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Extended Abstract
Introduction
Urban sidewalks, which date back to about 70 years ago, especially in Germany and the
Netherlands, serve as a linear space with maximum social role. According to Jacobber, urban
streets and sidewalks are the main and most important part of urban public places and are the
most sifnificant part of it. The stability and dynamism of the urban sidewalks space is so
effective that leads to the creation of suitable nodes for pausing, sitting and watching. According
to Leiden, pedestrianism, pedestrian movement, desirable design, and creating appropriate
opportunities for pedestrian movement are effective on increasing social interactions and
strengthening social capital. Safety and security, accessibility and permeability, vitality,
identity, diversity and mixing,attractiveness, beauty and visual fit, readability,comfort and
convenience, shortness and continuity are among the indicators that affect the urban sidewalk.
Methodology
The research method in the present study is of explanatory-analytical type with applied nature.
The method of data collection is library, documentary and field. In order to formulate theoretical
foundations, research indicators, library studies were used in the form of books, articles,
dissertations and researches.In order to obtain the information of the study area, the field
method with the framework of observation and questionnaire has been used. One-sample t-test,
Pearson correlation coefficient and stepwise multivariate regression were used to analyze the
data.
Results and discussion
The findings show:
•Indicators of cultural diversity, place attachment, safety and security, sense of remembrance
and spatial vitality of Zanjan Imam sidewalk are higher than average and close to the desired
level. So that the average of the total indicators is about 3.9, which is higher than the standard
set (3) and close to the desired limit (4).
•Evaluated indicators on the sidewalk of Zanjan city have a significant relationship and a
positive correlation with each other and work continuously with each other.
•According to the results of Pearson test, the indicators of measuring identity and sense of place
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in the sidewalk of Zanjan city affect each other at 99 and 95% confidence levels. Indicators in
general have moderate and positive correlations with each other.
•Based on the results of stepwise multivariate regression test, five indicators of the sidewalk of
Imam Street of Zanjan affect each other and each of them has a different effect on the dependent
variable of identity and sense of place.
•The share and effect of each variable on the dependent variable (identity and sense of place)
are similar based on the non-standardized coefficient (20%). But based on the standardized
coefficient (direct and real) are different from each other and each of the five variables has a
different effect on the dependent variable of identity and sense of place.
•The effect of place attachment and cultural identity variables on the identity and sense of place
of Zanjan sidewalk are greater.
•The five indicators of identity and sense of belonging due to their high average coefficient,
communication and impact have been able to have a stimulating effect on the sidewalk and
increase the sense of being in space and belonging to it on the sidewalk of Zanjan.
•The high average of the studied indicators shows that the sidewalk of Zanjan city with its
increasing performance has been able to be effective on attracting citizens to itself and to
mobilize the physical space of the city center.
•According to the average number of visits of citizens (4.5 times a week) and the reasons for
attending the sidewalk (58% of traffic and shopping) as well as the amount of pauses and stops
on the sidewalk (average 46 minutes) texture and physical space of the center, it has
strengthened the city and promoted the sense of identity and place belonging of Zanjan city
center.
Conclusion
The results of the study showed that the effect of the studied indicators of sidewalks on Zanjan
is qualitatively and quantitatively increasing and has been able to improve the tensile capacity of
the respiratory space in the central part of the city. Despite the different effects of the studied
indicators of identity and sense of place of Zanjan sidewalk, all indicators have been effective
on relation to the development of identity and sense of place of the sidewalk. So that the
correlation of the indicators with each other was mainly positive and the indicators in general
had a correlation of more than 50% in improving the level of identity and sense of place and the
hypothesis of correlation of the indicators with each other was confirmed. In order to develop
the level of stability of identity and sense of place, it is suggested:
•The variety of sidewalk cultural and social events and activities should be such that do not have
an adverse effect on the business situation of business owners and guilds of the sidewalk area
due to congestion.
•The perimeter and axes of the sidewalk should be visually and physically adapted.
•For the welfare of the residents around the sidewalk, whose traffic route is from the sidewalk,
an appropriate traffic pattern should be considered.
•Appropriate scheduling methods that are in line with the working conditions of businesses and
guilds.
•In holding various ceremonies, the cultural, social and religious characteristics of the citizens
and the elements in the context (such as the community mosque, the mosque of the Prophet and
the bazaar, etc.) should be considered.
•It is suggested that the ingredients, elements and furniture placed in the sidewalk originate from
the cultural, social and historical features of the city and its citizens.
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چکیده
پیاده راههای شهری واقع در بافت مرکزی شهرها بهعنوان مرکز تنفس کالبدی و اجتماعی شهرها محسوب شـده
و اثرات هویتی –مکانی متعددی در توسعه پایدار شهر دارند .پژوهش حاضر به شیوه تبیینی -تحلیلـی بـا ماهیـت
کاربردی به بررسی اثرات ایجاد پیاده راههای شهری در ارتقا و حفظ هویت و حس مکـانی شـهروندان در بافـت
مرکزی شهر با نمونه موردی پیاده راه امام شـهر زنجـان پرداختـه اسـت .گـردآوری دادههـا بهصـورت میـدانی و
کتابخانهای بوده است که دادههای گردآوریشده در نرمافزار  SPSSپیاده شده و با استفاده از آزمون آمـاری تـی
تک نمونهای ،همبستگی پیرسون و رگرسـیون چنـد متغیـره گامبـهگام تجزیـهوتحلیل دادههـا صـورت پـذیرفت.
شاخصهای سنجش هویت و حس تعلق مکانی رد غالب  5شاخص اصـلی تنـوع فرهنگـی ،دلبسـتگی مکـانی،
ایمنی و امنیت ،حس خاطرهانگیزی و سرزندگی فضا میباشد .نتایج حاصـل نشـان میدهـد سـطح شـاخصهای
ایجادکننده هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه شهر زنجان از حد استاندارد باال بوده و نزدیک به حـد مطلـوب
میباشد .همننین شاخصهای هویت و حس تعلق مکانی باهمدیگر همبستگی با جهت مثبت و متوس داشـته و
بهطور پیوسته باهمدیگر عملکرد یافتهاند .میزان اثر هرکدام از شاخصها در ضـریب رگرسـیونی اسـتاندارد نشـده
مشابه ولی در ضریب تعیین استانداردشده (مستقیم و خالص) متفاوت از هم میباشند .اثر شاخصهای موردبررسی
بر هویت و حس تعلق مکانی منجر به تعدد میزان و زمان حضور در فضای پیاده راه شده و مـراودات اجتمـاعی را
توسعه داده است.
واژگان کلیدی :پیاده راه ،هویت ،حس تعلق مکانی ،شهر زنجان.
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مقدمه
در دهههای اخیر در حوزه دانش جغرافیا ،جامعهشناسی و روانشناسی محیطی توجه ویژهای بـه مکـان و رابطـه احساسـی
انسان با مکان شده است (گلرخ و پاکزاد .)66 :1394،انسان برای راه رفتن خلقشده اسـت و بسـیاری وقـایع زنـدگی وی
اعم از کوچ و بزرگ ،با راه رفتن در میان دیگران رخ میدهد و این حقیقت حتی در دورانی که شهرها با هجوم بیشازحـد
خودروها مواجه گشتهاند انکارناپذیر است (نصیری .)130 :1394،فشار تمرکزگرایانه ،توسعه بیرویه شهری ،افزایش وسیله
نقلیه و تراکم خودرویی بهویژه بافت مرکـزی شـهر و درنتیجـه زوال زیسـتمحیطی منجـر بـه افتـادگی کمـی و کیفـی
بافتهای مرکزی شهر شده و ابعاد زندگی اجتماعی جای خود را به قلمرو خودرویی در فضای شـهری داده اسـت .تـداوم
چنین روندی منجر به افت حیات مدنی و تمدن شهری شده است (کریمی مشاور و نگـین تـاجی .)7 :1391،بهطوریکـه
بافتهای مرکزی شهری بجای اینکه نقش تنفسی و سرزندگی شهر ایجـاد کننـد محلـی بـرای هجـوم انبـوه و متـراکم
خودرویی در فضای غالب تجاری دادهاند .سلطه تدریجی حرکت سواره بر فضاها و معابر شـهری ،برنامـهریزی و طراحـی
شهری را از مقیاس و نیازهای انسانی پیاده ،دور ساخته و درنتیجه از ارزشها و جاذبههای اجتماعی و فرهنگـی فضـاهای
شهری کاسته است (پوراحمد و همکاران .)176 :1395 ،این شرای ایجاد فضای آرامشبخش توأم با تعامـل اجتمـاعی در
مرکز شهر اساسی کرده و حضور در فضا و فعالیت مردم در آنجا باهدف ایجاد پویایی و سرزندگی شهری ضروری سـاخته
است ( .)Sci,2014:363بدین ترتیب در دو دهه اخیر یکی از عناصر مکانی بافت مرکزی شهر ،توجه بیشـتر بـه بحـ
پیادهروی و مقابله با ادامه غیر پایـداری شـهری بـوده ( .)Lamiquiz,2015:149و اصـلیترین عامـل شـکلدهنده و
تعریفکننده فضای شهری انسان و حضور وی در آن است (تشکری و مهربـانی .)40 :1397،یکـی از فضـاهای مـؤثر در
شکلدهی و توسعه انسان و اجتماعمحوری شهری پیاده راههای شهری است که در دهههای اخیر در کشور بهعنوان ابزار
اجتماعی سازی ،توسعه سرمایه اجتماعی ،ایجاد حس تعلق و دلبستگی مکانی بهویژه در مکانهای مرکزی و پرترافیـک
شهر شناختهشده است .پیاده راههای مرکزی شهری بـهعنوان محـور تنفسـی احاطهشـده در فضـای متـراکم فعـالیتی و
ترافیکی شهر ضمن ایجاد فضای آرام ،هویت بافت مرکزی شهر را نیز احیا کرده و توسعه رواب و شبکههای اجتمـاعی را
در پی خواهد داشت .همین امر در کنار بسیاری از مزایای دیگر همنون :احیا کالبدی ،اقتصادی ،زیستمحیطی سببساز
ایجاد و توسعه مسیرهای پیاده راهی در مراکز شهری ایران گردیده است.
پیاده راه حدفاصل خیابان امام شهر زنجان بهعنوان یکی از پیاده راههای احداثشده در مرکز شهر زنجان است که باوجود
مسائل و مقاومت بسیار امروز بهعنوان اجتماعیترین محور شهری بافت مرکزی شهر زنجان شـناخته میشـود .باگذشـت
حدود  9ماه از احداث پیاده راه مزبور ضرورت بر این بود که اثرات اجتماعی پیاده راه مزبور سنجیده شده و نقش این پیاده
راه در ایجاد هویت و حس تعلق مکانی ارزیابی گردد .پژوهش حاضر به نقش و اثرات پیاده راههای شهری بـهطور عـام و
پیاده راه خیابان امام شهر زنجان بهطور خاص در ارتقا سطح هویت و حس تعلق مکانی پرداخته اسـت .سـؤال پـژوهش
حاضر این است که پیاده راههای شهری تا چه حد در ارتقا سطح هویت و حس تعلق مکانی در مراکز شهری موفق عمل
نموده است؟ آیا پیاده راه خیابان امام شهر زنجان توانسته است اثر هویتی-مکانی مؤثر را در عملکرد فضایی شهر زنجـان
داشته باشد؟ آیا شاخصهای هویت زا و توسعهدهنده حس تعلق مکانی متأثر از هم بوده و باهم عملکرد یافتهاند؟ سـهم و
اثر آنها بر هویت و حس تعلق مکانی چگونه است؟ پاسخگویی به سؤالهای مزبور در قالب ایـن فرضهـا تبیـین یافتـه
است :شاخصهای هویتی – مکانی پیاده راه خیابان امام در ظرفیت تعدد و توالی جذب شهروندان و اجتماع مداری مرکـز
شهر نقش داشته و هویت و حس تعلق مکانی کالبد بافت مرکزی شهر را تقویت نمـوده اسـت .دوم اینکـه شـاخصهای
هویتی -مکانی پیاده راه خیابان امام شهر زنجان با یکدیگر همبسته و عملکرد یافته و در ارتبـا و تأثیرگـذار از همـدیگر
میباشند .و سوم اینکه سهم و اثرگذاری شاخصهای هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه امـام شـهر زنجـان متفـاوت
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است .مطالعه و بررسی بانکهای اطالعاتی و پژوهشی کشور نشان میدهد که در موضوع پیـاده راه شـهری بـیش از 50
پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نگارش یافتـه اسـت کـه شـروع آن از  10سـال پـیش آغـاز و عمـدتاً توسـ
رشتههای شهرسازی و جغرافیا صورت پذیرفته است .بررسی پژوهشهای پایاننامهای و رسالههای دکتری نشان میدهـد
که عمدتاً پژوهشهای صورت گرفته در  5سال اخیر بوده کـه بـیش از  70درصـد پژوهشهـا را در برمیگیـرد .بررسـی
بانکها و پایگاههای اطالعاتی مقاالت علمی و پژوهشی نشان میدهد در موضوع پیاده راههای شهری بهمانند پایاننامـه
و رساله بیش از  50مقاله علمی -پژوهشی نگارش یافته اسـت کـه عمـدتاً توسـ رشـتههای جغرافیـا ،هنـر و معمـاری
انجامیافته است .بررسیهای از بانکهای اطالعاتی مقاالت کشور نشان میدهد که بیش از  70درصد در  5سال اخیر بـه
نگارش درآمده است .ازجمله پژوهشهای  5سال اخیر در حوزه موضوعی پیاده را هـای شـهری و ارتبـا آن بـا مسـائل
هویتی -اجتماعی و مکانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کمیلی ( )1398در پژوهشی با عنوان تحلیل شاخصهای ارزیابی پیاده راههای مذهبی حـرم حضـرت معصـومه (س) بـا
استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی با در نظر گرفتن متغیرهای خدمات ،بهداشت و ایمنی ،مراسـم آینـی ،دیـد بـه
حرم ،خوانایی ،نزدیکی به حرم ،ذهنیت ،نما و منظر ضمن توصیف و طبقهبنـدی شـاخصهای موجـود در پیـاده راههـای
منتهی به حرم حضرت معصومه (س) ،امتیازدهی و اولویتبندی هر محـور بـر اسـاس شـاخصهای ارزیـابی و نهایتـاً در
اولویت قرار گرفتن خیابان ارم بهعنوان مناسبترین پیاده راه تشرف زائران به حـرم حضـرت معصـومه (س) بـوده اسـت.
زنگنه شهرکی و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان ارزیابی تأثیرات اجتماعی پیاده راهها بر شـهروندان در بافتهـای
قدیمی (مطالعه موردی :پیاده راه خیام جنوبی شهر ارومیه) به روش ارزیابی پس از اجرا با استفاده از شـاخصهای عـدالت
اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و ایمنی و امنیت به این نتیجه دستیافتند که پیاده راه خیام جنوبی ،با کمبودها و موانع زیادی
مواجه است ،اما شاخصهای تعامالت اجتماعی ،هویت شهروندی و مشـارکت شـهروندان وضـعیت نسـبتاً مناسـبی دارد.
بهعبارتدیگر ،تأثیرات اجتماعی پیاده راه خیام در زمینه مشارکت و ارتقای تعامالت اجتماعی بر شهروندان مثبت است.
حاتمی و حقیقی ( )1396در مقاله با عنوان ارزیابی تأثیر کیفیت محی شهری بر رواب اجتماعی اسـتفادهکنندگان از فضـا
(مطالعه موردی :پیاده راه بوعلی سینا شهر همدان) در پژوهش کاربردی خود با اسـتفاده از متغیرهـای دسترسـی ،کیفیـت
عرصه همگانی ،سرزندگی ،ایمنی و امنیت ،دید بصری و مشارکت ،این نتیجه حاصل شد که این کیفیت محی است کـه
باع ماندگاری فرد در فضا و ایجاد کنش اجتماعی در آن میشود .و ارتقا و بهبود این کیفیت باع ارتقا سطح و بهبود
رواب اجتماعی در فضاست به همین دلیل پیشنهادهای این پژوهش در جهت افزایش کیفیت محیطی در فضـا ارائهشـده
است .یزدانی و همکاران ( )1395در پژوهشی با موضوع وضعیت امنیت اجتماعی در احداث پیاده راه در شـهر اردبیـل بـه
شیوه توصیفی -تحلیلی با استفاده از معیارهای  9گانه پارکینگ و تردد خودرو ،روشنایی ،خدمات شـهری ،محی زیسـت و
معابر ،مسائل اجتماعی و فرهنگی ،اوقات فراغت و تفریح و عوامل ادراکی و محیطی بـه ایـن نتیجـه دسـتیافتند کـه در
صورت احداث پیاده راه در محدوده ،این پیاده راه ازنظر امنیت اجتماعی در وضعیت نامناسبی خواهد بود و همننین سن و
سطح سواد افراد مورد پرسش ،در برداشت آنها از کیفیت پیاده راه ،تأثیرگذار بوده است .و اینکـه در خصـوص معیارهـای
تأثیرگذار در کیفیت پیاده راه رگرسیون چندگانه نشان داد که حدود  85/1درصد واریـانس کیفیـت پیـاده راه را معیارهـای
نهگانه تحقیق تبیین میکنند .بهگونهای که خدمات شهری با  68/8درصد اثر در رتبـه اول و معیـار اقتصـادی بـا 0/032
درصد اثر در رتبه آخر معیارهای نهگانه تحقیق قرار گرفتند .موسـوی و همکـاران ( )1394در پـژوهش خـود بـا موضـوع
سرمایه اجتماعی و پیاده راه تربیت شهر تبریز در غالب روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و همبستگی با استفاده از دو متغیر
اعتماد و شبکه اجتماعی به این نتیجه دستیافتند که نمیتوان بهصورت قاطع بیان داشت که میتوان با تقویـت کیفیـت
پیاده راههای شهری به تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی دستیافت ،اما به سبب معناداری و یا نزدیک به معنادار بـودن
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برخی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی میتوان بیان داشت توجه به مفهوم ذهنی سرمایه اجتماعی شر انکارناپـذیر تحقـق
مفهوم عینی پیاده راه و تقویت کیفیت آن جهت پیشبرد تعامالت اجتمـاعی میباشـد .جاللالـدینی و اوکتـای ( )2012در
مطالعه خود روی شهر قبرس به تجزیهوتحلیل وضعیت سرزندگی پرداخته و گروههای اجتماعی ،فعالیتها ،زمان وقـوع و
زمان سرزنده بودن خیابان در طول روز باهم مقایسه کردهاند .نتایج نشان میدهد سرزندگی خیابان پاالمیس قبرس باالتر
از کیرنیا است .دئوك کانگ چانک ( )2018در مقالهای با عنوان دسترسی شهروندان به محی پیادهروی در کره جنـوبی
با استفاده از مدل رگرسیونی چند سطحی بر اثرات ساماندهی خیابان بر تحرك عابران پیاده اشاره داشته و اثرات فعالیتها
و کاربری درحرکت پیاده و جذب آنان به سمت خود را بررسی میکند .هند یاسین ( )2019در پژوهشـی بـا عنـوان شـهر
قابل زندگی رویکردی برای عابر پیاده از طریق شهرسازی تاکتیکی با ادبیات تلفیقی با برسی تجربههای مختلـف جهـانی
برای تلفیق زیست پذیری و پیاده مداری تاکتیکهایی را برای جذب پیادهروی در مرکز شهری ارائه میدهـد بهطوریکـه
با جوانسازی هسته مرکزی شهر میتوان زنده ماندن کل شهر را احیا کرده و توسعه پایدار شهری را تسریع بخشید .پاول
کامبرا و فلیپ مائورا ( )2020در پژوهشی با عنوان چگونه تغییر قابلیت پیادهروی بـا تغییـر رفتـار پیـادهروی ارتبـا دارد؟
اثرات بهبود خیابان در حجم عابر پیاده و تجربه پیادهروی با استفاده از روش تحلیلی به بررسـی اثـرات مداخلـه در بافـت
مرکزی شهر لیسبون جهت ترویج پیادهروی پرداخته و به این نتیجه دستیافتند که نتایج حاکی از آن اسـت کـه مقیـاس
تغییرپذیری متغیرهای مداخالت زیستمحیطی عامل مهمی در تأثیرگذاری بر رفتار پیادهروی است .به این معنا ،مداخالت
در مقیاس کوچک تر ممکن است در بهبود تجربه راه رفتن مؤثر باشد اما در افزایش فعالیت راه رفتن مـؤثر نباشـد .امـا در
کلیت موجب بهبود پیادهروی خواهد شد.
مبانی نظری
واژه هویت یا " "Identityریشه در زبان التین " "Identitasدارد و از  Idemیعنی"مشابه و یکسان" مشتق شده که
دارای دو معنای اصلی است .اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است ،معنای دوم آن به معنای تمایز است که بـا
مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض میگیرد ( .)Connoly,2002:14در واقع هویت بهطور همزمـان میـان افـراد ،دو
نسبت محتمل برقرار کند .ازیکطرف ،مفهوم شباهت و از طرف دیگر تفاوت .هویت همان معناداری در دو سطح فردی و
اجتماعی است که کنشگران اجتمـاعی را قـادر میسـازد تـا بـه پرسـشهای «مـن کیسـتم» و «بـه کجـا تعلـق دارم»
( .)Oyserman,2004:5هویـــت بـــه معنـــای چـــه چیـــزی در مکـــان و زمـــان بـــرایم مهـــم اســـت میباشـــد
( .)Giddens,2001:21هویت مجموعهای از عالئم ،آثار مادی ،زیستی و روانی است که موجب شناسایی فـرد از فـرد،
گروه از گروه و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر میشود و در یک استمرار تاریخ شکل میگیرد و در عـین پویـایی ،خـود را در
ظاهر کالبدی و نمایان میسازد (حسینی زاده .)113 :1397،هویت فضای شهری را میتوان در سه بعد شـکلی ،معنـایی و
اجتماعی شهر بررسی نمود .در بعد شکلی بافت کالبدی و ساختار مکـانی از ابعـاد مهـم هـویتی شـهر میباشـد چـرا کـه
شکلگیری بافت کالبدی شهر متأثر از اندیشهها ،باورها ،فعالیتها و سطح فرهنگ جامعه است.
در ابعاد معنایی ،مکان زمانی معنا پیدا میکند که درك حسی از آن صورت گرفتـه و تصـویری ذهنـی از خـود بـر جـای
گذاشته باشد .تصویر ذهنی در گرو عوامل مختلف اجتماعی و روانـی اسـت (حبیبـی و همکـاران .)3 :1397،امـا در ابعـاد
اجتماعی هویت اساساً هویت در بستر تاریخ و در دل ساختار اجتمـاعی وسـیعتری کـه جامعـه را در برمیگیـرد ،در رونـد
تحوالت اقتصادی ،سیاسی آن شکل میگیرد ( .)Rafieian & Khodaei,2010:248-255در ادبیات شهری هویـت
شهری را در دو سطح عینی و ذهنی موردبررسی قرار میدهند .سطح عینی شاخصهای مشـخصکننده هویـت را نشـان
داده و سطح ذهنی ناظر بر برداشت تصویر ذهنی و انتزاع است .پس پدیدهای است که بعد اول آن دیده نشده و بعـد دوم
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آن سیما و کالبد در معرض دیدگان است (نوکارو همکاران .)88 :1398 ،دراینبین حس و دلبستگی مکانی بهعنوان اثر و
بازخورد هویت در مقیاسهای مختلف جغرافیایی است .بهطوریکه مفهوم مکان اغلب به حس تعلق یا وابستگی احساسی
به یک مکان تأکید دارد ( .)Knox & Pinch,2000:6این مفهوم متشـکل از یـک چهـارچوب سـازمانیافته سـهگانه
(شخص فرایند مکان) است که بعد فردی دلبستگی مکانی به معانی و مفاهیم تعیینشده فردی یا جمعی برمیگردد .بعد
روانشناسی ،عناصر حسی یا عاطفی ،شناختی و رفتاری دلبستگی را شامل میشود و بعد مکـانی بـر ویژگیهـای مکـان
شامل سطح فضایی ،خصوصیات ویژه و برجستگی عناصر فیزیکی یا اجتماعی تأکید دارد (.)Scannell et al,2010:6
به عقیده ویلیام ،حس مکان شامل سه زیر مفهوم هویت مکان ،دلبستگی مکان و وابستگی مکان میداننـد .دلبسـتگی
مکان ،یعنی پیوند عاطفی میان شخص و یک مکان ویژه است ( .)Williams et al,2003:5حس تعلق به مکان یـک
بعد از کلیت حس مکان و وابستگی مثبت است که بین فرد و مکان ایجاد میشـود ( .)Stedman,2003:67ادوارد لـف
ســه بعــد اصلی برای هویت مکانی قائل است .ازنظری وی مشــخصات کالبـدی ،فعالیتهـا و معنـی ،اجـزای اصـلی
هویت مکانی را شــکل میدهند .ازنظر رلف هویت مکانی تحت تأثیر حس مکـان اسـت .منظـور وی از هویـت مکـانی
تطابق ماندگار و یگانگیای است که کمک میکند هر مکان از سایر مکانهای متمایز گردد ( .)Relph,1976:45ازنظر
داونینگ گر چه هر تصویر خاصی از مکان منحصربهفرد اســت ،الگوهای به وجــود آورنده قلمروهــا نیز برگرفته از این
تصاویر ذهنی اســت :مکان مقدس ،مــکان محلی ،مکان اجدادی ،مکان مشـــترك ،مکـان تنهـایی ،مکـان صـمیمی،
مکان گروهی ،مکانهایی که در امتداد افق امتداد مییابند و مکانهایی که محصوریت و حفاظت ایجاد میکنند .قلمروها
نمادهایی از کیفیتهای زندگی هســتند :ارتبا  ،رفتار ،مشــارکت ،هویـت ،شـکوه ،زیبـایی ،تطهیـر ،تـرس ،صـمیمیت،
رشــد ،گسترشپذیری ،مشارکت و زیان ( .)Downing,2003:216ازنظر سالزانو سـرزندگی شـهر در داشـتن هویـت،
زندگی اجتماعی ،خوشبختی و پیشرفت اجتماعی ،پایداری اکولوژیکی ،حیات و زندگی فردی و در میان جمع بودن است و
آننه به فضا زندگی میبخشد ،مردم و حضور فعال و پرشور و بانشا آنهـا در فضاسـت (قربـانپـور و همکـاران:1397،
 .)109دراینبین پیاده راههای شهری که تاریخنه ایجاد آن به حدود  70سال قبل بهویژه در آلمـان و هلنـد بـازمیگردد،
بهعنوان فضای خطی با حداکثر نقش اجتماعی هستند ( .)Cohen,2010:875به نظر جیکوبر خیابانها و پیاده راههـای
شهری ،بخش عمومی و اصلی مکانهای عمومی شهری بوده و مهمتـرین جـز حیـاتی آن هسـتند ( Jacobs,1965:

 .)26ایستایی و پویایی فضا در پیاده راههای شهری تا آنجا مؤثر است که منجر به ایجاد گرههای مناسـب بـرای مکـ ،
نشستن و تماشا کردن میشود (شیخی و رضایی .)90 :1396 ،به نظر لیدن پیاده مداری و حرکـت عـابر پیـاده و طراحـی
مطلوب و ایجاد فرصت مناسب برای حرکت پیاده ،در افزایش تعامالت اجتماعی و تقویت سـرمایه اجتمـاعی مـؤثر اسـت
( .)Leyden,2003:6پیاده محوری ازجمله روشهایی است که منجر به تجدید حیات مـدنی در مراکـز شـهری شـده و
زمینه حضور شهروندان در مکانهای جمعی ،تعامالت و همبسـتگی اجتمـاعی میشـود ( .)Cratan,2008:81ایمنـی و
امنیت ،دسترسی و نفوذپذیری ،سرزندگی ،هویتبخشی ،تنوع و اختال  ،جذابیت ،زیبایی و تناسب بصری ،خوانایی ،راحتی
و آســایش ،کوتــاه بــودن و پیوســته بــودن ازجملــه شــاخصهایی اســت کــه در پیــاده راه شــهری اثرگــذار اســت
( .)Carmona,2002:107ایجاد مکان بهتر در شهرها مانند پیـاده راه الگـویی اسـت قابلدسـترس کـه هـم نیازهـای
فیزیکی روزانه را تأمین میکند و هم برخوردهای اجتماعی را سببساز شده و هم اینکه حس و روحیه باهم بـودن ،تعلـق
داشتن و هویت مکانی را به ترویج ایجاد میکند .لئوپورت با ایجاد پیاده راه در سیدنی استرالیا تأکیـد داشـت کـه خیابـان
برای عابران پیاده ایجادشده و برای آمدوشد سواره وابسـته نیسـت ( .)Cowan,2005:285در واقـع پیـاده راه شـهری
پروژهای توسعهای است که برنامه ریزان و پژوهشگران با ابزار اندازهگیری پیاده مداری میتوانند تأثیرات اجتمـاعی پیـاده
راهها را در سطح عملی و مقایسهای مکانها بسنجند (.)Gilderbloom et al,2015:14
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روش پژوهش
روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تبیینی – تحلیلی با ماهیت کاربردی است .روش گردآوری داد ه ها در پژوهش بـه
شیوه کتابخانهای ،اسنادی و میدانی میباشد .بهطوریکه جهت تدوین مبانی نظـری ،شـاخصهای پـژوهش از مطالعـات
کتابخانهای در غالب کتب ،مقاالت ،پایاننامه و پژوهشها اسـتفاده گردیـد .جهـت بـه دسـت آوردن اطالعـات محـدوده
موردپژوهش نیز از روش میدانی با چارچوب مشاهده و پرسشنامه استفادهشده است .بـا توجـه بـه اینکـه جامعـه آمـاری
پژوهش نامحدود میباشد ولی بااینحال بر اساس دادههای برداشتشده بهطور میانگین روزانه از ساعت  10صـبح تـا 10
شب (زمان باز بودن پیاده راه) حدود  50هزار نفر تردد دارند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونـه برابـر بـا  380نفـر
بهدستآمده است .دادههای جمعآوریشده در نرمافزار  SPSSپیاده شده و تجزیهوتحلیل آن صورت پذیرفت .با توجه بـه
چارچوب نظری پژوهش جهت سنجش و ارزیابی اثرات تولیـد فضـاهای بـاهم سـتانی شـهر در هویـت و حـس مکـانی
شهروندان از  5شاخص و  35متغیر استفاده گردید( .جدول  .)1جهت تجزیه تحلیل داده از آمارههای تـی تـک نمونـهای،
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گامبهگام استفاده گردیـد .جهـت سـنجش پایـایی پـژوهش از آلفـای
کرونباخ استفاده گردید است که برای شاخص تنوع فرهنگی  ،0/61برای دلبستگی مکانی  ،0/65بـرای ایمنـی و امنیـت
فضا  ،0/62برای حس خاطرهانگیزی پیاده راه  0/71و برای سرزندگی فضا ضریب آلفای بهدستآمده  0/63میباشد.
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C1
امکان تردد در شبانهروز
ایمنی و امنیت
C2
احساس امنیت کامل در زمان حضور
ایمنی و امنیت
C3
احساس راحتی و عدم مزاحمت دیگران
ایمنی و امنیت
C4
عدم وجود افراد مزاحم ،اراذلواوباش
ایمنی و امنیت
C5
ایمنی و راحتی تردد
ایمنی و امنیت
C6
امکان حضور بانوان
ایمنی و امنیت
C7
نبود مشکل حرکتی و موانع برای همگان
ایمنی و امنیت
C8
روشنایی و نورپردازی فضا جهت سهولت تردد در شب)
ایمنی و امنیت
C9
کیفیت کف سازی برای حرکت
ایمنی و امنیت
D1
یادآوری خاطرات گذشته
خاطرهانگیزی
D2
ایجاد حس تاریخی و هویتی
خاطرهانگیزی
D3
خوانا و قابلتصور بودن محدوده
خاطرهانگیزی
D4
داشتن حس خوب و امکان ماندگاری ذهنی فضا
خاطرهانگیزی
D5
امکان ایجاد لحظات خاطرهانگیز و خوشایند
خاطرهانگیزی
E1
حس ماندن در فضا
سرزندگی فضا
E2
تنوع و پویایی فعالیتها در محور
سرزندگی فضا
E3
وجود محل نشستن و گپ زدن
سرزندگی فضا
E4
تنوع عناصر و مبلمان موجود در مسیر
سرزندگی فضا
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29
30
31
32
33
34
35

سرزندگی فضا
سرزندگی فضا
سرزندگی فضا
سرزندگی فضا
سرزندگی فضا
سرزندگی فضا
سرزندگی فضا

E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

35

وجود محی دوستانه و محلی تالقی افراد
امکان حضور همگان در فضا
تنوع و جذابیت فضا در ساعات مختلف
تراکم و شلوغی جمعیت توأم با آرامش
ظرفیت جذب افراد شهر و رهگذران پیرامون به سمت خود
خوانا و قابلتصور بودن فضا
امکان خرید ،حرکت و مک و توقف در فضا

محدوده موردمطالعه
شهر زنجان با جمعیت بالغبر  430هزار نفر بهعنوان مرکز استان در نیمه شمال غربی کشور واقع گردیـده اسـت .خیابـان
امام شهر زنجان یکی از خیابانهای شرقی -غربی و شریانی شهر زنجان و حاصل طرح توسـعه معـابر دوره پهلـوی اول
میباشد .در اوایل سال  1397مدیریت شهری زنجان علیرغم فشارها و چالشهای زیاد تصـمیم بـر آن گرفـت عملیـات
اجرایی احداث پیاده راه در بخشی از این خیابان که منتهی به سـبزهمیدان قـدیم ،مسـجد جـامع ،بـازار تـاریخی و بافـت
تاریخی شهر زنجان را شروع نموده و نهایتاً پس از کشوقوسهای فراوان پس از  6ماه در سال  1397ایـن پـروژه را بـه
بهرهبرداری رساند .پیاده راه خیابان امام شهر زنجان از حدفاصل میدان انقالب تا سبزهمیدان قدیم بـه طـول حـدود 800
متر احداث گردیده است .این بخش از خیابان امام تاریخیترین محور و بافت شـهر زنجـان اسـت کـه عناصـر هـویتی و
تاریخی متعدد مانند :مسجد جامع ،بازار تاریخی ،مسجد محمد رسولاهلل ،کوچه باشگاه ،مسجد خانم ،سـینما ،سـبزهمیدان،
مسجد سید فتح اله و غیره قرارگرفتهاند.

بحث و یافتهها
نتایج حاصل از یافتههای عمومی پژوهش نشان میدهد که از تعداد مراجعین (پاسخدهندگان)  66درصد مرد و  34درصـد
زن میباشند میانگین سنی پاسخدهندگان  40سال میباشد کـه حـداقل سـن پاسـخدهنده  15و حـداکثر سـن  79سـال
میباشد .از بین ترددکنندگان در محور مزبور  30درصد برای تفریح 28 ،درصد برای توأماً گشتوگذار و خرید و  42درصد
نیز برای کار ( مثل رفتن به بازار ،خرید ،کار بانکی و غیره) تردد دارند .میزان مک و توقف برای کسانی که جهت تفریح و
گشتوگذار در محور مزبور تردد دارند بهطور میانگین  1/5بار رفتوآمد و بهطور زمانی حـدود  46دقیقـه میباشـد .تعـداد
مراجعه در طول هفته برای افرادی که جهت تفریح و گشتوگذار و خرید در محور مزبور تـردد دارنـد برابـر بـا  4/05بـار
میباشد .در جهت بررسی سؤال موفقیت پیاده راه در ارتقا سطح هویت و حس تعلق مکـانی در مراکـز شـهری و فـرض
اثرگذاری و تقویت شاخصهای پیاده راه در افزایش اجتماع مداری و هویت و حس تعلق مکانی بافت مرکـزی از آزمـون
تی تک نمونهای استفاده گردید .نتایج حاصل نشان میدهد که پیاده راه مزبور در شاخصهای موردمطالعـه بـاالتر از حـد
استاندارد تعریفشده بوده و اختالف میانگین شاخصها نزدیک به وضعیت مطلوب میباشد .بهطوریکه در شاخص تنـوع
فرهنگی مقدار بهدستآمده برابر با  ،3/9در دلبستگی مکانی  ،3/8ایمنی و امنیت پیـاده راه  ،4/15حـس خـاطرهانگیزی
 3/85و سرزندگی فضایی برابر با  3/77میباشد که از حد تعریفشده (عدد) بیشتر و نزدیک به حد مطلوب (عدد  )4است.
میانگین مجموع شاخصهای موردبررسی نیز برابر  3/87میباشد .جدول آزمون تی تک نمونهای نشان میدهد حد باال و
پایین شاخصهای موردمطالعه نیز نزدیک به هم بوده و طور نسبی پاسخهای حاصلشده اخـتالف زیـادی بـاهم ندارنـد.
میزان اختالف حد باال و پایین شـاخص تنـوع فرهنگـی  ،0/09دلبسـتگی مکـانی  ،0/07ایمنـی و امنیـت  ،0/04حـس
خاطرهانگیزی  ،0/06سرزندگی فضایی  0/05است .با توجه بـه مقـادیر  Tبهدسـتآمده و سـطح معنـاداری ( Sigیـا p-
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 )valueپایینتر از  0/05فرض پژوهش یعنی اثرگذاری شاخصهای موردمطالعه پیـاده راه در افـزایش اجتمـاع مـداری،
هویت و حس تعلق مکانی بافت مرکزی مورد تأیید قرار میگیرد (جدول .)2
جدول شماره  .2نتایج آزمون تی تک نمونهای هویت و حس تعلق مکانی پیاده راه زنجان
Test Value =3
95% Confidence Interval
Mean
Sig. (2df
t
شاخصها
of the Difference
Difference
)tailed
Upper
Lower
0/9273
0/8306
0/8789
0/000
379
35/724
تنوع فرهنگی
0/8324
0/7536
0/7930
0/000
379
39/574
دلبستگی مکانی
1/1063
1/0645
1/0854
0/000
379
102/127
ایمنی و امنیت
0/8863
0/8200
0/8532
0/000
379
50/586
خاطرهانگیزی
0/7945
0/7414
0/7679
0/000
379
56/831
سرزندگی فضا
0/8952
0/8562
0/8757
0/000
379
88/310
مجموع

جهت بررسی سؤال دوم یعنی چگونگی ارتبا شاخصهای هویتی-مکانی پیاده راه با یکدیگر و فرض همبسـته بـودن و
باهم عملکرد یافتن شاخصها در پیاده راه ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید .نتایج این آزمون نشان میدهد که
غالب شاخصها با یکدیگر همبستگی داشته و افزایش یا کاهش مقدار یک شاخص بر شاخصهای دیگر اثرگذار میباشد.
اثر شاخص تنوع فرهنگی بر دلبستگی مکانی ،ایمنی و امنیـت ،حـس خـاطرهانگیزی فضـا و سـرزندگی فضـا در سـطح
اطمینان  99درصد معنادار میباشد .همننین اثر این شاخص (تنوع فرهنگی) بر مجموع شاخصها با ضریب اطمینـان 99
درصد  0/641با  p-value =0/000بهدستآمده است که نشان از همبستگی نسبتاً مناسـب ایـن شـاخص بـا مجمـوع
شاخصها دارد .نتایج این آزمون نشان میدهد شاخص دلبستگی مکـانی تنهـا بـا شـاخص حـس خـاطرهانگیزی فاقـد
همبستگی بوده و با مابقی شاخصها همبستگی مثبت در سطح اطمینان  95یا  99درصد را دارا میباشد .این آمـار نشـان
میدهد شاخص دلبستگی مکانی با مجموع شاخصها با ضریب ( pپیرسون) برابر با  0/662در سطح اطمینان  99درصد
همبستگی نسبتاً قوی است .بررسی همبستگی شاخص ایمنی و امنیت فضای پیاده راه با سایر شـاخصها نشـان میدهـد
این شاخص با سایر شاخصها در سطح اطمینان  99درصد همبستگی مثبت داشـته و بـا مجمـوع شـاخصها بـا ضـریب
پیرسون  0/613و سطح اطمینان  99درصد ( )p-value=0/000همبستگی متوس رو به باال را دارد.
بررسی همبستگی شاخص حس خاطرهانگیزی فضا با شاخصهای دیگر نشان میدهد بهجز شاخص دلبستگی مکانی ،با
بقیه شاخصها در سطح اطمینان  99درصد همبستگی مثبت را دارا میباشد .این شاخص با مجموع شـاخصها در سـطح
اطمینان  99درصد با ضریب پیرسون  0/499همبستگی مثبت و متوس را دارد .و درنهایت شـاخص سـرزندگی فضـا بـا
شاخصهای دیگر در سطح اطمینان  99یا  95درصد دارای همبستگی مثبت و معنادار میباشد .این شـاخص بـا مجمـوع
شاخصها با ضریب پیرسون  0/421و سطح اطمینان  99درصد همبستگی مثبت و تقریباً متوسـ را دارا میباشـد .نتـایج
کلی نشان میدهد که شاخصها عمدتاً با یکدیگر دارای همبستگی مثبت بوده و با ضمن اثرگذار بودن بر یکـدیگر بـاهم
عملکرد یافتهاند .بنابراین فرض همبستگی شاخصها با یکدیگر و اثرگذاری و عملکرد باهم شـاخصها مـورد تأییـد قـرار
میگیرد (جدول .)3
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شاخصها
تنوع فرهنگی

دلبستگی مکانی

ایمنی و امنیت

خاطرهانگیزی

سرزندگی فضا

مجموع
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جدول شماره  .3ارزیابی همبستگی و ارتباط و عملکرد شاخصها با یکدیگر در آماره پیرسون
مجموع
سرزندگی فضا
خاطرهانگیزی
ایمنی و امنیت
دلبستگی مکانی
تنوع فرهنگی
آماره
Pearson
1
)**(0/641
)**(0/243
)**(0/169
)**( 0/199
)**( 0/180
Correlation
)Sig. (2-tailed
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000
0
N
382
380
380
380
380
380
Pearson
0/016
1
)**(0/662
)*(0/117
)**( 0/612
)**(0/180
Correlation
)Sig. (2-tailed
0/000
0/023
0/755
0/000
0
0/000
N
380
380
380
380
380
380
Pearson
1
)**( 0/613
)**(0/266
)**( 0/276
)**( 0/612
)**(0/199
Correlation
)Sig. (2-tailed
0/000
0/000
0/000
0
0/000
0/000
N
380
380
380
380
380
380
Pearson
1
0/016
)**( 0/495
)**(0/158
)**( 0/276
)**( 0/169
Correlation
)Sig. (2-tailed
0/000
0/002
0
0/000
0/755
0/001
N
380
380
380
380
380
380
Pearson
1
)**( 0/421
)**( 0/158
)**( 0/266
)*( 0/117
)**( 0/243
Correlation
)Sig. (2-tailed
0/000
0
0/002
0/000
0/023
0/000
N
380
380
380
380
380
380
Pearson
1
)**( 0/421
)**( 0/495
)**( 0/613
)**(0/662
)**(0/641
Correlation
)Sig. (2-tailed
.
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
N
380
380
380
380
380
380
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

در پاسخ به سؤال سوم پژوهش یعنی میزان سهم و اثر شاخصها بر یکدیگر جهت تبیین هویت و حس تعلق مکـانی بـه
پیاده راه شهر زنجان و فرض متفاوت بودن سهم و اثرگذاری شاخصها بر هویت و حس تعلق مکانی از آمـاره رگرسـیون
چند متغیره گامبهگام استفاده گردید .آماره رگرسیون این امکان را فراهم میکند تا سهم هـر یـک از متغیرهـای مسـتقل
(تنوع فرهنگی ،دلبستگی مکانی ،ایمنی و امنیت ،حس خاطرهانگیزی ،سرزندگی فضایی) را بر متغیـر وابسـته (هویـت و
حس تعلق مکانی) را تبیین نماید.
بر اساس جدول  4نتایج حاصل از بهکارگیری رگرسیون چند متغیره گامبهگام نشـان میدهـد همبسـتگی متغیـر وابسـته
هویت و حس تعلق مکانی در یک ترکیب خطی با متغیرهای مستقل  5گانه برابر بـا  1/000میباشـد .همننـین ضـریب
تعیین حاصلشده برابر با  1/000و ضریب تعیین تعدیلیافته نیز برابر با  1/000میباشد .این بدان معنی اسـت درمجمـوع
 100درصد واریانس متغیر وابسته هویت و حس تعلق مکانی از طریق متغیرهای مستقل  5گانه تبیین و توجیه شده و بـر
روی آن اثرگذار بوده است (جدول  .)4همننین نتایج آزمون آنوا ( )ANOVAپیوست شده بـه رگرسـیون چنـد متغیـره
نشان میدهد ضرایب تعیین ( )R2بهدستآمده با توجه به مقدار  Fو سـطح معنـاداری  Sig=0/000بـه لحـاظ آمـاری
معنادار است (جدول .)5
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جدول شماره  .4نتایج رگرسیون چند متغیره گامبهگام ارزیابی تأثیر متغیرهای  5گانه بر متغیر هویت و حس تعلق مکانی پیاده راه
Model

1
2
3
4
5

R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error
of the Estimate

)0/662 (a
)0/848 (b
)0/938 (c
)0/987 (d
)1/000(e

0/439
0/719
0/880
0/973
1/000

0/437
0/716
0/879
0/973
0/000

0/14503
0/10270
0/06729
0/03180
0/0000

R Square
Change

0/439
0/281
0/161
0/093
0/027

Change Statistics
df2 df1 F Change

295/273
376/822
502/205
1308/764
.

1
1
1
1
1

378
377
376
375
374

Sig.F
Change

0/000
0/000
0/000
0/000
.

جدول شماره  .5نتایج آزمون آنوا () )ANOVA(eدر رگرسیون چند متغیره گامبهگام و تبیین سطح معناداری ضریب تعیین
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Regression
1
6/210
1
6/210
295/273
(a)0/000
Residual
7/950
379
0/021
Total
14/161
379
Regression
2
10/185
2
5/092
482/833
(b)0/000
Residual
3/976
377
0/011
Total
14/161
379
Regression
3
12/459
3
4/153
972/227
(c)0/000
Residual
1/702
376
0/005
Total
14/161
379
Regression
4
13/782
4
3/445
3407/762
(d)0/000
Residual
0/379
375
0/001
Total
14/161
379
Regression
5
14/161
5
2/832
.
). (e
Residual
0/000
374
0/000
Total
14/161
379
a Predictors: (Constant), B
b Predictors: (Constant), B, A
c Predictors: (Constant), B, A, D
d Predictors: (Constant), B, A, D, E
e Predictors: (Constant), B, A, D, E, C
f Dependent Variable: ABCDE

نتایج حاصل در جدول  6نشان میدهد ضریب رگرسیون ( )Bتمام متغیرهای مستقل (تنوع فرهنگی ،دلبستگی مکـانی،
ایمنی و امنیت ،حس خاطرهانگیزی ،سرزندگی فضایی) 0/20 ،میباشد که نشان میدهد بهصـورت اسـتاندارد نشـده هـر
متغیر به میزان  20درصد بر متغیر وابسته (هویت و حس تعلق مکـانی) تأثیرگـذار میباشـند .بررسـی ضـریب رگرسـیون
استانداردشده ( )Betaیا اثر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته هویت و حس تعلق مکانی نشـان میدهـد متغیـر
دلبستگی مکانی با  40(0/404درصد) ،تنوع فرهنگی بـا (0/496حـدود  50درصـد) ،حـس خـاطرهانگیزی بـا 34(0/340
درصد) ،سرزندگی فضایی پیاده راه با  27(0/273درصد) و ایمنی و امنیت مسیر با  21(0/214درصد) برآورد شده است .لذا
با توجه به مشخص شدن تأثیر و سهم هر یک از متغیرهای  5گانه بر متغیر هویت و حس تعلـق مکـانی فزاینـده بـودن
سهم و اثرگذاری شاخصها بر هویت و حس تعلق مکانی تأیید میگردد.
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جدول شماره  .6ضریب تأثیر استاندارد نشده و استانداردشده (خالص) متغیرهای  5گانه بر متغیر هویت و حس تعلق مکانی پیاده راه
Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF

Sig.

Correlations
Part

Partial

Zeroorder

1/000

1/000

0/662

0/662

0/662

1/034
1/034

0/967
0/967

0/556
0/530

0/724
0/707

0/662
0/641

1/034
1/064
1/030

0/967
0/940
0/971

0/562
0/455
0/401

0/851
0/795
0/756

0/662
0/641
0/495

1/051
1/069
1/059
1/045

0/952
0/935
0/944
0/957

0/518
0/475
0/344
0/306

0/954
0/945
0/903
0/882

0/662
0/641
0/495
0/421

1/656
1/070
1/033
1/104
1/716

0/604
0/934
0/938
0/906
0/583

0/314
0/480
0/329
0/259
0/164

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/662
.641
.495
.421
.613

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
.
.
.
.
.
.

t

36/202
17/184
31/980
20/366
19/412
21/045
31/413
25/419
22/410
13/741
61/356
56/183
40/737
36/177
.
.
.
.
.
.

Standardized
Coefficients
Beta

0/662
0/565
0/539
0/571
0/469
0/407
0/531
0/491
0/354
0/312
0/404
0/496
0/340
0/273
0/214

Model

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
)(Constant
2/633
0/073
B
0/328
0/019
)(Constant
1/973
0/062
B
0/280
0/014
A
0/217
0/011
)(Constant
1/150
0/055
B
0/283
0/009
A
0/189
0/007
D
0/239
0/011
)(Constant
0/444
0/032
B
0/263
0/004
A
0/198
0/004
D
0/208
0/005
E
0/229
0/006
)(Constant
3/295
0/000
B
200
0/000
A
200
0/000
D
200
0/000
E
200
0/000
C
200
0/000
a Dependent Variable: ABCDE

در کلیت یافتههای حاصلشده نشان میدهد:
 شاخصهای تنوع فرهنگی ،دلبستگی مکانی ،ایمنی و امنیت ،حس خاطرهانگیزی و سرزندگی فضایی پیاده راه امام
شهر زنجان از حد متوس باالتر بوده و نزدیک به حد مطلوب میباشـد .میـانگین مجمـوع شـاخصها حـدود 3/9
میباشد که از حد استاندارد تعیینشده ( )3باالتر بوده و نزدیک به حد مطلوب ( )4است.
 شاخصهای ارزیابیشده با همدیگر دارای ارتبا معنادار بوده و همبستگی با جهت مثبت باهم داشـته و پیوسـته بـا
یکدیگر عملکرد مییابند .کاهش یا افزایش میزان یک شاخص بر دیگر شاخصها اثرگذار میباشد.
 بر اساس نتایج آزمون پیرسون شاخصهای سنجش هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه شهر زنجـان در سـطح
اطمینان  99و  95درصد بر یکدیگر اثرگذار میباشند .شاخصها درمجموع دارای همبسـتگی متوسـ و مثبـت بـر
یکدیگری میباشند بهطور میانگین شاخصها درمجموع دارای ضریب پیرسون  0/566با سطح اطمینان  99درصـد
همبستگی دارند.
 بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره گامبهگام شاخصهای  5گانه بر یکـدیگر اثرگـذار بـوده و هرکـدام بـر
متغیر وابسته هویت و حس تعلق مکانی اثر تفاوتی دارند .مقدار ضریب تعیین بهدستآمده  1/000میباشد که نشان
میدهد متغیرهای مستقل  5گانه  100درصد متغیر وابسته هویت و حس تعلق مکانی را پوشش میدهند.
 میزان سهم و اثر هر متغیر بر متغیر وابسته (هویت و حس تعلق مکانی) بر اساس ضریب استاندارد نشده مشابه هـم
میباشد ( 20درصد) .ولی بر اساس ضریب استانداردشده خالص (مستقیم و واقعی) متفاوت از همـدیگر بـوده و هـر
یک از متغیرهای  5گانه تأثیر متفاوتی بر متغیر وابسته هویت و حس تعلق مکانی دارد.
 تأثیر متغیرهای دلبستگی مکانی و هویت فرهنگی بر هویت و حس تعلق مکانی بیشتر است و میزان تأثیر ایـن دو
متغیر بیش از  40درصد میباشد.
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 شاخصهای  5گانه هویت و حس تعلق مکانی با توجه به باال بـودن ضـریب میـانگین ،ارتبـا و اثرگـذاری آنهـا
توانستهاند اثر محرك بر پیاده را داشته و حس بودن در فضا و تعلق داشتن به آن را باالتر ببرند.
 باال بودن میانگین شاخصهای بررسیشده نشان میدهد پیاده را با عملکرد فزاینده خـود توانسـته اسـت در جـذب
شهروندان بهسوی خود مؤثر عمل نموده و فضای کالبدی مرکز شهر را تحرك ببخشد.
 با توجه به میانگین دفعات مراجعه شهروندان ( 4/05بار در هفته) و دالیل حضور در فضای پیاده راهـی ( 58درصـد
گردش و خرید) و همننین میزان مک و توقف در مسیر پیاده راه (میانگین  46دقیقه) بافت و فضای کالبدی مرکز
شهر را تقویت و حس هویت و تعلق مکانی مرکز شهر را ارتقا بخشیده است.
نتیجهگیری
به دنبال زیر سؤال رفتن اثرات مدرنیسم در کنترل ساختاری شهر ،نقش آن در تضعیف و از بین بردن هویـت فرهنگـی و
تاریخی شهرها ،و به وجود آمدن تراکمهای مختلف اخالقی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ،فرهنگی ،الگوی بازگشت با اصـل
معاصر سازی شهری ،ادبیات رایج علوم مختلف در حوزههای مختلف جغرافیا ،علوم اجتماعی ،جامعهشناسـی ،برنامـهریزی
شهری ،شهرسازی ،مدیریت شهری و حتی روانشناسی گردید .یکی از الگوهای پیشنهادی ،ایجاد فضاهایی بود که بتوانـد
رواب اجتماعی شهروندان را در کالبد سازمانیافته تقویت کند .ازجمله این فضاها ،ایجاد و تغییر فضـاهای خطـی خـودرو
محور و متراکم موجود به فضای خطی اجتماعمحور بود .پیاده راههای شهری ازجمله این فضاهایی خطی بودند کـه ابتـدا
در سیدنی استرالیا شکل و سپس به سایر شهرهای جهان و با تأخیر به شهرهای ایران رسوخ کرد .پژوهش حاضر سعی بر
آن دا شت که به بررسی اثرات ایجاد پیاده راه در بافـت مرکـزی شـهری در ارتقـا سـطح هویـت و حـس تعلـق مکـانی
شهروندان بپردازد .نتایج پژوهش نشان داد که پیاده راههای شهری در مقیاس عام و پیـاده راه شـهر زنجـان در مقیـاس
خاص ،بهویژه پیاده راههای واقع در بافت مرکزی و تاریخی شهر علیرغم داشـتن چالشهـا و مشـکالت توانسـته اسـت
اندکی تراکم فیزیکی و خودرویی شهر را کاهش داده و بهجای آن تراکم رواب اجتماعی را ارتقـا بخشـد .پیـاده راههـای
توانستهاند با اثرگذاری اجتماعی در جذب جمعیت بهسوی خود نقش داشته و با ایجاد فضای آرامشبخش در کنار عناصـر
و المانهای تاریخی مرکز تنفسی را در قلب شهر ایجاد نمایند .پیاده راهها بافت مرکـزی شـهری بـا بیـدار کـردن حـس
نوستالژی تاریخ و هویت گذشته شهر در فضای عاری از خودرو هویت و حس تعلق به مکان را افزایش داده و تعدد حضور
پیاده شهروندان در فضای را توسعه بخشیده و ماندگاری فضا در مقیاس اجتماعی را تثبیت بخشند .نتـایج مطالعـه مزبـور
نشان داد که اثر شاخصهای مطالعه شده پیاده راه شهر زنجان به لحاظ کیفـی و کمـی فزاینـده بـوده و توانسـته اسـت
ظرفیت کششی فضای تنفس گاهی بافت مرکزی شهر ارتقا دهد .باوجود تأثیرگذاری متفاوت شاخصهای مطالعـه شـده
هویت و حس تعلق مکانی پیاده راه شهر زنجان ،همه شاخصها در ارتبا باهم در توسعه هویتی و حس مکانی پیـاده راه
اثرگذار بودهاند .همبستگی شاخصها با یکدیگر عمدتاً مثبت بوده و شاخصها در کلیت همبستگی باالی  50درصـد را در
ارتقا سطح هویت و حس تعلق مکانی دارند .بررسی مطالعات پیشین در حوزه پیاده راه و تطبیق آن بامطالعه حاضر نشان
میدهد عمدتاً پیاده راهها اثرگذاری مؤثری بر فضای کالبدی و اجتماعی شهر دارند .بهعنوانمثال در مطالعه قربان پـور از
پیاده راه شهر رشت بهروشهای تقویت سرزندگی محور اشارهشده و راهبردهای مشخص ارائهشده است در مطالعه حاضر
نیز موضوع سرزندگی فضا یکی از شاخصهای موردمطالعه بوده است که اثرگذار بر تقویت هویت و حـس تعلـق مکـانی
است .برخالف مطالعه میرنجف موسوی از پیاده راه دبیری تبریز عدم وجود رابطه معنادار بین سرمایه اجتمـاعی و کیفیـت
پیاده راه ،در مطالعه حاضر بر وجود ارتبا معنادار بین شـاخصهای مختلـف هویـت و حـس تعلـق مکـانی در پیـاده راه
پرداختهشده و تأیید گردیده است .بهمانند مطالعه زنگنه شهرکی و همکاران از پیاده راه خیام شهر ارومیه مبنی بر مناسـب
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بودن تعامالت اجتماعی ،هویت شهروندی در پیاده راه ،مطالعه حاضر نیز به نتایج مشـابهی دسـتیافته اسـت .در مطالعـه
حاتمی و ذاکر حقیقی از تأثیرگذاری رواب و کنش اجتماعی در ارتقا کیفیت محیطی پیاده راه بوعلی شهر همدان ،مطالعه
حاضر نیز به این نتیجه دستیافت کنش و رواب اجتماعی در پیاده راه شهر زنجان بـاالتر از حـد متوسـ بـوده و ارتقـا
هویت و حس مکانی بافت مرکزی را سببساز گردیده است .در کلیت غالب پژوهشهای پیاده راهی در شهرهای کشـور
به نقش سازنده و اثرگذار فضای پیاده راه در ارتقا کیفیت محیطی پرداختـه و بـه نقـش آن در توسـعه روابـ اجتمـاعی
اشارهکردهاند  .مطالعه حاضر نیز به نقش و اثرات احداث پیاده راه خیابان امام شهر زنجان در ارتقـا هویـت و حـس تعلـق
مکانی بافت مرکزی شهر پرداخته بود.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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