougherty, 2006:
;394
;Ode, et al., 2008
Galindo, 2005

Bostanci and Ocacki, 2011:
;Nasar, 1994: 377; 88
;Gjerde, 2009: 49
;Galindo, 2005

لوامل 
پرسشها 
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منابع 

راههایشهری 
جدو .3پرسشنامةبازخوانیکیفیتمنظرپیاده 

روشپژوهش 
پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و ترکیبی با بررسی نمونة موردی است .بدینصورت که ابتدا برای گردآوری دادههای

پژوهش و سنجش نظر کاربران از پرسشنامة محققساخته و پیمایش میدانی استفاده شده است .سپس پرسشنامهها به

روش دلفی متشکل از  51گویه در قالب سه مؤلفة کلی طراحی شده است .ابتدا گویههای اولیه این پرسشنامه نگارش و

سپس ویرایش شد .مرحلة بعدی این گویهها توسط ده کارشناس شهرسازی ،معماری ،منظر ،برنامهریزی شهری،

جامعهشناسی شهری و مدیریت شهری بررسی و روایی و مرتبطبودن آنها با متغیرهای پژوهش تأیید شد .پس از طراحی

پرسشنامه با طیف لیکرت ،این پرسشنامهها میان کنشگران فعال در فضا توزیع شد .از آنجا که موضوع به محدودة

خاصی اشاره دارد ،از روشهای نمونهگیری تصادفی استفاده شد و پرسشنامه روی نمونة آماری بالغ بر  918نفر بهصورت

حضوری توزیع شد .سن پاسخگویان ،بین  02تا  15سال متغیر بود .از مجموع  918نفر از پاسخگویان 29/1 ،درصد را

زنان و  11/1را مردان تشکیل میدادند .دربارة میزان تحصیالت پاسخگویان ،بیشتر آنها ( 18/1درصد) دیپلم و باالتر

بودند .برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب در این قسمت

 8/011است که نشان میدهد پایایی پرسشنامه در وضعیت خوبی قرار دارد .از سوی دیگر ،مقدار عددی آلفای کرونباخ

برای سه عامل زیباییشناختی ،فعالیتی-اجتماعی و هویتی-معنایی بهترتیب  8/010 ،8/020و  8/085است که نشانگر
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پایایی مناسب این سه عامل است .بهمنظور تحلیل پرسشنامهها از آزمون  tو تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .این
آزمون برای متغیرهای کمی و تشخیص تأثیرداشتن و نداشتن یک متغیر در وضعیت بررسی ،استفاده میشود .بهکمک
این آزمون ،ارتباط مکنون همة متغیرها برقرار شد و درنهایت مؤثرترین عوامل که قدرت تبیینکنندگی بیشتری از عوامل
دیگر داشت ،کشف شد .البته پس از تحلیلهای بهدستآمده ،از آزمون بارتلت برای آزمودن ماتریس همبستگی میان
متغیرها استفاده شد .از سوی دیگر برای تحلیل همبستگی میان مؤلفههای پژوهش از همبستگی پیرسون استفاده شد.

محدودةموردمطالعه 
ایدة ساختار شعاعی شهر همدان در سال  0981به مرکزیت یک میدان بزرگ و شش خیابان منشعب از آن با زوایای
یکسان ،از سوی کارل فریش ،مهندس آلمانی تهیه و تصویب شد .این محورهای ششگانه ،در طرحهای باالدستی
سالهای آتی نیز مبنای توسعة شهر قرار گرفت .یکی از خیابانهای مهم این محور ششگانه ،خیابان بوعلی سیناست که
بین دو میدان مهم شهر ،یعنی میدان آرامگاه بوعلی سینا و میدان مرکزی و بزرگ شهر همدان است .در سال 0912
خیابان بوعلی به پیادهراه تبدیل شد .این خیابان با طول حدود  188متر همجوار با بخشی از بازار سنتی شهر همدان بوده
است که بهدلیل برخورداری از کیفیت محیطی و اینکه در یک سوی این خیابان ،میدان و آرامگاه فیلسوف معروف ایرانی،
حکیم بوعلی سینا قرار دارد ،از ویژگی فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خاصی برخوردار است؛ به همین دلیل یکی از اولین
خیابانهایی که در دستور پیادهراهسازی از سوی کارشناسان و مدیران شهری قرار گرفت ،همین خیابان بوعلی بود .با
پیادهراهشدن این خیابان ،هر روزه شاهد رونق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی این پیادهراه هستیم.
کاربری غالب در محور بوعلی شامل کاربریهای تجاری است ،اما کاربرهای فرهنگی و درمانی نیز در آن بهچشم
میخورد و به همین دلیل شهروندان حضور چشمگیری در طول ساعات روز در این خیابان دارند .پس از تبدیل خیابان
بوعلی به پیادهراه شهری ،شاهد رونق در برگزاری آیینهای جمعی ،جشنوارهها ،اعیاد مذهبی و رویدادها و وقایع مختلف
فرهنگی و اجتماعی در فضا هستیم .قرارگیری محور در محدودة مرکزی و در ارتباط با استخوانبندی اصلی شهر،
نفوذپذیری کالبدی و بصری مطلوبی را برای آن فراهم کرده است .عمدة آلودگیهای بصری در این خیابان بهدلیل
پراکندگی تابلوهای مطب پزشکان و نامنظمی خط آسمان در این محدوده است.

پیادهراهبوللی
شکل.9نقشةکاربریونماهاییاز 
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افتههایپژوهش 
ی 
با توجه به نتایج مطالعات 51 ،گویه برای سه زیرمعیار تعیین شد (جدول  .)9یافتههای پژوهش حاکی از آن است که سن
پاسخگویان ،بین  02تا  15سال متغیر و میانگین سنی آنها  50سال است .از مجموع  918نفر از پاسخگویان29/1 ،
درصد را مردان و بقیه را زنان تشکیل میدهند .تحصیالت بیشتر آنها ( 18/1درصد) نیز در حد لیسانس و باالتر بوده
است.
همانطور که اشاره شد ،برای ارزیابی میزان عوامل تأثیرگذار در ارتباط با نقش مؤلفههای سهگانة بازخوانی کیفیت
منظر از آزمون پارامتریک  tتکنمونهای استفاده شد .با توجه به جدول  ،2مدل موردنظر پژوهشگران و عاملهای مکنون
مرتبة دوم از نظر آماری تأیید شده است .همچنین عوامل ادراکی-زیباشناختی ،هویتی-معنایی و عملکردی-فعالیتی در
بازخوانی کیفیت منظرپیادهراههای شهری بیشترین تأثیرگذاری را داشتهاند.
یژگیهایفردی 

جدو .5توزیعفراوانیپاسخگویانبرحس و

فراوانی 
008
021
50
019
011
01
15
95
011
99
18
521
01
58

یهایفردی 
ویژگ 
کمتر از  98سال
 90تا  18سال
باالتر از  10سال
زن
مرد
بیسواد
ابتدایی
دبیرستان
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس و باالتر
کمتر از  58سال
 50سال تا  18سال
 10سال به باال

سن
جنسیت

میزان تحصیالت

مدت آشنایی با مکان

درصد 
28
11/5
2/0
11/1
29/1
1/1
58
0/1
01/1
1/5
18/1
10/0
59/9
2/1

راههایشهری
اده 
پرسشنامهبازخوانیکیفیتمنظرپی 

جدو .6نتای مد تحلیللاملیتأییدی
PGFI

AGFI>0.9

GFI>0.9

RMR

CMIN

NPAR

Chi-square

Model

8/210

8/109

8/120

8/109

1120/210

052

10/58
()P=8/8801

Default
model

تحلیلمؤلفةفعالیتی-اجتمالی 
یافتههای جدول  1با استفاده از آزمون  tتکنمونهای ،بیانکنندة این است که در میان معیارهای فعالیتی-اجتماعی،
آیینهای جمعی و برگزاری مراسمهای مختلف ( ،)5/09همچنین حضورپذیری افراد ( )5/11تأثیر بیشتری در بازخوانی
کیفیت منظر پیادهراه شهری دارد و میانگین رتبة آن بیشتر است .به بیان دیگر ،نقش فضاهای آیینی و برگزاری
مراسمهای مختلف و حضورپذیری ،اولویتهای اول و دوم را دارند و سایر ابعاد در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند .از
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سوی دیگر ،با توجه به میانگین ارزش هرکدام از ابعاد پژوهش که عددی زیر میانگین نظری (میانگین نظری=  )9را
نشان میدهد ،از مقادیر کران باال و کران پایین استفاده شد .اگر هر دو کران باال و پایین منفی باشد ،در سطح اطمینان
 8/812میانگین از مقدار مشاهدهشده کمتر خواهد بود .اگر هر دو کران باال و پایین مثبت باشد ،در سطح اطمینان 8/812
میانگین از مقدار مشاهدهشده بیشتر است .اگر کران پایین ،منفی و کران باال ،مثبت باشد ،در سطح اطمینان 8/812
میانگین با مقدار مشاهدهشده تفاوت معناداری ندارد؛ بنابراین با توجه به یافتههای بهدستآمده از مؤلفة فعالیتی-اجتماعی
در پیادهراه بوعلی شهر همدان بهدلیل مثبتبودن کران باال و پایین همة متغیرها ،معیارهای این مؤلفه در سطح مطلوب و
باالتر از سطح متوسط کیفی قرار دارند.

شکل.5سنجشمؤلفةفعالیتی-اجتمالی 
جدو .5نتای

آزمون tسنجشمعیارهایمؤلفةفعالیتی-اجتمالی 
value=3

سطحاطمینان
معیارها 

مقدار
t

df

آیینها و مراسمهای مختلف
حضورپذیری
تعامالت اجتماعی
فعالیتها و عملکردهای جذاب و گوناگون
کاربریهای مختلف
سرزندهبودن و تنوع جمعیتی

9/01
9/01
5/10
1/20
9/10
9/50

921
921
921
921
921
921

میانگین
رتبهای 

5/09
5/11
5/18
5/15
5/20
5/98

تبندی 
اولوی 

0
5
9
1
2
1

Sig(2
)tailed

8/888
8/889
8/880
8/880
8/888
8/881

3/16
کران
پایین 
8/8180
8/8911
8/8500
8/8111
8/8911
8/8980

کرانباال 
8/0100
8/0200
8/0121
8/0181
8/0250
8/0110

زیباییشناختی 

مؤلفههای

تحلیل
براساس جدول  ،1در میان معیارهای مؤلفة زیباییشناختی ،تنوع فضایی-کالبدی ( )5/10و کیفیت بافت جدارههای
شهری ( )5/15تأثیر بیشتری در بازخوانی کیفیت منظر پیادهراه شهری دارد و میانگین رتبة آنها بیشتر است .از سوی
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دیگر ،خط آسمان منظم ( )5/01و هندسه و شکل پیادهراه ( )5/11با عددی کوچکتر نمایش داده شده است که نشان
میدهد این دو ویژگی تأثیر چندانی بر بازخوانی کیفیت منظر فضاهای پیادة شهری ندارند .همچنین با توجه به میانگین
ارزش هرکدام از ابعاد پژوهش که عددی زیر میانگین نظری (میانگین نظری=  )9را نشان میدهند و با توجه به
یافتههای بهدستآمده از مؤلفة زیباییشناختی در پیادهراه بوعلی شهر همدان بهدلیل مثبتبودن کران باال و پایین همة
متغیرها ،معیارهای این مؤلفه در سطح مطلوب و باالتر از سطح متوسط کیفی قرار دارند.


ییشناختی
شکل.3سنجشمؤلفةزیبا 
زیباییشناختی 

جدو .5نتای آزمون tسنجشمعیارهایمؤلفة
Test value= 3

سطحاطمینان
معیارها 

تنوع کالبدی -فضایی
نقش بافت جدارههای شهری (رنگ) و نوع مصالح
خط آسمان منظم
طول مسیر
تنوع مناظر
نظم مناظر
تنوع جنسیتی

مقدار
t

df

921 09/155
921 0/211
921 0/118
921 2/828
921 0/012
921 8/052
921 9/050

میانگین
رتبهای 

5/10
5/15
5/01
5/11
5/11
5/59
5/05

تبندی 
اولوی 

0
5
9
1
2
1
1

Sig (2
)tailed

8/888
8/809
8/800
8/801
8/880
8/801
8/882

3/16
کران

کران

باال 
پایین 
8/1120 8/9111
8/0582 8/8050
8/0001 8/8005
8/5121 8/0119
8/0821 8/8082
8/1219 8/8810
8/0100 8/8511

تحلیلمؤلفةهویتی-معنایی 
یافتههای جدول  0نشان میدهد در میان معیارهای مؤلفة هویتی -معنایی ،عناصر و جدارههای آشنا و باهویت ( )5/12و
همچنین خاطرهانگیزی و رویدادپذیری فضایی ( ،)5/19تأثیر بیشتری در بازخوانی کیفیت منظر پیادهراه شهری دارد و
میانگین رتبهای آن بیشتر است .از سوی دیگر ،دو معیار وجود عناصر محیطی مختلف ( )5/18و نشانههای شهری در
پیادهراه ( )5/10با عددی کوچکتر نشان داده شده است .به بیان دیگر ،عناصر و جدارههای آشنا و باهویت و رویدادها و
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آیینهای جمعی در فضا اولویت اول و دوم را دارند و سایر ابعاد در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند .از سویی دیگر با توجه
به میانگین ارزش هرکدام از ابعاد پژوهش که عددی زیر میانگین نظری (میانگین نظری=  )9را نشان میدهند ،همچنین
یافتههای بهدستآمده از مؤلفة هویتی-معنایی در پیادهراه بوعلی شهر همدان بهدلیل مثبتبودن کران باال و پایین همة
متغیرها ،معیارهای این مؤلفه در سطح مطلوب و باالتر از سطح متوسط کیفی قرار دارد.


شکل.5سنجشمؤلفةهویتی-معنایی 
جدو .8نتای آزمونtسنجشمعیارهایمؤلفةهویتی-معنایی
Test value=3

سطحاطمینان
معیارها 

مقدار
t

df

عناصر و جدارههای آشنا و باهویت در آشنایی فضا
خاطرهانگیزی رویدادها و آیینهای جمعی در فضا
وجود عناصر محیطی مختلف
وجود نشانههای شهری
نقش فضاهای تاریخی در جدارة پیادهراه
خاطرهانگیزی عناصر کالبدی
خاطرهانگیزی مناظر مختلف شهری
تاریخیبودن فضا
تأثیرگذاری برگزاری مراسمهای مختلف
وجود فعالیتها و عملکردهای متنوع
میزان خریدکردن از پیادهراه

1/10
1/11
9/50
1/00
1/22
1/55
9/05
1/51
9/95
1/21
9/00

921
921
921
921
921
921
921
921
921
921
921

میانگین
رتبهای 

5/12
5/19
5/18
5/10
5/15
5/92
5/95
5/50
5/51
5/58
5/01

تبندی 
اولوی 

0
5
9
1
2
1
1
0
1
08
00

Sig (2
)tailed

8/888
8/889
8/801
8/888
8/800
8/885
8/881
8/802
8/888
8/801
8/805

3/16
کران
پایین 
8/8111
8/8101
8/8951
8/8180
8/0121
8/8252
8/8905
8/8295
8/8991
8/8110
8/8952

کرانباال 
8/0110
8/0100
8/0205
8/0159
8/9000
8/0120
8/0110
8/0121
8/0200
8/0110
8/0281
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همچنین با توجه به جدول  ،1از میان سه مؤلفة تأثیرگذار در بازخوانی کیفیت منظر پیادهراههای شهری ،مؤلفة
فعالیتی -اجتماعی ( )18/251نقش مهمتری دارد و میانگین رتبهای آن بیشتر است .مؤلفههای زیباییشناختی و هویتی-
معنایی نیز بهترتیب در اولویتهای دوم و سوم قرار گرفتهاند .این امر نشان میدهد تنوع فعالیتی و تنوع حضور اقشار
جامعه در فضاهای شهری پیاده ،سهم بیشتری در بازخوانی فضاهای شهری ایفا میکند .برایناساس میتوان گفت در
فرایند پیادهراهسازی خیابانها و میدانهای شهری توجه به واقعیات اجتماعی و عملکردهای متنوع و در مقیاس خرد،
اهمیت بسزایی در سرزندگی و تصویر ذهنی کاربران خواهد داشت .به عبارت دیگر ،فعالیتهای متنوع روزانه و شبانه
برای گروههای مختلف سنی ،جنسی و فرهنگی اولویت اساسی در تقویت خوانش کاربران از فضاهای پیادة شهری خواهد
بود .برایناساس با احیای بناهای تاریخی و میراث فرهنگی موجود در فضا میتوان عالوهبر تقویت هویت کالبدی فضایی،
به احیای مشاغل و فعالیتهای مناسب و انعطافپذیر در فضاهای شهری پیاده دست یافت .از سوی دیگر ،با توجه به
اعداد بهدستآمده از کرانهای باال و پایین هریک از مؤلفهها در سطح اطمینان  8/12میتوان گفت هر سه مؤلفه نیز
مانند معیارهای خود بهدلیل مثبتبودن کرانهای بهدستآمده ،در سطح مطلوب و باالتر از سطح متوسط کیفی قرار دارند.
ادهراهبوللی 
مؤلفههایخوانشمنظرپی 

جدو .1نتای آزمونt
Test value=3

مؤلفهها 


مقدار t

مؤلفة فعالیتی -اجتماعی
مؤلفة زیباییشناختی
مؤلفة هویتی -معنایی

18/251
21/085
22/118

df

921
921
921

میانگین
رتبهای 

50/15
01/90
08/10

تبندی 
اولوی 
0
5
9

Sig (2
)tailed

8/888
8/888
8/888

سطحاطمینان
3/16
کرانپایین 
0/111
0/289
0/100

کرانباال 
5/902
0/111
0/001

همبستگی 
تحلیل 

برای آزمون ارتباط معنایی میان عوامل زیباشناختی ،هویتی-معنایی و عملکردی-فعالیتی دربارة بازخوانی کیفیت منظر
پیادهراههای شهری نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون براساس جدول  08استفاده شد.
همبستگیلواملمؤلفةزیباشناختی،هویتی-معناییولملکردی-فعالیتی 
جدو  .93

لوامل 

عوامل زیباییشناختی
عوامل هویتی -معنایی
عوامل عملکردی -فعالیتی

راههایشهری 
اده 
خوانشمنظرپی 
r
**8/102
**8/118
**8/101

 Sig
8/888
8/888
8/888

** این ضریب همبستگی در سطح  8/880معنادار شده است.

نتایج جدول  08نشان میدهد میان عوامل زیباشناختی ،هویتی-معنایی و عملکردی-فعالیتی دربارة بازخوانی کیفیت
منظر پیادهراه بوعلی ،ارتباط و همبستگی قوی و مثبتی وجود دارد .همچنین برای تحلیل میزان بازخوانی کیفیت منظر
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پیادهراه بوعلی شهر همدان با توجه به متغیرهای زمینهای مانند سن ،جنس ،طبقة اجتماعی ،سطح تحصیالت و غیره از
تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAو آزمون  tاستفاده شد .نتیجة این آزمون در جدول  00آمده است.
ادهراهبوللی
لاملهایمختلفخوانشمنظرپی 
جدو .99نتای تحلیلواریانسیکراههبرای 

ینهای 
متغیرزم 

df

F

Sig.

سن

1/120

0020/21

اشتغال
سطح درآمد
مدت سکونت در شهر همدان
مدت آشنایی با پیادهراه بوعلی

2/050
9/121
5/500
2/021

2/110
1/011
0/521
0010/21

8/881
8/011
8/102
8/212
**8/888

** در سطح  8/80درصد

نتایج جدول  00نشان میدهد ،میزان دلبستگی در متغیرهای زمینهای سن و مدت آشنایی با پیادهراه تفاوت
معناداری دارد و میزان خوانش منظر در افراد سنین مختلف با هم متفاوت است .همچنین به نسبت مدت آشنایی افراد با
فضای شهری ،میزان بازخوانی منظر فضایی متفاوت است.
تحلیلهای ارائهشده نشان میدهد هرچند میان بخشهای زیباییشناختی ،هویتی-معنایی و فعالیتی-اجتماعی با
بازخوانی کیفیت منظر پیادهراههای شهری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد ،میان عوامل فعالیتی-اجتماعی
( )50/15در شکلدهی به میزان بازخوانی کیفیت منظر پیادهراههای شهری ارتباط و همبستگی بیشتری وجود دارد .در
میان عوامل فعالیتی-اجتماعی ،نقش فضاهای آیینی و برگزاری مراسمهای مختلف با مقدار  5/09و همچنین
حضورپذیری افراد در پیادهراه نیز با میزان  ،5/11بیشترین اولویت را از منظر شهروندان در راستای بازخوانی منظر شهری
پیادهراهها ،بهویژه در پیادهراههای تاریخی و اجتماعی نشان میدهد .از میان عوامل زیباییشناختی ( ،)01/90تنوع
فضایی -عناصر محیطی ( )9/80و همچنین نقش بافت (رنگ) و نوع مصالح ( ،)5/15بیشترین اولویت را دارند .از حیث
عوامل هویتی-معنایی ( ،)08/10عناصر و جدارههای آشنا و باهویت ( )5/12و خاطرهانگیزی رویدادها و آیینهای جمعی
در فضا ( ،)5/19نقش بسزایی در بازخوانی منظر شهری افراد به پیادهراههای شهری ایفا میکند.
از سوی دیگر ،برای رسیدن به مدل پیشنهادی از عوامل تأثیرگذار مؤلفههای زیباییشناختی از روش تحلیل عاملی
( )KMOاستفاده شد .مقدار  ،KMOهمواره بین صفر و  0است .به این صورت که اگر مقدار  KMOکمتر از  8/28باشد،
دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر بین  8/28تا  8/11باشد ،بهتر است با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی
پرداخت ،اما در صورتی که این مقدار بیشتر از  8/1باشد ،همبستگی میان دادهها برای تحلیل دادهها مناسب خواهد بود .از
سوی دیگر قبل از تحلیل عاملی ،از آزمون بارتلت برای آزمودن ماتریس همبستگی استفاده شد.
آزمون بارتلت هنگامی معنادار است که احتمال وابسته به آن کمتر از  8/82باشد .مقدار عددی آزمون  ،KMOبرابر
با  8/011است که نشاندهندة مناسببودن همبستگی میان دادهها خواهد بود .مقدار آزمون بارتلت نیز  0/882بهدست
آمده است که در حد پذیرش قرار دارد (سطح معناداری .)Sig=8/888 :در ارتباط با تعیین نهایی تعداد عوامل تبیینکنندة
کیفیت منظر باید به این نکته توجه کرد که مجموع واریانس تجمعی عوامل استخراجشده نهایی باید بیشتر از  18باشد.
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در این پژوهش ،مجموع واریانس تجمعی هفت عامل تأثیرگذار از مؤلفة زیباییشناختی که در پرسشهای صورتگرفته از
شهروندان بیشترین تأثیر را بر بازخوانی کیفیت منظر شهری از منظر شهروندان داشته است 11/09 ،است؛ یعنی
درمجموع ،حدود  11/09درصد بازخوانی کیفیت منظر از دیدگاه شهروندان از پیادهراه بوعلی را تبیین میکنند که آمارة
قابلقبولی است.
جدو .95نتای شاخص KMOوآزمونبارتلتدرسؤاالتمؤلفةفعالیتی-اجتمالیپیادهراهبوللی 

شاخص KMO
8/011

آزمونبارتلت 
0/882

درجةآزادی 
50

سطحمعناداری 
8/888

جهگیری 
نتی 
نقش خوانایی فضاهای شهری و تأثیر آن در ارتقای تصویر ذهنی کاربران و سرزندگی فضاهای شهری ،تاکنون در
پژوهشهای معدودی بررسی شده است .با توجه به تحلیلهای صورتگرفته دربارة شاخصها و معیارهای کیفیت منظر
شهری ،خوانش منظر فضاهای پیادة شهری در سه بعد زیباییشناختی -ادراکی ،هویتی -معنایی و فعالیتی -اجتماعی
قابلارزیابی است .با توجه به مطالعات انجامشده میتوان به نقش مؤثر پیادهراهها در حل بسیاری از مشکالت شهری
اذعان داشت؛ زیرا این محورها فضایی مناسب برای گذران اوقات فراغت ،تفریح و فراغت ساکنان بهوجود میآورد؛
بنابراین این پژوهش بهدنبال شناسایی عوامل مؤثر بر پیادهراهها و بیان راهکارهای مناسب بهمنظور ارتقای کیفیت
خوانش منظر آن است .مرور منابع داخلی و خارجی نشان میدهد بیشتر مطالعات مبتنی بر شناسایی عوامل مؤثر بر منظر
پیادهراههای شهری است ،اما در این پژوهش عالوهبر شناسایی عوامل مؤثر ،راهکارهایی برای ارتقا و افزایش سطح
کیفیت خوانش منظر پیادهراه بوعلی شهر همدان نیز ارائه شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد نقش فعالیتها و
رویدادهای اجتماعی ،بهویژه نقش فضاهای آیینی ،حضورپذیری ،وجود فعالیتهای جذاب و تعامالت اجتماعی ،مهمترین
نقش را در بازخوانی پیادهراههای شهری دارد .بعد از عوامل فعالیتی -اجتماعی ،نقش عوامل زیبایی شناختی-ادراکی سهم
عمدهای در ارتقای تصویر ذهنی کنشگران در فضاهای پیاده را به خود معطوف میدارد .برایناساس میتوان گفت
مؤلفههای هویتی-معنایی هرچند از منظر متخصصان در خوانش فضاهای شهری نقش بسزایی دارند ،از منظر عامة
کاربران در اولویت پایینتری هستند؛ یعنی بازخوانی منظر شهری به فضاها و پیادهراههای شهری بیشتر در فرایندی
حضوری ،تولید و بازتولید میشود تا فرایندی حصولی؛ از اینرو به نظر میرسد بازخوانی کیفیت منظر شهری ،سطحی از
سطوح حس تعلق به مکان است که بیشتر با زمینههای فعالیتی و رویدادهای مختلف اجتماعی در محیط مرتبط است.
برایناساس در راستای ارتقای کیفیت پیادهراههای شهری ،موارد زیر توصیه میشود.
 مدیران شهری باید تحوالت جدید در فضاهای شهری را همسو با دیدگاههای شهروندان و اولویت
استفادهکنندگان از این فضاها راهبری و هدایت کنند.
 طراحان و مسئوالن مدیریت منظر شهری باید در طرحها و مسائل گوناگون شهری بهگونهای پیشروی کنند که
عالوهبر نگهداری و حفاظت ارزشهای فرهنگی و تاریخی ،تغییر و تحوالت در منظر پیادهراههای شهری را
براساس اولویت نظر و مشارکت شهروندان و بهدلیل ارتقای فضاهای شهری صورت دهند.
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 پاالیش و ارزیابیهای فرهنگی و اجتماعی مستمر فضا ،با مشارکت و کسب نظر کاربران و ساکنان فضاهای پیادة
شهری بر خوانش فضایی و دلبستگی مکانی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
 توجه به تنوع فضایی و اقتصاد خرد به همراه تنوع و هماهنگی در بناها و خط آسمان جدارههای شهری ،بهویژه
در پیادهراههای شهری در ارتقای درک ذهنی شهروندان و مخاطبان اهمیت بسیار دارد.
 کیفیتبخشی منظر شهری پیادهراههای شهری به لحاظ فضایی-کالبدی مستلزم برقراری نظم ،وحدت ،تعادل،
تناسب ،نسبت و مقیاس ،هماهنگی ،ریتم ،پیوستگی و تداوم است.
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