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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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 تولید فضاهای پیاده راهی و پایداری هویت و حس مکانی شهروندان

 پیاده راه خیابان امام شهر زنجان مطالعه موردی:
 

 ، تهران، ایرانفرهنگیان ، دانشگاهیزی شهریرجغرافیا و برنامه استادیار - 1اسماعیل دویران

 ، تهران، ایرانفرهنگیان دانشگاه، علوم اجتماعی استادیار - احمدی ینحس

 
 05/11/1399تاریخ پذیرش:                                                   10/07/1399تاریخ دریافت: 

 
 چکیده
ده جتماعی شهرها محسوب شـمرکز تنفس کالبدی و ا عنوانبها شهری واقع در بافت مرکزی شهره هایراهپیاده 

هیـت اتحلیلـی بـا م -مکانی متعددی در توسعه پایدار شهر دارند. پژوهش حاضر به شیوه تبیینی–و اثرات هویتی 

افـت ی شـهروندان در بهویت و حس مکـان حفظشهری در ارتقا  و  هایراهایجاد پیاده  اثراتکاربردی به بررسی 

میـدانی و  صـورتبه هـادادههر با نمونه موردی پیاده راه امام شـهر زنجـان پرداختـه اسـت. گـردآوری مرکزی ش

ده و با استفاده از آزمون آمـاری تـی پیاده ش SPSS افزارنرمدر  شدهگردآوریی هادادهبوده است که  ایکتابخانه

صـورت پـذیرفت.  هـاداده وتحلیلیـهتجز گامبـهگام، همبستگی پیرسون و رگرسـیون چنـد متغیـره اینمونهتک 

مکـانی،  بسـتگیدلشاخص اصـلی تنـوع فرهنگـی،  5سنجش هویت و حس تعلق مکانی رد غالب  هایشاخص

 هایشـاخصسـطح  دهـدمی. نتایج حاصـل نشـان باشدمیو سرزندگی فضا  انگیزیخاطره حس ایمنی و امنیت،

حـد مطلـوب  نزدیک به وجان از حد استاندارد باال بوده هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه شهر زن ایجادکننده

و متوس  داشـته و  دیگر همبستگی با جهت مثبتباهمهویت و حس تعلق مکانی  هایشاخص. همننین باشدمی

شـده ندر ضـریب رگرسـیونی اسـتاندارد  هاشاخصاز  هرکدام. میزان اثر اندیافتهدیگر عملکرد باهمپیوسته  طوربه

 موردبررسی هایشاخص. اثر باشندمیمستقیم و خالص( متفاوت از هم ) استانداردشدهریب تعیین مشابه ولی در ض

مـاعی را اودات اجتبر هویت و حس تعلق مکانی منجر به تعدد میزان و زمان حضور در فضای پیاده راه شده و مـر

 توسعه داده است.

 

 .زنجان شهر مکانی، تعلق حس هویت، راه، پیاده واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ساسـی بـه مکـان و رابطـه اح ایویژهو روانشناسی محیطی توجه  شناسیجامعهاخیر در حوزه دانش جغرافیا،  هایدههدر 

اسـت و بسـیاری وقـایع زنـدگی وی  شدهخلق(. انسان برای راه رفتن 66: 1394گلرخ و پاکزاد،) استانسان با مکان شده 

 ازحـدبیشجوم ی که شهرها با هاین حقیقت حتی در دوران دهد ومییگران رخ اعم از کوچ و بزرگ، با راه رفتن در میان د

شهری، افزایش وسیله  رویهبی (. فشار تمرکزگرایانه، توسعه130: 1394نصیری،) است انکارناپذیر اندگشتهخودروها مواجه 

افتـادگی کمـی و کیفـی  منجـر بـه محیطیزیسـتزوال  درنتیجـهبافت مرکـزی شـهر و  ویژهبهنقلیه و تراکم خودرویی 

تـداوم  هری داده اسـت.ابعاد زندگی اجتماعی جای خود را به قلمرو خودرویی در فضای شـ مرکزی شهر شده و هایبافت

 کـهطوریبه(. 7: 1391کریمی مشاور و نگـین تـاجی،) استچنین روندی منجر به افت حیات مدنی و تمدن شهری شده 

 نبـوه و متـراکمتنفسی و سرزندگی شهر ایجـاد کننـد محلـی بـرای هجـوم امرکزی شهری بجای اینکه نقش  هایبافت

راحـی و ط ریزیبرنامـه . سلطه تدریجی حرکت سواره بر فضاها و معابر شـهری،انددادهخودرویی در فضای غالب تجاری 

فضـاهای  و فرهنگـیاجتماعی  هایجاذبهو  هاارزشاز  درنتیجهو  دور ساختهشهری را از مقیاس و نیازهای انسانی پیاده، 

با تعامـل اجتمـاعی در  توأم بخشآرامشاین شرای  ایجاد فضای  (.176: 1395و همکاران،  پوراحمد) استشهری کاسته 

اخته سـهری ضروری شایجاد پویایی و سرزندگی  باهدفمرکز شهر اساسی کرده و حضور در فضا و فعالیت مردم در آنجا 

یشـتر بـه بحـ  بیکی از عناصر مکانی بافت مرکزی شهر، توجه  و دهه اخیر(. بدین ترتیب در دSci,2014:363است )

و  دهندهشـکلعامـل  تریناصـلی(. و Lamiquiz,2015:149) بـودهشـهری  غیر پایـداریو مقابله با ادامه  رویپیاده

در  ثرمـؤز فضـاهای ا(. یکـی 40: 1397تشکری و مهربـانی،) استفضای شهری انسان و حضور وی در آن  کنندهتعریف

ابزار  عنوانبهاخیر در کشور  هایدههشهری است که در  هایراهشهری پیاده  محوریاجتماعو توسعه انسان و  دهیشکل

مرکزی و پرترافیـک  هایمکاندر  ویژهبهمکانی  بستگیدلاجتماعی سازی، توسعه سرمایه اجتماعی، ایجاد حس تعلق و 

در فضـای متـراکم فعـالیتی و  شـدهاحاطهمحـور تنفسـی  عنوانبـهشهری  مرکزی هایراهاست. پیاده  شدهشناختهشهر 

اجتمـاعی را  هایشبکه ترافیکی شهر ضمن ایجاد فضای آرام، هویت بافت مرکزی شهر را نیز احیا کرده و توسعه رواب  و

 سازسبب محیطیستزی، در پی خواهد داشت. همین امر در کنار بسیاری از مزایای دیگر همنون: احیا  کالبدی، اقتصادی

 ایجاد و توسعه مسیرهای پیاده راهی در مراکز شهری ایران گردیده است.

 باوجوددر مرکز شهر زنجان است که  شدهاحداث هایراهیکی از پیاده  عنوانبهخیابان امام شهر زنجان  حدفاصلپیاده راه 

 باگذشـت. شـودمیمرکزی شهر زنجان شـناخته  محور شهری بافت تریناجتماعی عنوانبهمسائل و مقاومت بسیار امروز 

اثرات اجتماعی پیاده راه مزبور سنجیده شده و نقش این پیاده  ماه از احداث پیاده راه مزبور ضرورت بر این بود که 9حدود 

و عـام  طوربـهشهری  هایراهراه در ایجاد هویت و حس تعلق مکانی ارزیابی گردد. پژوهش حاضر به نقش و اثرات پیاده 

پـژوهش  سـؤال خاص در ارتقا  سطح هویت و حس تعلق مکانی پرداخته اسـت. طوربه پیاده راه خیابان امام شهر زنجان

شهری تا چه حد در ارتقا  سطح هویت و حس تعلق مکانی در مراکز شهری موفق عمل  هایراهحاضر این است که پیاده 

را در عملکرد فضایی شهر زنجـان  مؤثرمکانی -نسته است اثر هویتینموده است؟ آیا پیاده راه خیابان امام شهر زنجان توا

؟ سـهم و اندیافتهعملکرد  باهماز هم بوده و  متأثرحس تعلق مکانی  دهندهتوسعههویت زا و  هایشاخصداشته باشد؟ آیا 

تبیـین یافتـه  هـافرضمزبور در قالب ایـن  هایسؤالبه  پاسخگویی بر هویت و حس تعلق مکانی چگونه است؟ هاآناثر 

مکانی پیاده راه خیابان امام در ظرفیت تعدد و توالی جذب شهروندان و اجتماع مداری مرکـز  –هویتی  هایشاخصاست: 

 هایشـاخصاینکـه  دوم شهر نقش داشته و هویت و حس تعلق مکانی کالبد بافت مرکزی شهر را تقویت نمـوده اسـت.

از همـدیگر  تأثیرگـذارزنجان با یکدیگر همبسته و عملکرد یافته و در ارتبـا  و مکانی پیاده راه خیابان امام شهر  -هویتی

متفـاوت  هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه امـام شـهر زنجـان هایشاخص. و سوم اینکه سهم و اثرگذاری باشندمی



 31                                                    ...  شهروندان مکانی حس و هویت پایداری و راهی پیاده فضاهای تولید /احمدیو  دویران

 50راه شـهری بـیش از که در موضوع پیـاده  دهدمیاطالعاتی و پژوهشی کشور نشان  هایبانکمطالعه و بررسی  است.

توسـ   عمـدتاًپـیش آغـاز و  سـال 10کارشناسی ارشد و رساله دکتری نگارش یافتـه اسـت کـه شـروع آن از  نامهپایان

 دهـدمیدکتری نشان  هایرسالهو  اینامهپایان هایپژوهششهرسازی و جغرافیا صورت پذیرفته است. بررسی  هایرشته

. بررسـی گیـردبرمیرا در  هـاپژوهشدرصـد  70سال اخیر بوده کـه بـیش از  5 صورت گرفته در هایپژوهش عمدتاًکه 

 نامـهپایان مانندبهشهری  هایراهدر موضوع پیاده  دهدمیاطالعاتی مقاالت علمی و پژوهشی نشان  هایپایگاهو  هابانک

غرافیـا، هنـر و معمـاری ج هایرشـتهتوسـ   عمـدتاًپژوهشی نگارش یافته اسـت کـه  -مقاله علمی 50و رساله بیش از 

سال اخیر بـه  5درصد در  70که بیش از  دهدمیاطالعاتی مقاالت کشور نشان  هایبانکاز  هایبررسیاست.  یافتهانجام

سال اخیر در حوزه موضوعی پیاده را هـای شـهری و ارتبـا  آن بـا مسـائل  5 هایپژوهش ازجملهاست.  درآمدهنگارش 

 به موارد زیر اشاره کرد: انتومیاجتماعی و مکانی  -هویتی

حضـرت معصـومه )س( بـا  حـرم یمذهب هایراه  ادهیپ یابیارز هایشاخصل یتحل( در پژوهشی با عنوان 1398کمیلی ) 

دیـد بـه  آینـی، مراسـم و ایمنی، بهداشت حلیلی با در نظر گرفتن متغیرهای خدمات،ت -استفاده از روش تحقیق توصیفی

 هـایراه  ادهیـموجـود در پ هایشـاخص بنـدیطبقهف و یتوص، نما و منظر ضمن ذهنیت م،به حر نزدیکی ،خوانایی حرم،

 تـاً دریو نها یابیـارز هایشـاخصهر محـور بـر اسـاس  بندیاولویتو  یازدهیبه حرم حضرت معصومه )س(، امت یمنته

 .ه اسـتت معصـومه )س( بـودرم حضـراه تشرف زائران به حـر ادهیپ ترینمناسب عنوانبهابان ارم یر گرفتن خت قرایاولو

 هـایبافتبر شـهروندان در  هاراهاده یپ یرات اجتماعیتأث یابیارز( در پژوهشی با عنوان 1397زنگنه شهرکی و همکاران )

عـدالت  هایاخصشـتفاده از ( به روش ارزیابی پس از اجرا با اسهیشهر اروم یام جنوبیاده راه خی: پیمورد مطالعه) یمیقد

 یادیا و موانع ز، با کمبودهینوبجام یاده راه خیند که پیافتدستبه این نتیجه  تیو امن یمنیو ا یاجتماع هسرمای، یاجتماع

 دارد. یمناسـب نسـبتاًت یو مشـارکت شـهروندان وضـع یت شهروندی، هویتعامالت اجتماع هایشاخصمواجه است، اما 

 .ن مثبت استبر شهروندا یعامالت اجتماعت یرکت و ارتقامشا زمینهام در یاده راه خیپ یرات اجتماعی، تأثدیگرعبارتبه

از فضـا  کنندگاناسـتفاده یبر رواب  اجتماع ی  شهریت محیفیک تأثیر یابیارزدر مقاله با عنوان  (1396) حقیقیحاتمی و 

ی، کیفیـت در پژوهش کاربردی خود با اسـتفاده از متغیرهـای دسترسـ (نا شهر همدانیس یاده راه بوعلی: پی)مطالعه مورد

  است کـه یت محیفین کیاعرصه همگانی، سرزندگی، ایمنی و امنیت، دید بصری و مشارکت، این نتیجه حاصل شد که 

ت باع  ارتقا  سطح و بهبود یفین کی. و ارتقا  و بهبود اشودمیدر آن  یجاد کنش اجتماعیفرد در فضا و ا یباع  ماندگار

 شـدهارائهدر فضـا  یطیت محیفیش کین پژوهش در جهت افزایا یشنهادهایل پین دلیدر فضاست به هم یرواب  اجتماع

بـه  لیـدر شـهر اردب اده راهیدر احداث پ یت اجتماعیت امنیوضع( در پژوهشی با موضوع 1395یزدانی و همکاران ) .است

و  زیسـتمحی ی، گانه پارکینگ و تردد خودرو، روشنایی، خدمات شـهر 9تحلیلی با استفاده از معیارهای  -شیوه توصیفی

در ند کـه یافتدسـت نتیجـهو محیطی بـه ایـن  ادراکیمعابر، مسائل اجتماعی و فرهنگی، اوقات فراغت و تفریح و عوامل 

ن سن و یهمننو  خواهد بود یت نامناسبیدر وضع یت اجتماعیامن ازنظراده راه ین پیاده راه در محدوده، ایصورت احداث پ

 یارهـاینکـه در خصـوص معیبوده است. و ا تأثیرگذاراده راه، یت پیفیاز ک هاآنبرداشت سطح سواد افراد مورد پرسش، در 

 یارهـایاده راه را معیـت پیـفیانس کیـدرصد وار 1/85ون چندگانه نشان داد که حدود یاده راه رگرسیت پیفیدر ک تأثیرگذار

 032/0بـا  یار اقتصـادیـدر رتبـه اول و مع درصد اثر 8/68با  یکه خدمات شهر ایگونهبه. کنندمین ییق تبیتحق گانهنه

در پـژوهش خـود بـا موضـوع  (1394موسـوی و همکـاران ) .ق قرار گرفتندیتحق گانهنه یارهایدرصد اثر در رتبه آخر مع

تحلیلی و همبستگی با استفاده از دو متغیر  -سرمایه اجتماعی و پیاده راه تربیت شهر تبریز در غالب روش تحقیق توصیفی

ت یـفیت کیـبا تقو توانمیان داشت که یقاطع ب صورتبه تواننمیند که یافتدستو شبکه اجتماعی به این نتیجه اعتماد 

ک به معنادار بـودن یا نزدیو  ی، اما به سبب معناداریافتدست یه اجتماعیش سرمایت و افزایبه تقو یشهر هایراه ادهیپ
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ر تحقـق یشر  انکارناپـذ یه اجتماعیسرما یاشت توجه به مفهوم ذهنان دیب توانمی یه اجتماعیسرما هایمؤلفهاز  یبرخ

( در 2012) الـدینی و اوکتـایجالل. باشـدمی یشبرد تعامالت اجتمـاعیت آن جهت پیفیت کیراه و تقو ادهیپ ینیمفهوم ع

زمان وقـوع و  ها،های اجتماعی، فعالیتپرداخته و گروه وتحلیل وضعیت سرزندگیمطالعه خود روی شهر قبرس به تجزیه

دهد سرزندگی خیابان پاالمیس قبرس باالتر اند. نتایج نشان میزمان سرزنده بودن خیابان در طول روز باهم مقایسه کرده

 روی در کره جنـوبیای با عنوان دسترسی شهروندان به محی  پیاده( در مقاله2018) دئوك کانگ چانک  از کیرنیا است.

ها چند سطحی بر اثرات ساماندهی خیابان بر تحرك عابران پیاده اشاره داشته و اثرات فعالیتبا استفاده از مدل رگرسیونی 

( در پژوهشـی بـا عنـوان شـهر 2019) هند یاسین کند.و کاربری درحرکت پیاده و جذب آنان به سمت خود را بررسی می

های مختلـف جهـانی لفیقی با برسی تجربهقابل زندگی رویکردی برای عابر پیاده از طریق شهرسازی تاکتیکی با ادبیات ت

کـه طوریدهـد بهروی در مرکز شهری ارائه میهایی را برای جذب پیادهبرای تلفیق زیست پذیری و پیاده مداری تاکتیک

توان زنده ماندن کل شهر را احیا کرده و توسعه پایدار شهری را تسریع بخشید. پاول سازی هسته مرکزی شهر میبا جوان

روی ارتبـا  دارد؟ روی بـا تغییـر رفتـار پیـادهدر پژوهشی با عنوان چگونه تغییر قابلیت پیاده (2020) ا و فلیپ مائوراکامبر

روی با استفاده از روش تحلیلی به بررسـی اثـرات مداخلـه در بافـت اثرات بهبود خیابان در حجم عابر پیاده و تجربه پیاده

یافتند که نتایج حاکی از آن اسـت کـه مقیـاس پرداخته و به این نتیجه دستروی مرکزی شهر لیسبون جهت ترویج پیاده

روی است. به این معنا، مداخالت محیطی عامل مهمی در تأثیرگذاری بر رفتار پیادهتغییرپذیری متغیرهای مداخالت زیست

راه رفتن مـؤثر نباشـد. امـا در تر ممکن است در بهبود تجربه راه رفتن مؤثر باشد اما در افزایش فعالیت در مقیاس کوچک

 خواهد شد. رویکلیت موجب بهبود پیاده

 

 مبانی نظری
 که شده مشتق "یکسان و مشابه"یعنی Idem از و دارد "Identitas" التین در زبان ریشه "Identity" یا هویت واژه

 بـا که است تمایز ایمعن به آن دوم معنای است، مطلق تشابه مفهوم آن بیانگر معنای اولین .است اصلی معنای دو دارای

میـان افـراد، دو  زمـانهم طوربه هویتدر واقع  (.Connoly,2002:14) گیردمی فرض را تداوم و سازگاری زمان مرور

و  یرددر دو سطح ف یرهمان معنادا هویت، مفهوم شباهت و از طرف دیگر تفاوت. طرفازیکنسبت محتمل برقرار کند. 

 «کجـا تعلـق دارم بـه»و « مـن کیسـتم» هایپرسـشتـا بـه  سـازدمیاجتمـاعی را قـادر  اجتماعی است که کنشگران

(Oyserman,2004:5.) باشـــدمیم مهـــم اســـت یان و زمـــان بـــراکـــدر م یزیـــچـــه چ یت بـــه معنـــایـــهو 

(Giddens,2001:21.)  سایی فـرد از فـرداز عالئم، آثار مادی، زیستی و روانی است که موجب شنا ایمجموعههویت ،

د را در و در عـین پویـایی، خـو گیردمیشکل  تاریخو در یک استمرار  شودمیاز گروه و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر گروه 

در سه بعد شـکلی، معنـایی و  توانمیفضای شهری را  هویت (.113: 1397حسینی زاده،) سازدمینمایان  ظاهر کالبدی و

چـرا کـه  باشـدمی ساختار مکـانی از ابعـاد مهـم هـویتی شـهراجتماعی شهر بررسی نمود. در بعد شکلی بافت کالبدی و 

 معه است.و سطح فرهنگ جا هافعالیت، باورها، هااندیشهاز  متأثربافت کالبدی شهر  گیریشکل

که درك حسی از آن صورت گرفتـه و تصـویری ذهنـی از خـود بـر جـای  کندمیدر ابعاد معنایی، مکان زمانی معنا پیدا 

(. امـا در ابعـاد 3: 1397حبیبـی و همکـاران،) اسـتذهنی در گرو عوامل مختلف اجتماعی و روانـی  گذاشته باشد. تصویر

، در رونـد گیـردمیکـه جامعـه را در بر تریوسـیعهویت در بستر تاریخ و در دل ساختار اجتمـاعی  اساساًاجتماعی هویت 

ادبیات شهری هویـت  در (.Rafieian & Khodaei,2010:248-255) گیردمیشکل  آن تحوالت اقتصادی، سیاسی

هویـت را نشـان  کنندهمشـخص هایشاخص. سطح عینی دهندمیقرار  موردبررسیشهری را در دو سطح عینی و ذهنی 

است که بعد اول آن دیده نشده و بعـد دوم  ایپدیدهداده و سطح ذهنی ناظر بر برداشت تصویر ذهنی و انتزاع است. پس 
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اثر و  عنوانبه مکانی بستگیدلحس و  بیندراین(. 88: 1398نوکارو همکاران، ) استان آن سیما و کالبد در معرض دیدگ

 احساسی وابستگی ای تعلق اغلب به حس مکان مفهوم کهطوریبهاست.  ییایمختلف جغراف هایمقیاست در یبازخورد هو

 گانهسـه یافتهسـازمان بچهـارچو یـک از ن مفهوم متشـکلیا(. Knox & Pinch,2000:6) دارد یدکتأ مکان کی به

 بعد .گرددبرمی جمعی یا فردی شدهتعیین و مفاهیم معانی به مکانی بستگیدل فردی بعد که است مکان( فرایند شخص)

 مکـان هـایویژگی بـر مکـانی بعد و شودمیشامل  را بستگیدل رفتاری و شناختی عاطفی، یا حسی عناصر روانشناسی،

 (.Scannell et al,2010:6دارد ) تأکیداجتماعی  یا فیزیکی عناصر برجستگی و هویژ خصوصیات فضایی، سطح شامل

 بسـتگیدل .داننـدمیمکان  وابستگی و مکان بستگیدل مکان، هویت مفهوم زیر سه شامل مکان ام، حسیلیده ویبه عق

 یـکان کق به م(. حس تعلWilliams et al,2003:5) است ویژه مکان یک و شخص میان عاطفی پیوند یعنی مکان،

(. ادوارد لـف Stedman,2003:67) شـودمیایجاد  مکان و فرد ه بینک است مثبت وابستگی و مکان ت حسیلکبعد از 

 یاصـل ی، اجـزایو معنـ هـافعالیت، یالبـدکمشــخصات  یو ازنظری. است قائل یانکمت یهو یبرا یســه بعــد اصل

 یانکـت میـاز هو یان اسـت. منظـور وکـحس م تأثیرتحت  یانکت میرلف هو ازنظر. دهندمیل کرا شــ یانکت میهو

 ازنظر (.Relph,1976:45) گرددز یمتما هایمکانر یسا ان ازکهر م کندمی کمکه کاست  اییگانگیتطابق ماندگار و 

ن یاز از برگرفته یبه وجــود آورنده قلمروهــا ن یاســت، الگوها فردمنحصربهان کاز م یر خاصیگر چه هر تصو نگیداون

، یمیان صـمکـ، مییان تنهـاکـ، مكان مشـــترک، میان اجدادک، میان محلکان مقدس، مــکاســت: م یر ذهنیتصاو

. قلمروها کنندمی جادیا و حفاظت تیمحصور هک هاییمکان و یابندمی امتداد افق امتداد در هک هاییمکان ،یگروه انکم

ت، یمیر، تـرس، صـمیـ، تطهییبـایوه، زکت، شـیـت، هوکرفتار، مشــارهســتند: ارتبا ،  یزندگ هایکیفیتاز  یینمادها

سالزانو سـرزندگی شـهر در داشـتن هویـت، ازنظر  (.Downing,2003:216) زیان ت وک، مشارپذیریگسترشرشــد، 

است و  اکولوژیکی، حیات و زندگی فردی و در میان جمع بودن پایداری زندگی اجتماعی، خوشبختی و پیشرفت اجتماعی،

: 1397پـور و همکـاران،قربـان) فضاسـتدر  هـاآن بانشا ، مردم و حضور فعال و پرشور و بخشدمیننه به فضا زندگی آ

، گرددبـازمیدر آلمـان و هلنـد  ویژهبهسال قبل  70شهری که تاریخنه ایجاد آن به حدود  هایراهپیاده  بیندراین (.109

 هـایراهو پیاده  هاخیابان(. به نظر جیکوبر Cohen,2010:875) ندهستفضای خطی با حداکثر نقش اجتماعی  عنوانبه

 :Jacobs,1965) هسـتندجـز  حیـاتی آن  تـرینمهمعمومی شهری بوده و  هایمکانشهری، بخش عمومی و اصلی 

کـ ، بـرای م مناسـب هایگرهاست که منجر به ایجاد  مؤثرشهری تا آنجا  هایراهایستایی و پویایی فضا در پیاده  (.26

(. به نظر لیدن پیاده مداری و حرکـت عـابر پیـاده و طراحـی 90: 1396شیخی و رضایی، ) شودمینشستن و تماشا کردن 

 اسـت مـؤثرمطلوب و ایجاد فرصت مناسب برای حرکت پیاده، در افزایش تعامالت اجتماعی و تقویت سـرمایه اجتمـاعی 

(Leyden,2003:6 پیاده محوری .)که منجر به تجدید حیات مـدنی در مراکـز شـهری شـده و است  هاییروش ازجمله

ایمنـی و  (.Cratan,2008:81) شـودمیجمعی، تعامالت و همبسـتگی اجتمـاعی  هایمکانزمینه حضور شهروندان در 

ی، تنوع و اختال ، جذابیت، زیبایی و تناسب بصری، خوانایی، راحتی بخشهویت، سرزندگی، نفوذپذیریامنیت، دسترسی و 

ــا ــاه یش،و آس ــودن  کوت ــته ب ــودن و پیوس ــهب ــاخص ازجمل ــهری هایش ــاده راه ش ــه در پی ــت ک ــذاری اس ــت اثرگ  اس

(Carmona,2002:107 ایجاد مکان بهتر در شهرها مانند پیـاده راه الگـویی اسـت .)کـه هـم نیازهـای  دسـترسقابل

بـودن، تعلـق  باهمنکه حس و روحیه شده و هم ای سازسببو هم برخوردهای اجتماعی را  کندمی تأمینروزانه را  فیزیکی

داشـت کـه خیابـان  تأکیـد. لئوپورت با ایجاد پیاده راه در سیدنی استرالیا کندمیایجاد  ترویجداشتن و هویت مکانی را به 

(. در واقـع پیـاده راه شـهری Cowan,2005:285) نیسـتسواره وابسـته  آمدوشدو برای  ایجادشدهبرای عابران پیاده 

اجتمـاعی پیـاده  تأثیراتند توانمیپیاده مداری  گیریاندازهاست که برنامه ریزان و پژوهشگران با ابزار  ایتوسعه ایپروژه

 (.Gilderbloom et al,2015:14) بسنجند هامکان ایمقایسهرا در سطح عملی و  هاراه
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 شروش پژوه
بـه  ها در پژوهش هروش گردآوری داد . تحلیلی با ماهیت کاربردی است –روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تبیینی 

عـات پـژوهش از مطال هایشـاخصظـری، نجهت تدوین مبانی  کهطوریبه. باشدمی، اسنادی و میدانی ایکتابخانهشیوه 
ده اطالعـات محـدو آوردن سـتبـه داسـتفاده گردیـد. جهـت  هاپژوهشو  نامهپایاندر غالب کتب، مقاالت،  ایکتابخانه

مـاری ینکـه جامعـه آجـه بـه ااست. بـا تو شدهاستفاده نامهپرسشنیز از روش میدانی با چارچوب مشاهده و  موردپژوهش
 10 تـا صـبح 10 ساعتمیانگین روزانه از  طوربه شدهبرداشتی هادادهبر اساس  حالبااینولی  باشدمیپژوهش نامحدود 

نفـر  380 بـامونـه برابـر نهزار نفر تردد دارند که بر اساس فرمول کوکران حجم  50 حدود( زمان باز بودن پیاده راه) شب
توجه بـه  با آن صورت پذیرفت. وتحلیلتجزیهپیاده شده و  SPSS افزارنرمدر  شدهآوریجمعی هادادهاست.  آمدهدستبه

کـانی سـتانی شـهر در هویـت و حـس مبـاهم چارچوب نظری پژوهش جهت سنجش و ارزیابی اثرات تولیـد فضـاهای 
، اینمونـهتـی تـک  هایآمارهتحلیل داده از  تجزیه جهت (.1جدول ) متغیر استفاده گردید. 35شاخص و  5شهروندان از 

ایـایی پـژوهش از آلفـای پاستفاده گردیـد. جهـت سـنجش  گامبهگامرگرسیون چند متغیره  ضریب همبستگی پیرسون و
، بـرای ایمنـی و امنیـت 65/0مکانی  بستگیدل، برای 61/0شاخص تنوع فرهنگی  کرونباخ استفاده گردید است که برای

 .باشدمی 63/0 آمدهدستبهو برای سرزندگی فضا ضریب آلفای  71/0پیاده راه  انگیزیخاطره، برای حس 62/0فضا 
 

 تعلق مکانی در پیاده راه زنجان و حسو گویه های هویت  هاشاخص .1 شماره جدول

 هیگو کدبندی شاخص ردیف

 یمذهب -ینیاد دیمراسم در اع یبرگزار A1 یتنوع فرهنگ 1

 یمل ادیمراسم در اع یبرگزار A2 یتنوع فرهنگ 2

 رهیش، تئاتر و غی، نماهاجشنواره یبرگزار A3 یتنوع فرهنگ 3

 یخیو تار یوجود عناصر فرهنگ A4 یتنوع فرهنگ 4

 حس بودن و حضور در فضا B1 انکم بستگیدل 5

 مبلمان و عناصر B2 انکم بستگیدل 6

 احساس آرامش در زمان حضور B3 انکم بستگیدل 7

 عناصر جذاب و ماندگاروجود  B4 انکم بستگیدل 8

 اده راهیبردن پ از بیناحساس حسرت و اندوه در صورت  B5 انکم بستگیدل 9

 فضا در ذهن یماندگار B6 انکم بستگیدل 10

 روزشبانهان تردد در کام C1 تیو امن یمنیا 11

 امل در زمان حضورکت یاحساس امن C2 تیو امن یمنیا 12

 گرانیو عدم مزاحمت د یراحتاحساس  C3 تیو امن یمنیا 13

 واوباشاراذلعدم وجود افراد مزاحم،  C4 تیو امن یمنیا 14

 تردد یو راحت یمنیا C5 تیو امن یمنیا 15

 ان حضور بانوانکام C6 تیو امن یمنیا 16

 همگان یو موانع برا یتکل حرکنبود مش C7 تیو امن یمنیا 17

 و نورپردازی فضا جهت سهولت تردد در شب( ییروشنا C8 تیو امن یمنیا 18

 تکحر یبرا یف سازکت یفکی C9 تیو امن یمنیا 19

 خاطرات گذشته یادآوری D1 انگیزیخاطره 20

 یتیو هو یخیجاد حس تاریا D2 انگیزیخاطره 21

 بودن محدوده تصورقابلخوانا و  D3 انگیزیخاطره 22

 فضا یذهن یان ماندگارکداشتن حس خوب و ام D4 انگیزیخاطره 23

 ندیو خوشا انگیزخاطرهجاد لحظات یان اکام D5 انگیزیخاطره 24

 حس ماندن در فضا E1 فضا یسرزندگ 25

 در محور هافعالیت ییایتنوع و پو E2 فضا یسرزندگ 26

 وجود محل نشستن و گپ زدن E3 فضا یسرزندگ 27

 ریدر مستنوع عناصر و مبلمان موجود  E4 فضا یسرزندگ 28
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 افراد یتالق ی  دوستانه و محلیوجود مح E5 فضا یسرزندگ 29

 ان حضور همگان در فضاکام E6 فضا یسرزندگ 30

 ت فضا در ساعات مختلفیتنوع و جذاب E7 فضا یسرزندگ 31

 با آرامش توأمت یجمع و شلوغیم کترا E8 فضا یسرزندگ 32

 رامون به سمت خودیرهگذران پت جذب افراد شهر و یظرف E9 فضا یسرزندگ 33

 بودن فضا تصورو قابلخوانا  E10 فضا یسرزندگ 34

 در فضا  و توقف کو م حرکت د،یان خرکام E11 فضا یسرزندگ 35

 

 محدوده موردمطالعه

ور واقع گردیـده اسـت. خیابـان مرکز استان در نیمه شمال غربی کش عنوانبههزار نفر  430 بربالغشهر زنجان با جمعیت 

ی اول نی شهر زنجان و حاصل طرح توسـعه معـابر دوره پهلـوغربی و شریا -شرقی هایخیابانامام شهر زنجان یکی از 

یـات زیاد تصـمیم بـر آن گرفـت عمل هایچالشفشارها و  رغمعلیمدیریت شهری زنجان  1397. در اوایل سال باشدمی

ی و بافـت امع، بـازار تـاریخقـدیم، مسـجد جـ میدانسـبزهبخشی از این خیابان که منتهی به  اجرایی احداث پیاده راه در

ایـن پـروژه را بـه  1397اه در سال م 6فراوان پس از  هایوقوسکشپس از  نهایتاًتاریخی شهر زنجان را شروع نموده و 

 800طـول حـدود ه قدیم بـ میدانهسبزمیدان انقالب تا  حدفاصلشهر زنجان از رساند. پیاده راه خیابان امام  برداریبهره

تی و ت کـه عناصـر هـویمحور و بافت شـهر زنجـان اسـ ترینتاریخیمتر احداث گردیده است. این بخش از خیابان امام 

، میدانسـبزه ، سـینما،جد خانم، کوچه باشگاه، مساهللرسولتاریخی متعدد مانند: مسجد جامع، بازار تاریخی، مسجد محمد 

 .اندقرارگرفتهمسجد سید فتح اله و غیره 

 

 
  

 هابحث و یافته
درصـد  34درصد مرد و  66( دهندگانپاسخ)از تعداد مراجعین  که دهدمیی عمومی پژوهش نشان هایافتهنتایج حاصل از 

سـال  79و حـداکثر سـن  15 دهندهپاسـخکـه حـداقل سـن  باشدمیسال  40 دهندگانپاسخمیانگین سنی  باشندمیزن 
درصد  42و خرید و  وگذارگشت توأماًبرای  درصد 28برای تفریح،  درصد 30در محور مزبور  ترددکنندگان. از بین باشدمی

دارند. میزان مک  و توقف برای کسانی که جهت تفریح و مثل رفتن به بازار، خرید، کار بانکی و غیره( تردد ) کارنیز برای 
. تعـداد باشـدمیدقیقـه  46زمانی حـدود  طوربهو  وآمدرفتبار  5/1میانگین  طوربهدر محور مزبور تردد دارند  وگذارگشت

بـار  05/4ا و خرید در محور مزبور تـردد دارنـد برابـر بـ وگذارگشتمراجعه در طول هفته برای افرادی که جهت تفریح و 
موفقیت پیاده راه در ارتقا  سطح هویت و حس تعلق مکـانی در مراکـز شـهری و فـرض  سؤالدر جهت بررسی  .باشدمی

هویت و حس تعلق مکانی بافت مرکـزی از آزمـون  پیاده راه در افزایش اجتماع مداری و هایشاخصاثرگذاری و تقویت 
بـاالتر از حـد  موردمطالعـه هایشاخصکه پیاده راه مزبور در  دهدمینتایج حاصل نشان  استفاده گردید. اینمونهتی تک 
در شاخص تنـوع  کهطوریبه. باشدمینزدیک به وضعیت مطلوب  هاشاخصبوده و اختالف میانگین  شدهتعریفاستاندارد 

 انگیزیخـاطره، حـس 15/4ت پیـاده راه ، ایمنی و امنی8/3مکانی  بستگیدل، در 9/3برابر با  آمدهدستبهفرهنگی مقدار 
 ( است.4 عدد) مطلوبعدد( بیشتر و نزدیک به حد ) شدهتعریفکه از حد  باشدمی 77/3و سرزندگی فضایی برابر با  85/3

حد باال و  دهدمینشان  اینمونهجدول آزمون تی تک  .باشدمی 87/3 برابرنیز  موردبررسی هایشاخصمجموع  میانگین
ندارنـد.  بـاهماخـتالف زیـادی  شدهحاصل هایپاسخنیز نزدیک به هم بوده و طور نسبی  موردمطالعه هایشاخصپایین 

حـس ، 04/0 امنیـت، ایمنـی و 07/0مکـانی  بسـتگیدل، 09/0میزان اختالف حد باال و پایین شـاخص تنـوع فرهنگـی 

-p یـا Sig) معنـاداریو سـطح  آمدهدسـتهب Tاست. با توجه بـه مقـادیر  05/0 فضایی، سرزندگی 06/0 انگیزیخاطره
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value )پیـاده راه در افـزایش اجتمـاع مـداری،  موردمطالعه هایشاخصی اثرگذارفرض پژوهش یعنی  05/0از  ترپایین
 (.2 جدول) گیردمیقرار  تأییدهویت و حس تعلق مکانی بافت مرکزی مورد 

 

 هویت و حس تعلق مکانی پیاده راه زنجان اینمونهن تی تک موزنتایج آ .2 شماره جدول
 Test Value =3  

 هاشاخص

 

t 

 

df 

 

Sig. (2-

tailed) 

 

Mean 

Difference 

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 9273/0 8306/0 8789/0 000/0 379 724/35 تنوع فرهنگی

 8324/0 7536/0 7930/0 000/0 379 574/39 مکانی بستگیدل

 1063/1 0645/1 0854/1 000/0 379 127/102 ایمنی و امنیت

 8863/0 8200/0 8532/0 000/0 379 586/50 انگیزیخاطره

 7945/0 7414/0 7679/0 000/0 379 831/56 سرزندگی فضا

 8952/0 8562/0 8757/0 000/0 379 310/88 مجموع

 

 واه با یکدیگر و فرض همبسـته بـودن رمکانی پیاده -هویتی هایشاخصدوم یعنی چگونگی ارتبا   سؤال جهت بررسی

که  دهدمیشان این آزمون ن نتایجدر پیاده راه، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.  هاشاخصعملکرد یافتن  باهم

. باشدمی اثرگذاردیگر  هایشاخصک شاخص بر با یکدیگر همبستگی داشته و افزایش یا کاهش مقدار ی هاشاخصغالب 

و سـرزندگی فضـا در سـطح فضـا  انگیزیخـاطرهمکانی، ایمنی و امنیـت، حـس  بستگیدلاثر شاخص تنوع فرهنگی بر 

 99با ضریب اطمینـان  هاشاخصتنوع فرهنگی( بر مجموع ) شاخصاثر این  همننین .باشدمیمعنادار  درصد 99اطمینان 

ب ایـن شـاخص بـا مجمـوع مناسـ نسبتاًاست که نشان از همبستگی  آمدهدستبه p-value =0/000 با 641/0درصد 

فاقـد  انگیزیخـاطرهس حـمکـانی تنهـا بـا شـاخص  بستگیدلشاخص  دهدمینتایج این آزمون نشان  دارد. هاشاخص

. این آمـار نشـان باشدمیدرصد را دارا  99یا  95همبستگی مثبت در سطح اطمینان  هاشاخصبوده و با مابقی  همبستگی

درصد  99ینان در سطح اطم 662/0 پیرسون( برابر با) p ضریب با هاشاخصمکانی با مجموع  بستگیدلشاخص  دهدمی

 دهـدمینشـان  هاخصشـاقوی است. بررسی همبستگی شاخص ایمنی و امنیت فضای پیاده راه با سایر  نسبتاًهمبستگی 

بـا ضـریب  هاشـاخصدرصد همبستگی مثبت داشـته و بـا مجمـوع  99در سطح اطمینان  هاشاخصاین شاخص با سایر 

 اال را دارد.ب( همبستگی متوس  رو به p-value=0/000) درصد 99و سطح اطمینان  613/0پیرسون 

مکانی، با  بستگیدلشاخص  جزبه دهدمیدیگر نشان  هایشاخصفضا با  انگیزیخاطرهبررسی همبستگی شاخص حس 

در سـطح  هاشـاخصجموع . این شاخص با مباشدمیدرصد همبستگی مثبت را دارا  99در سطح اطمینان  هاشاخصبقیه 

دگی فضـا بـا شـاخص سـرزن و درنهایت همبستگی مثبت و متوس  را دارد. 499/0درصد با ضریب پیرسون  99اطمینان 

. این شـاخص بـا مجمـوع باشدمیدرصد دارای همبستگی مثبت و معنادار  95یا  99ر در سطح اطمینان دیگ هایشاخص

. نتـایج باشـدمیارا متوسـ  را د تقریباًدرصد همبستگی مثبت و  99و سطح اطمینان  421/0با ضریب پیرسون  هاشاخص

 بـاهم بودن بر یکـدیگر ذاراثرگه و با ضمن با یکدیگر دارای همبستگی مثبت بود عمدتاً هاشاخصکه  دهدمیکلی نشان 

قـرار  تأییـدمـورد  هاشـاخص باهمو عملکرد  اثرگذاری و با یکدیگر هاشاخص. بنابراین فرض همبستگی اندیافتهعملکرد 

 (.3 جدول) گیردمی
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 با یکدیگر در آماره پیرسون هاشاخصارزیابی همبستگی و ارتباط و عملکرد  .3 شماره جدول

 مجموع سرزندگی فضا انگیزیخاطره ایمنی و امنیت مکانی بستگیدل تنوع فرهنگی آماره هاشاخص

 تنوع فرهنگی

Pearson 

Correlation 
1 180/0  (**) 199/0  (**) 169/0 (**) 243/0 (**) 641/0 (**) 

 

Sig. (2-tailed) 0 000/0  000/0  001/0  000/0  000/0  

N 380 380 380 380 380 382 

 مکانی بستگیدل

Pearson 

Correlation 
180/0 (**) 1 612/0  (**) 016/0  117/0 (*) 662/0 (**) 

Sig. (2-tailed) 000/0  0 000/0  755/0  023/0  000/0  

N 380 380 380 380 380 380 

 ایمنی و امنیت

Pearson 

Correlation 
199/0 (**) 612/0  (**) 1 276/0  (**) 266/0 (**) 613/0  (**) 

Sig. (2-tailed) 000/0  000/0  0 000/0  000/0  000/0  

N 380 380 380 380 380 380 

 انگیزیخاطره

Pearson 

Correlation 
169/0  (**) 016/0  276/0  (**) 1 158/0 (**) 495/0  (**) 

Sig. (2-tailed) 001/0  755/0  000/0  0 002/0  000/0  

N 380 380 380 380 380 380 

 سرزندگی فضا

Pearson 

Correlation 
243/0  (**) 117/0  (*) 266/0  (**) 158/0  (**) 1 421/0  (**) 

Sig. (2-tailed) 000/0  023/0  000/0  002/0  0 000/0  

N 380 380 380 380 380 380 

 مجموع

Pearson 

Correlation 
641/0 (**) 662/0 (**) 613/0  (**) 495/0  (**) 421/0  (**) 1 

Sig. (2-tailed) 000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  . 

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). 

 

ه بـس تعلق مکـانی بر یکدیگر جهت تبیین هویت و ح هاشاخصسوم پژوهش یعنی میزان سهم و اثر  سؤالدر پاسخ به 

سـیون ی از آمـاره رگربر هویت و حس تعلق مکان هاشاخص اثرگذاریبودن سهم و  متفاوتپیاده راه شهر زنجان و فرض 

 مسـتقلای تا سهم هـر یـک از متغیرهـ کندمیرگرسیون این امکان را فراهم  آماره استفاده گردید. گامبهگامچند متغیره 

ویـت و ه) وابسـتهی( را بر متغیـر ، سرزندگی فضایانگیزیخاطرهمکانی، ایمنی و امنیت، حس  بستگیدلتنوع فرهنگی، )

 حس تعلق مکانی( را تبیین نماید.

ابسـته همبسـتگی متغیـر و دهـدمینشـان  گامبهگامرگرسیون چند متغیره  کارگیریبهنتایج حاصل از  4بر اساس جدول 

. همننـین ضـریب باشـدمی 000/1گانه برابر بـا  5هویت و حس تعلق مکانی در یک ترکیب خطی با متغیرهای مستقل 

 درمجمـوع. این بدان معنی اسـت باشدمی 000/1نیز برابر با  یافتهتعدیلو ضریب تعیین  000/1برابر با  شدهحاصلتعیین 

ن و توجیه شده و بـر گانه تبیی 5از طریق متغیرهای مستقل  ته هویت و حس تعلق مکانیدرصد واریانس متغیر وابس 100

ن چنـد متغیـره پیوست شده بـه رگرسـیو( ANOVAآنوا )نتایج آزمون همننین  (.4است )جدول بوده  اثرگذارروی آن 

بـه لحـاظ آمـاری  Sig=0/000اری و سـطح معنـاد Fمقدار با توجه به  آمدهدستبه( R2ضرایب تعیین ) دهدمینشان 

 (.5است )جدول معنادار 
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 تعلق مکانی پیاده راه گانه بر متغیر هویت و حس 5متغیرهای  تأثیرارزیابی  گامبهگام. نتایج رگرسیون چند متغیره 4 شماره جدول
Model 

 

R 

 

R 

Square 

 

Adjusted R 

Square 

 

Std. Error 

of the Estimate 

 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig.F 

Change 

1 662/0  (a) 439/0 437/0 14503/0 439/0 273/295 1 378 000/0 

2 848/0  (b) 719/0 716/0 10270/0 281/0 822/376 1 377 000/0 

3 938/0  (c) 880/0 879/0 06729/0 161/0 205/502 1 376 000/0 

4 987/0  (d) 973/0 973/0 03180/0 093/0 764/1308 1 375 000/0 

5 000/1 (e) 000/1 000/0 0000/0 027/0 . 1 374 . 

 

 ضریب تعیین تبیین سطح معناداریو  گامبهگام( در رگرسیون چند متغیره ANOVA(e)آنوا ). نتایج آزمون 5 شماره جدول
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 210/6 1 210/6 273/295 000/0 (a) 

 Residual 950/7 379 021/0   

 Total 161/14 379    

2 Regression 185/10 2 092/5 833/482 000/0 (b) 

 Residual 976/3 377 011/0   

 Total 161/14 379    

3 Regression 459/12 3 153/4 227/972 000/0 (c) 

 Residual 702/1 376 005/0   

 Total 161/14 379    

4 Regression 782/13 4 445/3 762/3407 000/0(d) 

 Residual 379/0 375 001/0   

 Total 161/14 379    

5 Regression 161/14 5 832/2 . . (e) 

  Residual 000/0 374 000/0   

  Total 161/14 379    

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 

 

مکـانی،  بستگیدل تنوع فرهنگی،) مستقل( تمام متغیرهای B) رگرسیونضریب  دهدمینشان  6نتایج حاصل در جدول 

اسـتاندارد نشـده هـر  صـورتبه دهدمیکه نشان  باشدمی 20/0، سرزندگی فضایی(، انگیزیخاطرهایمنی و امنیت، حس 

رگرسـیون . بررسـی ضـریب باشـندمی تأثیرگـذارهویت و حس تعلق مکـانی( ) وابستهدرصد بر متغیر  20متغیر به میزان 

متغیـر  دهـدمینشـان  تقل بر متغیر وابسته هویت و حس تعلق مکانی( یا اثر مستقیم متغیرهای مسBeta) استانداردشده

 34)340/0بـا  انگیزیخـاطره حـس (،درصـد 50حـدود )496/0(، تنوع فرهنگی بـا درصد 40)404/0مکانی با  بستگیدل

است. لذا برآورد شده  (درصد 21)214/0درصد( و ایمنی و امنیت مسیر با  27)273/0درصد(، سرزندگی فضایی پیاده راه با 

ی فزاینـده بـودن بر متغیر هویت و حس تعلـق مکـان گانه 5و سهم هر یک از متغیرهای  تأثیربا توجه به مشخص شدن 

 .گرددمی تأییدبر هویت و حس تعلق مکانی  هاشاخص اثرگذاریسهم و 
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 ه راهو حس تعلق مکانی پیاد گانه بر متغیر هویت 5خالص( متغیرهای استانداردشده )استاندارد نشده و  تأثیر. ضریب 6 شماره جدول

Model 

  

Unstandardized 

 Coefficients 

Standardized 

 Coefficients 

t Sig. Correlations Collinearity 

 Statistics 

    B Std. 

Error 

Beta     Zero- 

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 633/2 073/0  202/36 000/0      

  B 328/0 019/0 662/0 184/17 000/0 662/0 662/0 662/0 000/1 000/1 

2 (Constant) 973/1 062/0  980/31 000/0      

  B 280/0 014/0 565/0 366/20 000/0 662/0 724/0 556/0 967/0 034/1 

  A 217/0 011/0 539/0 412/19 000/0 641/0 707/0 530/0 967/0 034/1 

3 (Constant) 150/1 055/0  045/21 000/0      

  B 283/0 009/0 571/0 413/31 000/0 662/0 851/0 562/0 967/0 034/1 

  A 189/0 007/0 469/0 419/25 000/0 641/0 795/0 455/0 940/0 064/1 

  D 239/0 011/0 407/0 410/22 000/0 495/0 756/0 401/0 971/0 030/1 

4 (Constant) 444/0 032/0  741/13 000/0      

  B 263/0 004/0 531/0 356/61 000/0 662/0 954/0 518/0 952/0 051/1 

 A 198/0 004/0 491/0 183/56 000/0 641/0 945/0 475/0 935/0 069/1 

  D 208/0 005/0 354/0 737/40 000/0 495/0 903/0 344/0 944/0 059/1 

  E 229/0 006/0 312/0 177/36 000/0 421/0 882/0 306/0 957/0 045/1 

5 (Constant) 295/3 000/0  . .      

  B 200 000/0 404/0 . . 662/0 000/1 314/0 604/0 656/1 

  A 200 000/0 496/0 . . .641 000/1 480/0 934/0 070/1 

  D 200 000/0 340/0 . . .495 000/1 329/0 938/0 033/1 

  E 200 000/0 273/0 . . .421 000/1 259/0 906/0 104/1 

  C 200 000/0 214/0 . . .613 000/1 164/0 583/0 716/1 

a Dependent Variable: ABCDE 

 :دهدمینشان  شدهحاصلی هایافتهدر کلیت 

 مام او سرزندگی فضایی پیاده راه  انگیزیخاطرهمکانی، ایمنی و امنیت، حس  بستگیدلتنوع فرهنگی،  هایشاخص

 9/3حـدود  هاخصشـا. میـانگین مجمـوع باشـدمیشهر زنجان از حد متوس  باالتر بوده و نزدیک به حد مطلوب 

 ست.( ا4بوده و نزدیک به حد مطلوب ) ( باالتر3) شدهتعیینکه از حد استاندارد  باشدمی

 سـته بـا داشـته و پیو باهمبت دیگر دارای ارتبا  معنادار بوده و همبستگی با جهت مثهم با شدهارزیابی هایشاخص

 .باشدمی اثرگذار هاشاخصکاهش یا افزایش میزان یک شاخص بر دیگر  یابند.مییکدیگر عملکرد 

  نجـان در سـطح زسنجش هویت و حس تعلق مکانی در پیاده راه شهر  هایشاخصبر اساس نتایج آزمون پیرسون

گی متوسـ  و مثبـت بـر دارای همبسـت درمجموع هاشاخص. باشندمی اثرگذاردرصد بر یکدیگر  95و  99مینان اط

درصـد  99ا سطح اطمینان ب 566/0دارای ضریب پیرسون  درمجموع هاشاخصمیانگین  طوربه باشندمی یکدیگری

 همبستگی دارند.

  بـر  هرکـدامکـدیگر اثرگـذار بـوده و گانه بر ی 5 هایصشاخ گامبهگامبر اساس نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره

که نشان  باشدمی 000/1 آمدهدستبهمتغیر وابسته هویت و حس تعلق مکانی اثر تفاوتی دارند. مقدار ضریب تعیین 

 .دهندمی درصد متغیر وابسته هویت و حس تعلق مکانی را پوشش 100گانه  5متغیرهای مستقل  دهدمی

  شابه هـم مدارد نشده هویت و حس تعلق مکانی( بر اساس ضریب استان) وابستهمیزان سهم و اثر هر متغیر بر متغیر

ر مـدیگر بـوده و هـخالص )مستقیم و واقعی( متفاوت از ه استانداردشده(. ولی بر اساس ضریب درصد 20) باشدمی

 و حس تعلق مکانی دارد.متفاوتی بر متغیر وابسته هویت  تأثیرگانه  5یک از متغیرهای 

 یـن دو ا تأثیرمیزان  و مکانی و هویت فرهنگی بر هویت و حس تعلق مکانی بیشتر است بستگیدلمتغیرهای  تأثیر

 .باشدمیدرصد  40متغیر بیش از 
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 هـاآنی اثرگـذار وگانه هویت و حس تعلق مکانی با توجه به باال بـودن ضـریب میـانگین، ارتبـا   5 هایشاخص 

 تر ببرند.اثر محرك بر پیاده را داشته و حس بودن در فضا و تعلق داشتن به آن را باال نداتوانسته

 ب اسـت در جـذ توانسـتهده خـود پیاده را با عملکرد فزاین دهدمینشان  شدهبررسی هایشاخصمیانگین  باال بودن

 عمل نموده و فضای کالبدی مرکز شهر را تحرك ببخشد. مؤثرخود  سویبهشهروندان 

 ( و دالیل حضور در فضای پ 05/4با توجه به میانگین دفعات مراجعه شهروندان )درصـد  58) راهـییاده بار در هفته

فضای کالبدی مرکز  دقیقه( بافت و 46میانگین ) راههمننین میزان مک  و توقف در مسیر پیاده  و( گردش و خرید

 بخشیده است.شهر را تقویت و حس هویت و تعلق مکانی مرکز شهر را ارتقا  

 

 گیرینتیجه
بین بردن هویـت فرهنگـی و  نقش آن در تضعیف و از، رفتن اثرات مدرنیسم در کنترل ساختاری شهر سؤالزیر  به دنبال

الگوی بازگشت با اصـل  ،، اجتماعی، فرهنگیمحیطیزیستمختلف اخالقی،  هایتراکمآمدن  به وجودتاریخی شهرها، و 

 ریزیبرنامـه، شناسـیجامعهعلوم اجتماعی، ، مختلف جغرافیا هایحوزهج علوم مختلف در ادبیات رای شهری، معاصر سازی

ایجاد فضاهایی بود که بتوانـد  پیشنهادی، الگوهایاز  شهری، شهرسازی، مدیریت شهری و حتی روانشناسی گردید. یکی

این فضاها، ایجاد و تغییر فضـاهای خطـی خـودرو  ازجمله .تقویت کند یافتهسازمانرواب  اجتماعی شهروندان را در کالبد 

این فضاهایی خطی بودند کـه ابتـدا  ازجملهشهری  هایراهبود. پیاده  محوراجتماعمحور و متراکم موجود به فضای خطی 

پژوهش حاضر سعی بر به شهرهای ایران رسوخ کرد.  تأخیردر سیدنی استرالیا شکل و سپس به سایر شهرهای جهان و با 

شت که به بررسی اثرات ایجاد پیاده راه در بافـت مرکـزی شـهری در ارتقـا  سـطح هویـت و حـس تعلـق مکـانی آن دا

در مقیاس عام و پیـاده راه شـهر زنجـان در مقیـاس شهری  هایراهشهروندان بپردازد. نتایج پژوهش نشان داد که پیاده 

اسـت  توانسـتهو مشـکالت  هـاچالشداشـتن  رغملیعواقع در بافت مرکزی و تاریخی شهر  هایراهپیاده  ویژهبهخاص، 

 هـایراهپیـاده آن تراکم رواب  اجتماعی را ارتقـا  بخشـد.  جایبهاندکی تراکم فیزیکی و خودرویی شهر را کاهش داده و 

در کنار عناصـر  بخشآرامشخود نقش داشته و با ایجاد فضای  سویبهبا اثرگذاری اجتماعی در جذب جمعیت  اندتوانسته

بافت مرکـزی شـهری بـا بیـدار کـردن حـس  هاراهتاریخی مرکز تنفسی را در قلب شهر ایجاد نمایند. پیاده  هایالمانو 

نوستالژی تاریخ و هویت گذشته شهر در فضای عاری از خودرو هویت و حس تعلق به مکان را افزایش داده و تعدد حضور 

ی فضا در مقیاس اجتماعی را تثبیت بخشند. نتـایج مطالعـه مزبـور پیاده شهروندان در فضای را توسعه بخشیده و ماندگار

مطالعه شده پیاده راه شهر زنجان به لحاظ کیفـی و کمـی فزاینـده بـوده و توانسـته اسـت  هایشاخصاثر  داد کهنشان 

ه مطالعـه شـد هایشاخصمتفاوت  تأثیرگذاری باوجودبافت مرکزی شهر ارتقا  دهد.  تنفس گاهیظرفیت کششی فضای 

در توسعه هویتی و حس مکانی پیـاده راه  باهمدر ارتبا   هاشاخصهویت و حس تعلق مکانی پیاده راه شهر زنجان، همه 

درصـد را در  50در کلیت همبستگی باالی  هاشاخصمثبت بوده و  عمدتاًبا یکدیگر  هاشاخص. همبستگی اندبودهاثرگذار 

حاضر نشان  بامطالعهبررسی مطالعات پیشین در حوزه پیاده راه و تطبیق آن  ارتقا  سطح هویت و حس تعلق مکانی دارند.

در مطالعه قربان پـور از  مثالعنوانبهبر فضای کالبدی و اجتماعی شهر دارند.  مؤثریاثرگذاری  هاراهپیاده  عمدتاً دهدمی

است در مطالعه حاضر  شدهارائهص و راهبردهای مشخ شدهاشارهتقویت سرزندگی محور  هایبهروشپیاده راه شهر رشت 

بوده است که اثرگذار بر تقویت هویت و حـس تعلـق مکـانی  موردمطالعه هایشاخصنیز موضوع سرزندگی فضا یکی از 

بین سرمایه اجتمـاعی و کیفیـت  مطالعه میرنجف موسوی از پیاده راه دبیری تبریز عدم وجود رابطه معنادار برخالف است.

مختلـف هویـت و حـس تعلـق مکـانی در پیـاده راه  هایشـاخصه حاضر بر وجود ارتبا  معنادار بین پیاده راه، در مطالع

از پیاده راه خیام شهر ارومیه مبنی بر مناسـب و همکاران  مطالعه زنگنه شهرکی مانندبهگردیده است.  تأییدو  شدهپرداخته
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اسـت. در مطالعـه  یافتهدسـتبودن تعامالت اجتماعی، هویت شهروندی در پیاده راه، مطالعه حاضر نیز به نتایج مشـابهی 

ه رواب  و کنش اجتماعی در ارتقا  کیفیت محیطی پیاده راه بوعلی شهر همدان، مطالع تأثیرگذاریو ذاکر حقیقی از حاتمی 

کنش و رواب  اجتماعی در پیاده راه شهر زنجان بـاالتر از حـد متوسـ  بـوده و ارتقـا   یافتدستحاضر نیز به این نتیجه 

پیاده راهی در شهرهای کشـور  هایپژوهشکلیت غالب  در گردیده است. سازسببهویت و حس مکانی بافت مرکزی را 

کیفیت محیطی پرداختـه و بـه نقـش آن در توسـعه روابـ  اجتمـاعی  به نقش سازنده و اثرگذار فضای پیاده راه در ارتقا 

. مطالعه حاضر نیز به نقش و اثرات احداث پیاده راه خیابان امام شهر زنجان در ارتقـا  هویـت و حـس تعلـق اندکردهاشاره

 مکانی بافت مرکزی شهر پرداخته بود.
 

 تقدیر و تشکر

 .حامی مالی نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله 

 

 منابع

شـهری در ارتقـای سـرزندگی  هـایراهتحلیـل نقـش پیـاده  (1395) یمصطف صفایی، ؛دیسع ؛ زنگنه شهرکی،احمد ،پوراحمد (1
 ،4دوره  ،شـهری ریزینامـهبرجغرافیا و  هایپژوهشفصلنامه  ،شهریور، تهران( 17مطالعه موردی: پیاده راه ) یشهر فضاهای
 .175-195 ،2شماره 

 10دوره نظر،  مجله ،تار جمعیرف کالبدی یا هایمؤلفهیک پیاده راه،  نیتکو (1397محمدرضا )و مهربانی گلزار،  الیل تشکری، (2
 .40-49 صص. ،44شماره 

س تعلق به مکان و هویت در حتبیین  (1397) مهرداد ،توکلی ؛فاطمه ،پور گرجی ؛افسانه ،کساالیی ؛دیانا ،حبیبی؛ حبیبی، داوود (3
 .1-8 صص. ،3شماره  1نشریه معماری شناسی، سال  ،بر بازارهای سنتی تأکیدفضاهای شهری با 

فرنامه ابـراهیم سـمعمـاری و شهرسـازی یـزد در  بخشهویـتانی عناصـر بازخو (1397) سعیدهحسینی زاده مهرجردی، سید  (4
 .111-130 صص. ،1 شماره، 19دوره فصلنامه مطالعات ملی،  ،جکسون

های بر شهروندان در بافت هاهپیاده رااجتماعی  تأثیراتارزیابی  (1397) مهدی ،پورحسین ؛اکبر ،حمیدی ؛سعید ،نگنه شهرکیز (5
، 2، شـماره 6، دورهریزی شـهریهـای جغرافیـای برنامـههشپژو ،ارومیـه(خیام جنوبی شهر  پیاده راهموردی:  مطالعهقدیمی )
 .237-264 صص.

اجتمـاعی )نمونـه  دهیپاسخارزیابی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده مدار و  (1396) محمدرضا ،رضایی و حجت ،شیخی (6
 .83-98ص.ص، 29، شماره 8 دوره ،شهری ریزیبرنامهپژوهش و فصلنامه  ،موردی: خیابان فردوسی شهر ایالم(

های مؤثر بر تقویت سرزندگی در مسیرهای ارزیابی مؤلفه (1397) سیدرضا ،آزاده ؛مختار ،یوردخانی ؛نادر ،زالی ؛مریم ،پورربانق (7
، 1، شـماره 13دوره  ،انسانی هایسکونتگاه ریزیبرنامهمطالعات  ،مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی شهر رشتپیاده شهری 

 .105-123صص.

 و معمـاری ،هـا اهر پیـاده طراحـی و ریـزی برنامه در مختلف رویکردهای (1391صمد )و نگین تاجی،  مهرداد کریمی مشاور، (8
 .33-41، صص.1، شماره 1دوره  ،پایدار شهرسازی

فصـلنامه مطالعـات  ،حـرم حضـرت معصـومه )س( یمـذهب هـایراه  ادهیپ یابیارز هایشاخصل یتحل (1398محمد ) کمیلی، (9
 .19-31صص. ،35شماره ، 9دوره  ،اسالمی –شهرهای ایرانی 

 17 شده پیاده راهخیابان  سبهکمکان؛ حس مکان ساکنان و  بارهکیتغییر  تجربهفهم  (1394جهانشاه ) و پاکزاد، گلرخ، شیمین (10
 .65-80صص. ،3شماره  ،25فصلنامه صفه، دوره  ،شهریور

 پیاده راهاجتماعی )نمونه موردی:  بر سرمایه تأکیدبا  پیاده راهطراحی  (1394) ابراهیم ،پورعلی؛ احمد ،آفتاب ؛میرنجف ،موسوی (11
 .64-74، صص.22، شماره7 دوره ،فصلنامه مطالعات مدیریت شهری ،زتربیت تبری
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