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تاریخ دریافت91/11/3 :
تاریخ پذیرش92/5/14 :

با شروع انقالب صنعتی،اختراع اتومبیل و گسترش شهرها ،به تدریج اولویت دادن به نقش عابر پیاده و فضاهای پیادهمحور در شهرها و فضاهای شهری کمرنگ
شده و از کیفیت فضایی عرصههای عمومی شهر  ،فضاهای باز شهری و پیادهراهها کاسته شده است؛ عرصههایی که خود به عنوان بستر و خاستگاه ،نقش
محوری در ارتقای سطح تماسها،ارتباطات و تعامالت اجتماعی بین شهروندان ایفا میکنند.در این راستا عدم توجه به مقیاس انسانی و نادیده گرفته شدن
نیازهای عابرین پیاده از معضالت پیش ِ رو میباشد ،به طوری که کمبود و نبود کیفیت در پیادهراهها منجر به تضعیف حضور و تعامالت اجتماعی شهروندان
شده است .بنابراین ضرورت شناخت مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیت این فضاها به منظور پاسخگویی به نیازهای شهروندان در راستای ارتقای حضور و سطح
تعامالت اجتماعی ایشان ،بیش از پیش مهم جلوه مینماید .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 نمونههایی از فضاهای پیاده در این کالنشهر پرداخته است .متد پژوهش از نوع
متد ترکیبی میباشد که در آن با مطالعه مبانی نظری پژوهش در قسمت کیفی،چارچوب مبانی نظری تحقیق (شامل مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیات پیادهراهها)
استخراج شده است.در ادامه در بخش کمی که برای اعتباردهی پژوهش و نتایج حاصله از بخش کیفی مورد استفاده قرار گرفته ،به مطالعه موردی محورهای
تربیت و ولیعصر کالنشهر تبریز پرداخته شده است .درنهایت در قسمت گردآوری دادهها،پژوهش حاضر از تکنیک پرسشنامه در باب تدقیق رابطه کیفیت
فضایی پیادهراهها و میزان رضایتمندی شهروندان از این فضاها سود جسته است .برای انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران و نرمافزار ( )G*POWERو
انجام تحلیلهای استنباطی و توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرمافزار  SPSSبهره برده است .نتایج حاصل از این پژوهش ،نشانگر این مدعاست که مؤلفههای
سرزندگی ،خوانایی ،ایمنی و امنیتو نفوذپذیری که از مؤلفههای اصلی کیفیت فضاهای شهری محسوب میشوند ،ارتباط معنیداری با سطح تعامالت اجتماعی
و میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری پیادهمحور کالنشهر تبریز دارند.
واژگان کلیدی :پیاده راه ها ،کیفیات فضایی ،تعامالت اجتماعی شهروندان ،کالنشهر تبریز
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از جمله اثرات تفکر مدرنیسم در دهههای گذشته ،توسعه خیابانهای
عریض با حاکمیت خودرو و غفلت از فضاهای باز جمعی بوده است،
به طوری که این فضاها به شدت کیفیت کارکردی خود را به عنوان
فضای پشتیبان تعامالت اجتماعی از دست دادهاند .كمبود فضاهاي
باز پيادهمحور و همچنين كيفيت نامطلوب فضاهاي موجوداز اين
جنس ،درشهرهاي كنوني سبب تضعيف تعامالت اجتماعی میان
شهروندان شده است.همچنین با وجود اینکه پیادهروی بخشی از
همه سفرهای شهری است و تمام شهروندان در فعالیتهای روزانه
حداقل قسمتی از مسیرهای خود را به صورت پیاده طی می کنند،
نیازهای پیادهها در اکثر فضاهای شهری نادیده گرفته میشوند.در
حالی که پیاده و سواره متأثر از یکدیگرند ،به طوری که در یک سامانه
حملونقل شهری کنش و واکنش پیاده به سه حالت بروز میکند
:تأثيرپذيري وسيلهنقليه از پياده ،تأثيرپذيري پياده از وسيلهنقليه،
تأثيرپذيري پياده از پياده(غنیزاده.)1381،تضاد حل نشده بین
پیادهها و وسایلنقلیه ،خیابان را به صورت غیر قابل استفادهای
در آورده است(چرمایف و الکساندر.)1376،بنابراین اهمیت و توجه
به عابر پیاده و مناسبسازی محیط شهری بــرای حضور وی در

 .2ادبیات موضوع

یتــریــن شکل
حــرکــت پــیــاده طبیعیترین ،قدیمیترین و ضــرور 
جابجایی انسان در محیط است و پیادهروی هنوز مهمترین امکان
برای مشاهده مکانها ،فعالیتها و احساس شور و تحرک زندگی و
کشف ارزشها و جاذبههای نهفته در محیط است (پاکزاد،
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 .1مقدمه

پیش رو در کالنشهرهای امروز ماست.
فضاهای شهری از چالشهای
ِ
ضرورت این مسئله با توجه به اینکه در کشور ما و به ویژه در مطالعات
برنامهریزی شهری مــورد کمتوجهی بــوده اســت،وضــوح بیشتری
مییابد .از طرف دیگر نگاهی گذرا به شهر تبریز و اکثر کالنشهرهای
کشور که فضاهای باز شهری و پیادهراههای آن از نظر پاسخگویی به
نیازهای شهروندان در وضع مطلوبی به سر نمیبرند ،مؤید ضرورت
و اهمیت این پژوهش است .در این راستا پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگویی به ســؤال ذیــل میباشد :چگونه ايجادوارتقاي كيفي
پیادهراه-ها میتواند بر تعامالت اجتماعي شهروندان در فضاهاي
شهري تأثیرگذار باشد؟ در این باب ،هدف اصلی پژوهش در قالب
بررسي وارائه راهكارهاي مؤثر به منظور مناسبسازي شهر در راستای
افزایش میزان تعامالت اجتماعي شهروندان با ارائه خطمشيهایی
برای ارتقای کیفی پیادهراهها میباشد.

 .)1383دو ویژگی عابر پیاده باعث تمایز نحوه حرکت او از سایر
ً
انــواع ترددها میشود :انعطافپذیری و خود تنظیمی نسبتا سریع
(کنف الخر.)1381،پیادهروی دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت
فضایی ،احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیتهای محیطی
است .چهره شهر بیشتر از طریق گام زدن در فضای شهری احساس
میشود .به طور کلی میتوان حرکت پیاده را به هفت فعالیت مختلف
تقسیم کرد که عبارتند از :قدم زدن،ایستادن ،نشستن ،درازکشیدن،
دویــدن ،بــازی کــردن و تماشا کردن(شفیعی .)1380،راه رفتن در
خیابان شکل ابتدایی از تجربه کردن شهر به ما میدهد .پیادهها
کسانی هستند که بدنشان از کلفتی و نازکی متنی شهری پیروی
میکند که خودشان آن را مینویسند ،بیآنکه بتوانند بخوانند(مدنی
پور.)1996،با ذکر این مقدمه در ادامه به بررسی تعاریف و تاریخچه،
جایگاه پیادهمداری و پیادهراهها میپردازیم.

.2.1تعاریف و تاریخچه
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پپیادهراهها ،معابری با باالترین حد نقش اجتماعیاند که در آنها
تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقیله موتوری تنها به منظور
سرویسدهی به زندگی جاری در معبر استفاده میشود .پیادهراهها،
ابزاری برای بروز فعالیت جمعی میباشند (پاکزاد .)1386 ،در این
باب پتانسیل یک مکان برای استفاده به وسیله افراد پیاده ،میزان
مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور مردم ،زندگی ،خرید ،مالقات،
گذران اوقات و لذت بردن از آن در یک پهنه است ( .)Nosal,2009
پهنه پیاده مکانی است که ساکنان آن با هر سن و توانایی میتوانند
امنیت و راحتی  ،تناسب و جذابیت در پیادهروی را  ،نهتنها در هنگام
فراغت بلکه در استفاده از تجهیزات و آم دوشد نیز احساس کنند
(انجمن شهرسازی آمریکا.)1387،نخستین اقدام به منظور تفکیک
حرکت ســواره از پیاده در دنیا ،در سال  1858به وسیله شهرساز و
معمار آمریکایی به نام «اولمستد» 1صــورت گرفت .طی این اقدام
اولمستد در طراحی پارک مرکزی نیویورک ،برای عبور افراد پیاده،
پلی از سنگ روی جــاده وسایل نقلیه بنا نهاد .در ایــاالت متحده
آمریکا،پس از جنگ جهانی دوم ،این نوع خیابانهای پیاده با نام
"" Mallشکل گرفتند که بیشتر همسو با مقاصد تجاری در مرکز شهرها
بودند و در عین حال هدفشان ایجاد محیطهای مطلوب برای خرید
و گردش در شهرها بود .در کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی
دوم و در پی بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ ،بخش مرکزی و
تاریخی شهرهای اروپایی به روی ترافیک ســواره بسته شدو این
ً
روند تا سال  1975ادامــه یافت تا اینکه تقریبا بخش مرکزی اکثر
شهرهای اروپایی پیادهمحور گردید.امروزه ضرورت رویکرد مجدد
لونقل شهری مورد
به حرکت پیاده به عنوان سالمترین روش حم 
توجه جدی مدیران شهری قرار گرفته و سرلوحه برنامههای کاری
خود قــرار دادهان ــد.در این زمینه همایشهای گوناگونی در سطح
جهان به منظور تبیین اهمیت موضوع و تبادلنظر برگزار میشود.
از جمله کنفرانسهای بینالمللی دربــاره پیادهروی در سال ،2000
به وسیله یک گروه غیررسمی که والک  )Walk 21( 21نامیده شد،
برگزار گردید.هدف از این گردهمایی ،ایجاد یک جایگاه بینالمللی و
Frederick Law Olmsted
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توجه به اهمیت مباحث پیادهروی در سطوح سیاسی و تصمیمگیری
 ،معرفی تحقیقات و عملکردهای مرتبط بهترین نمونهها و مشخص
نمودن موضوعات تحقیقات آینده و فرصتهایی برای سرمایهگذاری
در این زمینه است.امروزه  walk 21یک گروه غیررسمی با رهبری
انجمن پیادهروی لندن است که نمایندگی فدراسیون پیادهروی اروپا
را بر عهده دارد(کاشانی جو.)1385،

 .2.2اندیشههای تأثیرگذار بر پیادهراهها

از میان اندیشمندان تأثیرگذار بر پیادهراهها ،جیکوبز با انتقاد از تفکر
مدرنیستی در رابطه با خیابان ،بر اهمیت پیادهراهها تأ کید دارد.
گــوردن کالن نیز در کتاب منظر شهری به تأیید جیکوبز و بر خالف
نظر معماران مدرنیست ،محیط شهری را در صورتی مطلوب میداند
که حضور انسان به صورت پیاده در شهرها ممکن و مقیاس شهرها
نیز مقیاس انسانی باشد(کالن .)1377،راب کریر ( )1979در کتاب
فضای شهری ،ساختار شهر را متشکل از خیابان و میدان میداند
و به نقش اجتماعی خیابان و نظارت اجتماعی در خیابان از سوی
مردم توجه بیشتری دارد.او به لزوم نماسازی جدارههای خیابان و
رعایت مقیاس انسانی در فضای خیابان نیز توجه میکند .وی معتقد
به اهمیت ارزشهای کالسیک سنتی در کنار نیازهای معاصر بوده و از
مخالفان شهرسازی مدرن است.درنهایت میتوان گفت پیادهراهها،
محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان
میباشد .ایــن فضاها در مقیاس همه شهرعمل کــرده و پذیرای
گروههای مختلفی از شهروندان میباشند و عالوه بر نقش ارتباطی
و دسترسی ،مکانی امن و راحــت بــرای تماس اجتماعی ،گــردش و
تماشا و  ...فراهم میآورند .در این راستا ،کاربردهای پیادهراهها از
دید اندیشمندان به شرح ذیل میباشد :پيادهراه ابزاري برای بهبود
اقتصاد شهري ،سالمت اجتماعي و کیفیت زيستمحيطي محسوب
میشود .به تعبیر دیگر پیادهراهها در فضای شهری ،مکانهایی برای
تقويت ارتباطات ،فعال بودن حواس غيربصري ،درك محيط از طریق
حواسو تجديد حيات مدني مراكز شهري میباشند(ملک.)1385،
این مکانها در درازمدت به فضاهایی به منظور ایجاد حس مکان
و امنیت محیط و عابرین پیاده ،ایجاد حس مشارکت و حضور فعال
افراد و گروهها در تصمیمگیری و اجرا و حس مسئولیت و وابستگی
بیشتر به محیط تبدیل شدهاند(فرزبود .)1384،به عقیده پاکزاد
( ،)1386پیادهمدار بودن فضا میتواند زندگی و سرزندگی را به مناطق
مرکزی شهر آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در شهر کند
که این امر باعث ارتقای سطح اقتصادی  ،اجتماعی  ،بهداشتی و نیز
بهبود کیفیت زیستمحیطی منطقه و یا شهر میشود.در پیادهراهها،
آزادی عمل انسان پیاده برای توقف ،مکث ،تغییر جهت و تماس
مستقیم با دیگران بسیار زیاد است .از این رو شهروندان به تدریج به
حضور در شهر وانجام فعالیتهای مدنی عادت کرده و زمان بیشتری
را در فضاهای شهری میگذرانند .به نظر جیکوبز (،)1992خيابانها و
پياده-راهها مهمترين مكانهاي عمومي يك شهرند  .در جدول زیر ،
ایدههای مهمترین نظریهپردازان با تأ کید بر حرکت در فضای شهری
و گسترش پیادهمداری نمایش داده شده است.

جدول  -1نظریهپردازن و مفاهیم مؤثر بر پیادهمداری،
( مأخذ  :کاشانی جو )1389 ،
ردیف

نظریهپرداز

سال

عنوان متن /
نظریه

مفاهیم کلیدی

1

تونی
گارنیه

1917

شهر صنعتی

بوهوایی پیادهها ،
حفاظت آ 
عبور پیادهها از درون فضاهای
سبز

2

اشپرای
رگن

1960

معماری شهرک و
شهرک ها

پیادهروی ایجاد کننده
بیشترین سطح تماس با یک
مکان شهری

3

الرنش
هالپرین

1968

نیویورک؛
مطالعهای
بر کیفیت ،
شخصیت ویژه
و معنای فضای
باز در طراحی
شهری

اولویت حرکت پیاده در فضای
شهری  ،افزایش کیفیت
پیاده-روی

4

ادموند
بیکن

1968

طراحی شهرها

5

هیلییر

1996

تحلیل چیدمان
فضا

6

مایکل
ای آرث

1999

نو پیادهگرایی

نظامهای حرکتی عامل پیوند
دهنده کل شهر  ،حرکت
پیوسته عامل تجربه فضا
ً
ارتباط میان حرکت ( عمدتا
پیاده ) و وضعیت فضاهای
شهری
تمرکز بر کاهش یا حذف
اتومبیل در فضاهای شهری

 .2.3الگوهای رفتاری پیاده در فضاهای پیادهمدار

 .2.4بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیات فضایی
پیادهراهها

سرزندگی :شاید بتوان تنوع و فعالیتپذیری را به عنوان دو مؤلفه
تأثیرگذار در سرزندگی فضاهای شهری دانــســت .یکی از راههــای
رسیدن به تنوع ،به کار گرفتن نمادهای شهریاند که بر گرفته از
کالبد موجود و ارزشه ــای بافت تعریف میگردند،که به خوانایی
مسیر افزوده و آن را به نماد تبدیل میکند .از دیگر عوامل سرزندگی و
تنوع پیادهراهها ،ایجاد کاربریهای متنوع و متناسب با هر سکانس
پیادهراه ،استقرار کاربریهای خدماتی که تداوم حضور شهروند را در
پی دارد و همچنین استقرار کاربریهای اوقاتفراغت  ،تنوع مبلمان
در طول مسیر و هماهنگی روشنایی مسیر بدنهها و تأ کید روشنایی
روی عناصر و بناهای شاخص میباشد (پاکزاد .)1386،از آنجایی که
فعالیتها و کنشهای متفاوت به راحتی براساس نیاز ،زمان و ...
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شماره چهارم
پ ـ ــایـ ـ ـی ـ ــز 1391

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

بررسی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیادهراهها
به منظور افزایش سطح تعامالت اجتماعی

مناطق شهری متعلق به بشر است  ،نه اتومبیلها و پروژههای بزرگ
ساختمانی  .به عبارت دیگر محیط متناسب با مقیاس انسانی،
محیطی است که با مقیاس و گامهای افراد پیاده و نه با سرعت تند
حرکت وسایطنقلیه موتوری تنظیم شده باشد(تیبالدز .)1385 ،برای
ایجاد فضاهایی که دارای شخصیت پیادهاند ،الزم است به نوع
رفتارهایی که از فرد پیاده حادث می-شود  ،توجه کرد و به بررسی و
شناخت حاالت روانی و پدیده پیادهروی از سوی اشخاص پرداخت
 .پیادهروی و راه رفتنهای هدفمند  ،سرگردان و ادراکــی ،سه نوع
قابلتوجه در متن زندگی روزانه ماست:
•پیادهروی هدفمند یک فعالیت ضروری است که هنگام رفتن
به سوی یک مقصد مشخص اتفاق میافتد که ما از این نوع
پــیــادهروی با عنوان "رفتن به " استفاده میکنیم  .این نوع
پیادهروی نقطه  Aرا به  Bمتصل میکند و  Bرا به . C
•پیادهروی سرگردان ،نقطه مقابل راه رفتن هدفمند است  .یک
مدل راه رفتن خودانگیخته یا خودبخودی است که با اشکال
متفاوت گام برداشتن و ریتم راه رفتن توصیف میشود  .این
مدل سرگردان اســت ،زیــرا قدمها و ریتم راه رفتن با حاالت
درونی  ،بدنی و روانی شخص پیاده انطباق دارد؛ هنگامی که
در حال تجربه کردن فضا و شناور شدن درون آن است .

•راه رفتن ادراکی بر خالف سرگردانی  ،یک حالت انعکاسی از تفکر
فرد است  .این مدل یک واکنش ساخته شده نسبت به تفسیر
ما از مکان است  .این گونه  ،فرآیند آشنا شدن با فضا و حتی
حالتی از مداخله است  .حالت پیادهروی سرگردان و ادراکی ،
روبرو شدن و کشف کردن در مکانهای شهری را ترویج میدهد
(.)Matos, 2008
با توجه به حــاالت متفاوت راه رفتن و پــیــادهروی از دیدگاه پدیدار
شناختی که پیشدرآمدی بــرای شناخت الگوهای رفتاری است،
میتوان به یک همپوشانی میان حاالت راه رفتن و نوع فعالیت فرد تا
حدودی دست یافت  .بدین معنا که پیادهروی هدفمند برای انجام
فعالیتی ضروری حادث میشود  ،زیرا فرد در آن مقصد مشخص و نیز
فرآیند مشخص دارد  .در حالت سرگردانی و یا مفهومی ،فرد اضطراری
برای انجام فعالیتی خاص ندارد و در نتیجه به فعالیتهای گزینشی
_ تفریحی و اجتماعی روی مـ ـیآورد  .شناخت ایــن عــوامــل و نیز
مؤلفههای مؤثر بر پیادهمدار بودن یک فضا میتواند زمینهساز ایجاد
فضایی مناسب و سرزنده با حاکمیت پیاده در شهرها گردد  .با توجه
به آنچه گفته شد ،توجه به الگوها و مدلهای رفتاری در طراحی و
طر حریزی مراکز پیادهمحور ( خطی و متمرکز) میتواند ساختاری
مطلوب و پایدار را برای شهرهای معاصر ترسیم کند.
براساس جایگاه پیادهراه در تقسیمبندی فضاهای عمومی در شهر و
آنچه در باال بدان پرداخته شد ،توقعات عام از فضای شهری را به
صورت دیاگرام  1میتوان نمایش داد.
بــا بــررســی ادبــیــات مــوضــوع مرتبط بــا بحث یــادشــده ،مؤلفههای
متعدد و گوناگونی در باب کیفیات فضایی مورد نظر صاحبنظران
و اندیشمندان بودهاند که در این باب ،بعد زیبایی شناختی و بعد
ً
عملکردی تقریبا در اکثر مدلهای مطرح (از جملهگلکار:1390 ،
کانتر :1977 ،پانتر :1991،تیبالدز )1385،ذکر شدهاند که مرتبط
با مقوله پژوهش حاضرند.بنابراین مقاله حاضر مؤلفههای تأثیر-
گذار فضایی در پیادهراهها را در قالب دو بعد زیبایی شناختی و بعد
عملکردی مورد بررسی قرار داده است .پژوهش پیش ِ رو در ادامه
به معرفی موردی مؤلفههای یادشده و ارائه توضیحاتی در باب آنها
پرداخته است.

مطابقت با نیازهای زندگی انسانی

مرتبط با مقیاس انسان پیاده

فضا

امنیت و آسایش
بعد زیباییشناختی

پاکیزگی
دسترسی

شهر نمودی از بعد اجتماعی-مکانی

اجتماعیپذیری

فضای شهری

نفوذپذیری
گوناگونی و تنوع کاربری
خوانایی
انعطاف
منظر

بعد عملکردی

فضای عمومی
فضای باز جمعی
پیادهراه

فضای خصوصی

فضای بسته

میدان

دیاگرام  -1دیاگرام تحلیلی ابعاد فضایی تأثیرگذار بر کیفیت پیادهراهها( ،مأخذ  :نگارندگان)
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تغییر میکنند ،در طراحی پیاده بایستی از انعطاف مناسب برخوردار
باشند .گوناگونی(تنوع) تجربه فضا داللت بر ویژگیهای محیطی
مکانهایی میکند که واجــد فرمها ،استفادهها و معانی گوناگون
باشند؛ کاربریهای متنوع جاذب با تأمین و تولید جریانهای حرکت
پیاده  ،در فضای پیادهراه این کیفیت را فراهم میآورند(بنتلی و
همکاران .)1382 ،در این راستا ،فعالیتهای اختیاری و تفریحی،
بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اجتماعی را باید در پیادهراهها در
بر گیرند که در شکلگیری این مفهوم در این فضا بایستی دقت الزم
به عمل آید.
نفوذپذيري :فقط مكانهايي كه براي مردم قابل دسترسي باشند،
به آنها حق انتخاب ميدهند .از آنجا كه نفوذپذيري يكی از عوامل
اساسي در دستيابي به مطلوبيت است ،بايد در اولين مراحل طراحي
پیادهراه مورد توجه قرار گيرد(بنتلی و همکاران .)1382 ،يك عنصر
كليدي در مــورد قلمروي عمومي ،قابليت نفوذپذیری و دسترسي
است .اين ماهيت نوعي قدرت از طريق كنترل فضا و دسترسي به
آن ميباشد .نيروهاي مختلفي در جامعه به صورت هدفمند قابليت
دسترسي را برای كنترل محيطهاي ويژه و اغلب براي محافظت از
سرمايهگذاري هاكاهش ميدهند .به منظور رسیدن به نفوذپذیری
در مسیر پیادهراه ،ایجاد امکان رابطه متقابل بصری بین مسیر و
بدنه میباشد .محور پیاده باید تا حد امکان بدون اختالف سطح
و مانعی  ،کلیه فعالیتها و کــاربــریهــای متنوعی کــه در مقطع
خیابان یعنی نزدیکترین مکان در خط دید وجود دارنــد را به هم
متصل کرده و با ایجاد تمایزات بصری ،وحدت و پیوستگی مسیر
را القا کند (تیبالدز.)1992،دسترسی را میتوان مهمترین عنصر،
خصوصیت و اساسیترین عملکرد پیادهراهها دانست  .دسترسی
در قالبهای مختلفی بیان میشود (مثل  :دسترسی به افــراد ،
دسترسی به فعالیتها  ،دسترسی به کاالها و منابع  ،دسترسی به

اماکن و اطالعات) ( . )Echenique et al., 1972مقیاس پیاده از جمله
شاخصههایی میباشد که فضا را ملموستر و قابل باورتر می-سازد و
زمینه را برای بروز تعامالت اجتماعی بیشتر فراهم میکند .این مهم
در کنار رعایت اصل ارتباطات فضایی در پیادهراهها امکان اتصال
و ارتباط فضاها و فعالیتهای شهری را به یکدیگر فراهم میکند.
فضاهای شهری دارای اتصال و ارتباط فضایی مستحکم و به نوعی
زمینهساز و پشتیبان بــروز فعالیتهای شهری مستمر در مقیاس
عملکردی پیاده میباشند.
خوانايي :به طور معمول ،بخشي از درجــات حق انتخابي كه به
وسيله يك مكان عرضه ميگردد با ميزان خوانايي آن ارتباط پيدا
ميكند؛ يعني مردم تا چه حد ميتوانند به فهم يا درك آن مكان نائل
شوند (بنتلی و همکاران.)1382 ،پیادهروها عرصههایی عمومیاند
که ميتوانند گزينههای متنوعي را براي ارتقای كيفيت زندگي مردم
به آنها عرضه دارند .اما مردم موقعي ميتوانند از منافع گزينههايي كه
آن كيفيت را عرضه ميدارند ،بهره گيرند كه بتوانند سازمان فضايي
و آنچه را كه در آنجا مي-گذرد،درك كنند .پرداختن به وجه عینی
منظر در پیادهراه آن را به محیطی خوانا و واجد کیفیت تبدیل خواهد
کرد  .پاکیزگی و زیبایی در محیط پیادهراه ،امکان حضورپذیری و
استفاده از فضای آن را افزایش خواهد داد و در انتها پیادهراه باید با
ایجاد احساس نظم بین اجــزا ،آن را به عنوان فضایی متناسب به
بیننده عرضه کند؛ به عبارت دیگر باید فضای پیادهراه واجد کیفیت
تناسبات بصری باشد.
ایمنی و امنیت:حضور فعال مردم در شهر از عوامل افزایش ایمنی
و امنیت در فضاهای شهری است که بــرای تــداوم و بقای حیات
آن،ایمنی و امنیت بسیار مؤثر است که در صورت نبود آن ،کیفیت شهر
افت کرده و معنای شهریت از بین میرود .در پیادهراهها،شهروندان
پیاده باید همواره در مقابل خودرو و موتورسیکلت ایمن بوده و تردد

ً
اینگونه وســایــل شــدیــدا کنترل شود(مجتهد سیستانی.)1387،
انجمن شهرسازی آمریکا ( )1387در رابطه با بحث امنیت ،چنین
متذکر شــده اســت:انــگــارههــای طــراحــی شهری بــه منظور تسهیل
دیده شدن متجاوزان عمل میکنند .نظارت طبیعی با استفاده از
وسایلی که نمایانی مــردم ،محوطههای پارکینگ و ورودیهــای
ساختمان را به حداکثر برساند (مثل پنجرههای مشرف به خیابان
و خیابانهای مأنوس با پیادهها و،)...ارتــقــا خواهد یافت.جان
لنگ در مدل نیازهای انسانی ،سلسله مراتب و روابــط بین نیازها
را در قالب دستههای مشتمل بر نیازهای فیزیولوژیک ،امنیت ،
وابستگی  ،عزت و اعتماد به نفس و ...مورد بررسی قرار داده و امنیت
را به عنوان یکی از نیازهای اساسی در مرتبه دوم این تقسیمبندی
میگذارد .لئونارددهل 1واضع ایده شهر سالم در معرفی تیپولوژی
نیازهای شهری ،امنیت را در قالب اولین رده از نیازها به عنوان
نیازهای اساسی و اولیه میشمارد ،همچنین جــان اشتون 2نیز از
صاحبنظران بینالمللی شهرسالم،امنیت را یکی از کیفیتهای غیر
قابل جایگزین در ایجاد یک شهر سالم مورد اشاره قرار میدهد .هفت
ویژگی عام برای محیطهای ایمن و امن عبارتند از (صالحی )1387،
•دسترسی و جابجایی آسان،
•ساختار مناسب برای فعالیتهای مختلف،
•امکان نظارت و اشراف برای عموم،
•موجد حس مالکیت  ،احترام و مسئولیت،
•دارای تسهیالت حفاظت فیزیکی و امنیتی و
•جاری بودن فعالیتهای انسانی.
1 Leonard J. Duhl
2 John Ashton

یتــوان مؤلفههای
بــا جمعبندی کلی مبانی نظری پــژوهــش ،م ـ 
کیفیات فضایی را که به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش مدنظر
میباشند ،در قالب مؤلفههای (سرزندگی ،خوانایی ،نفوذپذیری و
ایمنی و امنیت ) در دیاگرام تحلیلی زیر نشان داد.
تعامالت اجتماعی:براساس هرم نیازهای انسانی مازلو ()1954
احتیاجات افراد به دو گروه تقسیم میشود ،دسته نخست نیازهای
مــادی و جسمانی اســت کــه در صــورت ارض ــای ایــن دسته  ،طیف
دیگری از نیازها مطرح میشود که به بعد روحــی و روانــی زندگی
انسان باز میگردد .بر این اساس یکی از نیازهای فطری انسانها (از
جمله شهروندان) نیاز به برقراری تعامالت و روابط اجتماعی است.
بدینترتیب از تعامالت و روابــط اجتماعی هم به عنوان یک نیاز
فطری و هم وسیلهای برای ارضای نیازهای دیگر نام برده میشود.
به طوری که انسان بدون برقراری روابط اجتماعی قادر به زیستن
نمیباشد(رفیع پ ــور .)1382،هرگاه عملی از شخصی سر زند که با
ً
پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد ،اصطالحا به این عمل متقابل
دوسویه ،تعامل اجتماعی یا کنش متقابل اجتماعی گفته میشود.
درایــن صــورت میان ایــن دو شخص ،یک رابطه اجتماعی برقرار
میشودد(فیلدینگ آ گ برن و نیم کوف .)1380 ،سادهترین عنصر
زندگی مشترک انسانی  ،کنش اجتماعی اســت .کنش اجتماعی،
سلسله حرکات بارزی است که انسان برای دستیابی به هدفی نسبت
به انسانی دیگر انجام میدهد  .افراد به برقراری رابطه اجتماعی نیاز
ذاتی دارند و به همین دلیل موقعیتهایی فراهم میآورند تا بتوانند
رابطه اجتماعی خود را تجربه کنند .رابطه اجتماعی در فضا اتفاق
میافتد  .بنابراین فضا مجموعهای از روابط اجتماعی میان گروه و
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بعد زیبایی شناختی __ عملکردی

سرزندگی

خوانایی

انعطاف

منظر

تنوع کاربری

تناسب بصری

فعالیت پذیری

پاکیزگی

نفوذپذیری
دسترسی
برخورداری
ازمقیاس پیاده
ارتباطات فضایی

ایمنی و امنیت
نظارت از طرف
شهروندان
سلسله مراتب
دسترسی
ایمنی در
برابروسایل نقلیه

زیبایی
دیاگرام  -2دیاگرام تحلیلی مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیادهراهها( ،مأخذ  :نگارندگان)

بررسی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیادهراهها
به منظور افزایش سطح تعامالت اجتماعی

کیفیات فضایی پیاده محور ها

مکان خاص را در بر میگیرد  .نوع روابطی که در فضا برقرار میشود و
شدت آن ،به فضا معنی میدهد ( طالبی .)1383،پیادهراهها محل
حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان میباشد.
این فضاها در مقیاس همه شهر عمل کــرده و میبایست پذیرای
گروههای مختلفی از شهروندان باشد .در آنجا شهروندان در یک
رابطه تعاملی با یکدیگر ،باهم بودن را آموخته و برای ارتقای حیات
جمعی میکوشند(پاکزاد.)1386،
با توجه به دیاگرام تحلیلی ( )2و نقش مؤلفه تعامالت اجتماعی به
عنوان متغیر وابسته در مطالعه حاضر ،فرضیه پژوهش به صورت ذیل
قابل بررسی میباشد« :ارتقای مؤلفههای کیفی سرزندگی  ،ایمنی
و امنیت  ،خوانایی و نفوذپذیری در فضاهای شهری پیادهمحور
کالنشهر تبریز ،زمینهساز و پشتیبان ارتقای سطح تعامالت اجتماعی و
حضور شهروندان میشود».

 .3روش تحقیق
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بررسی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیادهراهها
به منظور افزایش سطح تعامالت اجتماعی

تحقیق فرآیندی برنامهریزی شده و نظاممند برای یافتن حقایق یا
فهم عمیق مسائل است که در پی یافتن پاسخ به ســؤاالت مطرح
شده،انجام مییابد(حافظ نیا .)1385،آنچه که در این پژوهش به
عنوان متغیرهای اساسی مطرح میگردد ،عبارتند از:
•کیفیات فضاهای باز پیادهمحور (متغیر مستقل)و
•حضور و تعامالت شهروندان (متغیر وابسته).
بنا به نظر یین ( )YIN2003موقعی که سؤال اصلی یک پژوهش با
کلمات «چرا» و «چگونه» آغاز میشود و نیز در جایی که پژوهش اشاره
ً
به یک پدیده معاصر (مشکالت روز جامعه) دارد ،معموال از متد نمونه
موردی ( )Case Studyاستفاده میشود .بنابراین متد اصلی استفاده
شده در مطالعه حاضر ،متد «نمونه موردی» میباشد ،که این متد
خود از گونههای پژوهشهای کیفی است .پژوهشهای کیفی با
بهرهگیری از متدهای متنوع ،سعی در شناسایی و مکاشفه مشکالت
اجتماعی جوامع انسانی دارند (.)Creswell,1998
با توجه به متد پژوهش ،دو محور تربیت و ولیعصر کالنشهر تبریز به
عنوان تمونههای مورد مطالعه انتخاب شدهاند ،که در این راستا
ابتدا الزم است که در رابطه با محدوده مورد مطالعه اطالعاتی ارائه
شود.

 .3.1.2خیابان تربیت

محله تربیت در قلب بافت تاریخی تبریز قرار گرفته است و از چند نظر
حائز اهمیت میباشد؛ از طرفی وجود خیابان تربیت که از قطبهای
تجاری و فرهنگی تبریز میباشد ،در داخل مجموعه قرار دارد و از طرف
دیگر قطبهای باارزش تاریخی که آن را احاطه کردهاند.مجموعه ارگ
علیشاه که از ابنیه کهن و عظیم تبریز میباشد ،در گوشه جنوبشرقی
آن قرار دارد .مسجد کبود یا فیروزه اسالم در  200متری جنوبشرقی
تربیت و باالخره مجموعه بازار کهن تبریز که در شمال محدوده واقع
شدهاند.بازار تبریز در گذشته به وسیله راسته شیشهگرخانه با خیابان
تربیت مرتبط بــوده که در اثــر احــداث خیابان جمهوریاسالمی این
ارتباط قطع شده است.
ورودی اصلی خیابان تربیت ،دروازه نوبر بوده که دروازه اصلی ورود
کاروانها و مسافران از مناطق شرقی ایران و انتهای خیابان  ،بازار
کهن تبریز بوده است.درواقع خیابان تربیت پل ارتباطی ورودی شهر
و بازار اصلی بوده است.
نقشه شماره  -1موقعیت خیابان تربیت در نقشه تبریز

نقشه شماره  -2تصویر هوایی محور تربیت (وسط تصویر)،
مأخذ google earth:

 .3.1شناخت محدوده مورد مطالعه
 .3.1.1شهر تبریز

تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی ،در  38درجه و  8دقیقه عرض
شمالی و  46درجــه و  15دقیقه طول شرقی قــرار دارد .شهر تبریزاز
سمت جنوب به رشته کــوه منفرد سهند و از شمال غربی به کوه
عونبنعلی محدود میشود.رودخانه تلخهرود از قسمت شمال تبریز
بوهوای این شهر ،معتدل و نیمه مرطوب است.کالنشهر
میگذرد .آ 
تبریز را میتوان از نخستین شهرهای ایرانی دانست که با احداث سه
محور متمایز پیاده که شاخصترین آنها محورهای ولیعصر و تربیت
میباشند ،در زمینه تفکیک حرکت سواره از پیاده گام برداشتهاند که
هر دو این طر حها در حدود سال  1373به اجرا در آمدهاند

  .3.1.3خیابان ولیعصر

کوی ولیعصر در قسمت شرقی و در بافت نوساز کالنشهر تبریز واقع شده
است که دارای سابقهای کوتاهمدت ،حدود پنجاهساله میباشد.
موقعیت این محدوده در نقشه شماره ( )3نشان داده شده است.

نقشه شماره  -3موقعیت خیابان ولیعصر در نقشه تبریز

دیاگرام  -3چارچوب متدولوژی پژوهش ،مأخذ  :نگارندگان

سوال اصلی پژوهش:
چگونه ایجاد و ارتقای کیفی پیادهراهها میتواند بر تعامالت
اجتماعی شهروندان در فضاهای شهری تأثیرگذار باشد؟

ادبیاتموضوع

این کوی ،محور ولیعصر با عرض  20متر را در خود جای داده است
که کاربری مادر آن در ابتدا مسکونی بوده اما به مرور زمان به کاربری
تجاری تبدیل شده است.این محور که باعنوان استاد شهریار یا
سنگفرش نیز شناخته میشود ،فلکه بــزرگ را به فلکه بــازار پیوند
میدهد.
نقشه شماره  -4تصویر هوایی خیابان ولیعصر(وسط تصویر) ،
مأخذ google earth :

مؤلفههای
تأثیرگذار بر کیفیت
فضاییپیادهراهها

انتخاب نمونهها برای انجام پیمایش با تکنیک پرسشنامه

خیابانتربیت

خیابانولیعصر
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 .3.2.1جمع آوری اطالعات به روش کتابخانه ای

اما در قسمت گردآوری اطالعات مقاله حاضر ،از متد ترکیبی استفاده
شده است .به عبارت دیگر ،ابتدا در قسمت کیفی مطالعه حاضر با
استناد به منابع کتابخانهای شاکله ،مبانی نظری تحقیق شکل
گرفته و چارچوب نظری پژوهش استخراج شده است .در ادامه و در
قسمت کمی پژوهش حاضر (که برای اعتباردهی 2بخش کیفی به
کار گرفته شده) از تکنیک پیمایش 3استفاده شده است .چارچوب
متدولوژی پژوهش حاضر در دیاگرام ( )3آورده شده است.

1 Mixed-Method
2 Validation
3 Questionnaire Survey

 .3.2.2استفاده از تکنیک پرسشنامه

در تحقیق حاضر بــرای نظرسنجی و اطــاع از نظرات شهروندان در
رابطه با فضاهای شهری از تکنیک پرسشنامه استفاده شده که نوع
سؤاالت آن به صورت بسته طرح شده است .الزم به ذکر است که در
قسمت پرسشنامه ،چهار مؤلفه سرزندگی  ،ایمنی و امنیت  ،خوانایی
و نفوذپذیری منتج از ادبیات موضوع (دیاگرام شماره  )2را انتخاب
کرده و پس از نظرسنجی به آنالیز آنها پرداختیم.

علمی-پژوهشی

بررسی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیادهراهها
به منظور افزایش سطح تعامالت اجتماعی

 .3.2گردآوری دادهها

1

روشهــای کتابخانهای در تمامی تحقیقات علمی مــورد استفاده
قرار میگیرند،اما در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق از این
روش استفاده میشود .و در برخی از آنها موضوع تحقیق از حیث
روش ماهیتا״ کتابخانهای بوده و از آغاز تا انتها متکی بر دادههای
کتابخانهای است(حافظ نیا .)1385،در این پژوهش با استفاده از
روش کتابخانهای به این فرضیه رسیدیم که «ارتقای مؤلفههای
کیفی سرزندگی  ،امنیت  ،پیادهمداری و زیبایی در فضاهای شهری
پیادهمحور ،به افزایش کمی و کیفی حضور و تعامالت اجتماعی
شهروندان منجر می شود».

ف ــص ــل ــن ــام ــه

جدول -2محاسبه حجم نمونه ،مأخذ  :نگارندگان

مسکونی بوده-اند .الزم به ذكر است كه 18درصد از آنها با انتخاب
گزينه خير ،کاربریهای موجود را مناسب دانسته و کاربری جدیدی
پیشنهاد نکردهاند

 .4.1.2نظرات شهروندان پیرامون كيفيت فضا برای
فعاليتهاي گونا گون

 .3.2.2.1تعیین اندازه نمونه

8

در این قسمت نحوه محاسبه جامعه آمــاری با استفاده از نرمافزار
()G*Powerپژوهش توضیح داده میشود.
در نتیجه با توجه به نیاز به  212نمونه و با احتمال عدم برگشت
تمام پرسشنامههای توزیع شــده ،تعداد  310عدد پرسشنامه بین
شهروندان حاضر در محورهای ولیعصر و تربیت توزیع شد که بعد از
انجام تجزی هوتحلیلهای آماری ،نتایج زیر از تعداد  250پرسشنامه
قابل استناد (در دو محور ولیعصر و تربیت) حاصل شد.
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

 .4یافتههای پژوهش
 .4.1یافتههای آمار توصیفی

بررسی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیادهراهها
به منظور افزایش سطح تعامالت اجتماعی

نتایج حاصل از 250پرسشنامه توزیع شده میان شهروندان تبریزی
به صــورت جــداول فــراوانــی مطرح شــده اســت که شامل ده جدول
با عناوین ایجاد کاربری جدید ،مراجعه گروههای سنی و جنسی
مختلف ،دفعات و ساعات حضور شهروندان ،کیفیت فضا برای
فعالیتهای مختلف از جمله خرید ،قدم زدن و پیاده روی  ،شرکت
در فعالیتهای جمعی ،مالقات و گفتگو و پیادهروی میباشد که
نتایج توصیفی حاصله به شرح ذیل است:

 .4.1.1بررسی نظرات جامعه نمونه در رابطه با ايجاد
كاربري جديد

ايجاد كاربريهاي متنوع از عوامل مؤثر بر سرزندگی معابر پياده
میباشد كه خود از مؤلفههای اصلی کیفیت فضاست .شهروندان در
پاسخ به این سؤال که آيا عالقهمند به ایجاد کاربری جدید در محدوده
مورد مطالعهاند يا خير82 ،درصد پاسخ بله را انتخاب نموده اند كه
به ترتيب اولويت 47.8درصد عالقهمند به ایجاد کاربری تفریحی ،
28.8درصد عالقهمند به کاربری خدماتی 13.7 ،درصذ عالقهمند به
کاربری فرهنگی 8.8 ،درصــد کاربری انتظامی و یک درصدکاربری

خرید :شهروندان در پاسخ به این سؤال که کیفیت فضاهای مورد
مطالعه تا چه حد برای فعالیتهای مختلف مناسب است  ،در رابطه
با فعالیت خرید 94درص ــد پاسخگویان ایــن فضاها را بــرای خرید
متوسط به باال دانستهاند ،در حالی که تنها شش درصــدآن را برای
خرید نامناسب دانستهاند.
مالقات و گفتگو :در پاسخ به سؤال میزان کیفیت فضا برای مالقات
و گفتگو16.9 ،درصــد فضا را مناسب مالقات و گفتگو با سایر افراد
دانستهاند ،در حالی که 83درص ــد از پاسخگویان کیفیت فضا را
متوسط به پایین ذکر نمودهاند.
فعالیتهای جمعی :تنها 8.5درصـ ــد پاسخگویان کیفیت فضا
را برایفعالیت جمعی مــنــاســب91.5 ،درص ـ ــد کیفیت آن را بــرای
فعالیتهای جمعی متوسط به پایین دانستهاند.
فعالیتهای جمعی ،پیادهروی29.4 :درصد از پاسخگویان کیفیت
فضا را برای پیادهروی مناسب و 70.6درصد آن را برای پیاده-روی
متوسط به پایین دانستهاند.

 .4.2یافتههای آمار استنباطی

پژوهش حاضر ،در قسمت تحلیل استنباطی ،با استفاده از تست
رگرسیون خطی به تدقیق رابطه میان تعامالت اجتماعی شهروندان
و چهار مؤلفه کیفیات فضایی (دیاگرام تحلیلی شماره )2پرداخته که
نتایج حاصله به شرح ذیل میباشد:
با توجه به این مهم که در این پژوهش ()α=0.05در نظر گرفته
شده ،جدول باال نشان دهنده میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه-
هــای کیفیت فضایی بــر روی متغیر وابسته تعامالت اجتماعی
میباشند .طبق نتایج باال ،از میان چهار مؤلفه مورد بررسی ،برای دو
مؤلفه خوانایی و نفوذپذیری رابطه ،نشان دهنده ()0.00=sigاست و
برای عامل سرزندگی نیز ()0.04=sigمیباشد ،که نشان دهنده رابطه
معنیدار بین این مؤلفهها و متغیر وابسته پژوهش است.اما برای
مؤلفه امنیت با ( )sig=0.588که بیش از ()α=0.05اس ــت ،داللت
بر این موضوع دارد که رابطه معنیداری بین مؤلفه امنیت و متغیر
وابسته پژوهش (تعامالت اجتماعی) در این پژوهش برقرار نیست .در
ادامه با دقت در ستون  Zero- Orderیافتههای ذیل حاصل میشود:
مؤلفه نفوذپذیری ،باالترین میزان تأثیرگذاری (54درصد)بر متغیر
وابسته تعامالت اجتماعی شهروندان را به خود اختصاص داده است
و به ترتیب بعد از آن مؤلفه خوانایی با 49درصد و عامل سرزندگی با
48درصد در رتبههای بعدی مؤلفههای تأثیرگذار کیفیات فضایی بر
متغیر وابسته تعامالت اجتماعی میباشند.

جدول-3معادله رگرسیون خطی ،مأخذ  :نگارندگان

جدول -4جدول ضرایب رگرسیون ،مأخذ  :نگارندگان
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۱.۱انجمن شهرسازی آمریکا ،)1387(،مکانها و مکانسازی ،استانداردهای
برنامهریزی و طراحی شهری ،ترجمه گیتی اعتامد،مصطفی
بهزادفر،ساسان صالحی میالنی  ،نرش جامعه مهندسان مشاور ایران.
۲.۲بحرینی،حسین ،)1375(،فرآیند طراحی شهری،نرش دانشگاه تهران.
۳.۳بنتلی و همکاران ،)1382( ،محیطهای پاسخده ،مرتجم :مصطفی
بهزادفر ،نرش دانشگاه علم و صنعت ایران.
۴.۴پاکزاد ،جهانشاه،)1383( ،راهنامی طراحی فضاهای شهری در
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با مرور تحلیلهای به دست آمده از قسمتهای مبانی نظری (کیفی)
و همچنین مطالعات میدانی _ پرسشنامه (کمی) نتایج زیر قابل ذکر
است:
1.1در مــیــان مــؤلــفـههــای کیفی فــضــاهــای پــیــادهمــحــور ،مؤلفه
نفوذپذیری که شامل شاخصهای دسترسی و بــرخــورداری
از مقیاس پیاده ارتباطات فضایی میباشد ،بیشترین میزان
(54درصـ ــد) رضــایــت شــهــرونــدان را بــه دنــبــال داشــتــه اســت؛
به طــوری که بیشترین اثــر را بر حضور و تعامالت اجتماعی
شهروندان دارد و پس از آن به ترتیب عامل خوانایی (49درصد)
و سرزندگی(48درصد) تأثیرگذار بوده اند.
2.2نکته قابلتوجه در یافتههای حاصل از پرسشنامه ،مربوط به
مؤلفه کیفی امنیت میباشد که در این مطالعه موردی نقش
تأثیرگذاری بر میزان حضور و تعامالت اجتماعی شهروندان
نداشته اســت .از آنجا که در اکثر مطالعات شاخص ،امنیت
همیشه نقش تأثیرگذاری در طراحی بسیاری از محیطهای
شهری و پیادهراهها داشته است ،در مورد این مطالعه شاید
بــتــوان گفت بــه دلــیــل بــرقــراری ایمنی و امنیت مناسب در
نمونههای مورد مطالعه (بنا به نتایج حاصل از آمار توصیفی)
شهروندان این مهم را خیلی در ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار
ً
لحاظ ننمودهاند .بدیهی است در غیر این صورت احتماال به

مؤلفه امنیت نیز اشاره میشده است
با توجه به مشکالت موجود در محورهای پیاده در کالنشهر تبریز
و بـراســاس انــجــام تحقیقات کتابخانهای کــه منجر بــه استخراج
شاکله مبانی نظری پژوهش شد (دیاگرام تحلیلی  )2و در نهایت با
توجه به اطالعات گــردآوری شده با استفاده از تکنیک پرسشنامه و
تجزی هوتحلیل آنها ،فرضیه پژوهش حاضر ،بدین صورت اصالح شد:
مؤلفههای کیفی نفوذپذیری ،خوانایی و سرزندگی به ترتیب اولویت
بیشترین تأثیر را بر حضور و تعامالت اجتماعی شهروندان دارند ،به
عبارت دیگر ارتقای مؤلفههای کیفیات فضایی در پیادهراههای
مورد مطالعه میتوانند تأثیرات معنیداری در فرصتسازی در راستای
ارتقای سطح تعامالت اجتماعی شهروندان داشته باشند.
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