
چکیده 
در معماری و طراحی شهری توجه به نظر شهروندان یکی از مهم ترین عوامل جهت طراحی می باشد. بدین معنی که فضا و محیط اطراف از چه 
ویژگی  هایی برخوردار باشند تا مردم را به خود جذب کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و رابطه آن 
با میزان بهره گیری  از فضای شهری انجام گرفته است؛ یعنی ایجاد فضایی در شهر که شهروندان در آن به لحاظ شرایط سنی و جنسیتی در گستره 
زمانی وسیعی، در آن به فعالّیت  بپردازند. در این راستا برای انجام این پژوهش، پیاده راه خیابان سپهساالر تهران به عنوان نمونه موردی مورد مطالعه 
قرار گرفته است. شیوه تحقیق در این  پژوهش به صورت »توصیفی -   تحلیلی« می باشد و روش جمع آوری اطالعات نیز به صورت میدانی است. ابزار 
تحقیق شامل دو نوع پرسشنامه مربوط به  سرزندگی و پرسشنامه مربوط به تصویر ذهنی است و در همین راستا از 50 نفر رهگذر )37 نفر زن و 13 
نفر مرد( در خیابان سپهساالر که بصورت تصادفی  انتخاب شدند نمونه آزمون صورت گرفته شده است. برای این پژوهش سه فرضیه وجود دارد ابتدا 
اینکه بین سرزندگی و تصویرذهنی همبستگی مثبت زیادی وجود دارد  و دوم اینکه ایجاد مؤلفه هایی چون فضای سبز، ایمنی، دسترسی و کاربری های 
موجود باعث باال بردن سرزندگی در فضا می شود و در آخر مؤلفه هایی که باعث  ایجاد تصویر ذهنی در بین شهروندان شوند باعث باال بردن سرزندگی 
در فضا نیز خواهند شد.  داده ها توسط آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  t   گروه های مستقل مورد بررسی قرار گرفت است و نتایج بدست 
آمده نشان می دهد که عالوه مؤلفه های حضور گیاهان و   آب نما، نورپردازی مناسب، ایمنی عابرین  از وسایل نقلیه، وجود کاربری مختلف و قابلیت 
دسترسی فضا به وسایل نقلیه به ترتیب باالترین میانگین را دارند. این موارد خود نشان از این موضوع دارد که  عوامل سرزندگی مطرح شده در پژوهش 
نیز همبستگی معنی داری با فضای شهری داراست و همچنین بین سرزندگی و تصویر ذهنی مطلوب شهروندان همبستگی  معنی دار مثبتی وجود دارد 
)آزمون دو دامنه ،r  =0/99 ،  n   =50 ،  P   >0/05 (. این مقدار همبستگی بزرگ و قابل توجه است. همچنین میانگین نمره تصویرذهنی  افرادی که از 
فضاهای شهری واجد تصویر ذهنی استفاده می کنند )15/9( بیش از میانگین افرادی که از فضای شهری فاقد این ویژگی استفاده می کنند )8/5(  است 
و این بدان معنا می باشد که فرضیه تحقیق با عنوان »بین فضاهای شهری که در ذهن استفاده کنندگان فضا تصویر ذهنی ایجاد می کنند و فضا های 

فاقد  این ویژگی تفاوت وجود دارد«، مورد تأیید قرار می گیرد. این عامل نسبت به عوامل دیگر در ایجاد سرزندگی در فضا تأثیرگذارتر می باشد.
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جهت دستیابی بدین مهم سؤاالت، اهداف و فرضیه های مطرح 
پی  در  حاضر  پژوهش  می باشند.  زیر  به شرح  در  پژوهش  شده 

پاسخگویی به سؤاالت زیر است: 
مطلوب شهروندان  ذهنی  تصویر  و  سرزندگی  میزان  بین  آیا    .1 

همبستگی وجود دارد؟
 2.  چه عواملی باعث سرزندگی یا سرزنده کردن فضاهای شهری 

می شوند؟
 3.  چگونگی می توان در یک فضای شهری برای استفاده کنندگان 

از این گونه فضاها تصویر ذهنی ایجاد کرد ؟
اهداف مدنظر پژوهش با توجه به شناخت حاصل از عوامل اولّیه 
انجام  میدانی که  پیاده راه خیابان سپهساالر و تحقیقات  بررسی 
 شده، شامل دستیابی به ارتباط مؤثر بین میزان سرزندگی و تصویر 
تأثیر  برای شهروندان است و همچنین شناسایی  ذهنی مطلوب 
مناسب،  نورپردازی  و   آب نما،  گیاهان  حضور  چون   مؤلفه هایی 
قابلّیت  و  مختلف  کاربری  وجود  نقلیه،  وسایل  از  عابرین  ایمنی 
نقلیه که در فضاهای شهری در ذهن  به وسایل   دسترسی فضا 

استفاده کنندگان فضا تصویر ذهنی ایجاد می کنند، می باشد. 
فرضیه های این پژوهش نیز عبارتند از: 

 1.  به نظر می رسد بین میزان سرزندگی و تصویر ذهنی مطلوب 
شهروندان همبستگی وجود دارد.  

نما،  و   آب  گیاهان  حضور  چون  مؤلفه های  می رسد  نظر  به    .2 
نورپردازی مناسب، ایمنی عابرین از وسایل نقلیه، وجود  کاربری 
مختلف و قابلّیت دسترسی فضای شهری به وسایل نقلیه باعث 

باال بردن سرزندگی در فضاهای شهری می  شوند. 
سپردن،  خاطر  به  خوانایی،  )مانند:  مؤلفه ها  بعضی  وجود    .3 
استفاده  ذهن  در  شهری  فضاهای  در  جهت یابی(  بازشناسی، 

 کنندگان فضا، تصویر ذهنی قوی ایجاد می کنند. 

 2.  روش تحقیق
این تحقیق با روش »توصیفی- تحلیلی« و مبتنی بر مشاهدات 
تجربی و تکمیل دو نوع پرسشنامه، صورت گرفته است. پیاده راه 
داشته  قرار  تهران که در بخش مرکزی شهر   خیابان سپهساالر 
شاه  ناصرالدین  تاریخ حکومت  به  مربوط  ناصری  در محدوده  و 
 می باشد به عنوان نمونه موردی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته 
است تا بدین وسیله بتوان به سؤاالت اساسی پژوهش پاسخ داده 
 شود. نمونه های مورد آزمون در این پرسشنامه به صورت تصادفی 
از بین رهگذران می باشند که این نمونه از 50 نفر صورت گرفته 
 است و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 16 و 

همچنین نرم افزار اکسل به آزمون آنها پرداخته شده است. 
خیابان سپهساالر در بخش مرکزی شهر تهران، محدوده ناصری 
با  بافت های  از  یکی  شاه  ناصرالدین  حکومت  تاریخ  به  مربوط 
محدوده  این  در  می شود.  محسوب  تهران  شهر  تاریخی   ارزش 

مقدمه
بخصوص  حاضر  قرن  در  آنها  شدن  صنعتی  و  شهرها  پیشرفت 
ناهنجاری های  آمدن  وجود  به  باعث  در کالنشهرها  شهرنشینی 
زیادی  شده است. شهرنشینی   به   عنوان   پدیده اي   که   در   اثر   تداخل  
زندگی   مدرن،   مظهر   شبکه اي   از    جنبه هاي   مختلف   و   ضروري 
 روابط  پیچیده   اجتماعی   شده   است،   بستر   و   شکل دهنده   بسیاري   از  
 چالش هاي اساسی   در   زندگی   شهروندان   نیز می باشد. معیارها   و  
 استانداردهاي   گوناگونی   بر اساس   ایده آل هاي   فرهنگی   و اقلیمی  
 هر   کشور   براي   زندگی   شهري   وجود   دارد .   در این میان سرزندگی 
داشته  تصویر ذهنی شهروندان  ایجاد  در  نقش  مؤثری  می تواند 
باشد. پیاده راه محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در 
زندگی جمعیشان  می باشد. این فضاها در مقیاس همه شهر عمل 
کرده و می بایست پذیرای گروه های مختلفی از شهروندان باشد. 
در آنجا شهروندان  در یک رابطه تعاملی با یکدیگر، با هم بودن را 
آموخته و در جهت ارتقاء حیات جمعی می کوشند، لذا می بایست 
در پیاده راه ها  همواره زندگی اجتماعی در جریان باشد. از این رو 
سرزندگی از ویژگی های اساسی و اصلی پیاده راه هاست )پاکزاد، 

1384، ص 282(. 
امروزه در کشور ما پیاده راه ها به علت تسلط حمل و نقل عمومی 
شده  گرفته  نادیده  شهری،  فضاهای  طراحی  بر  نقلیه  وسایل  و 
 است و این در حالی است که با ایجاد سرزندگی در این فضاها 
می توان باعث ارتقاء تصویر ذهنی مردم نسبت به این فضاها شده 
شهری  فضاهای  این  از  بیشتر  بهره گیری  به  ترغیب  را  و  آنها 
و  قدیمی ترین  طبیعی ترین،  پیاده  حرکت  کلی  طور  به  نمود. 
ضروری ترین  شکل جابجایی انسان در محیط شهری بوده است 
فعالّیت ها  برای مشاهده  امکانات  از مهم ترین  یکی  و هنوز هم 
می باشد. پیاده راه  می تواند درک افراد را نسبت به فضای شهری 
ارتقاء دهد و از طریق قدم زدن در شهر می توانند فضاهای شهری 
را بهتر احساس  نمایند. از مهم ترین عواملی که باعث سرزندگی 
تنوع  است.  نفوذپذیری  و  تنوع  می شود  پیاده راه ها  فضای  در 
می تواند در ویژگی های  کالبدی و یا در کاربری های متنوع در 
دسترسی  طریق  از  نیز  نفوذپذیری  و  یابد  نمود  پیاده راه  فضای 
از  پیاده راه  حاصل می شود. هرگاه شهروندان  مناسب به فضای 
وسایل  مانند  مختلف  راه های  از  که  یابند  اطمینان  موضوع  این 
نقلیه شخصی، تاکسی، مترو،  اتوبوس و... قادر هستند به راحتی 
به این فضاها دسترسی یابند میزان بهره گیری آنها از این فضاها 

افزایش می یابد.  

 1. پرسش های تحقیق
ایجاد  این پژوهش سعی بر آن است که نقش سرزندگی در  در 
تصویر ذهنی شهروندان و رابطه آن با میزان بهره گیری شهروندان 
شود.  سنجیده  تهران  شهر  سپهساالر  خیابان  پیاده راه  از  فضای 
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برای  و  اتومبیل  تسلط  از  شهرها  محدوده های  تاریخی  ساختن 
حفاظت از بافت های کهن و احیاء حیات اجتماعی، طرح و به اجرا 
درآمد. در شهرهای  آمریکایی نیز در قالب طراحی مجموعه های 
ایجاد  به  توجه  مبحث  »مال ها1 «  عنوان  تحت  بزرگ  تجاری 
مسیرهای پیاده متفاوت  با آن چه که در اروپا و شرق اتفاق افتاد، 

به اجرا درآمده است )حبیبی،1382، ص44(.  
 2 ذیل  در  که  گردیده  ذکر  گوناگونی  تعاریف  پیاده راه ها  برای 
تعریف مهم از این مفاهیم ارائه می شود: پیاده راه ها )محورهای 
آنان  مشارکت  و  شهروندان  همه  حضور  محل  پیاده  شهری(، 
شهر  همه  مقیاس  در  فضاها  این  است؛  جمعیشان  زندگی  در 
هستند.  شهروندان  از  مختلفی  گروه های  و  پذیرای  کرده  عمل 
و  امن  مکانی  دسترسی،  و  ارتباطی  نقش  بر  عالوه  پیاده راه ها 
راحت برای تفریح  اجتماعی، گردش و تماشا و... فراهم می آورد 
است  منطقه ای  پیاده،  منطقه مخصوص  )ابزار، 1384، ص16(. 
که به منظور برتری  دادن به محیط، ورود اتومبیل های سواری را 
به آن ممنوع می کنند و ورود سایر وسایل نقلیه موتوری به آن 

تنظیم می شود   )مستندات مسکن و شهرسازی، 1375، ص1(.

 3-2.  تصویر ذهنی
را  مطلوبّیت  بیشترین  مي توانند  هنگامي  پیاده راه  مسیرهای 
سازند.  برآورده  را  وي  انتظارات  که  کنند،  حاصل  انسان  براي 
اجتماعي،  محیطي،  زیست  مختلف  ابعاد  قالب  در  این  انتظارات 
کالبدي، اقتصادي و ... معنا پیدا مي کند. چنانچه هر یک از این 
عوامل  در محیط زندگي یک فرد فاقد کیفّیات مطلوب باشند، بر 
ادراک و احساس وي از فضا و در نتیجه بر سطح رضایتمندي او 
از  محیط زندگي تأثیرگذار خواهد بود )کاظمی، 1390، ص 19(. 
توسعه شهرها مي تواند اثرات بلندمدتي را بر اقتصاد، زیرساخت ها، 
 جنبه هاي فرهنگي- اجتماعي و تجاري داشته باشد و به عنوان 
عاملي مؤثر براي توسعه و بهبود وضعّیت اقتصادي و بهبود تصویر 

 مناطق مختلف درنظر گرفته شود )کاکاوند، 1392، ص 101(. 
تجارب  براساس  ذهنی  تصور  ایجاد  مفهوم  به  محیط  مشاهده 
به  ذهن  در  اطالعات  ذخیره  هرچه  است.  گذشته  مشاهدات  و 
خوبی  سازمان پیدا نکرده باشد، بهره گیری از آن اطالعات جهت 
و  مشکل تر  کامل،  و  درست  تصویر  ایجاد  و  محیط  بازشناسی 
است  ممکن  ذهنی  تصورات  است  بدیهی  بود.  ناقص تر  خواهد 
اصاًل وجود خارجی نداشته، و تنها نمونه ای از برخی از خصوصّیات 
دنیای  واقعی باشد. ممکن است این تصویر ذهنی فقط از چند اسم 
که به طور نامنظم کنار هم قرار گرفته اند، تشکیل شده باشد. ولی 
 همین که تصویری هرچند ناقص از محیط پیدا کنیم، می توان 
مدلی ساخت هرچند ناقص که به ما نشان می دهد توجه مردم 
 بیشتر معطوف چه نقاط یا عناصری است و تصویر ذهنی آنها از 
)بحرینی، 1382، ص306( عوامل گوناگونی در  محیط چیست؟ 

مسجد سپهساالر وجود دارد که یادگار دوره ناصری و قاجار است 
خیابان  رقم می زند.  قاجار  با شروع سلطنت  را  تهران  که  تاریخ 
سپهساالر، معماری و شهرسازی دوره قاجار را در درون خود دارد 
که  دوران  این  به  مربوط  بارز  ویژگی های  مهم ترین  از  جمله  و 
کتیبه ها،  آجرچینی ها،  به  می توان  است  خیابان مشهود  این  در 
ازاره بندی ها  و سرستون ها با استفاده از اجزاء معماری سنتی و 

الگوبرداری از معماری اروپایی اشاره کرد.  
اجرا  پروژه  )خیابان صف(،  سپهساالر  باغ  خیابان  پیاده راه سازی 
شده دیگری در محدوده مرکزی شهر تهران بوده که به منظور 
 هوّیت بخشی به بافت تاریخی پایتخت توسط شهرداری تهران 
انجام گردیده است. بدین منظور عملیات اجرایی این طرح شامل؛ 
 کفسازی و روانسازی پیاده روها، بهسازی جداره ها، حذف مسیر 
بوده است. هدف اصلی  و...  عبوری خودروها و موتورسیکلت ها 
به  معبر  این  تبدیل  جهت  امر  متولیان  توسط  شده   پیش بینی 
ضریب  باال بردن  گردشگری،  جذابّیت  ایجاد  بر  عالوه  پیاده راه 
ایمنی  ساختمان های با ارزش تاریخی نیز بوده است. همچنین، 
پروژه  نخستین  سپهساالر  خیابان  مسؤالن،  اعالم  براساس 
پیاده راه سازی  خیابان های بافت تاریخی کشور است که قرار بوده 

در اجرای آن کاربری های جدید نیز به این بافت تزریق شود.  
خیابان صف )سپهساالر( که در حال حاضر تبدیل به بورس کیف 
هرگونه  انجام  از  پیش  است  گردیده  تهران  کالنشهر  کفش  و 
 اقدام اصالحی و ایجاد مبلمان خیابانی و تسهیالت پیاده بر روی 
حرکت سواره بسته شد که مقاومت هایی را از سوی مغازه داران 
به  همراه داشت. گرچه بعدها به تدریج ملزومات مورد نیاز برای 
از  یک محدوده پیاده به آن اضافه گردید. در هر حال می توان 
برای  الزم  تمهیدات  نکردن  پیش بینی  و  مناسب  عدم  فازبندی 
و  ضعف  نقاط  عنوان  به  پروژه  اجرای  مراحل  در  پیاده  عابران 
کوشش در  ایجاد کاربری های همساز به عنوان نقاط قوت پروژه 

پیاده راه سازی خیابان سپهساالر نام برد. 

 3.  مفاهیم و مبانی نظری
 3-1.  مفهوم پیاده راه

یکی از مهم ترین جنبه های حضور انسانی در فضاهای شهری که 
سبب سرزندگی و پویایی این فضاها و نیز افزایش نقش اجتماعی 
از سویی دیگر گرچه فضاهای  پیاده است   آنها می شود، حرکت 
حاشیه های  ورودی ها،  میدان ها،  چون  گوناگونی  موارد  شهری 
ساحلی و  کناره های آب، پله ها و... را شامل می شوند. اّما شاید 
برای  بستری  عنوان  به  می تواند  که  عمومی  عرصه  بارزترین 
پیاده روی مدنظر  گرفته شود، مسیرها و به ویژه خیابان ها باشند 
)کاشانی جو، 1388، ص50(. انگاره خیابان پیاده برای اولین بار 
در شهرهای اروپایی،  نمود پیدا کرد. از دهه های میانی قرن بیستم 
خارج  با هدف  اروپایی،  در شهرهای  انگاره  این  بعد  به  میالدی 
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 3-4.  تنوع و نفوذپذیری
دو کیفّیت مهم که منجر به سرزندگی پیاده راه ها می شوند تنوع 
درون  رویدادهای  که  چقدر  هر  فضاهاست.  بین  نفوذپذیری  و 
 پیاده راه ها متنوع تر باشد می تواند جاذب فعالّیت ها و گروه های 
متنوع تری در زمان های متفاوت باشد؛ به واسطه آن که شهروندان 
در  این مسیر پیاده حرکت می کنند و جزئیات بیشتری برایشان 
قابل درک است. پیاده راه در بدنه ها  نیازمند جزئیات متنوع، مصالح 
 متنوع و نیز اقشار اجتماعی است، بخصوص اگر یادآور خاطرات 
باعث  فضا  ویژگی های  در  تنوع  صرفًا  باشد.  شهروندان  جمعی 
با  متناسب  و  متنوع  ایجاد کاربری های  آن نمی شود،   سرزندگی 
هر سکانس پیاده راه یکی دیگر از عوامل ایجاد سرزندگی است. با 
 ایجاد کاربری های متنوع به نحوی که جاذب گروه های متنوعی 
از شهروندان به لحاظ اجتماعی، سن، جنسّیت و... باشد می توان 
کرد  هدیه  فضا  به  را  مختلف  گروه های  تعامل  از  ناشی   نشاط 
)پاکزاد، 1384، ص282(. عناصر مختلفی می توانند در سرزندگی 
و حیات  پیاده راه کمک کنند، که می بایست به معانی و تصاویر 
ایجاد شده توسط آنان توجه داشت. هدف های مورد نظر در ایجاد 
سرزندگی  متنوع می باشند که در جدول شماره )2( نمایش داده 

شده است.  
ایجاد قابلّیت دسترسی از نقاط مختلف به مسیر باعث نفوذپذیری 
به شهروندان  را  انتخاب  امکان  این  و  بیشتر آن می شود  هرچه 
را،  خود  حرکتی  مسیرهای  از  بخشی  که  نحوی  به  که   می دهد 
بدون آنکه مستقیمًا با پیاده راه کاری داشته باشند از داخل پیاده راه 
 انتخاب نمایند. توجه به نقاط کانونی اطراف مسیر پیاده راه نیز در 
به  توجه  با  مسیر  به  نفوذ  نقاط  اگر  است،  مؤثر  بسیار  امر  این 
 کانون های فعالّیتی مهم اطراف، انتخاب و طراحی شوند می توانند 
به  باشند.  پذیرا  را  نقاط  این  بین  رابط  پیاده  ترافیک  از  بخشی 
این  ترتیب پیاده راه جاذب طیف دیگری از شهروندان خواهد بود 

)پاکزاد، 1384، ص285(. 

 3-5.  رابطه سرزندگی و تصویر ذهنی
سرزندگي،   مفهومي   اعم   از   فضاي   شهري   بوده   و   در   دو   سطح   خرد  
 و   کالن   قابل   تعریف   مي باشد؛   سرزندگي   در   سطح   کالن،   عالوه 
بر   سرزندگي   فضاهاي   شهر،   مفاهیمي   چون   عدالت،   کارآمدي،  
 سازگاري،   انعطاف   پذیري،   کیفّیت   محیطي   را   نیز   دربر   مي گیرد  
 که   در نهایت   سرزندگي   شهر   در صورت   پایداري   به   زیست پذیري  
که  آنچه  همکاران، 1389، ص71(.  و  )خستو   منجر   خواهد   شد 
بیش از  هر معیاری یک شهر را از سایر شهرها متمایز می کند، 
میزان سرزندگی و حضور شهروندان در فضاهای عمومی آن شهر 
و  عمومی  فضاهای  و  شهر  یک  اینکه   .)3 شماره  است   )جدول 
گفته  پاسخ  نیازهای شهروندان خود  به  آن، چگونه  در دسترس 
و چه  تصویری از خود بر ذهن شهروندان اش به یادگار گذاشته 

 ایجاد تصویر ذهنی در شهروندان وجود دارند و برای پیش برد آنها 
باید سیاست ها و روش های خاصی را به کار برد. در جدول  شماره 

)1( به این گونه عوامل اشاره شده است. 

 3-2-1.  نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان
تصویر ذهنی انسان از محیط تا حدودی بر رفتار فضایی او تأثیر 
می گذارد. مؤثرترین نقش تصویر روشن از محیط در ذهن شخص 
 آن است که وی را قادر سازد برای تعقیب مقاصد خود در شهر 
حرکت کند. تصویری خوب از محیط به شخص نوعی احساس 
 امنّیت می دهد. او می تواند رابطه های موزون بین خود و جهان 
این درست برخالف احساس ترس است  آورد و  به وجود  خارج 
که  به انسان دست می دهد وقتی راه و جهت خود را گم کرده 
باشد. معنای این مطلب آن است که احساس شیرینی که شخص 
از  محیط زندگی خود دارد نه تنها به سبب آشنا بودن با آن بلکه 
به این دلیل است که تصویری دقیق از آن در ذهن او وجود دارد 

  )کاظمی، 1390، ص 22(. 

 3-3.  سرزندگی
برابرهای گوناگونی در غرب وجود دارد  برای مفهوم سرزندگی، 
Liveliness, Livability, Via� به  می توان  جمله  آن  از   هه 

bility,  Vitality  اشاره نمود؛ که البته به جز   ”Vitality“   لغات 
نزدیک  زندگی  قابلّیت  و  زیست پذیری  مفهوم  به  بیشتر  دیگر، 
هستند   )  Cowan, 2005, p442 (. در لغت نامه شهرسازی رابرت 
این گونه  و  آمده  هم  کنار  در  زیست پذیری  و  سرزندگی  کوان، 
معنی  شده است:   ”Vitality and Viability“   که ویژگی مراکز 
بازتاب  شهر  سرزندگی  است.  موفق  بزرگ  و  کوچک  شهرهای 
سطح  شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در بخش های مختلف 
است؛ در صورتی که زیست پذیری میزانی برای سنجش ظرفّیت 
آن  برای جذب سرمایه برای بقاء، بهبود و تطابق نیازهای متغّیر 
است )خستو و همکاران، 1389، ص66(. چالز الندری   مفهوم 
سرزندگی را به  گونه ای متفاوت بررسی نموده؛ او 9 معیار مؤثر 
را برای شناسایی یک شهر سرزنده و زیست پذیر برمی شمارد: 
تنوع، دسترسی، ایمنی  و امنیت، هوّیت و تمایز، خالقّیت، ارتباط و 
 Landry, 2000, ( تشریک مساعی، ظرفیت سازمانی و رقابت

 .) p4 
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  شناخت آسان اجزا محیط در ذهن  -  خوانایی
  برقراري ارتباط موثر بین این اجزا در ذهن  -

  وجود نشانه هاي مشخص وجاذب  -  به خاطر سپردن
  منحصر به فرد بودن نشانه ها  -

  ذهنیمکان بهره گیري مجدد از نشانه هاي   -  بازشناسی
  شناسایی کامل مسیر  -  جهت یابی

  روشن بودن طول مسیر  -
 

جدول 1: تصویر ذهنی شهروندان )بر اساس لینچ، 1383، ص16( 
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پیروی از آن، سیمای شهری  ماندگارتری به وجود آورند )روشنی، 
1392، ص 2(. 

فضایي   سرزنده   است   که   در   دامنه   وسیعي   از   روز،   انواع   افراد   به  
 اختیار   خود   و   نه   از   روي   اجبار   به   آنجا   آمده   و   لحظاتي   را   در   فضا  
 سپري   نمایند؛   به   عبارت   دیگر   یعني   فضا   باید   به   گونه اي   باشد  
 .)71 ص   ،1389 همکاران،  و  )خستو   که   مردم   بیایند   و   بمانند 
در  و  می شوند  ماندگار  شهروندان  برای  ذهن  در  فضاهایی  که 
و  موجود  اماکن  یا  مسیر  خوانایی  از  اعم  ماند  خواهند  آنها  یاد 
همچنین عواملی  که باعث شوند یک پیاده راه در ذهن به خاطر 

از یک  ذهنی شهروندان  )تصویر  مطلوب  سیمای شهری  است. 
شهروند  یک  ادراک  میزان  میان  دوسویه،  یک  رابطه  در  شهر( 
دو  رابطه  این  به  توجه  مطلوب شکل می گیرد.  منظر شهری  و 
طرفه می تواند از طریق  ایجاد یک منظر شهری مطلوب از یک 
سوی  از  شهروند  یک  زیباشناسی  درک  میزان  باالبردن  و  سو 
دیگر صورت گیرد. کارشناسان  طراحی شهری، منظر شهری و 
معماری، از طریق شناخت نیازهای شهر و شهروندش می توانند 
فضاهای عمومی رها شده و مرده  یک شهر را به فضاهای شهری 
سرزنده ای تبدیل کنند؛ که با داشتن یک منظرشهری مطلوب، به 

و  سرزندگی  از  هدف   :2 جدول 
)پاکزاد،  آن  های  وسیاست  راهبردها 

1384، ص 287( 
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  هاي متنوعپراکندن کاربري -  هادر کاربري
  .ف اجتماعی باشدهاي مختلها به نحوي که جاذب گروهایجاد تنوع در کاربري -
  .آورندهایی در بدنه که نقاط خاموش و غیر فعال به وجود میپرهیز از استقرار کاربري -
  .راه استهاي خدماتی که متضمن تداوم حضور شهروند در پیادهبینی کاربريپیش -
  هاي اوقات فراغتاستقرار کاربري -

  ي در طول مسیرپرهیز از آرایش یکنواخت مبلمان شهر -  هادر فعالیت
  گیران و دستفروشانایجاد امکان براي فعالیت معرکه -
  هاي ویژههایی براي مراسم و فعالیتبینی عرصهپیش -
  ایجاد فضاهایی براي مکث، نشستن و تماشا -
  راههاي بدنه به داخل مسیر پیادهتداوم کاربري -

  ظر در نماهاتوجه به جزئیات متنوع و قابل ادراك براي نا -  در کالبد
  .جمعی استیادآور خاطراتهاي کالبدي کهتقویت شاخص و حفظ -
  استفاده از مصالح متنوع در عین وحدت -
  هاي متنوع در جدارههاي متنوع با ریتمبکارگیري فرم -
  هاهماهنگی روشنایی مسیر با روشنایی بدنه -

ري
ذی

وذپ
نف

  

  بل بصري بین مسیر و بدنهایجاد امکان رابطه متقا -  راهدر داخل پیاده
  ها توسط مسیرایفاي نقش جلوخان براي بدنه -

  راهایجاد قابلیت دسترسی از نقاط مختلف به پیاده -  در ارتباط با پیرامون
  تقویت محور پیاده به عنوان اتصال نقاط کانونی پیرامون -
  ها و مسیرهاي اصلی پیرامونایجاد قابلیت دسترسی به گره -
  انگیزت نقاط شاخص و خاطرهتقویحفظ و  -

بد
کال

  
در مبلمان و عناصر 

  الحاقی
  پرهیز از بکارگیري مبلمان صلب، جاگیر و غیرقابل جابجایی -
  ها و سایر عناصر الحاقی در مواقع لزومبانایجاد تمهیداتی براي نصب آسان سایه -
  احتراز از به هم ریختن یکدستی فضا توسط درختان و پوشش گیاهی -

  پرهیز از بکارگیري مصالحی چون آسفالت و بتن در جا -  در کف
  پرهیز از اختالف سطح و شکستن و خرد کردن کف -
  نماهاي بزرگ در کفها و آبپرهیز از باغچه -

  پرهیز از استقرار بناهاي درشت دانه و صلب در همجواري مسیر -  در بدنه
ر طرح کالبدي آن سکانس در راستاي هاي قبل و بعد هر سکانس دتوجه به سکانس -

  ایجاد وحدت

رد
لک

عم
  

  هاي متفاوت از مسیر در طول هفته و روزهاي تعطیلایجاد قابلیت استفاده -  هاي متفاوتدر زمان
  روزهاي متفاوت از فضا در طول شبانهایجاد قابلیت استفاده -

  هاي پیرامون در راستاي وحدتحوزه هماهنگ نمودن کارکردهاي هر سکانس با -  هاي متفاوتدر مکان

ده 
پیا

ي 
برا

ی 
یمن

ا
ره

سوا
ل 

قاب
ر م

د
  

  جلوگیري از ورود خودرو و موتور سیکلت -  در مسیر
  به حداقل رساندن تقاطع پیاده و سواره -  در تقاطع

  هاي سواره با محور پیادهسازي تقاطعمناسب -
  تعیین سلسله مراتب دسترسی -
  دسترسی ایمن به سواره -

یط
مح

در 
ده 

پیا
ت 

منی
ا

  

  ها به فضاي پیادهقابلیت دیدن از بدنه -  به لحاظ کالبدي
  حذف موانع دید در عرصه مسیر -
  روشنایی مناسب براي حرکت پیاده -
  هاي تاریک و مخفیپرهیز از کنج -

  امکان وجود چند واحد مسکونی در طول محور -  به لحاظ کاربردي
  دار در بدنه بالفصل فضااداري و زمانايهپرهیز از استقرار کاربري -

 

37

هر
 ش

ظر
 من

ای
شه

وه
 پژ

مه
لنا

فص
دو 

13
93

ل/ 
 او

ال
 س

/1 
اره

شم



 10.  اختصاص دادن فضای خیابان به پیاده  
 11.  کف سازی مناسب

در پرسشنامه مربوط به تصویر ذهنی نیز 4 سؤال اصلی همراه با 
5 درجه ذکر شده در باال مطرح شد که این سواالت عبارتند از: 

 1.  تا چه میزان اجزا مختلف پیاده راه )مغازه ها، آب نما، گیاهان، 
مبلمان و....( در ذهن شما قابل شناسایی است )جای  گرفته است(؟

 2.  در این پیاده راه تا چه میزان نشانه های وجود دارد که در ذهن 
شما برای همیشه باقی مانده است؟

 3.  نشانه هایی را که در ذهن خود دارید، تا چه میزان برایتان قابل 
بهره گیری مجدد است؟

قابل شناسایی  برای شما  میزان  تا چه  راه  پیاده   4.  مسیر کامل 
است؟

در مورد سوال )پرسشنامه سرزندگی(: غالبًا به چه منظور به این 
خیابان می آیید؟ از مجموع 50 پرسش شونده ،47 نفر خرید ،3 
نفر  گردش را انتخاب نموده و هیچ یک از پرسش شوندگان دیدار 
 )4( شماره  جدول   در  آن  نتایج  که  نکردند  انتخاب  را  سایر  و 
نشان  داده شده است. همچنین بررسی اطالعات بدست آمده در 
مورد عوامل تأثیر گذار بر سرزندگی در پرسشنامه سنجش میزان 

 سرزندگی در جدول شماره )5( قابل دسته بندی است. 
با توجه به اطالعات جدول شماره )5( که شاخص های گرایش 
مؤلفه های  در  آزمودنی ها  نمره های  توزیع  و  پراکندگی  مرکزی، 
 سرزندگی و همچنین مقادیر آنها می توان نتیجه گرفت که توزیع 
)توزیع  نرمال نزدیک است  توزیع  به  نمره های پرسش شوندگان 
 نرمال نمودار استانداردی در گزارشات آماری است که نشان از این 
موضوع دارد که نمرات بدست آمده از پرسشنامه ها نه مقدار  بسیار 
کم و نه به مقدار بسیار زیاد تمایل دارد و تمام پرسش شوندگان 
به  آنها  پاسخ گویی  سطح  و  نمودند  کسب  را  نمره  حد  یک  در 
 هر کدام از سؤالت به میزان نزدیک بهم بوده و پاسخ ها تفاوت 
مقیاس  نوع  با درنظرگرفتن  براین،  ندارند(. عالوه  با هم  فاحش 
 اندازه گیری و نوع داده ها که به ترتیب فاصله ای وکّمی هستند، 
می توان برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های پارامتری 
به  که  می دهد  نشان   )5( شماره  جدول  اطالعات  کرد.   استفاده 
مناسب،  نورپردازی  نما،  آب  و  گیاهان  مؤلفه های حضور  ترتیب 
نقلیه، وجود کاربری مختلفف و قابلّیت  از وسایل  ایمنی  عابرین 

سپرده شود و راه ها و مسیرهای درست و مستقیم که شهروندان 
تشخیص  و  باشد  داشته  درستی  و  جهت یابی  نکند  سردرگم  را 
ایجاد یک تصویر  نباشد، همه و همه در  برای مردم سخت  آن 
ذهنی در شهروندان  کمک خواهند کرد تا با ایمنی، امنّیت، تنوع، 
نفوذپذیری، کالبد و عملکرد درست به سرزندگی و سرزنده نگه 

داشتن یک فضا  منتهی شوند )نمودار شماره 1(. 

 4.  یافته های پژوهش
پژوهش  سؤاالت  به  پاسخگویی  منظور  به  حاضر  پژوهش  در 
دو نوع پرسشنامه متفاوت تنظیم شد؛ در پرسشنامه اول عوامل 
 تأثیرگذار در سرزندگی و در پرسشنامه دوم عوامل مؤثر در تصویر 
ذهنی مورد پرسش از نمونه ها قرار گرفت و با توجه به این که 
سپهساالر  خیابان  در  عادی  عابرین  آماری  جامعه  در   نمونه ها 
بوده اند به صورت تصادفی انتخاب شده اند. 50 نفر )37 نفر زن 
و 13  نفر مرد( به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته 
شده است. پرسشنامه سرزندگی شامل 2 سؤال اصلی می باشد که 

 سؤاالت مرتبط به این پرسشنامه به شرح زیر است: 
سوال اول: غالبًا به چه منظور به این خیابان می آیید؟ 1- خرید  
2-گردش 3- دیدار 4- سایر. سوال دوم: به نظر شما عوامل  زیر 
تا چه حدی می توانند به افزایش استفاده شما از این پیاده راه تاثیر 
درجه   5 با  مختلف، همراه  این سوال 11 بخش  در  باشد؟  گذار 
 متفاوت در نظر گرفته شد. درجه هایی که برای هر پرسش در نظر 
گرفته شده بود عبارتند از: 1- بسیار زیاد، 2- زیاد، 3-تاحدودی    
مورد  که  سرزندگی  بر  تأثیرگذار  عوامل  کم.  5-بسیار  و    4-کم 

پرسش قرار گرفت عبارتند از: 
 1.  وجود کاربری مختلف  

 2.  وجود فضاهای برای اوقات فراغت  
 3.  وجود معرکه گیران ودستفروشان  

 4.  حضور گیاهان وآب نما  
 5.  نورپردازی مناسب نورپردازی مناسب  

 6.  قابلیت دسترسی فضا به وسایل نقلیه عمومی  
 7.  ایجاد فضای نشستن  

 8.  متنوع نمودن زمان های استفاده از فضا  
 9.  ایمنی عابرین از وسایل نقلیه  

 

نمودار 1: مؤلفه های رابطه 
سرزندگی و تصویرذهنی 
)نگارندگان( 
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نمره های  توزیع  و  پراکندگی  مرکزی،  گرایش  شاخص های  که 
 آزمودنی ها در پرسشنامه تصویرذهنی ارائه شده است و همچنین 
مقادیر آنها می توان نتیجه گرفت که توزیع نمره های آزمودنی ها 
به  توزیع نرمال نزدیک است. براساس آنچه در نمودار 3 مشاهده 
می شود ، توزیع نمرات بین حداقل 4 وحداکثر 20 متغّیر می باشد و 
 چون تفاوت بین میانگین )14/72( ومیانه توزیع )16/48( بسیار 
کم بوده ودرجه کجی نیز 1/01- می باشد ، پس توزیع نمرات به 

 توزیع طبیعی نزدیک است.

 5.  تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج  از  که  پژوهش  یافته های  به  توجه  با  بخش  این  در 
پژوهش  فرضیه های  بررسی  به  است  آمده  بدست  پرسشنامه ها 

دسترسی فضا به وسایل نقلیه، باالترین میانگین را دارند که خود 
نشان از  این موضوع دارد که این عوامل نسبت به عوامل دیگر 
به  توجه  با  باشند.  می  تاثیرگذارتر  فضا  در  سرزندگی  ایجاد  در 
مرکزی،  گرایش  شاخص های  که   )6( شماره  اطالعات  جدول 
پراکندگی و توزیع نمره های آزمودنی ها در پرسشنامه سرزندگی 
ارائه شده است و  همچنین مقادیر آنها می توان نتیجه گرفت که 

توزیع نمره های آزمودنی ها به توزیع نرمال نزدیک است. 
نمودار شماره 2 و جدول 6 مشاهده می شود،  آنچه در  براساس 
توزیع نمرات بین حداقل 17 و حداکثر 55 متغّیر می باشد و چون 
 تفاوت بین میانگین )42/86( و میانه توزیع )48/57( بسیار کم 
به  نمرات  توزیع  پس  می باشد،   -1/09 نیز  کجی  درجه  و  بوده 
توزیع  طبیعی نزدیک است. با توجه به اطالعات جدول شماره )7( 

  سیاست  راهبرد  هدف
  سرزندگی

  
تنوع در طول 

  مسیر
  در کاربري ها

تنوع عملکرد که جاذب گروههاي مختلف 
در  کاربريقرارگیري  اجتماعی می باشدوعدم

  .شاهده می باشدخاموش وغیر فعال قابل منقاط 
  

   در فعالیت
پرهیز از آرایش یکنواخت مبلمان شهري در 

  طول مسیر
وایجاد فضاهایی براي مکث، نشستن و تماشا در 

    .مسیر پیاده راه قابل مشاهده است
  در کالبد 

� یادآور خاطراتهاي کالبدي کهوجود شاخص
جمعی است در پیاده راه مورد نظر قابل مشاهده 

  .است
  

   در داخل پیاده راه  نفوذپذیري
ارتباط متقابل بصري بین مسیر و بدنه قابل 

  .مشاهده است

  
  در ارتباط با بیرون 

راه قابلیت دسترسی از نقاط مختلف به پیاده
ها و مسیرهاي اصلی پیرامون در پیرامون ،گره

  .پیاده راه قابل مشاهده است
  

  در مبلمان وعناصر الحاقی   در کالبد
پرهیز از بکارگیري مبلمان صلب، جاگیر و 
غیرقابل جابجایی واحتراز از به هم ریختن 

یکدستی فضا توسط درختان و پوشش گیاهی در 
  .طول پیاده راه قابل شناسایی است

  
  در کف 

پرهیز از بکارگیري مصالحی چون آسفالت و بتن 
پرهیز از اختالف سطح و شکستن و خرد / در جا

ها و استفاده از باغچه وعدم/ کردن کف
در طول پیاده راه  نماهاي بزرگ در کف آب

    .باشد قابل مشاهده می

  در بدنه
صلب در فرسوده و ،استقرار بناهاي درشت دانه

که متاسفانه وحدت مسیر را بر  همجواري مسیر
  .هم زده است

  
  

 

موردی  تحلیل   :3 جدول 
خیابان  در  سرزندگی 

سپهساالر )نگارندگان( 
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سرزنده  شهری  فضای  از  که  افرادی  میانگین  بین  که  می دهد 
استفاده  می کنند و افرادی که از فضای شهری فاقد این ویژگی 
 t  استفاده می کنند تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی چون
   محاسبه  شده )4/5( با درجه آزادی 48 و سطح معناداری  0/05 
می شود.  رد  فرض صفر  است، پس  بزرگتر   )1/96( از  t  جدول 
همان گونه  که در جدول مشاهده می شود، میانگین نمره افرادی 
از  استفاده می کنند )45/36( بیش  از فضای شهری سرزنده  که 
میانگین  افرادی است که از فضای شهری فاقد سرزندگی استفاده 
فرضیه  که  دارد  موضوع  این  از  نشان  این  و   )29/75( می کنند 
فاقد  که  شهری  فضاهای  و  سرزنده  شهری  عنوان  فضاهای  با 

سرزندگی هستند تفاوت وجود دارد مورد تأیید قرار گرفته است. 
فرضیه 3: به نظر می رسد وجود بعضی مؤلفه ها )مانند: خوانایی، 
به خاطر سپردن، بازشناسی، جهت یابی( در بین فضاهای شهری 
در  ذهن استفاده کنندگان فضا تصویر ذهنی ایجاد می کنند و با 

فضاهای فاقد این ویژگی تفاوت زیادی وجود دارد. 
تصویرذهنی  نمره های  میانگین  تفاوت  مقایسه  منظور  به 
ذهنی  تصویر  آنها  ذهن  در  که  فضاهای شهری  استفادکنندگان 
ایجاد  می کنند و استفاده کنندگان  از فضاهای فاقد این ویژگی از 
آزمون  t  برای گروه های مستقل استفاده شد و نتایج به شرح زیر 

پرداخته شده  است.  
فرضیه 1: بین میزان سرزندگی و تصویر ذهنی مطلوب شهروندان 

همبستگی وجود دارد. 
مطلوب  ذهنی  تصویر  و  سرزندگی  بین  رابطه  منظوربررسی  به 
و  شد  استفاده  پیرسون  همبستگی  ضریب  آزمون  از  شهروندان 
 )8( شماره  جدول  در  که  همانطور  می باشد.  زیر  به  شرح  نتایج 
مشاهده می شود بین سرزندگی و تصویر ذهنی مطلوب شهروندان 
  P   >0/05، همبستگی  معنی دار مثبتی وجود دارد )آزمون دو دامنه
، r  =0/99 ،  n   =50 (. این مقدار همبستگی بزرگ و قابل توجهی 
است.  همچنین ضریب تعیین محاسبه شده 98 درصد است که 
نشان دهنده آن است که 98 درصد واریانس متغّیر تصویر ذهنی 

را  می توان به وسیلۀ متغّیر سرزندگی تبیین کرد. 
مؤلفه های  با  شهری  فضاهای  بین  می رسد  نظر  به   :2 فرضیه 
سرزندگی  مؤلفه¬های  فاقد  که  شهری  فضاهای  و  سرزندگی 

هستند  تفاوت وجود دارد. 
در  سرزندگی  نمره های  میانگین  تفاوت  مقایسه  منظور  به    
فضاهای شهری سرزنده از نظر آزمودنی ها و فضاهای شهری که 
فاقد  سرزندگی هستند از آزمون  t  برای گروه های مستقل استفاده 
شد و نتایج به شرح جدول شماره )9( می باشد.  t    محاسبه شده 
نشان     P   >0/05 معناداری  و سطح   48 آزادی  درجه  )4/5(  با 

  در زمان هاي متفاوت  در عملکرد  
هاي متفاوت از مسیر در ایجاد قابلیت استفاده

  طول هفته و روزهاي تعطیل
تصویر گرفته شده مربوط به ایام تعطیلی 

  .می باشد

  
  در مکان هاي متفاوت 

هماهنگ نمودن کارکردهاي هر سکانس با 
همانطور  هاي پیرامون در راستاي وحدتحوزه
شاهده می شود کل مسیر فروشگاههاي که م

  .کیف وکفش است
  

ایمنی براي 
پیاده در 

  مقابل سواره

  ایمنی براي پیاده در مقابل سواره 
توسط  جلوگیري از ورود خودرو و موتور سیکلت

موانع مختلف در طول مسیر قابل مشاهده 
  .است

  
  در تقاطع 

همان  به حداقل رساندن تقاطع پیاده و سواره
ور که مشاهده می شود از ورود وسایل نقلیه به ط

  .کل مسیر جلوگیري به عمل آمده است
  

  
امنیت پیاده 

  در محیط
  

  به لحاظ کالبدي 
  حذف موانع دید در عرصه مسیر

هاي تاریک و مخفی در طول وپرهیز از کنج
  .مسیر پیاده راه قابل شناسایی است

  
  به لحاظ کاربري 
  مسکونی در طول محور امکان وجود چند واحد

  عدم وجود فضایی مسکونی در بدنه مسیر پیاده راه

 

ادامه جدول 3: تحلیل 
موردی سرزندگی 
در خیابان سپهساالر 
)نگارندگان( 
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استفاده می کنند )8/5( و این بدان معنا می باشد که فرضیه تحقیق 
با  عنوان بین فضاهای شهری که در ذهن استفاده کنندگان فضا 
تصویر ذهنی ایجاد می کنند و فضا های فاقد این ویژگی تفاوت 

 وجود دارد مورد تأیید قرار می گیرد. 

 می باشد. در جدول شماره )10(  t  محاسبه شده )5/22( با درجه 
آزادی 48  و سطح معناداری P   >0/05   نشان می دهد که بین 
 میانگین استفادکنندگان فضاهای شهری که در ذهنشان تصویر 
این  فاقد  فضاهای  از  کنندگان  استفاده  و  می کنند  ایجاد  ذهنی 
 ویژگی تفاوت معنی داری وجود دارد و این بدان معنا می باشد که 
فرضیه تحقیق مورد تأئید است. به عبارتی چون    t  محاسبه شده 
  )5/22( با درجه آزادی 48 و سطح معناداری  0/05 از  t  جدول 
)1/96( بزرگتر است، پس فرض صفر رد می شود. همان گونه که 
در  جدول مشاهده می شود، میانگین نمره تصویرذهنی افرادی که 
بیش   )15/9( می کند  ایجاد  ذهنی  تصویر  که  شهری  فضای  از 
ویژگی  این  فاقد  فضای شهری  از  که  است  افرادی  از  میانگین 

جدول 4: هدف حضور آزمودنی ها در پیاده راه )نگارندگان( 

جدول 5:  خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های آزمودنی ها درمؤلفه های سنجش سرزندگی )نگارندگان( 

جدول شماره 6:  خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های آزمودنی ها درپرسشنامه سرزندگی )نگارندگان( 

جدول شماره 7:  خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های آزمودنی ها در پرسشنامه تصویرذهنی )نگارندگان( 

 سایر دیدار گردش خرید  نوع
 0 0 3 47 تعداد
 %0 %0 %6 %94 درصد

 

  ها شاخص
  

  متغیرها

انحراف   میانه  میانگین
  معیار

حداقل   نما  کجی
  نمره

حداکثر 
  نمره

  5  2  5  - 9/0  98/0  37/4  06/4  وجود کاربري مختلف
  5  1  5  - 09/1  37/1  4  5/3  وجود فضاهایی براي اوقات فراغت

  5  1  4  - 29/0  31/1  75/3  62/3  وجود معرکه گیران ودستفروش

  5  2  5  - 77/0  8/0  59/4  38/4  حضورگیاهان وآب نما

  5  3  5  - 02/1  8/0  45/4  18/4  نورپردازي مناسب

  5  1  4  0  05/1  4  4  ی فضا به وسایل نقلیه عمومیقابلیت دسترس

  5  1  3  55/0  09/1  4/3  6/3  ایجادفضاي نشستن

  5  2  3  88/0  97/0  57/3  86/3  متنوع نمودن زمانهاي استفاده ازفضا

  5  2  5  - 82/0  05/1  43/4  14/4  ایمنی عارین ازوسایل نقلیه

  5  1  5  - 07/1  13/1  19/4  78/3  اختصاص دادن فضاي خیابان به پیاده

  5  1  4  - 23/0  1/1  83/3  74/3  کف سازي مناسب

 

  ها شاخص
  

  متغیرها

  حداکثر نمره  حداقل نمره  نما  کجی  انحراف معیار  میانه  میانگین

  55  17  55  -09/1  12/11  57/48  86/42  سرزندگی

 

  ها شاخص
  

  متغیرها

  حداکثر نمره  حداقل نمره  نما  کجی  انحراف معیار  میانه  میانگین

  20  4  20  -01/1  21/5  48/16  72/14  تصویرذهنی
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نتیجه گیری
اطالعات بدست آمده در پژوهش نشان از آن دارد که حدود 95 درصد از استفاده کنندگان پیاده راه خیابان سپهساالر با هدف  خرید به 
این پیاده راه آمده و این ناشی از این موضوع است که این پیاده راه نقش یک خیابان تجاری را در شهر بازی می کند.  عالوه بر این موارد 
11 گانه پژوهش شامل وجود کاربری مختلف، وجود فضاهای برای اوقات فراغت، وجود معرکه گیران  ودستفروشان، حضور گیاهان وآب 
نما، نورپردازی مناسب نورپردازی مناسب، قابلیت دسترسی فضا به وسایل نقلیه عمومی، ایجاد  فضای نشستن، متنوع نمودن زمان های 
استفاده از فضا، ایمنی عابرین از وسایل نقلیه، اختصاص دادن فضای خیابان به پیاده و  کف سازی مناسب که به عنوان عوامل تأثیرگذار 
در استفاده از فضا در نظر گرفته شده بودند، در واقع همان عوامل ایجاد  سرزندگی نیز می باشند که در همه موارد نشان از این موضوع 
دارد که با افزایش سطح این امکانات، سرزندگی در فضای شهری  افزایش یافته و در نتیجه شهروندان میل و رغبت بیشتری جهت 
استفاده از این فضاها دارند. همچنین  نتیجه نشان می دهد که  به ترتیب مؤلفه های حضور گیاهان و آب نما، نورپردازی مناسب، ایمنی 
عابرین از وسایل نقلیه، وجود کاربری مختلف و قابلیت  دسترسی فضا به وسایل نقلیه باالترین میانگین را دارند. در ادامه نیز ضریب 
همبستگی بین سرزندگی و تصویر ذهنی 99 درصد  بود است و بنابراین در این مرحله با در نظر گرفتن نتایج حاصل شده مطالعه میدانی، 
می توان بیان داشت که سه فرضیه اصلی  پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و نشان از آن  دارد که سرزندگی در تصویر ذهنی مردم تأثیر 
مثبت داشته و باعث افزایش میزان  بهره گیری شهروندان از فضای شهری می شود. لذا در طراحی فضا های شهری باید به ایجاد عوامل 
ایجاد سرزندگی توجه داشت تا  مردم با میل و رغبت بیشتری ترغیب به استفاده از این فضاها شوند. در غیر این صورت این فضاها به 
فضاهای متروکه و غیر  قابل استفاده تبدیل خواهند شد که نه تنها باعث از بین رفتن سرمایه گذاری های انجام شده می شود بلکه خود به 

ایجاد فضاهای  ناکارآمد در شهر نیز کمک خواهد کرد. 
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نمودار 2: هیستوگرام توزیع فراوانی نمره های سرزندگی )نگارندگان( 

جدول 8: رابطه بین سرزندگی وتصویر ذهنی مطلوب شهروندان به روش ضریب همبستگی پیرسون )نگارندگان( 

جدول 9 : مقایسه میانگین نمره های فضاهای شهری سرزنده و فضاهای شهری که فاقد سرزندگی هستند از نظر آزمودنی هابه روش آزمون  t  )نگارندگان( 

جدول 10: مقایسه فضاهای شهری که در ذهن استفاده کنندگان فضا تصویر ذهنی ایجاد می کنند و فضاهای فاقد این ویژگی  از  نظر آزمودنی ها به روش 
 آزمون  t  )نگارندگان( 

نمودار 3: هیستوگرام توزیع فراوانی نمره های تصویرذهنی )نگارندگان( 

  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
  01/98  99/0  12/11  86/42  سرزندگی

  21/5  72/14  تصویر ذهنی
 

  انحراف معیار  سطح معناداري  درجه آزادي  محاسبه شده  t  میانگین N  ها گروه

افرادي که از امکانات فضاي شهري 
  36/45  42  استفاده می کنند

5/4  48  000/0  
72/9  

افرادي که از امکانات فضاي شهري 
  84/8  75/29  8  استفاده نمی کنند

 

  انحراف معیار  سطح معناداري  درجه آزادي  محاسبه شده  t  میانگین N  گروهها
که تصویر از فضاي شهري  استفادکنندگان

  ذهنی ایجاد می کند
  
42  

  
9/15  

22/5  48  000/0  
63/4  

استفادکنندگان از فضاي شهري که تصویر 
  46/3  5/8  8  ذهنی ایجاد نمی کند
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