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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

چهارم شماره   

فضاهای شهری از چالش های پیشِ  رو در کالنشهرهای امروز ماست.
ضرورت این مسئله با توجه به اینکه در کشور ما و به ویژه در مطالعات 
بیشتری  اســت،وضــوح  بــوده  کم توجهی  مــورد  شهری  برنامه ریزی 
کالنشهرهای  کثر  گذرا به شهر تبریز و ا می یابد. از طرف دیگر نگاهی 
کشور که فضاهای باز شهری و پیاده راه های آن از نظر پاسخگویی به 
نیازهای شهروندان در وضع مطلوبی به سر نمی برند، مؤید ضرورت 
و اهمیت این پژوهش است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال 
کیفي  ایجادوارتقاي  چگونه  می باشد:  ذیــل  ســؤال  به  پاسخگویی 
فضاهاي  در  شهروندان  اجتماعي  تعامالت  بر  می تواند  پیاده راه-ها 
قالب   در  اصلی پژوهش  باب، هدف  این  در  باشد؟  تأثیر گذار  شهري 
بررسي وارائه راهکارهاي مؤثر به منظور مناسب سازي شهر در راستای 
ارائه خط مشي هایی  با  افزایش میزان تعامالت اجتماعي شهروندان 

برای ارتقای کیفی پیاده راه ها می باشد.

2. ادبیات موضوع
شکل  ــریــن  ضــروری ت و  قدیمی ترین  طبیعی ترین،  پــیــاده  حــرکــت 
جابجایی انسان در محیط است و پیاده روی هنوز مهم ترین امکان 
برای مشاهده مکان ها، فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و 

کزاد،  کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط است )پا

1. مقدمه
از جمله اثرات تفکر مدرنیسم در دهه های گذشته، توسعه خیابان های 
کمیت خودرو و غفلت از فضاهای باز جمعی بوده است،  عریض با حا
کارکردی خود را به عنوان  کیفیت  که این فضاها به شدت  به طوری 
فضای پشتیبان تعامالت اجتماعی از دست داده اند. کمبود فضاهاي 
کیفیت نامطلوب فضاهاي موجوداز این  باز پیاده محور و همچنین 
میان  اجتماعی  تعامالت  تضعیف  سبب  کنوني  درشهرهاي  جنس، 
شهروندان شده است.همچنین با وجود اینکه پیاده روی بخشی از 
همه سفرهای شهری است و تمام شهروندان در فعالیت های روزانه 
کنند،   حداقل قسمتی از مسیرهای خود را به صورت پیاده طی می 
گرفته می شوند.در  کثر فضاهای شهری نادیده  نیازهای پیاده ها در ا
حالی که پیاده و سواره متأثر از یکدیگرند، به طوری که در یک سامانه 
کنش پیاده به سه حالت بروز می کند  کنش و وا حمل ونقل شهری 
:تأثیر پذیري وسیله نقلیه از پیاده، تأثیر پذیري پیاده از وسیله نقلیه، 
بین  نشده  حل  پیاده)غنی زاده،1381(.تضاد  از  پیاده  تأثیر پذیري 
استفاده ای  قابل  غیر  صورت  به  را  ،خیابان  وسایل نقلیه  و  پیاده ها 
در آورده است)چرمایف و الکساندر،1376(.بنابراین اهمیت و توجه 
در  وی  حضور  بــرای  شهری  محیط  مناسب سازی  و  پیاده  عابر  به 

بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی 
پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعامالت اجتماعی

مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز

shahab.arch@gmail.com شهاب عباس زاده* -عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه حکیم سبزواری؛
سودا تمری- دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده

با شروع انقالب صنعتی،اختراع اتومبیل و گسترش شهرها، به تدریج اولویت دادن به نقش عابر پیاده و فضاهای پیاده محور در شهرها و فضاهای شهری کمرنگ 
که خود به عنوان بستر و خاستگاه، نقش  کاسته شده است؛ عرصه هایی  کیفیت فضایی عرصه های عمومی شهر ، فضاهای باز شهری و پیاده راه ها  شده و از 
گرفته شدن  محوری در ارتقای سطح تماس ها،ارتباطات و تعامالت اجتماعی بین شهروندان ایفا می کنند.در این راستا عدم توجه به مقیاس انسانی و نادیده 
کیفیت در پیاده راه ها منجر به تضعیف حضور و تعامالت اجتماعی شهروندان  کمبود و نبود  که  نیازهای عابرین پیاده از معضالت پیشِ  رو می باشد، به طوری 
کیفیت این فضاها به منظور پاسخگویی به نیازهای شهروندان در راستای ارتقای حضور و سطح   شده است. بنابراین ضرورت شناخت مؤلفه های تأثیرگذار بر 
تعامالت اجتماعی ایشان، بیش از پیش مهم جلوه می نماید. کالنشهر تبریز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و غلبه فضاهای سواره بر مسیرهای پیاده، عرصه را بر 
حضور شهروندان در فضاهای شهری تنگ نموده است.  مطالعه حاضر به بررسی نمونه هایی از فضاهای پیاده در این کالنشهر پرداخته  است. متد پژوهش از نوع 
متد ترکیبی  می باشد که در آن با مطالعه مبانی نظری پژوهش در قسمت کیفی،چارچوب مبانی نظری تحقیق  )شامل مؤلفه های تأثیر گذار بر کیفیات پیاده راه ها( 
استخراج شده است.در ادامه در بخش کمی که برای اعتبار دهی  پژوهش و نتایج حاصله از بخش کیفی مورد استفاده قرار گرفته، به مطالعه موردی محورهای 
کیفیت  گردآوری داده ها،پژوهش حاضر از تکنیک پرسشنامه در باب تدقیق رابطه  کالنشهر تبریز پرداخته شده است. درنهایت در قسمت  تربیت و ولی عصر 
کوکران و نرم افزار )G*POWER(  و  فضایی پیاده راه ها و میزان رضایتمندی شهروندان از این فضاها سود جسته است. برای انتخاب نمونه آماری از فرمول 
انجام تحلیل های استنباطی و توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم افزار SPSS بهره برده است. نتایج حاصل از این پژوهش، نشانگر این مدعاست که مؤلفه های 
سرزندگی، خوانایی، ایمنی و امنیتو نفوذپذیری که از مؤلفه های اصلی کیفیت فضاهای شهری محسوب می شوند، ارتباط معنی داری با سطح تعامالت اجتماعی 

و میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری پیاده محور کالنشهر تبریز دارند.
واژگان کلیدی:  پیاده راه ها، کیفیات فضایی، تعامالت اجتماعی شهروندان ،کالنشهر تبریز

* نویسنده مسئول مقاله

تاریخ دریافت: 91/11/3
تاریخ پذیرش: 92/5/14
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توجه به اهمیت مباحث پیاده روی در سطوح سیاسی و تصمیم گیری 
، معرفی تحقیقات و عملکردهای مرتبط بهترین نمونه ها و مشخص 
نمودن موضوعات تحقیقات آینده و فرصت هایی برای سرمایه گذاری 
رهبری  با  غیر رسمی  گروه  یک   walk 21 است.امروزه زمینه  این  در 
انجمن پیاده روی لندن است که نمایندگی فدراسیون پیاده روی اروپا 

را بر عهده دارد)کاشانی جو،1385(.

2.2.اندیشههایتأثیرگذاربرپیادهراهها
از میان اندیشمندان تأثیر گذار بر پیاده راه ها، جیکوبز با انتقاد از تفکر 
دارد.  کید  تأ پیاده راه ها  اهمیت  بر  خیابان،  با  رابطه  در  مدرنیستی 
کتاب منظر شهری به تأیید جیکوبز و بر خالف  کالن نیز در  گــوردن 
نظر معماران مدرنیست ،محیط شهری را در صورتی مطلوب می داند 
که حضور انسان به صورت پیاده در شهرها ممکن و مقیاس شهرها 
کتاب  کریر )1979( در  نیز مقیاس انسانی باشد)کالن،1377(. راب 
می داند  میدان  و  خیابان  از  متشکل  را  شهر  ساختار  شهری،  فضای 
و به نقش اجتماعی خیابان و نظارت اجتماعی در خیابان از سوی 
مردم توجه بیشتری دارد.او به لزوم نماسازی جداره های خیابان و 
رعایت مقیاس انسانی در فضای خیابان نیز توجه می کند. وی معتقد 
به اهمیت ارزش های کالسیک سنتی در کنار نیاز های معاصر بوده و از 
گفت پیاده راه ها،  مخالفان شهرسازی مدرن است.در نهایت می توان 
آنان در زندگی جمعی شان  محل حضور همه شهروندان و مشارکت 
پذیرای  و  کــرده  شهرعمل  همه  مقیاس  در  فضاها  ایــن  می باشد. 
ارتباطی  بر نقش  از شهروندان می باشند و عالوه  گروه های مختلفی 
و  گــردش  اجتماعی،  تماس  بــرای  راحــت  و  امن  و دسترسی، مکانی 
از  کاربردهای پیاده راه ها  تماشا و ... فراهم می آورند. در این راستا، 
ح ذیل می باشد: پیاده راه ابزاري برای بهبود  دید اندیشمندان به شر
کیفیت زیست محیطي محسوب  اقتصاد شهري، سالمت اجتماعي و 
می شود. به تعبیر دیگر پیاده راه ها در فضای شهری، مکان هایی برای 
تقویت ارتباطات، فعال بودن حواس غیر بصري، درك محیط از طریق 
می باشند)ملک،1385(.  شهري  کز  مرا مدني  حیات  تجدید  حواسو 
این مکان ها در درازمدت به فضاهایی به منظور ایجاد حس مکان 
و امنیت محیط و عابرین پیاده، ایجاد حس مشارکت و حضور فعال 
گروه ها در تصمیم گیری و اجرا و حس مسئولیت و وابستگی  افراد و 
کزاد  پا عقیده  به  شده اند)فرزبود،1384(.   تبدیل  محیط  به  بیشتر 
)1386(، پیاده مدار بودن فضا می تواند زندگی و سرزندگی را به مناطق 
کند  مرکزی شهر آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در شهر 
که این امر باعث ارتقای سطح اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی و نیز 
بهبود کیفیت زیست محیطی منطقه و یا شهر می شود.در پیاده راه ها، 
تغییر جهت و تماس  برای توقف، مکث،  انسان پیاده  آزادی عمل 
مستقیم با دیگران بسیار زیاد است. از این رو شهروندان به تدریج به 
حضور در شهر وانجام فعالیت های مدنی عادت کرده و زمان بیشتری 
را در فضاهای شهری می گذرانند. به نظر جیکوبز )1992(،خیابان ها و 
پیاده-راه ها مهم ترین  مکان هاي عمومي یك شهرند . در جدول زیر ، 
کید بر حرکت در فضای شهری  ایده های مهمترین نظریه پردازان با تأ

و گسترش پیاده مداری نمایش داده شده است.

سایر  از  او  حرکت  نحوه  تمایز  باعث  پیاده  عابر  ویژگی  دو   .)1383
سریع  نسبتًا  تنظیمی  خود  و  :انعطاف پذیری  می شود  ترددها  انــواع 
ک هویت  )کنف الخر،1381(.پیاده روی دارای اهمیت اساسی در ادرا
محیطی  کیفیت های  دریافت  و  محیط  به  تعلق  احساس  فضایی، 
گام زدن در فضای شهری احساس  است. چهره شهر بیشتر از طریق 
می شود. به طور کلی می توان حرکت پیاده را به هفت فعالیت مختلف 
تقسیم کرد که عبارتند از: قدم زدن،ایستادن، نشستن، درازکشیدن، 
در  رفتن  ،1380(.راه  کردن)شفیعی  تماشا  و  کــردن  بــازی  ــدن،  دوی
کردن شهر به ما می دهد. پیاده ها  از تجربه  ابتدایی  خیابان شکل 
پیروی  شهری  متنی  نازکی  و  کلفتی  از  بدنشان  که  هستند  کسانی 
می کند که خودشان آن را می نویسند، بی آنکه بتوانند بخوانند)مدنی 
پور،1996(.با ذکر این مقدمه در ادامه به بررسی تعاریف و تاریخچه، 

جایگاه پیاده مداری و پیاده راه ها می پردازیم.

2.1.تعاریفوتاریخچه
آنها  در  که  اجتماعی اند  نقش  حد  باالترین  با  معابری  پپیاده راه ها، 
تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقیله موتوری تنها به منظور 
سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده می شود. پیاده راه ها، 
کزاد، 1386(. در این  ابزاری برای بروز فعالیت جمعی می باشند )پا
باب پتانسیل یک مکان برای استفاده به وسیله افراد پیاده، میزان 
مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور مردم، زندگی، خرید، مالقات، 
.)Nosal,2009 ( گذران اوقات و لذت بردن از آن در یک پهنه است
کنان آن با هر سن و توانایی می توانند  پهنه پیاده مکانی است که سا
امنیت و راحتی ، تناسب و جذابیت در پیاده روی را ، نه تنها در هنگام 
کنند  احساس  نیز  آمد و شد  و  تجهیزات  از  استفاده  در  بلکه  فراغت 
)انجمن شهرسازی آمریکا،1387(.نخستین اقدام به منظور تفکیک 
و  شهرساز  وسیله  به  سال 1858  در  دنیا،  در  پیاده  از  ســواره  حرکت 
اقدام  این  طی  گرفت.  صــورت  »اولمستد«1  نام  به  آمریکایی  معمار 
پیاده ،  افراد  برای عبور  نیویورک،  پارک مرکزی  اولمستد در طراحی 
متحده  ایــاالت  در  نهاد.  بنا  نقلیه  وسایل  جــاده  روی  سنگ  از  پلی 
آمریکا،پس از جنگ جهانی دوم، این نوع خیابان های پیاده با نام 
""Mall  شکل گرفتند که بیشتر همسو با مقاصد تجاری در مرکز شهرها 
بودند و در عین حال هدفشان ایجاد محیط های مطلوب برای خرید 
کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی  گردش در شهرها بود. در  و 
از جنگ، بخش مرکزی و  دوم و در پی بازسازی خرابی های ناشی 
این  شدو  بسته  ســواره  ترافیک  روی  به  اروپایی  شهرهای  تاریخی 
کثر  ا تقریبًا  بخش مرکزی  اینکه  تا  یافت  ادامــه  تا سال 1975  روند 
مجدد  رویکرد  ضرورت  گردید.امروزه  پیاده محور  اروپایی  شهرهای 
به حرکت پیاده به عنوان سالم ترین روش حمل و نقل شهری مورد 
کاری  گرفته و سرلوحه برنامه های  توجه جدی مدیران شهری قرار 
سطح  در  گونی  گونا همایش های  زمینه  این  داده انـــد.در  قــرار  خود 
جهان به منظور تبیین اهمیت موضوع و تبادل نظر  برگزار می شود. 
پیاده روی در سال 2000،  دربــاره  بین المللی  کنفرانس های  از جمله 
که والک Walk 21( 21( نامیده شد،  گروه غیر رسمی  به وسیله یک 
برگزار گردید.هدف از این گردهمایی، ایجاد یک جایگاه بین المللی و 

1  Frederick Law Olmsted
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کی بر خالف سرگردانی ، یک حالت انعکاسی از تفکر 	  راه رفتن ادرا
کنش ساخته شده نسبت به تفسیر  فرد است . این مدل یک وا
گونه ، فرآیند آشنا شدن با فضا و حتی  ما از مکان است . این 
کی ،  حالتی از مداخله است . حالت پیاده روی سرگردان و ادرا
روبرو شدن و کشف کردن در مکان های شهری را ترویج می دهد 

.)Matos, 2008(
پدیدار  دیدگاه  از  پــیــاده روی  و  رفتن  راه  متفاوت  حــاالت  به  توجه  با 
است،  رفتاری  الگوهای  شناخت  بــرای  پیش درآمدی  که  شناختی 
می توان به یک همپوشانی میان حاالت راه رفتن و نوع فعالیت فرد تا 
که پیاده روی هدفمند برای انجام  حدودی دست یافت . بدین معنا 
فعالیتی ضروری حادث می شود ، زیرا فرد در آن مقصد مشخص و نیز 
فرآیند مشخص دارد . در حالت سرگردانی و یا مفهومی، فرد اضطراری 
گزینشی  برای انجام فعالیتی خاص ندارد و در نتیجه به فعالیت های 
نیز  و  عــوامــل  ایــن  شناخت   . مـــی آورد  روی  اجتماعی  و  تفریحی   _
مؤلفه های مؤثر بر پیاده مدار بودن یک فضا می تواند زمینه ساز ایجاد 
گردد . با توجه  کمیت پیاده در شهرها  فضایی مناسب و سرزنده با حا
گفته شد، توجه به الگوها و مدل های رفتاری در طراحی و  به آنچه 
ساختاری  می تواند  متمرکز(  و  خطی   ( پیاده محور  کز  مرا ح ریزی  طر

مطلوب و پایدار را برای شهرهای معاصر ترسیم کند.
براساس جایگاه پیاده راه در تقسیمبندی فضاهای عمومی در شهر و 
آنچه در باال بدان پرداخته شد، توقعات عام از فضای شهری را به 

گرام 1 می توان نمایش داد. صورت دیا
ــادشــده، مؤلفه های  ی ــا  بحث  ب ادبــیــات مــوضــوع مرتبط  بــررســی  بــا 
کیفیات فضایی مورد نظر صاحب نظران  گونی در باب  گونا متعدد و 
بعد  و  زیبایی شناختی  بعد  این باب،  که در  بوده اند  اندیشمندان  و 
 :1390 جملهگلکار،  )از  ح  مطر مدل های  کثر  ا در  تقریبًا  عملکردی 
مرتبط  که  شده اند  ذکر  تیبالدز،1385(  پانتر،1991:   :1977 کانتر، 
تأثیر- مؤلفه های  حاضر  مقاله  حاضرند.بنابراین  پژوهش  مقوله  با 

گذار فضایی در پیاده راه ها را در قالب دو بعد  زیبایی شناختی و بعد 
ادامه  در  رو  پژوهش پیشِ   داده است.  قرار  بررسی  مورد  عملکردی 
به معرفی موردی مؤلفه های  یادشده و ارائه توضیحاتی در باب آنها 

پرداخته است. 

فضایی کیفیات بر تأثیرگذار مؤلفههای بررسی .2.4
پیادهراهها

سرزندگی: شاید بتوان تنوع و فعالیت پذیری را به عنوان دو مؤلفه 
راه هــای  از  یکی  دانــســت.  شهری  فضاهای  سرزندگی  در  تأثیرگذار 
از  گرفته  که  بر  گرفتن نمادهای شهری اند  کار  رسیدن به تنوع، به 
خوانایی  به  می گردند،که  تعریف  بافت  ارزش هـــای  و  موجود  کالبد 
مسیر افزوده و آن را به نماد تبدیل می کند. از دیگر عوامل سرزندگی و 
کاربری های متنوع و متناسب با هر سکانس  تنوع پیاده راه ها، ایجاد 
که تداوم حضور شهروند را در  کاربری های خدماتی  پیاده راه، استقرار 
کاربری های اوقات فراغت ، تنوع مبلمان  پی دارد و همچنین استقرار 
کید روشنایی  در طول مسیر و هماهنگی روشنایی مسیر بدنه ها و تأ
کزاد،1386(. از آنجایی که  روی عناصر و بناهای شاخص می باشد )پا

فعالیت ها و کنش های متفاوت به راحتی بر اساس نیاز، زمان و ... 

جدول 1-  نظریه پردازن و مفاهیم مؤثر بر پیاده مداری،
کاشانی جو ، 1389( ) مأخذ : 

ف
ردی

داز
ه پر

ظری
ن

ال
عنوان متن / س

نظریه
مفاهیم کلیدی

1
تونی 
گارنیه

شهر صنعتی1917
حفاظت آب و هوایی پیاده ها ، 
عبور پیاده ها از درون فضاهای 

سبز 

2
اشپرای 

رگن
1960

معماری شهرک و 
شهرک ها 

پیاده روی ایجاد کننده 
بیشترین سطح تماس با یک 

مکان شهری 

3
الرنش 
هالپرین

1968

نیویورک؛ 
مطالعه ای 
بر کیفیت ، 

شخصیت ویژه 
و معنای فضای 

باز در طراحی 
شهری 

اولویت حرکت پیاده در فضای 
شهری ، افزایش کیفیت 

پیاده-روی  

4
ادموند 
بیکن

طراحی شهرها 1968
نظام های حرکتی عامل پیوند 

دهنده کل شهر ، حرکت 
پیوسته عامل تجربه فضا 

1996هیلییر5
تحلیل چیدمان 

فضا

ارتباط میان حرکت ) عمدتًا 
پیاده ( و وضعیت فضاهای 

شهری 

6
مایکل 
ای آرث

نو پیاده گرایی1999
تمرکز بر کاهش یا حذف 

اتومبیل در فضاهای شهری

2.3.الگوهایرفتاریپیادهدرفضاهایپیادهمدار
مناطق شهری متعلق به بشر است ، نه اتومبیل ها و پروژه های بزرگ 
انسانی،  مقیاس  با  متناسب  محیط  دیگر  عبارت  به   . ساختمانی 
گام های افراد پیاده و نه با سرعت تند  که با مقیاس و  محیطی است 
حرکت وسایط نقلیه موتوری تنظیم شده باشد)تیبالدز، 1385(. برای 
نوع  به  است  الزم  پیاده اند،  شخصیت  دارای  که  فضاهایی  ایجاد 
کرد و به بررسی و  که از فرد پیاده حادث می-شود ، توجه  رفتار هایی 
شناخت حاالت روانی و پدیده پیاده روی از سوی اشخاص پرداخت 
کــی، سه نوع  . پیاده روی و راه رفتن های هدفمند ، سرگردان و ادرا

قابل توجه در متن زندگی روزانه ماست:
که هنگام رفتن 	  پیاده روی هدفمند یک فعالیت ضروری است 

که ما از این نوع  به سوی یک مقصد مشخص اتفاق می افتد 
نوع  این   . می کنیم  استفاده   " به  "رفتن  عنوان  با  پــیــاده روی 

 . C را به B متصل می کند و B را به A پیاده روی نقطه
پیاده روی سرگردان، نقطه مقابل راه رفتن هدفمند است . یک 	 

که با اشکال  مدل راه رفتن خود انگیخته یا خود بخودی است 
گام برداشتن و ریتم راه رفتن توصیف می شود . این  متفاوت 
حاالت  با  رفتن   راه  ریتم  و  قدم ها  زیــرا  اســت،  سرگردان  مدل 
که  درونی ، بدنی و روانی شخص پیاده انطباق دارد؛ هنگامی 

کردن فضا و شناور شدن درون آن است . در حال تجربه 
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کن و اطالعات( )Echenique et al., 1972( . مقیاس پیاده از جمله  اما
که فضا را ملموس تر و قابل باورتر می-سازد و  شاخصه هایی می باشد 
زمینه را برای بروز تعامالت اجتماعی بیشتر فراهم می کند.  این مهم 
اتصال  امکان  پیاده راه ها  در  فضایی  ارتباطات  اصل  رعایت  کنار  در 
می کند.  فراهم  یکدیگر  به  را  شهری  فعالیت های  و  فضاها  ارتباط  و 
فضاهای شهری دارای اتصال و ارتباط فضایی مستحکم و به نوعی 
مقیاس  در  مستمر  شهری  فعالیت های  بــروز  پشتیبان  و  زمینه ساز 

عملکردی پیاده می باشند.
به  که  انتخابي  حق  درجــات  از  بخشي  معمول،  طور  به  خوانايي: 
پیدا  ارتباط  آن  با  میزان خوانایي  وسیله یك مکان عرضه مي گردد 
مي کند؛ یعني مردم تا چه حد مي توانند به فهم یا درك آن مکان نائل 
شوند )بنتلی و همکاران، 1382(.پیاده رو ها عرصه هایی عمومی اند 
کیفیت زندگي مردم  گزینه های متنوعي را براي ارتقای  که مي توانند 
به آنها عرضه دارند .اما مردم موقعي مي توانند از منافع گزینه هایي که 
که بتوانند سازمان فضایي  گیرند  کیفیت را عرضه مي دارند، بهره  آن 
کنند. پرداختن به وجه عینی  که در آنجا مي-گذرد،درك  و آنچه را 
منظر در پیاده راه آن را به محیطی خوانا و واجد کیفیت تبدیل خواهد 
و  حضور پذیری  امکان  پیاده راه،  محیط  در  زیبایی  و  کیزگی  پا  . کرد 
استفاده از فضای آن را افزایش خواهد داد و در انتها پیاده راه باید با 
ایجاد احساس نظم بین اجــزا، آن را به عنوان فضایی متناسب به  
کیفیت  کند؛ به عبارت دیگر باید فضای پیاده راه واجد  بیننده عرضه 

تناسبات بصری باشد.
ایمنی  افزایش  عوامل  از  شهر  در  مردم  فعال  امنیت:حضور  و  ایمنی 
بقای حیات  و  ــداوم   ت بــرای  که  امنیت در فضاهای شهری است  و 
آن،ایمنی و امنیت بسیار مؤثر است که در صورت نبود آن، کیفیت شهر 
کرده و معنای شهریت از بین می رود. در پیاده راه ها،شهروندان  افت 
پیاده باید همواره در مقابل خودرو و موتور سیکلت ایمن بوده و تردد 

تغییر می کنند، در طراحی پیاده بایستی از انعطاف مناسب برخوردار 
بر ویژگی های محیطی  گونی)تنوع( تجربه فضا داللت  گونا باشند. 
گون  گونا معانی  و  استفاده ها  فرم ها،  واجــد  که  می کند  مکان هایی 
باشند؛ کاربری های متنوع جاذب با تأمین و تولید جریان های حرکت 
و  می آورند)بنتلی  فراهم  را  کیفیت  این  پیاده راه  فضای  در   ، پیاده 
همکاران، 1382(. در این راستا، فعالیت های اختیاری و تفریحی، 
بخش قابل توجهی از فعالیت های اجتماعی را باید در پیاده راه ها در 
که  در شکل گیری این مفهوم در این فضا بایستی دقت الزم  گیرند  بر 

به عمل آید.  
که براي مردم قابل دسترسي باشند ،  نفوذپذيري: فقط مکان هایي 
که نفوذ پذیري یکی از عوامل  به آنها حق انتخاب مي دهند. از آنجا 
اساسي در دستیابي به مطلوبیت است، باید در اولین مراحل طراحي 
گیرد)بنتلی و همکاران، 1382(. یك عنصر  پیاده راه مورد توجه قرار 
دسترسي  و  نفوذ پذیری   قابلیت  عمومي،  قلمروي  مــورد  در  کلیدي 
کنترل فضا و دسترسي به  است .این ماهیت نوعي قدرت از طریق 
آن مي باشد. نیروهاي مختلفي در جامعه به صورت هدفمند قابلیت 
کنترل محیط هاي ویژه و اغلب براي محافظت از  دسترسي را برای 
کاهش مي دهند. به منظور رسیدن به نفوذپذیری  سرمایه گذاري ها
و  مسیر  بین  بصری  متقابل  رابطه  امکان  ایجاد  پیاده راه،  مسیر  در 
امکان بدون اختالف سطح  تا حد  باید  پیاده  بدنه می باشد. محور 
مقطع  در  کــه  متنوعی  کــاربــری هــای  و  فعالیت ها  کلیه   ، مانعی  و 
را به هم  خیابان یعنی نزدیک ترین مکان در خط دید وجود دارنــد 
ایجاد تمایزات بصری، وحدت و پیوستگی مسیر  با  و  کرده  متصل 
عنصر،  مهمترین  می توان  را  )تیبالدز،1992(.دسترسی  کند  القا  را 
دسترسی   . دانست  پیاده راه ها  عملکرد  اساسی ترین  و  خصوصیت 
 ، افــراد  به  دسترسی   : )مثل  می شود  بیان  مختلفی  قالب های  در 
کاال ها و منابع ، دسترسی به  دسترسی به فعالیت ها ، دسترسی به 

فضا

بعد عملکردیبعد زيبايی شناختی

شهر نمودی از بعد اجتماعی-مکانی

فضای شهری

فضای خصوصیفضای عمومی

فضای بسته فضای باز جمعی

میدانپیاده راه منظر

انعطاف

خوانايی

گونی و تنوع کاربری گونا

نفوذپذيری

اجتماعی پذيری

دسترسی

پاکیزگی

امنیت و آسایش

مرتبط با مقیاس انسان پیاده

مطابقت با نیازهای زندگی انسانی

گرام تحلیلی ابعاد فضايی تأثیرگذار بر کیفیت پیاده راه ها،  )مأخذ : نگارندگان( گرام 1- دیا دیا
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مؤلفه های  مــی تــوان  پــژوهــش،  نظری  مبانی  کلی  جمع بندی  بــا   
که به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش مد نظر  کیفیات فضایی را 
و  نفوذپذیری  خوانایی،  )سرزندگی،  مؤلفه های  قالب  در  می باشند، 

گرام تحلیلی زیر نشان داد. ایمنی و امنیت ( در دیا
 )1954( مازلو  انسانی  نیازهای  هرم  اجتماعی:بر اساس  تعامالت 
گروه تقسیم می شود، دسته نخست نیازهای  احتیاجات افراد به دو 
کــه در صــورت ارضـــای ایــن دسته ، طیف  ــادی و جسمانی اســت  م
زندگی  روانــی  و  روحــی  بعد  به  که  می شود  ح  مطر نیازها  از  دیگری 
انسان باز می گردد. بر این اساس یکی از نیازهای فطری انسان ها )از 
جمله شهروندان( نیاز به برقراری تعامالت و روابط اجتماعی است. 
نیاز  یک  عنوان  به  هم  اجتماعی  روابــط  و  تعامالت  از  بدین ترتیب 
فطری و هم وسیله ای برای ارضای نیازهای دیگر نام برده می شود. 
روابط اجتماعی قادر به زیستن  برقراری  انسان بدون  که  به طوری 
با  که  زند  سر  شخصی  از  عملی  هرگاه  ــور،1382(.  پـ نمی باشد)رفیع 
پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد، اصطالحًا به این عمل متقابل 
گفته می شود.  کنش متقابل اجتماعی  دوسویه، تعامل اجتماعی یا 
برقرار  اجتماعی  رابطه  یک  شخص،  دو  ایــن  میان  صــورت  درایــن 
کوف، 1380(. ساده ترین عنصر  گ برن و نیم  می شودد)فیلدینگ آ
اجتماعی،  کنش  اســت.  اجتماعی  کنش   ، انسانی  مشترک  زندگی 
سلسله حرکات بارزی است که انسان برای دستیابی به هدفی نسبت 
به انسانی دیگر انجام می دهد . افراد به برقراری رابطه اجتماعی نیاز 
ذاتی دارند و به همین دلیل موقعیت هایی فراهم می آورند تا بتوانند 
اتفاق  رابطه اجتماعی در فضا  کنند.  را تجربه  رابطه اجتماعی خود 

می افتد . بنابر این فضا مجموعه ای از روابط اجتماعی میان گروه و 

سیستانی،1387(.  شود)مجتهد  کنترل  شــدیــدًا  وســایــل  اینگونه 
انجمن شهرسازی آمریکا )1387( در رابطه با بحث امنیت،  چنین 
تسهیل  منظور  بــه  شهری  طــراحــی  اســت:انــگــاره هــای  شــده  متذکر 
از  استفاده  با  طبیعی  نظارت  می کنند.  عمل  متجاوزان  شدن  دیده 
ورودی هــای  و  پارکینگ  محوطه های  مــردم،  نمایانی  که  وسایلی 
کثر برساند )مثل پنجره های مشرف به خیابان  ساختمان را به حدا
یافت.جان  خواهد  ــقــا  و...(،ارت پیاده ها  با  مأنوس  خیابان های  و 
نیازها  بین  روابــط  و  مراتب  سلسله  انسانی،  نیازهای  مدل  در  لنگ 
 ، ،امنیت  فیزیولوژیک  نیازهای  بر  مشتمل  دسته های  قالب  در  را 
وابستگی ، عزت و اعتماد به نفس و... مورد بررسی قرار داده و امنیت 
را به عنوان یکی از نیازهای اساسی در مرتبه دوم این تقسیم بندی 
تیپولوژی  معرفی  در  سالم  شهر  ایده  واضع  لئونارددهل1  می گذارد.  
عنوان  به  نیازها  از  رده  اولین  قالب  در  را  امنیت  شهری،  نیازهای 
از  نیز  اشتون2  جــان  همچنین  می شمارد،  اولیه  و  اساسی  نیازهای 
صاحب نظران بین المللی شهرسالم،امنیت را یکی از کیفیت های غیر 
قابل جایگزین در ایجاد یک شهر سالم مورد اشاره قرار می دهد. هفت 
ویژگی عام برای محیط های ایمن و امن عبارتند از )صالحی ،1387(

دسترسی و جابجایی آسان،	 
ساختار مناسب برای فعالیت های مختلف،	 
امکان نظارت و اشراف برای عموم،	 
موجد حس مالکیت ، احترام و مسئولیت،	 
دارای تسهیالت حفاظت فیزیکی و امنیتی و	 
جاری بودن فعالیت های انسانی.	 

1 Leonard J. Duhl

2 John Ashton

 کیفیات فضایی پیاده محور ها

 عملکردی__     بعد زیبایی شناختی      

 ایمنی و امنیت

نظارت از طرف 
 شهروندان

سلسله مراتب 
 دسترسی

ایمنی در 
 برابروسایل نقلیه

 نفوذپذیری

 دسترسی

برخورداری 
 ازمقیاس پیاده

 ارتباطات فضایی

 خوانایی

 منظر

 تناسب بصری

کیزگی  پا

 زیبایی

 سرزندگی 

 انعطاف

کاربری  تنوع 

 فعالیت پذیری

 

گرام تحلیلی مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیات فضايی پیاده راه ها، )مأخذ : نگارندگان( گرام  2- دیا دیا
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3.1.2.خیابانتربیت
محله تربیت در قلب بافت تاریخی تبریز قرار گرفته است و از چند نظر 
از قطبهای  که  تربیت  از طرفی وجود خیابان  اهمیت میباشد؛  حائز 
تجاری و فرهنگی تبریز میباشد، در داخل مجموعه قرار دارد و از طرف 
دیگر قطبهای باارزش تاریخی که آن را احاطه کردهاند.مجموعه ارگ 
گوشه جنوبشرقی  کهن و عظیم تبریز میباشد، در  که از ابنیه  علیشاه 
کبود یا فیروزه اسالم در 200 متری جنوبشرقی  آن قرار دارد. مسجد 
که در شمال محدوده واقع  کهن تبریز  تربیت و باالخره مجموعه بازار 
شدهاند.بازار تبریز در گذشته به وسیله راسته شیشهگرخانه با خیابان 
این  جمهوریاسالمی  خیابان  احــداث  اثــر  در  که  بــوده  مرتبط  تربیت 

ارتباط قطع شده است.
که دروازه اصلی ورود  ورودی اصلی خیابان تربیت، دروازه نوبر بوده 
بازار   ، انتهای خیابان  و  ایران  از مناطق شرقی  کاروان ها و مسافران 
کهن تبریز بوده است.در واقع خیابان تربیت پل ارتباطی ورودی شهر 

و بازار اصلی بوده است.

نقشه شماره 1- موقعیت خیابان تربیت در نقشه تبريز

نقشه شماره 2- تصوير هوايی محور تربیت )وسط تصوير(، 
google earth: مأخذ

3.1.3.خیابانولیعصر
کوی ولیعصر در قسمت شرقی و در بافت نوساز کالنشهر تبریز واقع شده 
می باشد.  پنجاه ساله  حدود  کوتاه مدت،  سابقه ای  دارای  که  است 

موقعیت این محدوده در نقشه شماره )3( نشان داده شده است.

مکان خاص را در بر می گیرد . نوع روابطی که در فضا بر قرار می شود و 
شدت آن،  به فضا معنی می دهد ) طالبی،1383(. پیاده راه ها محل 
حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان می باشد. 
پذیرای  می بایست  و  کــرده  عمل  شهر  همه  مقیاس  در  فضاها  این 
یک  در  شهروندان  آنجا  در  باشد.  شهروندان  از  مختلفی  گروه های 
رابطه تعاملی با یکدیگر، باهم بودن را آموخته و برای ارتقای حیات 

کزاد،1386(. جمعی می کوشند)پا
گرام تحلیلی )2( و نقش مؤلفه تعامالت اجتماعی به  با توجه به دیا
عنوان متغیر وابسته در مطالعه حاضر، فرضیه پژوهش به صورت ذیل 
ایمنی   ، سرزندگی  کیفی  مؤلفه های  »ارتقای  می باشد:  بررسی  قابل 
پیاده محور  شهری  فضاهای  در  نفوذپذیری  و  خوانایی   ، امنیت  و 
کالنشهر تبریز، زمینه ساز و پشتیبان ارتقای سطح تعامالت اجتماعی و 

حضور شهروندان می شود.«

3. روش تحقیق
تحقیق فرآیندی برنامه ریزی شده و نظام مند برای یافتن حقایق یا 
ح  که در پی یافتن پاسخ به ســؤاالت مطر فهم عمیق مسائل است 
که در این پژوهش به  شده،انجام می یابد)حافظ نیا،1385(. آنچه 

ح می گردد، عبارتند از: عنوان متغیرهای اساسی مطر
کیفیات فضاهای باز پیاده محور )متغیر مستقل(و	 
حضور و تعامالت شهروندان )متغیر وابسته(.	 

که سؤال اصلی یک پژوهش با  بنا به نظر یین )YIN2003( موقعی 
کلمات »چرا« و »چگونه« آغاز می شود و نیز در جایی که پژوهش اشاره 
به یک پدیده معاصر )مشکالت روز جامعه( دارد، معمواًل از متد نمونه 
موردی )Case Study( استفاده می شود. بنابراین متد اصلی استفاده 
که این متد  شده در مطالعه حاضر، متد »نمونه موردی« می باشد، 
کیفی  با  کیفی است. پژوهش های  گونه های پژوهش های  خود از 
بهره گیری از متد های متنوع، سعی در شناسایی و مکاشفه مشکالت 

 .)Creswell,1998( اجتماعی جوامع انسانی دارند
کالنشهر تبریز به  با توجه به متد پژوهش، دو محور تربیت و ولیعصر 
راستا  این  در  که  شده اند،  انتخاب  مطالعه  مورد  تمونه های  عنوان 
که در رابطه با محدوده مورد مطالعه اطالعاتی ارائه  ابتدا الزم است 

شود.

3.1.شناختمحدودهموردمطالعه
3.1.1.شهرتبریز

تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، در 38 درجه و 8 دقیقه عرض 
تبریزاز  قــرار دارد. شهر  و 15 دقیقه طول شرقی  شمالی و 46 درجــه 
کوه  به  غربی  شمال  از  و  سهند  منفرد  کــوه  رشته  به  جنوب  سمت 
عون بن علی محدود می شود.رودخانه تلخه رود از قسمت شمال تبریز 
می گذرد. آب و هوای این شهر، معتدل و نیمه مرطوب است.کالنشهر 
تبریز را می توان از نخستین شهر های ایرانی دانست که با احداث سه 
محور متمایز پیاده که شاخص ترین آنها محورهای ولیعصر و  تربیت 
می باشند، در زمینه تفکیک حرکت سواره از پیاده گام برداشته اند که 

ح ها در حدود سال 1373 به اجرا در آمده اند هر دو این طر
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گرام 3-  چارچوب متدولوژی پژوهش ،مأخذ : نگارندگان دیا

سوال اصلی پژوهش:
چگونه ایجاد و ارتقای کیفی پیاده راه ها می تواند بر تعامالت 

اجتماعی شهروندان در فضاهای شهری تأثیرگذار باشد؟

ادبیات موضوع

مؤلفه های 
تأثیرگذار بر کیفیت 
فضايی پیاده راه ها

انتخاب نمونه ها برای انجام پیمایش با تکنیک پرسشنامه

خیابان ولی عصرخیابان تربیت

کتابخانهای 3.2.1.جمعآوریاطالعاتبهروش
استفاده  مــورد  علمی  تحقیقات  تمامی  در  کتابخانه ای  روش هــای 
قرار می گیرند،اما در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق از این 
حیث  از  تحقیق  موضوع  آنها  از  برخی  در  و  می شود.  استفاده  روش 
انتها متکی بر داده های  تا  از آغاز  کتابخانه ای بوده و  روش ماهیتا" 
از  استفاده  با  این پژوهش  نیا،1385(. در  کتابخانه ای است)حافظ 
مؤلفه های  »ارتقای  که  رسیدیم  فرضیه  این  به  کتابخانه ای  روش 
کیفی سرزندگی ، امنیت ، پیاده مداری و زیبایی در فضاهای شهری 
اجتماعی  تعامالت  و  حضور  کیفی  و  کمی  افزایش  به  پیاده محور،  

شهروندان منجر می شود.«

3.2.2.استفادهازتکنیکپرسشنامه
در  از نظرات شهروندان  اطــالع  و  بــرای نظرسنجی  در تحقیق حاضر 
که نوع  رابطه با فضاهای شهری از تکنیک پرسشنامه استفاده شده 
که در  ح شده است. الزم به ذکر است  سؤاالت آن به صورت بسته طر
قسمت پرسشنامه، چهار مؤلفه سرزندگی ، ایمنی و امنیت ، خوانایی 
گرام شماره 2( را انتخاب  و نفوذپذیری منتج از ادبیات موضوع )دیا

کرده و پس از نظرسنجی به آنالیز آن ها پرداختیم. 

نقشه شماره 3- موقعیت خیابان ولیعصر در نقشه تبريز

کوی، محور ولیعصر با عرض 20 متر را در خود جای داده است  این 
که کاربری مادر آن در ابتدا مسکونی بوده اما به مرور زمان  به کاربری 
یا  شهریار  استاد  باعنوان  که  محور  است.این  شده  تبدیل  تجاری 
پیوند  بــازار  فلکه  به  را  بــزرگ  فلکه  می شود،  شناخته  نیز  سنگفرش 

می دهد.

نقشه شماره 4- تصوير هوايی خیابان ولیعصر)وسط تصوير( ،
google earth : مأخذ

گردآوریدادهها .3.2
گردآوری اطالعات مقاله حاضر، از متد ترکیبی1 استفاده  اما در قسمت 
کیفی مطالعه حاضر با  شده است. به عبارت دیگر، ابتدا در قسمت 
شکل  تحقیق  نظری  مبانی  کله،  شا کتابخانه ای  منابع  به  استناد 
گرفته و چارچوب نظری پژوهش استخراج شده است. در ادامه و در 
کیفی به  کمی پژوهش حاضر )که برای اعتباردهی2 بخش  قسمت 
گرفته شده( از تکنیک پیمایش3 استفاده شده است. چارچوب  کار 

گرام )3( آورده شده است. متدولوژی پژوهش حاضر در دیا

1 Mixed-Method

2 Validation

3 Questionnaire Survey
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که 18درصد از آنها با انتخاب  مسکونی بوده-اند. الزم به ذکر است 
کاربری جدیدی  کاربری های موجود را مناسب دانسته و  گزینه خیر، 

پیشنهاد نکرده اند

برای فضا کیفیت پیرامون نظراتشهروندان .4.1.2
گون فعالیتهايگونا

کیفیت فضاهای مورد  که  خرید: شهروندان در پاسخ به این سؤال 
مطالعه تا چه حد برای فعالیت های مختلف مناسب است ، در رابطه 
خرید  بــرای  را  فضاها  ایــن  پاسخگویان  94درصـــد  خرید  فعالیت  با 
که تنها شش درصــدآن را برای  متوسط به باال دانسته اند، در حالی 

خرید نامناسب دانسته اند.
کیفیت فضا برای مالقات  گفتگو: در پاسخ به سؤال میزان  مالقات و 
افراد  با سایر  گفتگو  و  را مناسب مالقات  ــد فضا  گفتگو، 16.9درص و 
را  فضا  کیفیت  پاسخگویان  از  83درصـــد  که  حالی  در  دانسته اند، 

متوسط به پایین ذکر نموده اند.
فضا  کیفیت  پاسخگویان  8.5درصــــد  تنها  جمعی:  فعالیت های 
بــرای  را  آن  کیفیت  91.5درصـــــد   مــنــاســب،  جمعی  برایفعالیت  را 

فعالیت های جمعی متوسط به پایین دانسته اند.
فعالیت های جمعی، پیاده روی: 29.4درصد از پاسخگویان کیفیت 
فضا را برای پیاده روی مناسب و 70.6درصد آن را برای پیاده-روی 

متوسط به پایین دانسته اند.

4.2.یافتههایآماراستنباطی
تست  از  استفاده  با  استنباطی،  تحلیل  قسمت  در  حاضر،  پژوهش 
رگرسیون خطی به تدقیق رابطه میان تعامالت اجتماعی شهروندان 
که  گرام تحلیلی شماره 2(پرداخته  کیفیات فضایی )دیا و چهار مؤلفه 

ح ذیل می باشد: نتایج حاصله به شر
گرفته  نظر  )α=0.05(در  پژوهش  این  در  که  مهم  این  به  توجه  با 
شده، جدول باال نشان دهنده  میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه-
اجتماعی  تعامالت  وابسته  متغیر  روی  بــر  فضایی  کیفیت  ــای  ه
می باشند. طبق نتایج باال، از میان چهار مؤلفه مورد بررسی، برای دو 
مؤلفه خوانایی و نفوذ پذیری رابطه، نشان دهنده )sig=0.00(است و 
برای عامل سرزندگی نیز )sig=0.04(می باشد، که نشان دهنده رابطه 
برای  است.اما  پژوهش  وابسته  متغیر  و  مؤلفه ها  این  بین  معنی دار 
از )α=0.05(اســـت، داللت  بیش  که   )sig=0.588( با امنیت  مؤلفه 
که رابطه معنی داری بین مؤلفه امنیت و متغیر  بر این موضوع دارد 
وابسته پژوهش )تعامالت اجتماعی( در این پژوهش برقرار نیست. در 
ادامه با دقت در ستون Zero- Order یافته های ذیل حاصل می شود:
متغیر  )54درصد(بر  تأثیر گذاری  میزان  باالترین  نفوذ پذیری،  مؤلفه 
وابسته تعامالت اجتماعی شهروندان را به خود اختصاص داده است 
و به ترتیب بعد از آن مؤلفه خوانایی با 49درصد و عامل سرزندگی با 
کیفیات فضایی بر  48درصد در رتبه های بعدی مؤلفه های تأثیر گذار 

متغیر وابسته تعامالت اجتماعی می باشند.

جدول 2-محاسبه حجم نمونه، مأخذ : نگارندگان

3.2.2.1.تعییناندازهنمونه
نرم افزار  از  استفاده  با  آمــاری  جامعه  محاسبه  نحوه  قسمت  این  در 

)G*Power(پژوهش توضیح داده می شود.
برگشت  احتمال عدم  با  و  نمونه  به 212  نیاز  به  توجه  با  نتیجه  در 
بین  پرسشنامه  عدد   310 تعداد  شــده،  توزیع  پرسشنامه های  تمام 
که بعد از  شهروندان حاضر در محورهای ولیعصر و تربیت توزیع شد  
انجام تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج زیر از تعداد 250 پرسشنامه 

قابل استناد )در دو محور ولیعصر و تربیت( حاصل شد.

4. یافته های پژوهش

4.1. یافته های آمار توصیفی

نتایج حاصل از250 پرسشنامه توزیع شده میان شهروندان تبریزی 
که شامل ده جدول  ح شــده اســت  به صــورت جــداول فــراوانــی مطر
جنسی  و  سنی  گروه های  مراجعه  جدید،  کاربری  ایجاد  عناوین  با 
برای  فضا  کیفیت  شهروندان،  حضور  ساعات  و  ،دفعات  مختلف 
فعالیت های مختلف از جمله خرید، قدم زدن و پیاده روی ، شرکت 
که  می باشد  پیاده روی  و  گفتگو  و  مالقات  جمعی،  فعالیت های  در 

ح ذیل است: نتایج توصیفی حاصله به شر

4.1.1.بررسینظراتجامعهنمونهدررابطهباایجاد
کاربريجدید

پیاده  معابر  سرزندگی  بر  مؤثر  عوامل  از  متنوع  کاربري هاي  ایجاد 
کیفیت فضاست. شهروندان در  که خود از مؤلفه های اصلی  می باشد 
پاسخ به این سؤال که آیا عالقه مند به ایجاد کاربری جدید در محدوده 
که  مورد مطالعه اند  یا خیر، 82درصد  پاسخ بله را انتخاب نموده اند 
کاربری تفریحی ،  به ترتیب اولویت 47.8درصد عالقه مند به ایجاد 
28.8درصد عالقه مند به کاربری خدماتی ، 13.7درصذ عالقه مند به 
کاربری انتظامی و یک درصدکاربری  کاربری فرهنگی ، 8.8درصــد  
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مؤلفه امنیت نیز اشاره می شده است 
تبریز  کالنشهر  در  پیاده  محورهای  در  موجود  مشکالت  به  توجه  با 
استخراج  بــه  منجر  کــه  کتابخانه ای  تحقیقات  انــجــام  بــر اســاس  و 
گرام تحلیلی 2( و در نهایت با  کله مبانی نظری پژوهش شد )دیا شا
گــردآوری شده با استفاده از تکنیک پرسشنامه و  توجه به اطالعات 
تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه پژوهش حاضر، بدین صورت اصالح شد: 
کیفی نفوذ پذیری، خوانایی و سرزندگی به ترتیب اولویت  مؤلفه های 
بیشترین تأثیر را بر حضور و  تعامالت اجتماعی شهروندان دارند، به 
پیاده راه های  در  فضایی  کیفیات  مؤلفه های  ارتقای   دیگر  عبارت 
مورد مطالعه می توانند تأثیرات معنی داری در فرصت سازی در راستای 

ارتقای سطح تعامالت اجتماعی شهروندان داشته باشند.

منابع:

انجمن شهرسازی آمریکا،)۱387(، مکان ها و مکان سازی ،استانداردهای . ۱

اعتامد،مصطفی  گیتی  ،ترجمه  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی 

بهزادفر،ساسان صالحی میالنی ، نرش جامعه مهندسان مشاور ایران.

بحرینی،حسین،)۱375(، فرآیند طراحی شهری،نرش دانشگاه تهران.. ۲

مصطفی . 3 مرتجم:  پاسخده،  محیط های   ،)۱38۲( همکاران،  و  بنتلی 

بهزادفر، نرش دانشگاه علم و صنعت ایران.

در      . ۴ شهری  فضاهای  طراحی  )۱383(،راهنامی  جهانشاه،  پاکزاد، 

نتیجه گیری
با مرور تحلیل های به دست آمده از قسمت های مبانی نظری )کیفی( 
و همچنین مطالعات میدانی _ پرسشنامه )کمی( نتایج زیر قابل ذکر 

است:
مؤلفه . 1 پــیــاده مــحــور،  فــضــاهــای  کیفی  مــؤلــفــه هــای  مــیــان  در 

بــرخــورداری  و  دسترسی  شاخص های  شامل  که  نفوذ پذیری 
میزان  بیشترین  می باشد،  فضایی  ارتباطات  پیاده  مقیاس  از 
)54درصــــد( رضــایــت شــهــرونــدان را بــه دنــبــال داشــتــه اســت؛ 
اجتماعی  تعامالت  و  حضور  بر  را  اثــر  بیشترین  که  طــوری  به 
شهروندان دارد و پس از آن به ترتیب عامل خوانایی )49درصد( 

و سرزندگی)48درصد( تأثیر گذار بوده اند.
نکته قابل توجه در یافته های حاصل از پرسشنامه، مربوط به . 2

که در این مطالعه موردی نقش  کیفی امنیت می باشد  مؤلفه 
شهروندان  اجتماعی  تعامالت  و  حضور  میزان  بر  تأثیرگذاری 
امنیت  شاخص،  مطالعات  کثر  ا در  که  آنجا  از  اســت.  نداشته 
محیط های  از  بسیاری  طراحی  در  تأثیر گذاری  نقش  همیشه 
شاید  مطالعه  این  مورد  در  است،  داشته  پیاده راه ها  و  شهری 
در  مناسب  امنیت  و  ایمنی  ــراری  ــرق ب دلــیــل  بــه  گفت  بــتــوان 
نمونه های مورد مطالعه )بنا به نتایج حاصل از آمار توصیفی( 
تأثیر گذار  مؤلفه های  ارزیابی  در  خیلی  را  مهم  این  شهروندان 
لحاظ ننموده اند. بدیهی است در غیر این صورت احتمااًل به 

جدول3-معادله رگرسیون خطی، مأخذ : نگارندگان

جدول 4-جدول ضرایب رگرسیون، مأخذ : نگارندگان
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