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چکﯿده
ﻓضﺎﻫﺎي عﻤومی شهﺮ یکی از کلﯿديتﺮین نقﺶﻫﺎ را بﺮاي خلق محﯿطﻫﺎیی سﺮزنده و پویﺎ دارند .در این مﯿﺎن،
پﯿﺎدهراهﻫﺎي شهﺮي از مهمتﺮین عﺮصهﻫﺎي عﻤومی یک شهﺮ شنﺎخته میشوند و تأثﯿﺮ بسزایی در بهبود
شﺎخصﻫﺎي سﺮزندگی شهﺮي ،کﯿفﯿت زندگی ،مﺮاودات و ﻓعﺎلﯿتﻫﺎي اﺟتﻤﺎعی مﯿﺎن شهﺮوندان در یک ﻓضﺎ و حتی
در کل شهﺮ دارند .پژوﻫﺶ حﺎضﺮ بﺎ ﻫدف بﺮرسی تأثﯿﺮ کﯿفﯿت پﯿﺎدهراهﻫﺎ بﺮ سطح سﺮزندگی و تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی
مﯿﺎن شهﺮوندان صورت پذیﺮﻓته است .پژوﻫﺶ توصﯿفی-کﻤی است و بﺮاي ﺟﻤعآوري اطالعﺎت 422 ،پﺮسشنﺎمه
در مﯿﺎن سﺎکنﺎن شهﺮ رشت توزیع و تکﻤﯿل شد .بهمنظور تحلﯿل دادهﻫﺎ از آزمونﻫﺎي دوﺟﻤلهاي ،ﻫﻤبستگی
پﯿﺮسون ،رگﺮسﯿون خطی و تحلﯿلعﺎملی اکتشﺎﻓی استفﺎده شد .نتﺎیج تجزیه و تحلﯿل دادهﻫﺎ نشﺎن داد پﺎیﯿنتﺮین
سطح رضﺎیت شهﺮوندان رشت از شﺎخص کﯿفﯿت پﯿﺎدهراه (تنوع پﺎیﯿن دستﺮسی و کﻤبود خدمﺎت شهﺮي به
پﯿﺎدهراه) نسبت به دو شﺎخص دیگﺮ یعنی سﺮزندگی و تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی است .ﻫﻤچنﯿن نتﺎیج بﯿﺎنگﺮ ﻫﻤبستگی و
تأثﯿﺮگذاري کﯿفﯿت پﯿﺎدهراه بﺮ سﺮزندگی شهﺮي است .از سوي دیگﺮ شﺎخص تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی بﯿشتﺮین
تأثﯿﺮپذیﺮي را از شﺎخص سﺮزندگی شهﺮي دارد که این امﺮ خود گواه درﻫم تنﯿدگی و پﯿوستگی این سه شﺎخص و
تأثﯿﺮ متقﺎبل آنﻫﺎ بﺮ یکدیگﺮ است .درنهﺎیت بهدلﯿل ﻫﻤﯿن ارتبﺎط و ﻫﻤبستگی شﺎخصﻫﺎي پژوﻫﺶ ،مدیﺮیت
شهﺮي رشت میتواند بﺎ اولویتدادن به بهبود کﯿفﯿت کﺎلبدي پﯿﺎدهراه ،تشویق شهﺮوندان به استفﺎده از دوچﺮخه،
اﻓزایﺶ دستﺮسی به این پﯿﺎدهراه و بﺮگزاري ﺟشنﻫﺎ و مﺮاسمﻫﺎي مختلف سبب ارتقﺎي شﺎخصﻫﺎي سﺮزندگی
شهﺮي و تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی در این پﯿﺎدهراه شود.

واژهﻫﺎي کلﯿدي :پﯿﺎدهراه ،تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی ،سﺮزندگی ،شهﺮ رشت.
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مقدمه
با افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرها و سلطۀ ماشین بر عرصۀ خیابانها ،میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری
و تعامالت اجتماعی آنها بهطور محسوسی کاهش یافت و خیابانها به فضایی برای عبور و مرور سواره تبدیل شدند.
اپلیارد 1معتقد است فضای خیابان باید شامل فضاهایی باشد که مردم امکان نشستن در آن را داشته باشند و به گفتوگو،
بازی و تعامالت اجتماعی بپردازند (معینی)64 :1394 ،؛ چرا که خیابان نهتنها حامل اصلی ترافیک و حملونقل ،بلکه
فضای باز شهری است که باید تفریح ،ارتباطات و تعامل میان شهروندان را ترویج دهد

(et al., 2021: 1

 .(Liuاما با

کمشدن تعامالت اجتماعی بین مردم و کمرنگشدن حضورشان در فضاهای شهری ،نشاط و سرزندگی در این فضاها
بهطور چشمگیری کاهش یافته است (کریمی دهکردی و عبدالهی .)81 :1396 ،به همین دلیل در سالهای اخیر ،انگارۀ
خیابان پیاده بهعنوان گونهای از فضاهای عمومی شهری ،با توجه به اهداف گوناگون و از آن جمله ارتقای سرزندگی و
تعامالت اجتماعی مورد توجه واقع شده است .سرزندگی شهری از نظر اجتماعی توسط اجتماع انسانها ایجاد میشود و
عمدتاً به ویژگیهای مورفولوژیک یک شهر بستگی دارد ( .)Xia et al., 2020: 3در این بین پیادهراهها از جمله فضاهای
جمعی شهری هستند که میتوانند نقشی مهم در ارتقای فعالیتهای اجتماعی-فرهنگی جامعه ایفا کنند .درواقع هدف
اصلی ایجاد این پیادهراهها ،فراهمآوردن امکان دسترسی بهصورت پیاده است .درعینحال برخی اهداف دیگر نظیر
سرزندگی نیز بر ایجاد آنها متصور است ( .)Cairns Regional Council, 2016: 14همچنین از آنجا که معبر پیاده در
فضای عمومی شهری برای حرکت عابر پیاده است ،موجب تقویت روابط اجتماعی و معنوی شهروندان میشود (معینی،
)11 :1385؛ بهطوریکه میتوان گفت گسترش فضاهای پیاده ،نهتنها سیمای کالبدی شهرها را عوض کرده بلکه تغییرات
نوینی در کیفیت زندگی شهری و رفتار اجتماعی و فرهنگ مردم بهوجود آورده است (صدری و همکاران .)83 :1398 ،به
همین دلیل این عرصهها بهعنوان بستر و خاستگاه ،نقش محوری را در ارتقای سطح تماسها ،ارتباطات و تعامالت
اجتماعی بین شهروندان ایفا میکنند (ذوقدار و ناظمی.)1 :1398 ،
در ایران نیز در سالهای اخیر مانند اکثر کشورهای دنیا در پی گسترش استفاده از وسایل نقلیۀ موتوری و
خیابانکشیهای متعدد و افت کیفیت محیطی بهخصوص در بافت مرکزی شهرها ،تالشهایی در جهت بهبود شرایط
زیست مردم ،ارتقای سرزندگی ،بهبود سطح تعامالت اجتماعی و بازگرداندن فضاهای شهری به آنها با رویکرد
پیادهراهسازی صورت گرفته است .با وجود این ،اجرای پیادهراهها در شهرهای مختلف با نتایج متنوعی همراه بوده است؛
تا جایی که برخی پیادهراهها با شکست مواجه شدهاند و مجدداً به روی سوارهها باز شدهاند (حبیبی و حقی .)5 :1397 ،در
این میان یکی از شهرهایی که در سالهای اخیر برای افزایش سرزندگی و ارتقای سطح تعامالت اجتماعی شهروندان
اقدام به پیادهراهسازی کرده ،شهر رشت است .مرکز شهر رشت بهعنوان بافت تاریخی شهر با توجه به موقعیت آن ،از
مراکز مهم تفریح و تعامل مردم محسوب میشود .ایجاد پیادهراه علمالهدی ،سعدی و امام خمینی رشت از اقدامات مهمی
است که از سال  1394برای افزایش پیادهمداری و سرزندگی شهری صورت پذیرفته است .وجود چنین فضایی در مرکز
شهر و دسترسی به آن بستر مناسبی را برای افزایش حضور شهروندان و ارتقای سطح تعامالت اجتماعی آنها فراهم
1. Appleyard
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میسازد .از اینرو الزم است تا معیارهایی که موجب ارتقای سرزندگی و سطح تعامالت اجتماعی میان شهروندان میشود
شناسایی شود؛ چرا که بررسی و ارزیابی این شاخصها در بهبود کیفیت این پیادهراه و سایر پیادهراهها مؤثر است.
در ادامه مهمترین پژوهشهای انجامشده در راستای سرزندگی پیادهراهها ارائه میشود .جاللالدینی و اوکتای
( )2012در پژوهشی به موضوع سرزندگی در فضاهای عمومی بهویژه خیابانها بهعنوان شاخصی مهم در موفقیت آنها
پرداختند .در این پژوهش ،مؤلفههای اساسی سرزندگی در خیابانها به بحث گذاشته شد و سپس میزان سرزندگی دو
خیابان مهم در فاماگوستا و کایرنیا در قبرس شمالی بررسی شد .نتایج پژوهش نشان داد عوامل تعیینکنندۀ سرزندگی در
دو خیابان متفاوت است .لنک و مورا ( )2018در پژوهشی به بررسی تأثیر شبکههای پیاده بر سرزندگی شهری در مرکز
تاریخی سانتیاگو پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد بخش مهمی از سرزندگی شهر سانتیاگو بهدلیل ساختار فیزیکی
خیابانها ،معابر پیاده و گالریهای تجاری بوده است .این شبکۀ پیادۀ سهالیه قادر به معرفی یک تمایز تدریجی از
جریانهای پیاده به داخل بلوک شهری است و درنتیجه سبب تسهیل تنوع اجتماعی ارائهدهندگان خدمات و کاربران در
مرکز تجاری سانتیاگو میشود .خو و همکاران ( )2018در پژوهشی به ارزیابی سرزندگی خیابانهای شهری تحت تأثیر
بعد زمانی در نه خیابان شهر نانجینگ چین پرداختند و از شکل خیابان شامل تراکم ساختمان و قابلیت دسترسی خیابانی،
موقعیت ،تعداد ورودی و خروجیها و پیادهمداری استفاده کردند .نتایج این پژوهش نشان داد سرزندگی خیابانی در مناطق
شهری جدید در مقایسه با مناطق شهری قدیمی و اصلی کمتر است .پوراحمد و همکاران ( )1395در پژوهشی به تحلیل
نقش پیادهراههای شهری در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد پیادهراه  17شهریور
تهران با توجه به کارکرد و ساختار کنونی خود نتوانسته موجب سرزندگی محیط شود و در ایجاد فضایی برای تداوم حضور
عابران و فعالیتهای انسانی ناموفق بوده است.
فصیحی و همکاران ( )1398نقش پیادهراهها را در سرزندگی فضاهای عمومی در پیادهراه حرم شهرری بررسی کردند.
برای تحلیل دادهها از آزمون فریدمن و روشهای آمار توصیفی استفاده شد .یافتههای این تحقیق نشان داد بهلحاظ کلی،
سرزندگی در این پیادهراه در وضعیت متوسطی قرار دارد .نمایانگرهای تأثیرگذارتر در سرزندگی این پیادهراه بیشتر در بعد
اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و ضعف سرزندگی فضا بیشتر متأثر از نمایانگرهای کالبدی است .قربانپور و همکاران
( )1397به ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر تقویت سرزندگی در پیادهراه علمالهدای شهر رشت پرداختهاند .در مدل مفهومی این
پژوهش ،چهار معیار (کاربری و فعالیت ،کالبدی ،دسترسی و ارتباطات ،اقلیمی و زیستمحیطی) و  16شاخص تدوین شده
است .سپس این معیارها به شیوۀ پرسشنامه توسط استفادهکنندگان پیادهراه علمالهدی ارزیابی شدند و راهبردهای
مستخرج از آن رتبهبندی شد .نتایج پژوهش نشان داد راهبرد تجهیز محیط براساس اقلیم رشت در راستای افزایش حضور
افراد در فضا رتبۀ اول و راهبرد افزایش پیوستگی حرکت پیاده رتبۀ آخر را دارد .خراسانیزاده و همکاران ( )1399به تبیین
ساختاری عوامل مؤثر بر سرزندگی در فضاهای عمومی شهری اصفهان از دیدگاه شهروندان و گردشگران پرداختند.
بهمنظور اندازهگیری عوامل مؤثر در سرزندگی از چهار مفهوم امنیت ،هویت ،جذابیت کالبدی بهعنوان متغیر وابسته و
شاخص سرزندگی بهعنوان متغیر مستقل استفاده شد .مطابق نتایج ،اثر امنیت ،هویت و جذابیت کالبدی بر سرزندگی
معنیدار است و با افزایش این سه شاخص ،سرزندگی نیز افزایش مییابد .صدری و همکاران ( )1398تأثیر پیادهراه را بر
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افزایش تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری بجنورد با تأکید بر ابعاد فرهنگی-اجتماعی مطالعه کردند .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از روش  SWOTاستفاده شد .نتایج نشان داد تأثیرگذاری ویژگیهای کالبدی بر کیفیت محیطهای شهری
در اولویت اول و ادراک محیطی در اولویت دوم و ویژگیهای کارکردی در اولویت سوم قرار دارند .موسوی و همکاران
( )1397نقش پیادهراه هفده شهریور را در کیفیت اجتماعی فضای میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا مطالعه کردند.
هدف از این پژوهش ،تجزیه و تحلیل ارتباط بین کیفیت فضای شهری در پیادهراه شامل سرزندگی ،خوانایی ،نفوذپذیری
و ایمنی بهعنوان متغیر مستقل و تعامالت اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته بود .نتایج نشان داد تنها عامل خوانایی با
کیفیت فضای شهری پیادهراه هفده شهریور در ارتباط معنادار است و دو متغیر سرزندگی و نفوذپذیری هنوز در پیادهراه
هفده شهریور بهعنوان عوامل اثرگذار بر تعامالت اجتماعی بین مردم مؤثر نبوده است.
با توجه به بررسی پیشینۀ تحقیقهای مرتبط با پژوهش حاضر ،تفاوت کار محقق با تحقیقات پیشین این است که
برخالف سایر پژوهشهای صورتگرفته که فقط به بررسی تأثیر پیادهراه بر یکی از شاخصهای سرزندگی و تعامالت
اجتماعی پرداختهاند ،این پژوهش بهصورت جامعتری با تأکید بر هر دو شاخص سرزندگی شهری و تعامالت اجتماعی این
مقوله را مطالعه میکند .همچنین این پژوهش به بررسی رابطۀ بین این شاخصها میپردازد تا مشخص کند کدام
شاخص بیشترین تأثیرپذیری را از سایر شاخصها دارد .هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر کیفیت پیادهراهها بر سطح
سرزندگی و تعامالت اجتماعی میان شهروندان و همچنین تبیین روابط میان این عوامل است.

مبﺎنی نظﺮي
پﯿﺎدهراه
در اواخر سال  1960اثرات منفی اتومبیل و ترافیک ،ابتدا در اروپا و سپس ایالت متحده ظاهر شد و رویکردی در توسعۀ
مسیر پیاده در فضاهای شهری بهوجود آمد

(& Kashanijou, 2010: 121

 .)Mofidiاهمیت فضای پیاده در مقابل

پیامدهای سرعت و ماشینیزم در فضای شهری ،توجه افکار عمومی را برای اصالح و تعبیه کندراههای امن و قابلکنترل
برای پیاده جلب کرد ( .)Thomas, 2010: 63پیادهراهها خیابانهای محصوری هستند که ترافیک سواره در آنها حذف
شده است ،اگرچه وسایل نقلیۀ اضطراری اجازۀ دسترسی به آن را دارند (پاکزاد .)282 :1386 ،این خیابانها به دالیل ویژه
و بهخاطر داشتن برخی پتانسیلهای خاص ،در تمام ساعات شبانهروز یا بخشی از آن کامالً روی عبور سواره بسته
میشوند و بهطور کامل به حرکت عابران پیاده اختصاص مییابند (کاشانیجو .)44 :1389 ،پیادهراه مکانی است که افراد
با هر سن و توانایی قادرند پیادهروی امن و راحت ،تناسب و جذابیت را تجربه کنند (عباسزاده و تمری.)2 :1391 ،
میتوان گفت پیادهراهها از مهمترین فضاهای شهری هستند و بهعنوان عناصری خاطرهانگیز و هویتبخش در فضای
امروز شناخته میشوند (کاشانیجو .)46 :1385 ،در این خیابانها انسان پیاده ،آزادی عمل زیادی برای توقف ،مکث ،تغییر
جهت و تماس مستقیم با دیگران دارد .با توجه به گفتۀ بیوکانان 1که معتقد بود آزادی حرکت عابران پیاده در شهر و

1. Buchanan

مولوي و ﻫﻤکﺎران :بﺮرسی نقﺶ پﯿﺎدهراهﻫﺎي شهﺮي در ارتقﺎي شﺎخصﻫﺎي ...

885

فضای شهری نشانۀ خوبی از تمدن آن شهر است ،میتوان گفت وجود پیادهراه در شهر مظهر تمدن و مدنیت و هویت هر
شهر است (پاکزاد .)282 :1386 ،از گذشته تاکنون ،پیادهراهها دارای کارکرد فیزیکی ،اجتماعی و فرهنگی بودهاند .بسیاری
از تعامالت و ارتباطات اجتماعی در این فضاها شکل میگیرد .در چند دهۀ گذشته ،پیادهراه از مفاهیم مهم توسعۀ پایدار
شهری بوده و فضای آن برای سالمت ،محیطزیست و اقتصاد مفید است (.)Knight et al., 2018: 2
کﯿفﯿت پﯿﺎدهراه
جامعهای پایدار و قابلزیست است که برای ساکنانش پیادهمداری و گزینههای متنوع حملونقل امن و بهبود کیفیت
زندگی را تضمین میکند .مفهوم کیفیت در طراحی شهری از اهمیت چشمگیری برخوردار است (پوراحمد و همکاران،
 )40 :1391در فرهنگ زبان فارسی عمید ،مفهوم لغوی کیفیت ،چگونگی ،چونی ،صفت و حالت چیزی بیان شده است
(عمید .)1027 :1363 ،مفهوم کیفیت بهصورت ویژه در طراحی شهری زمانی مطرح شد که نظریهپردازان و متخصصان
مختلف نظریات هنجاری گوناگونی را درمورد کیفیت محیط شهری خوب بیان کردند .در جدول  1دیدگاههای برخی از
محققان بیان شده است (پوراحمد و همکاران.)40 :1391 ،
ﺟدول  .1معﯿﺎرﻫﺎي ارائهشده دربﺎرة کﯿفﯿت پﯿﺎدهراهﻫﺎ از دید صﺎحبنظﺮان
صﺎحبنظﺮان
جین جیکوبز
2

1

کوین لینچ
3
کرمونا
جهانشاه پاکزاد
معینی

مؤلفهﻫﺎي کﯿفﯿت
توجه به فعالیتها ،اختالط کاربریها (تنوع استفاده و تنوع سنی بناها) ،نفوذپذیری و قابلیت ،دسترسی ،اختالط اجتماعی و
انعطافپذیری
سرزندگی ،مفهوم (حس) ،سازگاری ،دسترسی ،کنترل و نظارت ،کارایی ،عدالت
دسترسی ،سختفضا و نرمفضا ،فضای همگانی ،ایمنی و امنیت ،منظر شهری ،اختالط و تراکم ،همهشمولبودن
سرزندگی (تنوع در طول مسیر ،نفوذپذیری) ،انعطاف در کالبد و عملکرد ،ایمنی پیاده در مقابل سواره ،امنیت پیاده در محیط
امنیت ،دلپذیری ،جذابیت ،مطبوعبودن ،انتخاب نوع سفر ،انتخاب نوع حملونقل ،دسترسی ،جابهجایی ،آموزش ،سالمت عمومی،
پیوستگی ،ارتباط بین کاربریها ،حملونقل و عابر پیاده ،دسترسی به ایستگاههای عبور و مرور ،رفتار پیاده براساس معیارهای
فرهنگی-اجتماعی

منبع :پوراحﻤد و ﻫﻤکﺎران40 :1391 ،

از آنجا که پیادهراهها محل حضور همۀ شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان است ،در مقیاس همۀ شهر
عمل میکند و باید پذیرای گروههای مختلفی از شهروندان باشد؛ بنابراین تأمین کیفیت پیادهراهها با طراحی مناسب
آنها ،بهخوبی میتواند جاذب گروههای مختلف شهروندان باشد (پوراحمد و همکاران.)41 :1391 ،
مفهوم سﺮزندگی شهﺮي
در دیکشنری شهرسازی ،رابرت کوآن 1سرزندگی 2را مناسب برای زندگی و فراهمکنندۀ کیفیت زندگی مطلوب تعریف
1. Jane Jacobs
2. Kevin Lynch
3. Carmona
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کرده است ( .)Cowan, 2010: 363این واژه ابتدا در ادبیات تخصصی طراحی شهری در اثر کالسیک اپلیارد در سال
 1981که خیابانهای سرزنده نام داشت ،مطرح شد (ذاکر حقیقی .)7 :1398 ،میتوان گفت سرزندگی کیفیتی مشتمل بر
کیفیتهای متعدد و متنوعی مانند عدالت ،برابری و ...است .مطلوبیت ،نشاط و زیستپذیری عناصر اساسی در تعریف
سرزندگی هستند (آروین و همکاران )319 :1397 ،که با شاخصهای مختلفی از فضای شهری عمومی مرتبطند و شامل
هر دو جنبۀ فیزیکی و اجتماعی فضا میشوند .همچنین سرزندگی بهعنوان یکی از ابعاد عملکردی در طراحی شهری
مطرح است ( .)Jalaladdini & Oktay, 2013: 65در کتاب شکل خوب شهر ،لینچ سرزندگی شهری را درجهای میداند
که از شکل شهری کارکردهای حیاتی ،نیازهای زیستی و قابلیتهای انسانها حمایت میکند (.)He et al., 2018: 726
در تعریفی دیگر سرزندگی شهر بازتاب سطح شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در بخشهای مختلف است .فرد فضایی
را که انواع رفتارها با تراکم بسیار در آن اتفاق میافتد ،زنده احساس میکند و به آن کیفیت سرزندگی را نسبت میدهد
(خراسانیزاده و همکاران .)72 :1399 ،شهر سرزنده زمینهساز کنشهای اجتماعی بین افراد و خلق و افزایش سرمایۀ
اجتماعی میشود (دادپور .)35 :1391 ،همچنین شهری برای همۀ مردم است .بدین معنا که شهر سرزنده جذاب ،کارآمد و
امن برای کودکان و افراد مسن است .یک فضای شهری سرزنده فضایی است که افراد زیادی در آن حضور دارند و تنوع
آنها (بهلحاظ سنی و جنسی) در گسترۀ زمانی وسیعی از روز است که عمدتاً به شکل انتخابی یا اجتماعی بروز میکند
(پورمحمدی و همکاران .)52 :1398 ،هر شهر که یک سیستم پیچیده و پویا است ،به روشهای مختلف سرزنده خواهد
بود (پاکزاد )46 :1398 ،و میتوان گفت بزرگترین عامل سرزندگی فضاهای جمعی ،حضور مردم و تعامل اجتماعی آنها
با یکدیگر است (بحرالعلومی .)31 :1395 ،پژوهشگران سرزندگی شهری را به سه مؤلفه تجزیه میکنند :حضور مداوم
مردم در خیابانها و فضاهای عمومی ،فعالیتها و نیز محیطی که این فعالیتها در آن انجام میشود

( Yue et al., 2021:

 .)2این کیفیت در فضای عمومی شهری بر فضایی امنتر ،مطلوبتر و جذابتر تأکید دارد که امکان انتخابهای بیشتر را
برای فعالیتهای اجتماعی و مکانی برای تبادالت فرهنگی ارائه میدهد (.)Jalaladdini & Oktay, 2012: 665
سﺮزندگی در پﯿﺎدهراهﻫﺎ
پیادهراهها معابری هستند با باالترین میزان نقش اجتماعی که نشاط و سرزندگی را به شهرها میآورند و مردم را به حضور
داوطلبانه در شهرها تشویق میکنند (پورمهابادیان و همکاران .)207 :1396 ،از طرفی پیادهمداری بخشی از سرزندگی
است که در ترویج پایداری و ایجاد مکانی سرزنده نقشی اساسی ایفا میکند ( .)Shamsuddin et al., 2012: 169یکی از
عواملی که موجب سرزندگی و تنوع پیادهراهها میشود ،ایجاد کاربریهای متنوع و متناسب با هر سکانس پیادهراه،
استقرار کاربریهای خدماتی که موجب تداوم حضور شهروند خواهد شد و همچنین استقرار کاربریهای اوقات فراغت،
تنوع مبلمان در طول مسیر و هماهنگی روشنایی مسیر بدنهها و تأکید روشنایی بر عناصر و بناهای شاخص است (پاکزاد،
 .)282 :1385با توجه به مفهوم سرزندگی میتوان سرزندگی خیابان را تمرکز مردم و فعالیتها در فضای خیابانی دانست
1. Cowan
2. livability
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( .)Guo et al., 2021: 2جین جیکوبز سرزندگی را اساساً در رابطه با زندگی خیابانی و در گوناگونی حرکت عابران در
اوقات مختلف میداند .او معتقد است سرزندگی عمیقاً با تنوع در ارتباط است و تنوع را در فرم مصنوع شهر و توزیع
فعالیتها ،جستوجو میکند .همچنین آن را شرطی مهم و اساسی برای موفقیت یک شهر میداند

( Sulis et al., 2018:

.)139
پﯿﺎدهراه و تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی
تعامالت اجتماعی ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که موجب واکنشی میان آنها میشود و این واکنش برای هر دو
طرف شناختهشده است .البته برای تعامالت اجتماعی تعاریف دیگری نیز جود دارد؛ برای مثال ،تعامل اجتماعی و برقراری
ارتباط میتواند یک موضوع فیزیکی ،یک نگاه ،یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که مستلزم تعریف رویدادها و
فعالیتهایی متناسب و درنتیجه نقشپذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروهها و شبکههای اجتماعی است
(دانشپور و چرخچیان .)22 :1386 ،در کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی ،جیکوبز به نقش فضاهای عمومی
شهری در ایجاد تعامالت اجتماعی تأکید کرده است .او معتقد است آنچه از یک شهر بیشتر در ذهن باقی میماند
فضاهای عمومی شهر ،خیابانها و پیادهروهای آن است که افزایش میزان نشست و برخاست و امنیت پیادهرو ،بر جدایی و
تبعیض نژادی تأثیر وارونهای دارد (پاکزاد .)135 :1386 ،مشاهدات نشان داده است تعامالت اجتماعی در سطوح
پایینتری بین نسلهای گوناگون شکل میگیرد .فضاهای عمومی این امکان را برای مردم فراهم میکند که نسلهای
مختلف با هم در کنار هم حضور داشته باشند .به عبارتی راه دستیابی به روابط اجتماعی منسجم و پایدار و ارتقای تعامل و
حضور در فضاهای عمومی نیازمند توسعۀ دانش درمورد چگونگی الگوهای مختلف اجتماعیشدن است و این خود حوزۀ
گستردهای از مطالعات را در زمینههای مختلفی مانند بررسی تعامالت بیننژادی ،بینسنی ،بینجنسی و بینطبقاتی را
میطلبد (حبیب .)255 :1391 ،هنگامی که مردم با سایر افراد جامعه تعامل برقرار میکنند ،رابطهای قویتر با مکان و
جامعۀ خود احساس میکنند (دانشپور و چرخچیان .)21 :1386 ،تمام فعالیتهای معنادار اجتماعی ،تجربیات قوی و
گفتوگوها زمانی رخ میدهد که مردم نشسته ،ایستاده ،درازکش یا در حال رفتن هستند .شخص میتواند نگاه اجمالی
مختصری از ماشین یا پنجرۀ قطار به دیگران بیندازد ،ولی زندگی با پای پیاده اتفاق میافتد .تنها با پای پیاده ،موقعیت
بهمثابۀ فرصتی معنادار برای ارتباط و دریافت اطالعات عمل میکند که در آن فرد در آسودگی است و قادر است برای
کسب تجربه ،مکث یا مشارکت ،زمان بگذارد ( .)Gehl, 2011: 93از گذشتههای دور ،پیادهراهها دارای کارکردی فیزیکی،
اجتماعی و فرهنگی بودهاند و بسیاری از تعامالت و ارتباطات اجتماعی نیز در این فضاها شکل گرفتهاند

( Yoshii, 2016:

 .)604این معبر پیاده بهعنوان مکان تعامالت اجتماعی ،نقشی مهم در حیات مدنی جامعه ایفا میکند (جعفری مبین،
 )33 :1392و یکی از پروژههای توسعهای است که میتوان فعالیتهای روزمره را بهصورت پیاده در آن انجام داد
( .)Gilderbloom et al., 2015: 14همچنین فضایی عمومی است که میتواند پیونددهندۀ تحرک عابر پیاده یا مکانی
برای برقراری تعامالت اجتماعی باشد (.)Anciaesa et al., 2017: 13
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سﺮزندگی شهﺮي








تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی

تنوع انواع کاربریها
افزایش کاربریهای اوقات فراغت و خدماتی
تنوع در فرم شهری
هماهنگی روشنایی بدنهها
تنوع مبلمان در طول مسیر
و...

افزایش حضور
مردم









افزایش میزان نشست و برخاست افراد
امنیت پیادهراه
توسعۀ دانش درمورد الگوهای مختلف اجتماعیشدن (بررسی
تعامالت بیننژادی ،بینسنی ،بینجنسی و بینطبقاتی)
حضور نسلهای مختلف در کنار هم
تقویت فضای عمومی
و...

شکل  .1چﺎرچوب مفهومی مبﺎنی نظﺮي پژوﻫﺶ
منبع :نگﺎرنده

روش پژوﻫﺶ
این پژوهش با توجه به ماهیت و روش پاسخدهی به مسائل تحقیق از نوع توصیفی-کمی و از لحاظ هدف ،کاربردی
است .جمعآوری اطالعات از طریق پیمایشی و اسنادی صورت گرفته است .بهمنظور بررسی تأثیر پیادهراهها بر سطح
سرزندگی و تعامالت اجتماعی شهروندان ،پرسشنامهای با طیف لیکرت پنجسطحی طراحی شد .با استفاده از این روش به
جمعآوری اطالعات در خصوص شاخصهای پژوهش پرداخته شد .اطالعات پرسشنامهها با نرمافزار  SPSSارزیابی شدند.
ابتدا برای تأیید صحت پرسشنامه ،مقدار آلفای کرونباخ آن بررسی شد که این ضریب با مقدار  0/886نشانگر اعتبار
درونی خوب و قابلاعتماد سؤاالت پرسشنامه است .سپس با استفاده از آزمونهای دوجملهای ،همبستگی پیرسون ،آزمون
رگرسیون خطی و تحلیلعاملی اکتشافی به تجزیه و تحلیل یافتهها پرداخته شد .در پژوهش حاضر سؤاالت پرسشنامه در
سه بخش کیفیت پیادهراه ،سرزندگی و تعامالت اجتماعی طراحی شدند .جامعۀ آماری پژوهش شامل ساکنان شهر رشت
است .گزینش جامعۀ آماری پژوهش از میان شهروندان بهدلیل اشراف نظری و مطلعبودن آنها از مسائل شهری ،سبک
زندگی ،تعامالت اجتماعی و سایر موارد در حوزۀ شهری خود است .با توجه به جمعیت شهر رشت که طبق آخرین
سرشماری نفوس و مسکن ( 679،995 )1395نفر گزارش شده است ،حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384
محاسبه شد .در این پژوهش برای افزایش ضریب اطمینان ،درمجموع  422پرسشنامه توسط ساکنان رشت بهصورت
آنالین تکمیل شد و پس از آن لینک پرسشنامه غیرفعال شد.
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ﺟدول  .2شﺎخصﻫﺎ و گویهﻫﺎي تحقﯿق
مستند

شﺎخص

گویه

کیفیت پیادهراه

دسترسی به حملونقل عمومی ،نورپردازی و روشنایی ،فعالیتهای متنوع و 24ساعته،
رضایت از آبنما و پوشش گیاهی ،دسترسی به تجهیزات و خدمات شهری ،تعبیۀ
فضای گردهمایی ،رونق اقتصادی و کسبوکار بعد از ایجاد پیادهراه

)Rastegar et al. (2014
)Cubukcu (2013
)Weil (2009
)Chapman (2009
)Monteiro & Campos (2012
)Ferrer & Ruiz (2018
)Ujang (2013

سرزندگی

قابلاستفاده برای تمامی افراد جامعه ،میزان فعالیتهای زندۀ خیابانی ،وجود طیف
متنوعی از کاربریهای بدون مکان در محدوده ،پاسخگویی تنوع کاربری موجود به نیاز
شهروندان ،احساس امنیت ،پوشش گیاهی ،آسایش و راحتی ،میزان برگزاری مراسم و
جشنها در این پیادهراه

)Rastegar et al. (2014
)Jalaladdini & Oktay (2011
)Yue et al. (2019
)Sulis et al. (2018

تعامالت اجتماعی

موفقیت در اختالط اجتماعی ،حضور در فعالیتهای جمعی ،تأثیر رویدادها و جشنوارهها
بر مشارکت و همیاری شهروندان ،وجود بستر فعالیت جمعی ،تأثیر برگزاری مراسمها بر
افزایش تعامالت اجتماعی ،رضایت از وجود فضاهای متنوع برای تجمع و گردهمایی،
میزان برگزاری مراسمها و جشنهای خیابانی ،تأثیر فعالیتهای زندۀ خیابانی در
برقراری تعامالت اجتماعی ،انتخاب این پیادهراه با هدف گذران اوقات فراغت

)Chapman (2009
)Rastegar et al. (2014
)Paumier (2007
)Kumar (2009
)Pikora et al. (2003

منبع :نگﺎرنده

محدودة موردمطﺎلعه
پیادهراه رشت ،در بافت مرکزی این شهر قرار دارد .پیش از احداث پیادهراه ،این محدوده از پرترافیکترین نقاط شهر است
و شهروندان با حجم عظیم خودرو در میدان شهرداری مواجه هستند (بردی آنامرادنژاد و همکاران .)27 :1398 ،در سال
 ،1394میدان و سه خیابان سعدی ،امام خمینی و شریعتی که اطراف آن را دربرگرفته بودند به پیادهراههایی تبدیل شدند
که با طول  8/3کیلومتر عنوان یکی از بزرگترین پیادهراههای دنیا را به خود اختصاص دادند (ساالریپور و همکاران،
 .)38 :1398با اجرای پروژۀ پیادهراه و حذف اتومبیل از آن ،محیطی ایمن و عاری از آلودگی صوتی برای مردم ایجاد شده
و فرصت گذران اوقات فراغت ،خرید و برقراری تعامالت اجتماعی را برای افراد فراهم آورده است .این مکان بهعنوان
حوزهای امن میتواند مکانی برای اجتماع تمامی گروههای سنی جامعه مانند کودکان ،سالمندان و حتی افراد ناتوان
حرکتی باشد (آروین و همکاران.)321 :1397 ،

شکل  .2موقعﯿت محدودة موردمطﺎلعه
منبع :نگﺎرنده
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یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ و تجزیه و تحلﯿل
تعداد  422پرسشنامه میان ساکنان رشت توزیع و سپس دادهها با نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر بهدست
آمد .با توجه جدول  11/8 ،3درصد پاسخدهندگان در سنین کمتر از  20سال و حدود  88/2درصد ،سنین باالی  20سال
هستند .همچنین  70/4درصد پاسخدهندگان را بانوان و  29/6درصد باقیمانده را مردان تشکیل میدهند .در بخش
مربوط به سطح تحصیالت 14/7 ،درصد پاسخدهندگان دارای تحصیالت کاردانی و پایینتر 70/6 ،درصد با تحصیالت
کارشناسی و  14/7درصد دارای تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و باالتر هستند.
ﺟدول  .3توصﯿف ویژگیﻫﺎي ﺟﻤعﯿتشنﺎختی پﺎسخدﻫندگﺎن سﺎکن رشت
گﺮوه سنی
کمتر از  20سال
 20الی  30سال
 31الی  40سال
باالتر از  40سال

درصد
11/8
81
4/5
2/7

ﺟنسﯿت

درصد

زن

70/4

مرد

29/6

تحصﯿالت
پایینتر از کاردانی
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر

درصد
9
5/7
70/6
14/7

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ1399 ،

با توجه به نتایج جدول  ،4میانگین کل و میانگین مربوط به هر بخش باالتر از حد متوسط است و این به معنای
رضایت شهروندان از سه شاخص مطرحشده در پژوهش است .در میان سه شاخص موجود ،شاخص سرزندگی با میانگین
 3/46با اختالف اندکی نسبت به سایر شاخصها ،از منظر شهروندان باالترین میانگین را به خود اختصاص داده است .با
توجه به بررسی وضعیت نسبی شاخصهای اصلی ،هرکدام از گویههای هر بخش تحلیل شدند .نتایج در جدول  4ارائه
شده است.
ﺟدول  .4مﯿﺎنگﯿن شﺎخصﻫﺎي پژوﻫﺶ
کﯿفﯿت پﯿﺎدهراه

سﺮزندگی

تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی

مﯿﺎنگﯿن کل

میانگین

3/03

3/46

3/22

3/23

اختالف با میانگین
ثابت ()3

+0/03

+0/46

+0/22

+0/23

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ1399 ،

با توجه به جدول  ،5میزان برگزاری مراسم و جشنها در این پیادهراه با امتیاز  3/95باالترین میانگین در میان گویهها
را به خود اختصاص داده است .همچنین دو گویۀ دسترسی به تجهیزات و خدمات شهری اعم از سرویس بهداشتی،
پارکینگ ،سطل زباله ،عابر بانک و نیز میزان حضور در فعالیتهای جمعی اعم از جشنها و مراسمها با امتیاز 2/55
پایینترین میانگین را کسب کردهاند.
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ﺟدول  .5مﯿﺎنگﯿن ﻫﺮ گویه
کﯿفﯿت پﯿﺎدهراه
دسترسی پیادهراه به حملونقل عمومی
رضایت از کیفیت نورپردازی و روشنایی این پیادهراه
وجود کاربریهای 24ساعته
امکان انتخاب فعالیتهای مختلف و متنوع
رونق کسبوکار بعد از ایجاد پیادهراه
رضایت از وجود آبنما و پوشش گیاهی
دسترسی به تجهیزات و خدمات شهری
تعبیۀ فضای مناسب بهمنظور تجمع و گردهمایی
سرزندگی
قابلاستفاده برای تمامی افراد جامعه
میزان فعالیتهای زندۀ خیابانی در محدوده
پاسخگویی تنوع کاربری موجود در مکان به نیاز شهروندان
وجود طیف متنوعی از کاربریهای بدون مکان در محدوده
میزان سرزندگی و نشاط این پیادهراه

مﯿﺎنگﯿن
2/95
3/09
2/86
3/03
3/6
3/14
2/55
3/02
میانگین
3/2
3/51
3/21
3/47
3/52

احسﺎس امنﯿت در شب
تأثیر پوشش گیاهی بر راحتی و آسایش
میزان برگزاری مراسم و جشنها در این پیادهراه
تعامالت اجتماعی
موفقیت در اختالط اجتماعی
حضور در فعالیتهای جمعی در این مکان
امکان آشنایی با افراد غریبه در این مکان
ایجاد بستر فعالیتهای جمعی در این مکان
تأثیر رویدادها و جشنوارهها بر مشارکت و همیاری شهروندان
رضایت از وجود فضاهای متنوع جهت تجمع و گردهمایی
تأثیر برگزاری مراسمها بر افزایش تعامالت اجتماعی
میزان برگزاری مراسمها و جشنهای خیابانی
تأثیر فعالیتهای زندۀ خیابانی در برقراری تعامالت اجتماعی
انتخاب این پیادهراه با هدف گذران اوقات فراغت
کل

3/18
3/63
3/95
میانگین
3/46
2/55
2/62
3/53
3/43
3/09
3/42
2/99
3/44
3/66
3/23

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ1399 ،

با توجه به جدول  ،6در متغیر کیفیت پیادهراه  48درصد جامعۀ آماری باالتر از حد متوسط (عدد  )3از کیفیت پیادهراه
شهرداری شهر رشت رضایت دارند که نسبت به دو شاخص دیگر کمترین میزان رضایت را به خود اختصاص داده است.
شاخص تعامالت اجتماعی با کسب  61درصد از رضایت شهروندان در جایگاه بعدی قرار دارد و در انتها نیز شاخص
سرزندگی با کسب  74درصد از رضایت جامعۀ آماری پژوهش باالترین میزان رضایت را کسب کرده است.
ﺟدول  .6نتﺎیج آزمون دوﺟﻤلهاي
معنﺎداري بﺮاي ﻓﺮاوانی مورد انتظﺎر

ﻓﺮاوانی مورد انتظﺎر

درصد

ﻓﺮاوانی

طبقه

متﻐﯿﺮ

0/355

0/50

0/52
0/48
1

221
201
422

>=3
<3

گروه اول
گروه دوم
جمع

کیفیت پیادهراه

0/000

0/50

0/26
0/74
1

110
312
422

>=3
<3

گروه اول
گروه دوم
جمع

سرزندگی

0/000

0/50

0/39
0/61

165
257
422

>=3
<3

گروه اول
گروه دوم
جمع

تعامالت
اجتماعی

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ1399 ،

در ادامه با بهرهگیری از آزمون همبستگی پیرسون ،روابط بین شاخصها و شدت رابطۀ آنها تعیین شد .براساس
جدول  ،7بیشترین میزان همبستگی میان شاخصهای سرزندگی و تعامالت اجتماعی با مقدار همبستگی  0/652برقرار
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است .همچنین کمترین میزان همبستگی مربوط به شاخصهای کیفیت پیادهراه و تعامالت اجتماعی با مقدار 0/428
است .این نتایج نشانگر تأثیرپذیری و تأثیرگذاری هریک از این شاخصها بر یکدیگر است .درنتیجه این عوامل
تفکیکناپذیرند و نمیتوان آنها را جدا از هم بررسی کرد.
ﺟدول  .7ضﺮیب ﻫﻤبستگی پﯿﺮسون مﯿﺎن شﺎخصﻫﺎي پژوﻫﺶ
کﯿفﯿت پﯿﺎدهراه
سﺮزندگی
**
1
0/589
**
0/589
1
**
**
0/428
0/652
)** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی
**
0/428
**
0/652
1

متﻐﯿﺮ
کیفیت پیادهراه
سرزندگی
تعامالت اجتماعی

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ1399 ،

در مرحلۀ بعد با استفاده از آزمون رگرسیون به بررسی دقیقتر رابطۀ شاخص کیفیت پیادهراه با سایر شاخصهای
پژوهش پرداخته شد .ابتدا با واردکردن شاخص سرزندگی بهعنوان شاخص وابسته و شاخص کیفیت پیادهراه بهعنوان
شاخص مستقل ،نتایج زیر بهدست آمد.
براساس جدول  ،8مقدار ضریب همبستگی چندگانه برای عامل کیفیت پیادهراه  0/589است که نشاندهندۀ
همبستگی مناسب است .همچنین مقدار ضریب تعدیلشده  0/345است که نشان میدهد متغیر پیشبین (کیفیت
پیادهراه) مدل توانسته  34/5درصد از سهم واریانس متغیر مالک (سرزندگی) را پیشبینی کند .به عبارت دیگر 34/5
درصد از سهم واریانس متغیر سرزندگی از متغیر کیفیت پیادهراه است.
ﺟدول  .8آمﺎرة تعﯿﯿن رگﺮسﯿون مﯿﺎن شﺎخص سﺮزندگی و کﯿفﯿت پﯿﺎدهراه
Std. Error of the
Estimate
(خطﺎي معﯿﺎر)

Adjusted R
Square
(ضﺮیب تعﯿﯿن

0/51174

R Square
(ضﺮیب تبﯿﯿن)

تصحﯿحشده)
0/345

0/347

R
(ضﺮیب ﻫﻤبستگی

Model

چندگﺎنه)
0/589

a

کیفیت پیادهراه

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ1399 ،

جدول  9نتیجۀ تحلیل واریانس را ارائه میدهد که معنیداری کل مدل را ارزیابی میکند .همانطور که مشاهده
میشود ،سطح معنیداری کمتر از  0/05است که این امر به معنای معنیداربودن مدل است .معنیداربودن آزمون تحلیل
واریانس (مقدار  )Fنشان میدهد متغیرها توانستهاند بهطور معنیداری تغییرات سرزندگی را پیشبینی کنند.
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ﺟدول  .9تحلﯿل واریﺎنس رگﺮسﯿون خطی ()ANOVA
مدل

منبع تﻐﯿﯿﺮات

مجﻤوع مﺮبعﺎت

درﺟۀ آزادي

مﯿﺎنگﯿن مﺮبعﺎت

کﻤﯿت F

1

اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل

58/435
109/990
168/425

1
420
421

58/435
0/262

223/137

سطح معنیداري
()Sig
b
0/000

منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ1399 ،

با توجه به جدول  10که جدول ضرایب رگرسیون است ،سطح معنیداری تمامی متغیرها کمتر از  0/05بهدست آمده
است .درنتیجه میتوان گفت متغیر کیفیت پیادهراه بر متغیر سرزندگی تأثیرگذار است و میتواند این متغیر را پیشبینی
کند .همچنین با توجه به مقدار بتای بهدستآمده ( ،)0/589تغییر یک واحد استاندارد در متغیر کیفیت پیادهراه سبب
تغییری بهاندازۀ  0/589از انحراف استاندارد در متغیر سرزندگی میشود؛ بنابراین هرچه مقدار بتا بزرگتر باشد ،اثر متغیر
پیشبین بر متغیر مالک بیشتر خواهد بود که مقدار بهدستآمده مناسب و قابلتوجه است.
ﺟدول  .10آمﺎرهﻫﺎي ضﺮایب مدل رگﺮسﯿونی ()Coefficientsa
ضﺮایب غﯿﺮاستﺎندارد

نﺎم متﻐﯿﺮ
مقدار ثابت
کیفیت پیادهراه

B
1/523
0/639

خطﺎ معﯿﺎر
0/123
0/043

ضﺮایب استﺎنداردشده
Beta
0/589

T
11/537
14/938

سطح
معنﺎداري
0/000
0/000
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با توجه به جدول  ،10مقدار  tبزرگتر از  1/96و مقدار  Sigکوچکتر از  0/05است که این امر بیانگر تأثیر معنیدار
شاخص کیفیت پیادهراه بر سرزندگی است .درنتیجه معادلۀ رگرسیونی این دو شاخص بهصورت زیر است:
Y= a + bx

که در این معادله،

Y

شاخص سرزندگی،

x

اندازۀ متغیر پیشبین که براساس آن پیشبینی انجام میشود،

b

ضریب

غیراستاندارد و  aیک مقدار ثابت است که معرف عرض از مبدأ است .درنهایت معادلۀ میان این دو شاخص بهصورت زیر
حاصل میشود:
(کیفیت پیادهراه)  = 1/523 + 0/639سرزندگی
در ادامه نیز به بررسی رابطۀ رگرسیونی شاخص تعامالت اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته و کیفیت پیادهراه بهعنوان
متغیر مستقل پرداخته شده است.
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ﺟدول  .11آمﺎرة تعﯿﯿن رگﺮسﯿون مﯿﺎن شﺎخص تعﺎمالت اﺟتﻤﺎعی و کﯿفﯿت پﯿﺎدهراه
Std. Error of the
Estimate
(خطﺎي معﯿﺎر)

Adjusted R
Square
(ضﺮیب تعﯿﯿن

0/55871

R Square
(ضﺮیب تبﯿﯿن)

(Rضﺮیب ﻫﻤبستگی
چندگﺎنه)

تصحﯿحشده)
0/181

Model

0/428

0/183

a

کیفیت پیادهراه
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براساس جدول  ،11زیرمقدار ضریب همبستگی چندگانه برای عامل کیفیت پیادهراه برابر  0/428محاسبه شد که
نشاندهندۀ همبستگی قابلقبولی میان این شاخص و شاخص تعامالت اجتماعی است .همچنین مقدار ضریب تعدیلشده
 0/181بهدست آمده است و بدین معناست که متغیر کیفیت پیادهراه توانسته  18/1درصد از سهم واریانس متغیر تعامالت
اجتماعی را پیشبینی کند .به عبارت دیگر  18/1درصد از سهم واریانس متغیر تعامالت اجتماعی از متغیر کیفیت پیادهراه
است.
همانطور که در جدول  12قابلمشاهده است ،سطح معنیداری کمتر از  0/05است که این امر به معنای
معنیداربودن مدل است .معنیداربودن آزمون تحلیل واریانس (مقدار  )Fنشان میدهد متغیرهای پیشبین توانستهاند
بهطور معنیداری تغییرات تعامالت اجتماعی را پیشبینی کنند.
ﺟدول  .12تحلﯿل واریﺎنس رگﺮسﯿون خطی ()ANOVA
مدل

منبع تﻐﯿﯿﺮات

مجﻤوع مﺮبعﺎت

درﺟۀ آزادي

مﯿﺎنگﯿن مﺮبعﺎت

کﻤﯿت F

1

اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل

29/446
131/107
160/553

1
420
421

29/446
0/312

94/329

سطح معنیداري
()Sig
b
0/000
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با توجه به جدول  13که ضرایب رگرسیون است ،از آنجا که سطح معنیداری تمامی متغیرها کمتر از  0/05محاسبه
شده ،میتوان گفت متغیر کیفیت پیادهراه بر متغیر تعامالت اجتماعی تأثیرگذار است و میتواند شاخص تعامالت اجتماعی
را پیشبینی کند .همچنین با توجه به مقدار بتای بهدستآمده ( ،)0/428مقداری مناسب و قابلتوجه است.
ﺟدول  .13آمﺎرهﻫﺎي ضﺮایب مدل رگﺮسﯿونی ()Coefficientsa
نﺎم متﻐﯿﺮ
مقدار ثابت
کیفیت پیادهراه
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ضﺮایب غﯿﺮاستﺎندارد
B
1/846
0/454

خطﺎ معﯿﺎر
0/144
0/047

ضﺮایب استﺎنداردشده
Beta
0/428

T
12/808
9/712

سطح
معنﺎداري
0/000
0/000
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با توجه به جدول  ،10مقدار  tبزرگتر از  1/96و مقدار  Sigکوچکتر از  0/05است .این امر بیانگر تأثیر معنیدار
شاخص کیفیت پیادهراه بر تعامالت اجتماعی است .درنتیجه معادلۀ رگرسیونی این دو شاخص بهصورت زیر است:
(کیفیت پیادهراه)  = 1/846 + 0/454تعامالت اجتماعی
در ادامه برای تحلیل نقش پیادهراه مرکز رشت در ارتقای شاخصهای سرزندگی شهری و تعامالت اجتماعی ،از
آزمون آماری تحلیلعاملی اکتشافی استفاده شد .در این تحلیل با توجه به ارتباط درونی تکتک گویهها و کشف عوامل
پنهان میان این عوامل ،گویههای پژوهش با توجه به این روابط دستهبندی میشود .بر همین اساس ،این آزمون بهدلیل
ارائۀ دستهبندی متفاوتی که از گویهها ارائه میدهد میتواند کمک شایانی در بررسی این مبحث از زاویۀ دیگری کند .به
همین جهت برای تشخیص مناسببودن دادههای مربوط به مجموعه متغیرهای مورد تحلیل ،از آزمون بارتلت و شاخص
 KMOبهره گرفته شد .با توجه به جدول  ،14معنیداری آزمون بارتلت در سطح اطمینان  99درصد و مقدار بسیار مناسب
 KMOکه برابر با  0/897است ،بیانگر همبستگی و مناسبت متغیرهای موردنظر برای انجام تحلیلعاملی است.
ﺟدول  .14آزمون بﺎرتلت و KMO
0/897

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

3238/008

Approx. Chi-Square

325

Df

0/000

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity
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با توجه به جدول  15و براساس چرخش از نوع  ،Varimaxگویههای موردسنجش در پژوهش به شش عامل تفکیک
و طبقهبندی شدند و برایناساس درصد واریانس تبیینشده توسط هر عامل در جدول نشان داده شده است .عامل اول
توانسته است حدود  16درصد از واریانس تمامی شش متغیر این پژوهش را تبیین کند .این مقدار برای عامل دوم حدود
 12درصد است .درنهایت عاملهای استخراجشده  54درصد از واریانس متغیرهای پژوهش را تبیین میکنند.
ﺟدول  .15واریﺎنس عﺎملﻫﺎي چﺮخﺶیﺎﻓته
Rotation Sums of Squared Loadings
چﺮخﺶ مجﻤوع مﺮبعﺎت بﺎرﻫﺎ
Cumulative%

%of Variance

درصد واریﺎنس تجﻤعی
16/024
27/988
36/559
43/958
49/721
54/291

درصد واریﺎنس تبﯿﯿن شده
16/024
11/964
8/571
7/399
5/764
4/569
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Component
عنﺎصﺮ یﺎ عﺎملﻫﺎي

Total
مقدار ویژه

استخﺮاجشده

4/166
3/111
2/228
1/924
1/499
1/188

1
2
3
4
5
6
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در این مرحله براساس دستهبندی این آزمون از گویههای پژوهش و با توجه به زمینه و موضوع گویههای
تشکیلدهندۀ هر دسته ،اقدام به نامگذاری آن دسته شده است .با توجه به جدول  ،16در عامل اول با عنوان کیفیت
فیزیکی پیادهراه  10گویه دستهبندی شده است که درمجموع میتواند  16/02درصد واریانس را توجیه کند .مهمترین
گویه در این عامل« ،تعبیۀ فضای مناسب بهمنظور تجمع و گردهمایی» است که نشان از اهمیت توجه به طراحی و تعبیۀ
فضای مناسب برای گردهمایی و تجمع شهروندان در این پیادهراه بهمنظور ارتقای سطح تعامالت اجتماعی دارد .در ادامه
به عامل دوم با عنوان فعالیت زنده و مراسمهای خیابانی پنج گویه اختصاص داده شده که مهمترین گویه در این عامل،
تأثیر برگزاری انواع مراسمها و جشنها در این پیادهراه بر افزایش تعامالت اجتماعی است و درمجموع میتواند 11/96
درصد واریانس را توجیه کند .همچنین عوامل بعدی هرکدام بهترتیب از  2 ،3 ،5و  1گویه تشکیل شدهاند که هرکدام از
این عوامل بهترتیب حدود  5/76 ،7/4 ،8/57و  4/57درصد از واریانس را شامل میشوند.
ﺟدول  .16مﺎتﺮیس مؤلفهﻫﺎي چﺮخﺶ
گویهﻫﺎ
تعبیه فضای مناسب بهمنظور تجمع و گردهمایی
رضایت از کیفیت نورپردازی و روشنایی این پیادهراه
وجود کاربریهای 24ساعته
پاسخگویی تنوع کاربری موجود در مکان به نیاز شهروندان
دسترسی به تجهیزات و خدمات شهری
امکان انتخاب فعالیتهای مختلف و متنوع
قابلاستفاده برای تمامی افراد جامعه
احساس امنیت در شب
رضایت از وجود فضاهای متنوع بهمنظور تجمع و گردهمایی
میزان برگزاری مراسمها و جشنهای خیابانی
تأثیر برگزاری مراسمها بر افزایش تعامالت اجتماعی
تأثیر فعالیتهای زندۀ خیابانی در برقراری تعامالت اجتماعی
تأثیر برگزاری مراسم و جشنها بر جذابیت و سرزندگی
تأثیر رویدادها و جشنوارهها بر مشارکت و همیاری شهروندان
تأثیر فعالیتهای زندۀ خیابانی بر سرزندگی
امکان آشنایی با افراد غریبه در این مکان
حضور در فعالیتهای جمعی در این مکان
ایجاد بستر فعالیتهای جمعی در این مکان
انتخاب این پیادهراه به هدف گذران اوقات فراغت
موفقیت در اختالط اجتماعی
رونق کسبوکار بعد از ایجاد پیادهراه
تأثیر فعالیتهای اقتصادی سیار بر تنوع کاربری
میزان سرزندگی و نشاط این پیادهراه
تأثیر پوشش گیاهی بر راحتی و آسایش
رضایت از وجود آبنما و پوشش گیاهی
دسترسی پیادهراه به حملونقل عمومی
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کﯿفﯿت

ﻓعﺎلﯿت زنده و

ﻓﯿزیکی

مﺮاسمﻫﺎي

پﯿﺎدهراه
0/659
0/656
0/599
0/586
0/576
0/574
0/557
0/501
0/501
0/484

خﯿﺎبﺎنی

مشﺎرکت و

رونق

ﻓضﺎي

تعﺎمل

اقتصﺎدي

سبز

دستﺮسی

0/749
0/708
0/694
0/693
0/536
0/77
0/716
0/476
0/475
0/423
0/685
0/597
0/583
0/736
0/556
0/833
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نتﯿجهگﯿﺮي
پیادهراهها که امروزه گونهای از فضاهای باز و عمومی هستند ،همواره بستری برای ایجاد تعامالت اجتماعی و تقویت
سرزندگی شهری محسوب میشوند .سرزندگی شهری از مهمترین کیفیتهای فضاهای عمومی است و پیادهراهها بهدلیل
نقش اجتماعی خود ،موجب ارتقای سرزندگی شهری میشوند و بر سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی انسان تأثیر مستقیم
دارند .در فضاهای شهری بهویژه پیادهراههایی کمکیفیت ،تنها فعالیتهای ضروری آن هم بهاجبار رخ میدهد ،اما در
فضاهای شهری باکیفیتتر ،فعالیتهای ضروری با حس رضایت بیشتر و توأمان با فعالیتهای اختیاری و اجتماعی رخ
میدهد .درنتیجه کیفیت فضای پیادهراه و توجه به کوچکترین جزئیات طراحی ،نقش حیاتی و تعیینکنندهای در ارتقای
شاخصهای سرزندگی شهری و تعامالت اجتماعی ایفا میکند .در چند سال اخیر شهرداری رشت اقدام به ساخت
پیادهراههایی در بافت مرکزی شهر رشت کرده است .کاهش مشکالت ترافیکی و ازدحام وسایل نقلیه در این محدوده از
نتایج این اقدام بوده و فضایی برای حضور افراد و شهروندان فراهم آمده است .در این پژوهش سرزندگی پیادهراههای
شهری و تعامالت اجتماعی در این فضاها موردتوجه بوده است .بدین منظور پژوهشگران نقش کیفیت پیادهراههای مرکز
رشت را در برقراری تعامالت اجتماعی و تقویت سرزندگی شهری تجزیه و تحلیل و ارزیابی کردهاند.
با توجه به نتایج بهدستآمده در بین سه شاخص کیفیت پیادهراه ،سرزندگی و تعامالت اجتماعی ،شاخص سرزندگی با
کسب میانگین  3/46و با میزان رضایت  74درصد ،از جایگاه بهتری نسبت به دو شاخص دیگر برخوردار است .شهروندان
معتقد هستند که برگزاری انواع مراسمها و جشنهای خیابانی در این پیادهراه تأثیر بسزایی بر ارتقای سطح سرزندگی آن
دارد و میتواند در بهبود کیفیت پیادهراه نقشی کلیدی ایفا کند .همانطور که نتایج سایر پژوهشها نشان داده ،رویدادهای
فرهنگی تأثیر بسزایی در سرزندگی پیادهراهها داشته است (فصیحی و همکاران .)1398 ،در این پژوهش ،شاخص
تعامالت اجتماعی با میانگین  3/22و با میزان رضایت  61درصد در جایگاه بعدی قرار دارد و در انتها شاخص کیفیت
پیادهراه با کسب میانگین  3/03و  48درصد رضایت شهروندان ،دارای پایینترین جایگاه در میان دو شاخص است .بر
همین اساس شهروندان از نبود دسترسی مناسب به تجهیزات و خدمات شهری اعم از سرویس بهداشتی ،پارکینگ ،سطل
زباله ،عابربانک و غیره در این پیادهراه ابراز نارضایتی کردهاند.
نتایج بهدستآمده بهخوبی بیانگر درهمتنیدگی و بههمپیوستگی شاخصهای مطرحشده در این پژوهش است؛
بهگونهای که کیفیت پیادهراه بیشترین همبستگی و تأثیرپذیری را از سرزندگی دارد .در همین راستا شاخص کیفیت
پیادهراه  34/5درصد از سهم واریانس شاخص سرزندگی را پیشبینی میکند که درصد قابلتوجهی است .همانطور که
نتایج پژوهشهای پیشین نشان داده است ،پیادهراهها در حضورپذیری افراد جذبکنندگی باالیی دارند و حضورپذیری
افراد در این فضاها موجب افزایش کیفیت سرزندگی میشود (فرامرزی و شهبازی1395 ،؛ عباسزاده و تمری)1391 ،؛
بنابراین بهبود کیفیت پیادهراه میتواند سهم بسزایی در ارتقای حضورپذیری و خلق فضایی سرزنده داشته باشد .هرچند
برخی پژوهشها به نتایجی مخالف با نتایج پژوهش حاضر دست یافتهاند؛ بهطوریکه بررسیها نشان میدهد برخی
پیادهراهها با توجه به کارکرد و ساختار کنونی خود نتوانستهاند موجب سرزندگی فضای شهری شوند و در ایجاد فضایی
برای تداوم حضور عابران و فعالیتهای انسانی ناموفق بودهاند (پوراحمد و همکاران .)1395 ،در ادامه نتایج پژوهش نشان
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داد شاخص کیفیت پیادهراه ،قادر به پیشبینی  18/1درصد از سهم واریانس شاخص تعامالت اجتماعی است .از سوی
دیگر شاخص تعامالت اجتماعی بیشترین همبستگی را با شاخص سرزندگی دارد که میتواند نشانگر ارتباط بسیار نزدیک
دو مفهوم تعامالت اجتماعی و سرزندگی در یک مکان باشد .همانطور که نتایج سایر پژوهشها نشان داده است،
فضاهای سرزنده سبب میشوند که افراد بتوانند با هم بیشتر تعامل داشته باشند و مدت بیشتری در فضا بمانند .این حضور
همچنین توجه دیگران را به خود جلب میکند و موجب ایجاد یک چرخه میشود .همچنین اگر مکانی جذاب و سرزنده
باشد ،افراد به آنجا میآیند و اگر افراد در آنجا بمانند ،به مکانی جذابتر و سرزندهتر تبدیل میشود (

& Jalaladdini

.)Oktay, 2011
در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد تعامالت اجتماعی تأثیری عمیق بر نحوۀ رفتار مردم در فضاهای شهری دارد؛
بهطوریکه این اثر رفتاری که برگرفته از کیفیت محیط ساختهشده است به افراد منتقل میشود و بر نحوۀ رفتار آنها در
فضا تأثیر میگذارد ( .)Askarizad & Safari, 2020همچنین اقداماتی با هدف پیادهمداری سبب افزایش حضور مردم و
ایجاد انگیزه برای برقراری تعامالت اجتماعی میشود؛ بنابراین ارتباطجمعی با تأثیرگذاری بر اعتماد و همبستگی
اجتماعی ،به تقویت گرایش به مشارکت و همکاری کمک خواهد کرد .از اینرو ،اتخاذ سیاستهایی برای پیادهراه سازی و
پیادهمداری و تالش برای بهبود کیفیت مکانهای عمومی ،سرمایۀ اجتماعی شهر را افزایش میدهد

( Moayedi et al.,

 .)2019همچنین پژوهشی دیگر نشان میدهد تأثیرات پیادهراه در زمینۀ مشارکت و تعامالت اجتماعی شهروندان مثبت
است؛ بهطوریکه پس از شکلگیری ،این فضاها بهعنوان نقطۀ جاذب جمعیتی سبب تقویت سرزندگی ،ارتقای تعامالت
اجتماعی و سالمت شهروندان خواهد شد (زنگنه شهرکی و همکاران .)1397 ،درنتیجه میتوان گفت این سه شاخص
عالوه بر همبستگی مستقیم با یکدیگر ،بهطور غیرمستقیم نیز محرکی برای ارتقا و بهبود یکدیگر هستند و نمیتوان این
سه مقوله را منفک از هم و بهطور جداگانه بررسی و ارزیابی کرد.
مدیریت شهری رشت میتواند با توجه بیشتر به کیفیت کالبدی این پیادهراه در جهت ارتقای سرزندگی و تعامالت
اجتماعی و نیز خلق یک فضای پویا و شاداب در آن ،گامی مؤثر بردارد .پیشنهادهای مؤثر در این راستا عبارتاند از:


برگزاری جشنوارههای غذا و خوراک در همۀ فصول سال و افزایش تعداد جشنوارهها؛



افزایش تعداد جشنها و مراسمهای بومی محلی ،همگام با جشنوارههای غذایی؛



بهسازی جدارههای پیادهراه امام خمینی از جمله ساختمان زیباسرا و مهمانپذیر کاروان؛



بازآفرینی ساختمانهای قدیمی و بالاستفادۀ پیادهراه امام خمینی و تغییر کاربری آنها به رستوران و کافیشاپ
(مهمانپذیر کاروان)؛



بازآفرینی ساختمانهای فرهنگی هنری پیادهراه از جمله سینما انقالب و تماشاخانۀ گیالن؛



توجه بیشتر به افزایش کاربریهای مختلط با اولویت کاربریهای گردشگری و فراغتی در جدارههای اصلی
پیادهراه امام خمینی؛



استفادۀ هرچه بیشتر از عناصر و المانهای شهری مطابق با ویژگیهای بومی و اقلیمی شهر رشت در میدان
اصلی پیادهراه؛
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افزایش میزان فضاهای سبز و ارتقای تنوع پوشش گیاهی در قسمتهای مختلف پیادهراه بهویژه در میدان اصلی؛



استفاده از وسایل حملونقل غیرموتوری سنتی مانند کالسکه در پیادهراه امام خمینی و سعدی؛



تقویت و ایجاد نورپردازی در کف و جدارههای پیادهراه بهویژه جدارههای اطراف میدان اصلی برای خلق فضاهای
جذاب و پویا در ساعات شب؛



نمایش آثار هنری هنرمندان صنایعدستی ،موسیقی سنتی و بومی و هنرهای تجسمی بهویژه عکاسی و
مجسمهسازی شهر رشت در میدان اصلی.
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