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 دهیچک

 یکارکردها رییمانده از تغ یبرجا یآثار اجتماع یپژوهش حاضر، بررس هدف
است.  راهادهیشهر رشت از محور سواره به محور پ یو معابر بخش مرکز نیادیم

اجرا گردید. برای  شیمایپ ی که با استفاده ازلیتحل یفیتوص قیروش تحق
 ق،یتحق ی. جامعه آمارداستفاده ش ساختهپرسشنامه محققاز ها داده یآورجمع

سال شهر رشت بوده است. حجم نمونه با استفاده از  18 یشهروندان باال
انتخاب  یتصادفگیری نمونه وهیبه شفر تعیین گردید که ن 384فرمول کوکران، 

تائید  78/0 بیضر با کرونباخ یآلفا آزمون ابزار با استفاده از ییای. پاندشد
آزمون  جینتا، استفاده شد. SPSSافزار نرم گردید. جهت تحلیل داده ها از 

عابران،  یو روان یآرامش روح یدر خلق فضا راهادهیپ نیکه احداث ا دادنشان 
فرهنگ  جیترو ،ینیارتقاء فرهنگ و آداب شهرنش ،یاجتماع تیامن شیافزا

 ،یحیتفر یفراغت یهاتیانجام فعال ،یونقل عمومو استفاده از حمل یروادهیپ
به  یدلبستگ وحس تعلق به مکان  تیتقو ،یو جمع یاطرات فردخ یریگشکل
داشته و سبب بهبود وضع ارتباطات  یمطلوب ریشهر، تأث یبخش مرکز یفضا

گردشگران و  تربیشدر جلب  یشده است. حت گریکدیشهروندان با  یاجتماع
محدوده بخش  یدر شهر و به تبع آن در رونق اقتصادها آن یماندگار شیافزا

پژوهش، در  نیا یرهمراه داشته است. نوآوبه یمثبت راتیشهر تأث یمرکز
 بوده است.ها از شاخص یاز مجموعه متنوع و متعدد یریگبهره

 
 یدیکل واژگان

  رشت. ،راهادهیپ ،یتعامالت اجتماع ،یشهر یفضاها

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the social effects 
left over from the change in the functions of squares and 
passages in the central part of Rasht from the carriageway to 
the sidewalk. Descriptive-analytical research method that was 
performed using survey. A researcher-made questionnaire 
was used to collect data. The statistical population of the study 
was citizens over 18 years old in Rasht. The sample size was 
determined using Cochran's formula, 384 people who were 
selected by random sampling. The reliability of the instrument 
was confirmed using Cronbach's alpha test with a coefficient of 
0.78. SPSS software was used to analyze the data. The test 
results showed that the construction of this sidewalk in creating 
an atmosphere of peace of mind for pedestrians, increasing 
social security, promoting urban culture and customs, 
promoting pedestrian culture and using public transportation, 
performing leisure and recreational activities, forming 
individual and collective memories, strengthening sense 
Belonging to a place and attaching to the space of the central 
part of the city has had a positive effect and has improved the 
social relations of citizens with each other. It has even had a 
positive effect on attracting more tourists and increasing their 
stay in the city and, consequently, on the economic prosperity 
of the central part of the city. The innovation of this research 

has been in using a diverse and numerous set of indicators. 
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 ی ...سازراه یادهپ از طریقشهروندان  یتعامالت اجتماعارتباطات و  بهبودشیخ حسنی و همکاران:                         22

 همقدم
 تیجذاب ،ی میان شهرونداناجتماع ارتباطاتی شهری و دگرگون هاییتبه عرصه فعال خودروشهرها و ورود  جمعیت گسترش روزافزون

شرط رونق  ترینیاصلعنوان بهحرکت سواره و حل مسائل مختلف آن،  به از حد شیرا متأثر نمود و موجب تأکید ب ادهیو فضاهای پ هایابانخ
تعامل  زانندهیبرانگ فضاهای و ادهیآسان پ یدسترس جیبه تدررو اینشهری شد. از  رانیریزان و مدتوسط برنامه شهر،ی اعاجتم اقتصادی

و بسیاری از شهروندان به ناچار و در تبعیت از وسایل نقلیه، امکان تحرک و طی نمودن مسیرها را با  افتیدر مراکز شهری کاهش  یاجتماع
  .(126: 1395)اکبرزاده و همکاران،  اولویت اول به خودرو داده شد زیرا پای پیاده از دست دادند

. است ایجاد کردهبرای شهرها  اییدهمحیطی و کالبدی عدزیست اقتصادی، پیامدهای ناگوار اجتماعیحاکمیت خودرو در معابر شهری 
ی در منیا کاهش کیفیت ،یطیمحستیز یری، آلودگارزشمند شه یهابافت بیتخر ،و انبوهی جمعیت ازدحام همچون یحادتر شدن مشکالت

، بصری یهاافول ارزش های تنفسی و حرکتی به دلیل تحرک بدنی کم،یماریبدرگیر شدن بسیاری از شهروندان به انواع  ،یشهرفضاهای 
راستای اهداف توسعه پایدار شهری، در  هایی در فضای کالبدی شهر موجب شد تایداریناپای از این پیامدهای ناگوار است. بروز چنین انمونه

 دیجد هاییاستو س هایشگرا اخیر، یهادهه یطدر که طوریبه د.یبه وجود آ سلطه حرکت موتوری در شهرها هیعل یاگسترده یهاواکنش
کز گردیده است. لذا به شهروندان متمر تربیشی شهر و اولویت دادن هرچه هابافتخودرو در  ترکمبر حرکت  شهری یریزی و طراحبرنامه

بازآفرینی این فضاها در نظر گرفته با  شهری تیهو اءیو اح ی میان شهرونداناجتماع ارتباطات شیافزاها، در افق طراحی شده این سیاست
 یشهردرون یسفرهااصلی صد امقیکی از عنوان به روزاز شبانه یادیساعات ز یدر طزیرا این معابر  (.Foster et al., 2011: 83) شده است
روی، سالمتی تواند با گسترش فرهنگ پیادهشدن این معابر می محور پیادهآورد. وجود میهمحسوب شده و بار ترافیکی زیادی را ب شهروندان

تواند یم فراداقدم زدن  یشافزا یاست و تالش برا یرپذافراد امکان اغلب یبرا یبدن یتفعالعنوان به یرویادهپشهروندان را تضمین کند. زیرا 
  (.Nykiforuk et al., 2016: 532) کاهش دهددر سطح جامعه طور بالقوه های مزمن را بهیماریب

محور پیاده تجاری در مرکز تاریخی عنوان بهکه « بازارها»یکی  :در نظام شهرسازی سنتی ایران دو نوع مسیر پیاده وجود داشته است
های پیاده با عملکرد یابانخ»دادند و دیگری شامل یمبندی اصلی فضایی شهر را تشکیل تخوانشهرها عمل نموده و در واقع بخشی از اس

باشد. اما پس از دگرگونی اساسی که بر اثر حضور یمگونه فضاها بود که خیابان چهارباغ اصفهان نمونه کاملی از این« تفریحی و سرگرمی
ها در شهرهای معاصر ایران وجود راهیادهپی عملی اندکی در زمینه ایجاد هاتجربه خودرو در ساختار کالبدی شهرهای کشورمان پدید آمد،

 (. 134: 1389داشته است )کاشانی جو، 
های ریزان شهری به سوی ایجاد محورهای پیاده در محدودههای اخیر این وضع کمی بهبود یافته و توجه طراحان و برنامهدر سال

محورهای پیاده اجرا شده در شهرهای کشورمان  ترینمهمی پیدا کرده است. لیکن برخی از تربیش منتهی به بخش مرکزی شهر، گرایش
تهران؛ واقع در بخش  شهرکالنراه خیابان صف )باغ سپهساالر( و محور پیاده کوچه مروی واقع در بافت مرکزی عبارت است از: پیاده

راه استاد شهریار راه تربیت و پیادهمشهد؛ پیاده شهرکالنراه خیابان جنت در پیاده مرکزی شهر تهران و بافت باارزش تاریخی دوران ناصریه؛
 واقع در بافت تاریخی و مرکزی شهر تبریز.

و علیرغم داشتن های موفقی هستند نمونه ،شوندمیمنتهی به بافت پرتراکم و شلوغ مرکزی شهرها ی پیاده که تمامی این محورها
. حال با شوندریزی و طراحی سایر محورهای پیاده در شهرهای ایران استفاده برنامه برایالگویی کاربردی عنوان بهد تواننمی هانواقصبرخی 

راه در معابر شریانی با احداث پیاده .محدوده مورد مطالعه انتخاب گردیدعنوان بهاین توصیف بخش مرکزی شهر رشت که در پژوهش حاضر 
به ه دلیل بازآفرینی فضا و انطباق آن با نیازهای کنونی، کارکردهای جدیدی را از حیث اجتماعی و فرهنگی منتهی به آن، دگرگون شده و ب

که جنبه بازدید و گردشگری  بناهاییو و ارزشمند تاریخی  کهنبافت برخورداری از  به دلیلآورده است. بخش مرکزی شهر رشت  دست
راه همواره با ترافیک زیاد سواره و پیاده مواجه است و ایجاد پیادهو مراکز خرید،  و بازارها دارد و همچینن به دلیل وجود مراکز متعدد تجاری

، سازی فضاایمناعث افزایش های منتهی به این بخش )میدانِ شهرداری(، تا حد زیادی توانست ترافیک سواره را کاهش دهد و بدر خیابان
که با بهبود رفتارهای از طرفی بررسی چنین موضوعی در شهر رشت  شود.حدوده این مدر  پیاده افراد تربیشو مکث  کاهش استرس

رو ایناز  نیافتگی شدید مواجه است. رشت از این حیث با توسعهزیرا  .باشدمی یه ضرورت انکارناپذیر مطرحعنوان بههمراه است اجتماعی 
با توجه به آنچه مطرح شد، این  است. شهروندان یتعامالت اجتماعو  ارتباطات سازی بر بهبودراه یادهپهدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات 

 یریگبهره وجود آمده است؟هب شهروندان یتعامالت اجتماع تیفیکراه شهر رشت، چه تغییری در با احداث پیاده :آیدپیش میپژوهشی ال ؤس
 د.گرد، نوآوری محسوب میعهلدر این مطا هااز شاخص یاز مجموعه متنوع و متعدد
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 مبانی نظری

 چارچوب نظری
، پهنه ، محدوده بدون آمد و شد سواره، پهنه بدون ماشینخیابان مخصوص پیاده که در کشورهای مختلف با واژگانی همچون پهنه پیاده

هاست که اولویت اصلی یابانخین شکل تریافته تکاملشود، یممعرفی  راهو پیاده ، تفرجگاه پیاده، محدوده پیادهبسته بر ترافیک موتوری
 راه تعاریف زیر ارائه شده است:باشد. با این طرز تلقی، برای پیادهیمصورت پیاده حرکت در آن به

  گیرد و وسایل نقلیه موتوری تنها به منظور دسترسی و یمانحصاری در اختیار پیادگان قرار طور بهبه نواحی یا معابری که
تواند شامل یک تا چندین معبر باشد که با تابلوی یمراه شوند. محدوده پیادهیما دارند، اطالق دهی ضروری حق ورود به آن رسرویس

ها قرار دارند یابانخباشند که در مجاورت یم روهاکامل متمایز از پیادهطور بهها راهیادهپگذاری شده است. مخصوص عابر پیاده عالمت
 (.21: 1390)معینی، 

 بر این فضاها  ، شهروندان پیاده تسلط کاملگیرندیاجتماعی شکل م خطی در شهر هستند که با حداکثر نقش ها فضاهاییراهپیاده
 .(Cohen, 2010: 275شود )یرسانی در مواقع خاص استفاده متنها برای خدمات ونقل موتوریدارند و وسایل حمل

در  (.109: 1389، رفیعیان) تحقق یابد تواندیبرخوردهای اجتماعی مها آن هستند که در فضاهایی [راهاز جمله پیاده]فضاهای عمومی شهری 
در تجدید حیات مدنی شهر  تواندیم کارکرد اجتماعی دارد و و است شناختیو محتوای فضای شهری حاکی از فضای جامعه ضمن مفهوم

حس امنیت و اعتماد  ات اجتماعی در جهت برقراریاین فضا بستر پرقدرت سودمندی اقتصادی، تقویت ارتباط .(6: 1389، فرخی)مؤثر باشد 
شایعات، دانش، تلطیف عواطف مشترک جمعی و  تعامل اجتماعی، انتقال انرژی و اطالعات، مبادالت، در فضای عمومی، کنترل اجتماعی،

جامعه و بستر مهم مراسم  رادپذیری افپذیری و فرهنگسرمایه اجتماعی، جامعه افزایش عاطفی و تعادل انسان، روحی هاییتحساس افزایش
 (. 4: 1381، پارسی) آحاد شهروندان است آیینی و زندگی جمعی بین

 حضور ینهزم یشافزا یقمراکز شهری مؤثر باشد و از طر مدنی در تجدید حیات تواندیاست که م ییهای از جمله راهمحور پیاده
 یاز فضا ییهاقسمت یادهپ یها. در واقع، محدودهکند تربیش اعی راتعامالت و همبستگی اجتمکیفیت  ی،جمع یهادر مکان شهروندان

طور بهحرکت سواره بسته شده و روی روز بر شبانه ی ساعاتبعض یادر تمام  یژهو هاییتظرف یدارا بودن برخ یلکه به دل ندهست یشهر
ین طریق امنیت فضا تأمین شده و عابران با آرامش (، تا از اCartan, 2008: 81شود )یاختصاص داده م یادهعابران پ حرکت کامل به

به گیری شکل یبرا یزجامعه ن است، یازن مانند خانهامن  یگیری خانواده به مکانشکل یهمانگونه که برای در آن حضور یابند. پس تربیش
در شهر به  پس. شود فراهم یت اجتماعتعامال تربیشبروز هرچه  یبرا یو فرصت یرددر آن شکل گ جمعی دارد که ارتباطات یازن ی امنمحل

ی محور پیادهید. را جذب نماها آن و یجاد کندو در ساکنان حس تعلق به مکان را ا هدیبخش یتهو، مکانکالبد تا به  یازمندیمن ییفضاها
 یدر فضاهاشهروندان  یفرهنگ و یاز تعامالت اجتماع یمهم تواند این فضای تأثیرگذار را در کالبد مکان ایجاد کند. بر این اساس بخشمی

 هاییانبنیت در تقو یشهریادۀ پ ینقش فضاهایکی از این فضاهای تأثیرگذار بوده و لذا  محور پیادهکه فضاهای  شودیم ی محققشهر
 دارد. یاریبس یتشهر اهم یو فرهنگ یاجتماع

های حضور اما اولین جرقه(. Blaga, 2013: 7آغاز شد ) 1898در سال ها با جنبش باغ شهرها توسط ابنزر هاوارد راهاولین بار ایده ایجاد پیاده
های تاریخی ایجاد شد. پس از آن با تسلط خودرو بر دهی بافتمیالدی و به منظور حفظ و سامان 1950و  1940های ها در شهرها در دههراهپیاده

میالدی آغاز شد و  1970و  1960های سازی در سراسر جهان در دهه اهرهای پیادهزندگی شهرنشینی و نمایان شدن معضالت ناشی از آن، جنبش
اسناد  ،در تعداد زیادی از شهرهای اروپایی و آمریکا اخیر با رویکرد نوین شهرسازی یهادر سال(. 90: 1396تاکنون ادامه دارد )اعتصام و نوری، 

ونقل حمل هاییوهاست که جذابیت ش بنا نهادن یک سیستم جابجاییآن،  که هدف از تحت عنوان طرح جامع عابر پیاده تهیه شده است اییژهو
تحوالت فکری جهان در (. 79: 1388)جباری،  افزایش داده و تشویق نماید سواری و استفاده از وسایل نقلیه عمومی رادوچرخه روی،نظیر پیاده

                                                 
1. Pedestrian Zone 

2. Car-Free Zone 

3. Traffic-Free Zone 

4. Auto-Restricted Zone 
5. Pedestrian Area 

6. Pedestrian Mall 

7. Walkable Street 
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یک دوره گذار از چند شهر محدود در اروپا به سراسر اروپا، سپس  درسازی  راهپیاده دهد که جنبشنشان می، 1 راه در جدولخصوص پیاده
 ای در سراسر دنیا برخوردار شد.آمریکا و در مراحل بعدی به همه دنیا انتشار پیدا کرد و از مطلوبیت ویژه

 

 راهفکری جهان در خصوص پیاده حوالتت. 1جدول 
 هایویژگ سال / دهه

 1940دهه 
 عابر پیاده برای نخستین بار در شهرهای اروپا.ها و فضاهای ویژه خیابان

 نخستین تجربه آزمایشی در ایجادمنطقه بی ترافیک در شهرهای روتردام و استکهلم.

 1950دهه 

 محدود کردن ترافیک و ایجاد ناحیه پیاده در تمام اروپا.
اهای عمومی، ایجاد ممنوعیت ورود اتومبیل به نواحی تاریخی و تجاری در اکثر شهرهای اروپا، احیای فض

 های پیاده.خیابان

 تاکنون 1960دهه 
خیابان پیاده در آمریکا(، در اروپا  150در نقاط مختلف دنیا مانند ایاالت متحده ) محور پیادهایجاد فضاهای 

 در کشورهای آلمان، انگلستان و هلند.

 43: 1390رفیعیان و همکاران،  أخذ.م                                                                                          
 

شهری  به ابعادی از ماهیت این عنصرها آن های متفاوتی تاکنون مطرح شده است که هریک ازها و نظریهراه سازی، دیدگاهبرای پیاده
شوند، محسوب می و طراحی ابزار پرسشنامه ی نظری تحقیق حاضرپایه و اساس مبانعنوان بهها که هاین نظری ترینمهماند. برخی از اشاره کرده
 عبارتند از:

 و  یدهردگ یلهای علوم تبدها و شاخهرشته یغالب در تمام یکردبه رو یدارتوسعه پا یدگاهد : امروزه8یشهر یدارتوسعه پا یهنظر
 یها که بستر اصلراهو پیاده یونه ترابرگترین یعیترین و طبپاکعنوان بهیاده، پ حرکت را همراه داشته است. یونگوناگهای ها و چالشبحث

. برخی از این رفته استگ قرار یمورد بررس یدار شهریتوسعه پا یجادابر  ذارگاز ابعاد مختلف تأثیر جایی در شهرها هستند،جابه یوهش ینا
یاسی که هر س ی، اقتصادی، فرهنگی واجتماع ، مسائلیطیمحیستزمسائل  ونقل،، حملی شهروندانو روح یسالمت جسم ابعاد عبارتند از:

همواره در ابعاد مختلف خود بر  یشهر یدارتوسعه پا یهلذا نظر .راه هستندمستقیم و یا غیرمستقیم، متأثر از ایجاد پیادهطور بهها آن یک از
 شته است.دا یارتأکید بس یادهپ یرهایو مس یمحور پیاده یتنقش و اهم

  مدارسیحیها، مناطق تفرمغازه های کار،ی، محلسازخانههایی از قبیل کاربری، یننو یدر شهرسازین: نو یشهرسازنظریه ،، 
و استفاده  گیرندروی قرار میپیاده یبرا یکدیگرای مناسب از ین، همه در فاصلهروزمره ساکن گیزند یبرا یضرور یها و امکانات شهرپارک
 ترینمهم، یننو یواقع شهرساز در د.شومی یشنهاد، پی بزرگهاها و اتوبانجاده ین سبک به جاو خطوط آه ی شهریقطارهااز  تربیش

 یگر، شهرسازی نویند یانبه ب هاست.همه انسان یای بهتر برایندهسده حاضر است و هدف آن ساخت آدر  یریزی و طراحجنبش برنامه
توسط ساخت  گیزند یو استانداردها گیزند یفیتو به دنبال بهبود کهای ساخته شده است یطاصالح طرح مح یبرا یجنبش جهان یک
 تأکید زیادی شده است. محور پیاده. لذا در این نظریه به ایجاد فضاهای تر استمطلوبهای یطمح

 یضاهااستفاده از ف یاو برا یحاتترج یزانو م یادهحرکت و رفتار عابر پ ،(1980)راپاپورت  یهبراساس نظر: 9راپاپورت یهنظر 
ی، جو یطشرا و مکان و یمنی، امنیت، راحتی، زمانا یرنظ یعوامل است. اجتماعی یو فرهنگ یزیکیپارامتر ف ثر از دوأمت یکلطور به مدار،یادهپ

ذار گرعوامل تأثی ترینمهمذار است و از گاز فضاها تأثیر ی استفادهعابر برا یحاتترج یزاندر م یرمس یتو جذاب یباییز حرکت، یطمح کیفیت
 کرد. اشاره یت، ایمنی و راحتیو امن یبایی، زیرمس یتو جذاب ی، کوتاهیادهپ یرمس یوستگیبه پ توانمی

 کندمی یفونه تعرینگمطرح شده است، آن را ا یادههای پیطمح یکه برا یفیترین تعاراز جامع یکیدن بوردن در : 10دن بوردن یدگاهد :
تأکید بر عدم استفاده از خودرو،  ی،انسان یاسمردم، دارا بودن مق یشده برا یباشد: طراح یژگیو نای یاست که دارا ی، اجتماعیادهپ محیط»

 (.1-8: 1392، )محمدی« کننده حرکت دوچرخه و سوارهینبخش، تأمسالم، لذت متعادل، مختلط، سرزنده، موفق، یت،و امن یمنیا یشافزا

 

 راه سازیپیاده مزایای

ی شهروندان و حفظ سالمت فیزیکی و روح .1ست: راه را بدین شرح بیان کرده اریزی برای ایجاد نواحی پیادهامهبرن مزایای ،(2013بالگا )
ها به برقراری تأثیرات اجتماعی مثل تعامالت اجتماعی، افزایش ارتباطات، افزایش حس امنیت، تشویق خانواده .2افزایش کیفیت آن؛ 

                                                 
8. Sustainable Development 

9. Amos Rapoport 
10. Dan Borden 
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ی با هوا و سر و صدا، سازگار ترکمتأثیرات محیط زیستی مانند آلودگی  .3اعتماد به نفس؛  اطلبی و افزایشارتباطات، کاهش حس انزو
جویی در ها، صرفهبرای نگهداری جاده ترکمهای تر، صرف هزینهونقل ارزانتأثیرات اقتصادی مثل حمل .4محیط زیست و کاهش ترافیک؛ 

راه، در یادهپدالیل احداث  ترینمهمبر این اساس برخی از  .(Blaga, 2013: 13)ساخت و هزینه پارکینگ و دسترسی به خدمات عمومی 
 مراکز تجاری شهرها عبارت است از:

 های جدید؛گذاریجذب شهروندان به منطقه مرکزی تجاری و در نتیجه افزایش فروش و تشویق سرمایه 

 کاهش آلودگی هوا و صدا در مناطق تجاری شهرها؛ 

 دد عابران پیاده بدون تداخل با حرکت وسایل نقلیه موتوری؛ایجاد محیط ایمن برای تر 

 افزایش حیات و رونق اقتصادی در مناطق مرکزی تجاری شهر؛ 

 جایی مسافران؛راه و در نتیجه افزایش حجم جابهاختصاص خط ویژه اتوبوس در پیاده 

  (.33تا: روی )وزارت کشور، بیپیادهکاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و توسعه استفاده از وسایل نقلیه عمومی و 

 افزایش تحرک در بین شهروندان و باال بردن ضریب سالمت جسمانی و روانی آنها؛ 

  ها در مناطق پرازدحام و متراکم؛آالینده ترکمکاهش مصرف سوخت و در نتیجه انتشار 

 گسترش محیط زیست دوستانه و اجتماعی در شهر؛ 

 افزایش سرزندگی و نشاط شهروندا( نMoura  et al., 2017: 282.) 

ار ددوست هاییابانو خلق خ خودروها موارد کاهش سرعت یراندن خودروها و در برخ رونیب فرآیندعنوان بهسازی راه کلی پیادهطور به
 است. اشاره شدهها آن به، 2جدول  متعددی دارد که در اییمزا اده،یپ

 

 راه سازیپیاده گوناگون اییمزا. 2 جدول

 یطیمحستیز اییمزا یاجتماع اییمزا اقتصادی اییزام

 منطقه یاقتصاد کل بهبود
احیای زندگی شهری و ی، خلق فضاهای عموم
 یاجتماع سرزندگیگسترش 

 هوا و صوت یآلودگسطح کاهش 

 یغرور مدن و خلق یحس قوی مکان جادیا و اراضی شهری امالک متیق رفتن باال
وغ با ایجاد آرام سازی مناطق پر ازدحام و شل

 فضاهای مکث برای عابران
با هدف  افراد توانمند به مناطق رو به زوال جذب

 گذاریسرمایه
 شیافزا ایجاد نشاط فردی و جمعی با رویکرد

 یمشارکت مردم در فضا و همبستگ
 یلیفسی هامصرف سوخت کاهش

ها و ایجاد رضایت شغلی یمشترافزایش تعداد 
 رآمدهابرای کسبه به دلیل افزایش د

 تشویق به عدم استفاده از خودروی

 روی و دوچرخه سواریپیاده جیترو و شخصی
 نیبه توسعۀ زم ازیکاهش ن

های ینهزهو کاهش  ترراحت یدسترس تیقابل
 هاخانوارشهری ونقل در سفرهای درونحمل

 ی و اضافه وزن)چاق یو روان یسالمت روح شیافزا
 ی(روان کاهش اختالالت و اندام تناسب ،ترکم

باززنده سازی و استفاده بهینه از فضاهای قدیمی 
 های شهریینزمو جلوگیری از هدررفت 

ی شهروندان و درمان یبهداشت هایینههز کاهش
 به خاطر کم تحرکی

 فضاهای باز حفظ ی در میان همه نواحی شهرعدالت اجتماع شیافزا

ثابت و متحرک استفاده از  هایینههز کاهش
 خودرو

 در استقالل کودکان و کهنساالن شیافزا
 فضاهای عمومی

 یستیحفظ تنوع ز

 آب تیفیو ک تیبهبود کم مرکزی شهر بهبود حرکت در نواحی تجاری و...( نگیپارک ،)جادهی رساختیز هایینههز کاهش

 هرکمک به رشد هوشمند و خالق ش حفاظت از نواحی تاریخی و تقویت آنهاابزاری برای  و گردشگر ستیتور جذب

 118: 1392صرافی و محمدیان مصمم،  مأخذ.                                                                                                          

 

ر افزایش تعامالت بتأکید  مدار بامعیارهای ایجاد فضاهای شهری پیاده توانیم شهرسازی، اندیشمندان حوزه معماری و یدگاهبا بررسی د
تنوع و اختالط . 5ی سرزندگ. 4یری و نفوذپذ یدسترس. 3یت و امن یمنیا. 2ی و گشودگ یریحضورپذ. 1 :داستخراج نموبدین شرح اجتماعی را 

 (. 87 :1392، الهی فخریی )سیفخوانا. 10ی راحت. 9یوستگی و پ یکوتاه. 8 (یبایی)ز یتناسبات بصر. 7یت و مطبوع یتجذاب. 6ها یکاربر
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 پیشینه تحقیق

ی، اقتصاد ی،کالبدآثار  مداری، بررسیهای پیادهسنجی و نحوه طراحی، شاخصیت امکانمحوربا  راه، مطالعات گوناگونیمورد پیاده در
خالصه ر طوبه یقاتتحق این از یبرخ یجنتااین بحش  درمحورها انجام پذیرفته که  یناز ا یبیترک یاو  محیطییستزی، فرهنگ ی،اجتماع
 .شده استاشاره 

به این ، «جابجایی پایدار به دستیابی در راهبردیعنوان به روی،پیاده فضای مدیریت»، در پژوهشی با عنوان (2003) 11بابیانو -ماتئو 
 حرکت، یتقابل در پیاده نیازهای عابران ترینمهمدارند.  اهمیت شهری فضای در پیاده عابران برای مختلفی عواملنتیجه رسیدند که 

 ت.اس نموده مشخص نیز راها آن سنجش و معیارهای کندیم معرفی هویت و لذت آسودگی، حفاظت،

هایی برای راهبه این نتیجه رسید که « هاراهریزی پیادهراهنمای طراحی و برنامه»(، در پژوهشی با عنوان 2009) و نقل حملآژانس 

 دهد.ها برای عابرین پیاده را شرح میراهگیری در خصوص انواع پیادهتصیم فرآینداست و ها در نیوزلند ترسیم کرده راهبهبود پیاده

از سرمایه به این نتیجه رسیدند که  «خیابان پیاده ابتکار در هافرصت و هاچالش»، در پژوهشی با عنوان (2008) نیومن و همکاران

 .کندینواحی پیاده یاد مراه و ابزاری قدرتمند در ایجاد پیادهعنوان بهاجتماعی 

جنبه  17بر  دیعالوه بر تأک، به این نتیجه رسید که «آمریکا در پیاده ریزی حرکتبرنامه »، در پژوهشی با عنوان (2011) استنگل

اتصال به  ها،ادهیپ ازیمورد ن یهایکاربر ها،رساختی، زهرا ادهیشبکه عابر پ یوستگیدر پ رگذاریعوامل تأث ترینمهم اده،یعابر پ یزیربرنامه
 .کندیم یمعرف هایو اختالط کاربر یونقل عمومشبکه حمل

به این نتیجه رسیدند که پس از « یاجتماع هیسرما بر دیبا تأک راهادهیپ یطراح»، در پژوهشی با عنوان (1394موسوی و همکاران )
توان به صورت قاطع ینمماعی در شهر تبریز، مشخص شد که بررسی ارتباط بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی و تعامل اجت

اما به سبب معناداری و یا نزدیک  .توان به تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی دست یافتیمی شهری هاراهبیان کرد: با تقویت کیفیت پیاده
ذهنی سرمایه اجتماعی، شرط انکارناپذیر تحقق توان گفت که توجه به مفهوم یمی سرمایه اجتماعی هامؤلفهبه معنادار بودن برخی از 

 باشد.یمراه و تقویت کیفیت آن جهت پیشبرد تعامالت اجتماعی مفهوم عینی پیاده
خیابان این نتیجه رسیدند که مطالعه روی  به« راه سازیارزیابی آثار اجتماعی پیاده»، در پژوهشی با عنوان (1395)ی و محمدزکیی رزایم

گسترش  به رونق اقتصادی محدوده و یا تواندیمعالوه بر آن که راه این پیاده ، نشان داد کهشهرداری تهران 12منطقۀ  خرداد واقع در 15
دیگر نقاط شهر و تغییر هویت  محیطی بهزیست هاییبه انتقال آلودگ تواندیفضاهای فراغتی، سیاحتی و فعالیتی منجر گردد، در عین حال م

 ن زند.اطراف نیز دام یهامحله
      «ارزیابی تأثیر کیفیت محیط شهری بر روابط اجتماعی استفاده کنندگان از فضا»(، در پژوهشی با عنوان 1396حاتمی و ذاکر حقیقی )

های همگانی در کیفیت راه بوعلی سینا در شهر همدان نشان داد که دو متغیر سرزندگی و کیفیت عرصهدریافتند که نتایج مطالعات روی پیاده
کنندگان از فضا دارد. به عبارت دیگر این کیفیت محیط است که باعث ماندگاری ین تأثیرگذاری را بر سطح روابط اجتماعی استفادهتربیشمحیطی، 

 ست.ا سطح و بهبود روابط اجتماعی در فضا ءشود؛ و ارتقاء و بهبود این کیفیت باعث ارتقافرد در فضا و ایجاد کنش اجتماعی در آن می
دریافتند که از نظر ساکنین،  «شهریور تهران 17راه اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده»(، در پژوهشی با عنوان 1397نی و رضویان )کانو

های اجتماعی )آسایش، آرامش و امنیت( مثبت بوده ولی در بعد اقتصادی راه در بعد شاخصراه، احداث پیادهعابرین و شاغلین محدوده پیاده
 نداشته است.تأثیر مثبتی 
به این نتیجه  «یشهر یمردم در فضاها یرفتار یبر الگوها یتعامالت اجتماع یرتأث»(، در پژوهشی با عنوان 2020زاد و صفری )عسکری

ه از ک یرفتار یرتأث ینا لذادارد.  یشهر یدر نحوه رفتار مردم در فضاها یقیعم یرتأث یتعامالت اجتماعرسیدند که بر اساس نتایج این تحقیق، 
 گذارد.می یرخود تأث یشخص یدر زندگها آن شود و بر نحوه رفتاریشود، به افراد منتقل مساخته شده حاصل می یطمح یفیتک

تعامالت  تیفیک یبررس یبرا یکاربرد شاخص 5کند، استفاده از می زیانجام شده متما یهاپژوهش حاضر را از پژوهش آنچه که
که پس  ستا هاشاخص نیمرتبط با ا هیگو 19( و یمنیو اوقات فراغت، ا یورزش ،یفرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،ی)کالبد یهابه نام یاجتماع

انجام شده به های از پژوهش یاریشدند. در بس یابیارز یآمار یهااز شهروندان در محدوده مورد مطالعه با استفاده از آزمون یاز نظرسنج

                                                 
11. Mateo - Babiano 

12. NZ Transport Agency 

13. Newman & et al. 

14. Stangl 
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نظر  نیها را در بر گرفته است و از ااز شاخص یمتنوع فیکه پژوهش حاضر ط یه شده است. در حالتوج هاهیها و گوشاخص نیاز ا یتعداد
 دا کرده است.یدست پ راهادهیپ یکنندگان از فضاشهروندان و استفاده یتعامالت اجتماع تیفیدر ک راهادهینقش پ نهیدر زم یترقیعم جیبه نتا
 

 روش تحقیق
ها به آوری دادهروش جمع تحلیلی و پیمایشی است. در آن، توصیفیکار گرفته شده به یو روش علم« یدکاربر»از نظر هدف،  قیتحق نیا

جامعه آماری تحقیق بوده است.  «ساختهمحققمشاهده، مصاحبه و پرسشنامه »شامل آن در آوری داده جمع هایابزار و «پیمایشی»شیوه 
قل ا. حدباشدنفر می 639951، دارای جمعیتی بالغ بر 1395سرشماری در سال  جشامل شهروندان شهر رشت است که براساس آخرین نتای

نمونه برآورد شد که به شیوه تصادفی از بین  384کوکران به تعداد فرمول ها با استفاده از ی دادهآورجمعحجم نمونه مورد نیاز برای 
ه توسط تعدادی از محققین مجرب، مناسب ارزیابی شد. همچنین روایی پرسشنامگزینش شدند.  سال( 18)افراد باالی  شهروندان شهر رشت

  دهنده پایایی مطلوبی است.بدست آمد و نشان 788/0مقدار ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 
و اوقات فراغت،  یورزش ،ینگفره یاجتماع ،یاقتصاد ،یکالبد شاخص پنج ازساخته ابزار پرسشنامه محققدر الزم به ذکر است که 

و  راپاپورت ، نظریهنینو یشهرساز ،یشهر داریپاتوسعه  یهاهیاز نظربا توجه به مبانی نظری تحقیق  هااستفاده شد که این شاخص یمنیا
 .داده شده استنشان  ،3 جدول در هاک از شاخصی هر کیپرسشنامه به تفک یهاهیگو .دندیاستخراج گرددن بوردن  دگاهید

 

 راه شهر رشت بر کیفیت تعامالت اجتماعی شهروندانهای ارزیابی ثرات پیادهها و گویهشاخص. 3 جدول

 هاگویه شاخص

 کالبدی
 روی هدفمند و ادراکی در بین شهروندانایجاد الگوی پیاده 
 راه وضع کمی و کیفی عناصر مبلمان پیاده 
 راه وضع فضای سبز پیاده 

 برای خرید از مراکز تجاری یادهپحضور در محدوده   اقتصادی

 اجتماعی
 فرهنگی

 حضور در محدوده پیاده برای گفتگو و مالقات 
 میزان مراجعه خانوادگی به محدوده بخش مرکزی شهر 
 ینیارتقاء فرهنگ و آداب شهرنش 
 مختلف مردم یدر قشرها یونقل عمومحمل یلاستفاده از وساروی و ترویج فرهنگ پیاده 
 یدسته جمع مراسمات یر برگزارمشارکت شهروندان د 
 و...( یآداب و رسوم محل ی،مراسمات مذهب یابانی،خ هاییشنما همانند) یفرهنگ یهابرنامه یتتقو 
 گیری خاطرات فردی و جمعیمحوری مناسب برای شکل 
 تفریحی  راه در احیای روحیه فراغتیهای هنری و یادبودهای تاریخی پیادهتأثیر المان 

 ورزشی و اوقات
 فراغت

 حضور در محدوده پیاده برای قدم زدن و هواخوری 
 یر بودن بخش مرکزیپذیستو ز یتجذاب 
 تفریحی های فراغتیمحوری مناسب برای انجام فعالیت 
 های ورزشیمحوری مناسب برای انجام فعالیت 

 ایمنی
 خلق فضای آرامش روحی و روانی برای عابران 
 یادهان پعابر یبرا یاجتماع یتبا امن ییخلق فضا 
 تقویت حس تعلق به مکان و دلبستگی به فضای بخش مرکزی شهر 

 

 همورد مطالع همحدود
باشد که در بخش مرکزی آن واقع شده و از یمراه تازه تأسیس شهر رشت )مرکز استان گیالن( ۀ این پژوهش، پیادهمحدودۀ مورد مطالع

الدین اسدآبادی )سبزه به خیابان امام خمینی و از غرب به میدان سیدجمال شمال به خیابان سعدی، از شرق به خیابان شریعتی، از جنوب
 (. 1گردد )شکل میدان( منتهی می
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  شهر رشتدر راه پیاده یاول و دوم اجرا یفازها یتموقع. 1 شکل

 (1396دریافت شده از شهرداری رشت،  تصاویربراساس  ی برداریهاترسیم الیه باز)
 

ارهای روز و انواع مراکز تجاری و خدماتی در این محدوده با محوریت بافت تاریخی، باعث شد تا معابر شریانی استقرار و تمرکز باز
روز به این محدوده محدوده بخش مرکزی شهر، حجم انبوه وسایل نقلیه موتوری و عابران پیاده را در طی ساعات گوناگون شبانه منتهی به

شهری تبدیل کند. به تدریج با افزایش جمعیت شهر و به یکی از پرطرفدارترین مقاصد سفرهای درون پرازدحام و شلوغ هدایت کرده و آن را
ی پیدا تربیشطور افزایش تعداد وسایل نقلیه، ناکارآمدی محدوده بخش مرکزی در پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای شهروندان، نمود همین

تی این بخش از شهر که با هدف بازآفرینی و منطبق کردن با نیازهای جدید انجام شد، برخی از های حیاراه در شریانکرد. اما با ایجاد پیاده
رشت در  یشهردار یکونقل و ترافراه در طرح جامع حملپیاده یهامحدودهمعضالت ناشی از ازدحام و ترافیک وسایل نقلیه کاهش یافت. 

 :شدو اجرا مطرح به شرح زیر دو فاز 

 ی تا میدان سبزه میدان؛شهردار یدانحد فاصل م ی درالهدلمع یابانخ :فاز اول 

 یژهخط و یدارا یابان وکنار خ اییهپارک حاش یتبا ممنوع طرفهیک یمحور سازی،راهیادهطرح پ یاز اجرا یشپ یالهدعلم خیابان
نواحی و محالت شهری، کانون گیری شکل یتئور یدگاهاز د و مناسب بوده است یفیمحدود اما از نظر ک روییادهو پ یشهراتوبوس درون

ی اقتصادفعالیت کانون راه و چه در زمان بعد از اجرای طرح بوده است که عبارتند از: سه عملکرد عمده چه در زمان قبل از اجرای طرح پیاده
ی نظیر کتابخانه و سینما و در نهایت هاییکاربری به دلیل برخورداری از و فرهنگ یخیکانون تاربه دلیل برخورداری از مراکز تجاری متعدد، 

های تجاری و ی و مکانی برای تجمع، تفریح و گذران اوقات فراغت شهروندان به دلیل برخورداری از کاربریکانون تعامالت اجتماع
ان پیاده به واسطه فضا برای عابر چشمگیرخدماتی. اما به دلیل تمرکز کارکردها و حجم بسیار باالی تقاضای افراد در این محور و کاهش 

الهدی شد. لذا مدیریت شهری درصدد وجود آمده که سبب ناکارآمدی محور علمههای ترافیکی سنگینی بحضور پرتعداد وسایل نقلیه، گره
ریزان برای حل این معضل شهری، تبدیل این محور ین راهکارهای پیشنهادی برنامهترمطلوببرطرف کردن این معضل برآمد و یکی از 

اجرا  1391ی مرداد تا اسفند سال هاماهراه شهر رشت، این طرح در طی راه بود. بر این اساس در فاز اول پروژه پیادهتباطی پرجاذبه به پیادهار
 (.2برداری رسید )شکل و به بهره
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 1394، سال راهنمایی از میدان شهرداری به طرف میدان صیقالن در قبل از اجرای طرح پیاده. 2شکل 

 

 ی؛و سعد یعتیشر هاییاباناز خ یآباد و بخشیحاج یابانتا خ یشهردار یدانحد فاصل مدر  ینیامام خم یابانخ :فاز دوم 

ها به دلیل تمرکز شود و بار ترافیکی این محدودهالهدی ذکر شد در این سه محور نیز دیده میهایی که برای خیابان علمهمه ویژگی
یار باال بوده و به دلیل ضعف در پاسخگویی به تقاضاهای گسترده شهروندان، ناکارآمدی و ناتوانی آن های تجاری و خدماتی بسکاربری

 ملموس بوده است.
که  یهاییباشد ازجمله کاربر یهای خاصیژگیشود که واجد و یلراه تبدپیاده یک تواند بهمی یزمان یابانخ الزم به ذکر است که یک

 یکن آکند. پس از  یرا معرف یابانخ یکه ابتدا و انتها یخاطره جمع یا یخیتار یا یتیدو نشانه هو یزو نشود  یردر مس یادهموجب حرکت پ
 ینخود ادامه دهد که در ح یاتزنده به ح یشهر یفضا یکعنوان بهبدل شود و همچنان  دراه کارآمپیاده یکتواند به می یراه زمانپیاده

هایی در سه خیابان منتهی به میدان شهرداری . چنین ویژگیشود یقبه آن تزر یپذیری و سرزندگاز جمله انعطاف یمشخصات ی،کاربر ییرتغ
در طی سازی  راهپیاده رشت یعنی خیابان امام خمینی، خیابان شریعتی و خیابان سعدی وجود داشته و لذا این قابلیت با اجرای فاز دوم طرح

 (.3داری رسید )شکل بربه بهره 1394های شهریور تا اسفند سال ماه
 

 
 1396راه، سال نمایی از میدان شهرداری به طرف میدان صیقالن در بعد از اجرای طرح پیاده. 3شکل 

 

 هایافته
توزیع شده در بین شهروندان شهر رشت  های محقق ساختهو تحلیل پرسشنامه های این تحقیق، حاصل مطالعات میدانیبخش عمده یافته

  .های میدانی پرداخته شده استراه حضور داشتند. در این بخش به تشریح این یافتهیادهاست که در محدوده پ
 یان، به چهار ویژگی اصلی توجه شد که شامل موارد زیر است:پاسخگو یو عموم یفرد هاییژگیودر بررسی 
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  ؛انددرصد را زنان تشکیل داده 47درصد را مردان و  53در بررسی توزیع جنسی پاسخگویان مشخص شد که از مجموع این افراد 

  درصد در گروه  40سال،  20-40 یسندرصد در گروه  46در بررسی ترکیب سنی پاسخگویان مشخص شد که از مجموع این افراد
 ؛اندسال قرار داشته 65درصد در گروه سنی باالی  13سال و  41-64سنی 

 ،درصد دارای مدرک  24درصد دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم،  54 در ارتباط با سطح سواد و تحصیالت: از مجموع کل پاسخگویان
 ؛انددرصد باقیمانده نیز دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر بوده 7درصد دارای مدرک لیسانس و  16فوق دیپلم، 

 21رصد مشاغل آزاد، د 40درصد کارمند،  17ها آن در نهایت در ارزیابی گروه شغلی پاسخگویان این نتایج بدست آمد که از مجموع 
 اند.دار، درآمد بدون کار و...( بودهدرصد باقیمانده نیز بیکار )در جستجوی کار، خانه 22درصد دانشجو و 

 

 راهکیفیت تعامالت اجتماعی فضای بخش مرکزی شهر در قبل از احداث پیاده

گویه به شرح مورد  19راه، از قبل از احداث پیادهبرای سنجش کیفیت تعامالت اجتماعی شهروندان در فضای بخش مرکزی شهر رشت در 
به ارزش « حضور در محدوده پیاده برای خرید از مراکز تجاری»ین مقدار میانگین به گویه تربیشها، استفاده شد. در بین این گویه ،4 جدول

اختصاص یافت.  70/1به ارزش « ودهای تاریخیهای هنری و یادبتأثیر المان»ین مقدار میانگین نیز به گویه ترکماختصاص یافته و  25/3
ای لیکرت قرار گرفته است. دالیلی از قبیل تمرکز مراکز تجاری، گزینه 5از طیف « کم»ها در مقیاس مقادیر میانگین گویه تربیشکلی طور به

های کور ترافیکی و وسایل نقلیه و ایجاد گرهحجم بسیار باالی تقاضای افراد و کاهش چشمگیر فضای پیاده برای عابران به دلیل حضور پرتعداد 
در نهایت شلوغی و ازدحام و افزایش آلودگی هوا و صوت، سبب شده تا کیفیت تعامالت اجتماعی شهروندان در سطح بسیار نازلی قرار بگیرد و 

ی اقتصادفعالیت  عمده یعنی کانون انونکها کاهش یابد. در حالی که محدوده بخش مرکزی شهر علیرغم برخورداری از سه مقدار میانگین گویه
برای  یکانونهایی نظیر کتابخانه و سینما و یکاربری به دلیل برخورداری از و فرهنگ یخیکانون تاربه دلیل برخورداری از مراکز تجاری متعدد، 

تأثیرگذار نبوده و برای اغلب آنان کیفیت تجمع، تفریح و گذران اوقات فراغت شهروندان، چندان در افزایش کیفیت تعامالت اجتماعی شهروندان 
ونقل عمومی، مشارکت جمعی در برگزاری مراسمات و روی، استفاده از وسایل حملیی نظیر آرامش، امنیت، عدالت، پیادههاشاخصبرخورداری از 

 ها با سختی همراه است.موارد دیگری نظیر این
 

 راهکیفیت تعامالت اجتماعی فضای بخش مرکزی شهر در قبل از احداث پیادهآمار توصیفی نظرسنجی از شهروندان دربارۀ . 4جدول 

 هااثرات و پیامدها / گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین جمع

 25/3 100 7/16 4/22 6/39 7/11 6/9 حضور در محدوده پیاده برای خرید از مراکز تجاری

 63/2 100 4/10 3/13 1/28 0/25 2/23 اخوریحضور در محدوده پیاده برای قدم زدن و هو

 48/2 100 8/7 7/11 0/26 9/29 5/24 حضور در محدوده پیاده برای گفتگو و مالقات

 28/2 100 0/7 9/8 3/19 9/34 9/29 خلق فضای آرامش روحی و روانی برای عابران

 28/2 100 7/8 6/6 4/22 3/31 0/31 میزان مراجعه خانوادگی به محدوده بخش مرکزی شهر

 43/2 100 6/8 0/12 1/21 0/31 3/27 یادهعابران پ یبرا یاجتماع یتبا امن ییخلق فضا

 15/2 100 4/3 5/5 3/25 4/34 5/31 ینیارتقاء فرهنگ و آداب شهرنش

 13/2 100 2/5 3/7 5/19 0/31 0/37 مختلف مردم یدر قشرها یونقل عمومحمل یلاستفاده از وساروی و ترویج فرهنگ پیاده

 18/2 100 5/5 0/7 1/20 2/35 3/32 یدسته جمع مراسمات یمشارکت شهروندان در برگزار
 یقیموس ی،آداب و رسوم محل ی،مراسمات مذهب یابانی،خ هاییشنما همانند) یفرهنگ یهابرنامه یتتقو

 فولکلور و...(
7/36 6/34 5/18 7/5 4/4 100 07/2 

 22/2 100 7/5 0/6 4/23 9/33 0/31 یر بودن بخش مرکزیپذ یستو ز یتجذاب

 20/2 100 9/4 3/6 8/25 7/29 3/33 تفریحی -های فراغتی محوری مناسب برای انجام فعالیت

 73/1 100 1/2 0/1 3/7 4/47 2/42 های ورزشیمحوری مناسب برای انجام فعالیت

 51/2 100 6/8 7/11 8/25 9/29 0/24 گیری خاطرات فردی و جمعیمحوری مناسب برای شکل

 04/2 100 9/3 7/5 6/15 6/39 2/35 روی هدفمند و ادراکی در بین شهروندانایجاد الگوی پیاده

 09/2 100 7/4 3/6 1/16 1/39 9/33 تقویت حس تعلق به مکان و دلبستگی به فضای بخش مرکزی شهر

تفریحی و گسترش  -راغتی راه رشت در احیای روحیه فهای هنری و یادبودهای تاریخی پیادهتأثیر المان
 تعامالت اجتماعی

2/43 2/48 5/5 1/2 0/1 100 70/1 

تفریحی و گسترش تعامالت  -راه رشت در احیای روحیه فراغتی وضع کمی و کیفی عناصر مبلمان پیاده
 اجتماعی شهروندان

3/45 6/45 7/4 6/2 8/1 100 70/1 

 97/1 100 9/4 0/6 4/10 8/38 8/39 تفریحی و گسترش تعامالت اجتماعی شهروندان -ی راه رشت در احیای روحیه فراغتوضع فضای سبز پیاده
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 راهکیفیت تعامالت اجتماعی فضای بخش مرکزی شهر در بعد از احداث پیاده

روی، فرهنگ پیادهیی از قبیل آرامش، امنیت، عدالت، ترویج هاشاخصتواند ها بسیار متنوع است و میراهفرهنگی احداث پیاده آثار اجتماعی
اینها را برای اغلب  ونقل عمومی، مشارکت جمعی در برگزاری مراسمات و موارد دیگری نظیرترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل

عی راه رشت بر افزایش تعامالت اجتمابه خوبی تأثیرات برجای مانده از پیاده ،5های مورد بررسی در جدول گویه .بر داشته باشدشهروندان در
 ها تشریح شدند:دهد. در این بخش برخی از این شاخصشهروندان را نشان می

 

 خلق فضای آرامش روحی و روانی برای عابران 

راه تبدیل شدند جزو که در وضع کنونی به پیادهها آن های منتهی بهبدون شک محدوده میدان شهرداری رشت و سبزه میدان و خیابان 
ها، در خلق و یا بهبود فضای آرامش توانند در کنار سایر فضاهای سبز و پارکرشت به شمار آمده که می فضاهای عمومی شهر ترینمهم

راه نشان های این گویه در قبل و بعد از احداث پیادهروحی و روانی شهروندان و عابران پیاده تأثیرگذار باشند. مقایسه میانگین نظرسنجی
 ست.ا راه در خلق این فضارسیده است که بیانگر تأثیر مطلوب پیاده 44/3به  28/2دهد که این تأثیرگذاری از مقدار می

 

 امنیت اجتماعی 

 محور پیادهدهنده وسایل نقلیه به دلیل ایمن شدن فضای  روی در فضایی بدون حضور خودرو و جدا از سر و صدای آزارحتم پیادهطور به
های این گویه خواهد آورد. مقایسه میانگین نظرسنجی به وجودایندی را در عابران پیاده و عدم تداخل بین محور سوار و پیاده، احساس خوش

راه رسیده است که بیانگر تأثیر مطلوب پیاده ،57/3به  43/2دهد که امتیاز این تأثیرگذاری از مقدار راه نشان میدر قبل و بعد از احداث پیاده
 در خلق فضای ایمن بوده است.

 

  و آداب شهرنشینیفرهنگ  یارتقا 

بسیاری از کارشناسان و متخصصین امور شهری بر این باورند که به دلیل تبدیل شدن بسیاری از محورهای پیاده به محورهای سواره 
این امر به تدریج سبب آسیب رساندن به که طوریبه .ای همراه شده استدر گذر زمان، آداب شهرنشینی به تدریج با تغییرات گسترده

شهرنشینی شده و موجب بیگانگی شهروندان با یکدیگر و کاهش تعامالت اجتماعی بین آنان شده است. عالوه بر آن بروز انواع  فرهنگ
های محیط است، همگی از پیامدهای نامطلوب وابستگی نسل کنونی های جسمی و حرکتی که معلول عدم تحرک و افزایش آلودگیبیماری

و  ءی احیامحور پیادهوقت آن رسیده تا دوباره محورهای پرترافیک منتهی به بخش مرکزی به صورت دیگر رو اینبه خودرو است. از 
ه و بازآفرینی شوند تا در تقابل با عصر خودرو و فناوری بتوانند با تقویت تعامالت بین افراد، فرهنگ شهرنشینی و با هم بودن را گسترش داد

 15/2دهد که امتیاز این تأثیرگذاری از مقدار ها در این گویه نشان میمیانگین نظرسنجی به سالمت جسمی شهروندان منجر شود. مقایسه
 راه در ارتقاء فرهنگ و آداب شهرنشینی بوده است.رسیده است که بیانگر تأثیر مطلوب پیاده ،50/3به 

 

  ونقل عمومیروی و استفاده از حملترویج فرهنگ پیاده 

راه رشت، افزایش استفاده از وسایل ها و از جمله پیادهراهف در نظر گرفته شده برای همه پیادهاهدا ترینمهمبدون شک اولین و 
گویه در ها در اینروی و فاصله گرفتن از زندگی ماشینی بوده است. مقایسه میانگین نظرسنجیونقل عمومی و ترویج فرهنگ پیادهحمل

راه در رسیده که بیانگر تأثیر مطلوب پیاده ،21/3به  13/2که امتیاز این تأثیرگذاری از مقدار دهد راه نشان میزمان قبل و بعد از احداث پیاده
راه را در استفاده از وسایل البته برخی از پاسخگویان تأثیر این پیاده .ونقل عمومی بوده استروی و استفاده از حملترویج فرهنگ پیاده

 اند.ونقل عمومی در شهر رشت، ضعیف و کم ارتباط دانستههای الزم حملونقل عمومی به دلیل نامناسب بودن بسترحمل
 

  یدسته جمع مراسمات یمشارکت شهروندان در برگزار 

تر شدن فضاهای عمومی، اهداف دیگری نظیر افزایش مشارکت روی و مطلوبها در گسترش فرهنگ پیادهراهبا توجه به قابلیت پیاده
های های خیابانی و... در ایام و مناسبتها، نمایشهای خیابانی، نمایشگاهین امر با برگزاری انواع همایشنظر است که ا جمعی شهروندان مد

پی خواهد تعامالت اجتماعی شهروندان را در رسد و در نتیجه افزایش ارتباطات چهره به چهره و بهتر شدنگوناگون سال به منصه ظهور می
به  18/2دهد که امتیاز این مشارکت از مقدار راه نشان میگویه در زمان قبل و بعد از احداث پیادهینهای اداشت. مقایسه میانگین نظرسنجی

 افزایش یافته است. ،55/3
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  یرتر شدن بخش مرکزی شهرپذیستو ز یتجذاب یشافزا 

آداب و رسوم  ی،مراسمات مذهب یابانی،خ هاییشنما یل اجرایراه رشت از قبدر پیاده ی متنوعاجتماع یفرهنگ یهابرنامه یتتقوبا 
شمار قابل توجهی از که طوریبهگذاشت. خواهد ر مثبتی محدوده اث ینا شدن یرترپذیستو ز یتجذاب برفولکلور و...،  یقیموس ی،محل

حتی  .ابر شده استراه در این فضا، جذابیت آن چندبراند که پس از بازآفرینی محورهای بخش مرکزی و ایجاد پیادهپاسخگویان بر این عقیده
 افزایش یافته است. ،45/3به  22/2دهد که امتیاز این گویه از مقدار ها نشان میمقایسه میانگین نظرسنجی

 

  تفریحی های فراغتیمناسب برای انجام فعالیت 

روی و را برای پیادهها آن د وکنتفریحی خوبی را به عابران پیاده القا می شاید یکی از تأثیرگذارترین فضاهای شهر رشت که جنبه فراغتی
باشد. از کند، همین محدوده بخش مرکزی شهر باشد و آن هم به واسطه وجود بازار و انواع مراکز خرید میهواخوری به سوی خود جذب می

آورند؛ و تفریحی به شمار میهای فراغتی یتفعال ی انجاممناسب برا یمحورعنوان بهراه رشت را تعداد قابل توجهی از پاسخگویان، پیادهرو این
در زمان بعد  ،65/3راه به مقدار در زمان قبل از احداث پیاده 20/2دهد که امتیاز این گویه از مقدار ها نشان میحتی مقایسه میانگین نظرسنجی

 راه افزایش یافته است.از احداث پیاده
 

  های ورزشیمناسب برای انجام فعالیت 

نقش تجاری دارند، لذا اغلب مراجعان به آن اهداف دیگری غیر از  تربیشی منتهی به بخش مرکزی شهر، که همه محورهاجاییاز آن
عنوان بهآمده در این محدوده این قابلیت را فراهم نموده تا در مواقعی از سال  به وجودهای آرامش و امنیت کنند. اما قابلیتورزش را دنبال می

احساس شادی و نشاط فردی و جمعی و گسترش تعامالت اجتماعی بین رو ایننی به حساب آید و از های همگامکانی برای اجرای ورزش
دهنده بهتر شدن افزایش یافته است، نشان ،65/2به رقم  73/1چه مقایسه میانگین امتیازها که از رقم  شهروندان را بهبود بخشد. اگر

 هایییتفعالانجام  یبراراه رشت مکان مناسبی اند که پیادهیدهعقری از پاسخگویان بر این راه است اما بسیاهای ورزشی در محدوده پیادهفعالیت
دوچرخه های هیجانی و انجام حرکات نمایشی همانند پارکور، نیست؛ اما برای اجرای برخی ورزشو... ی سواردوچرخه یدن،ورزش، دو یلاز قب

 تواند مناسب بوده و برای ناظران فضا سرگرم کننده باشد.مایشی با توپ و... میحرکات ن، اسکیت برد، و پرش از روی موانع BMXسواری
 

  گیری خاطرات فردی و جمعیشکل 

یکی از خاطره انگیزترین فضاهای شهر رشت به شمار عنوان بهاگرچه میدان شهرداری )میدان شهدای سرپل ذهاب( و سبزه میدان همواره 
پذیر گیری خاطرات به راحتی امکانها و بار ترافیکی معابر منتهی به آن، شکللوغی بیش از حد این محدودهاما در حال حاضر به دلیل ش .آیدمی

ها و عناصر فضا زیرا این شلوغی باعث مکث عابران در فضا نشده و افراد فقط در حال گذر از این مکان هستند و توجه زیادی به ویژگی .نیست
تری از افراد تواند برای طیف گستردهشود، می تربیشراه اند که اگر ابعاد فراغتی و تفریحی این پیادهاین عقیدهندارند. بسیاری از پاسخگویان بر 

 ،90/3به  51/2گویه از مقدار دهد که امتیاز اینها نشان میحتی مقایسه میانگین نظرسنجی. گیری خاطرات شناخته شودمکان شکلعنوان به
گیری خاطرات فردی و محوری، در شکل محوری به پیاده گر آن است که تبدیل شدن فضای بخش مرکزی از خودروافزایش یافته است و بیان

 جمعی شهروندان تأثیرگذار بوده است.
 

  تقویت حس تعلق به مکان و دلبستگی به فضای بخش مرکزی شهر 

لپذیر دانسته و فضای وضع موجود را قابل مقایسه با قبل از راه رشت را بسیار دآمده از طریق پیاده به وجودبسیاری از پاسخگویان، فضای 
دهنده افزایش حس  رسیده که نشان ،64/3به  09/2ها از مقدار میانگین امتیاز این گویه در نظرسنجیکه طوریبهدانند. ینمراه احداث پیاده

 تعلق و دلبستگی به فضای بخش مرکزی شهر است.
 

   راهپیادهوضع کمی و کیفی عناصر مبلمان 

ها، تابلوها و و سکوگلجای، نیمکت گلدان و ، هاها و فوارهآبنماها، آبفشانها، راه باید به عناصر مهم مبلمان شهری از قبیل نورپردازیپیاده
فضایی برای  جادیحی، ایتفر یفراغت یهروح یایاحو... مجهز شود تا کارکرد مهم در نظر گرفته شده برای آن که همان  هاکفپوشعالئم راهنما، 

های های این گویه در زمانتحقق یابد. مقایسه میانگین نظرسنجی ،ستا آنها یو گسترش تعامالت اجتماعآرامش و مکث کردن شهروندان 
ن و نقش رسیده است و این به معنی بهبود وضع عناصر مبلما ،46/3به  70/1دهد که امتیاز آن از مقدار راه نشان میقبل و بعد از احداث پیاده

 اثرگذار آن بر ایجاد فضای آرامش شهروندی است. 
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  راهوضع فضای سبز پیاده 

شهروندان است.  تربیشکند و به خودی خود عاملی در جهت ترغیب وجود فضای سبز، حس آرامش و امنیت را به مخاطب تداعی می
راه رشت، به جز همان فضای سبزه فزاید. اما در پیادهابی روندانشه یو گسترش تعامالت اجتماع یحیتفر یفراغت یهروح یایاحتواند به لذا می

بسیاری از پاسخگویان وضعیت رو اینراه، در وضع کنونی فضای سبز قابل توجهی در آن تدارک دیده نشده است و از قبل از احداث پیاده
اه هستند. حتی مقایسه میانگین امتیاز این گویه در قبل و بعد ردانند و خواستار افزایش آن در محدوده پیادهراه را مناسب نمیفضای سبز پیاده

 نیامده است. به وجوددهد که تغییر چندانی در کیفیت آن رسیده نشان می ،32/2به  97/1راه که از رقم از احداث پیاده
 

 راهدر بعد از احداث پیادهآمار توصیفی نظرسنجی از شهروندان دربارۀ کیفیت تعامالت اجتماعی فضای بخش مرکزی شهر . 5جدول 

 میانگین جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هااثرات و پیامدها / گویه

 65/3 100 1/28 3/32 7/23 6/8 3/7 حضور در محدوده پیاده برای خرید از مراکز تجاری

 43/3 100 7/24 3/25 4/29 6/9 9/10 حضور در محدوده پیاده برای قدم زدن و هواخوری

 44/3 100 2/24 0/26 4/29 9/9 4/10 ور در محدوده پیاده برای گفتگو و مالقاتحض

 44/3 100 8/20 4/28 9/33 6/7 4/9 خلق فضای آرامش روحی و روانی برای عابران

 20/3 100 4/28 1/33 4/21 5/9 6/7 میزان مراجعه خانوادگی به محدوده بخش مرکزی شهر

 57/3 100 2/29 1/27 8/25 6/7 4/10 یادهعابران پ یبرا یاجتماع یتبا امن ییخلق فضا

 50/3 100 4/21 7/30 3/33 0/6 6/8 ینیارتقاء فرهنگ و آداب شهرنش

در  یونقل عمومحمل یلاستفاده از وساروی و ترویج فرهنگ پیاده
 مختلف مردم یقشرها

4/15 6/15 7/24 4/21 9/22 100 21/3 

 55/3 100 6/32 2/18 0/31 6/8 6/9 یدسته جمع مراسمات یمشارکت شهروندان در برگزار

مراسمات  یابانی،خ هاییشنما همانند) یفرهنگ یهابرنامه یتتقو
 فولکلور و...،( یقیموس ی،آداب و رسوم محل ی،مذهب

7/5 3/6 9/33 9/22 3/31 100 68/3 

 45/3 100 4/23 1/28 6/28 6/9 2/10 یرتر شدن بخش مرکزیپذ یستو ز یتجذاب

 65/3 100 9/29 8/25 3/31 7/5 3/7 تفریحی -های فراغتی برای انجام فعالیت تربیشب تناس

 65/2 100 0/12 6/15 6/21 6/26 2/24 های ورزشیمحوری مناسب برای انجام فعالیت

 43/3 100 9/22 8/25 8/32 1/8 4/10 گیری خاطرات فردی و جمعیمحوری مناسب برای شکل

 90/3 100 3/38 6/32 9/16 9/4 3/7 هدفمند و ادراکی در بین شهروندانروی ایجاد الگوی پیاده

 64/3 100 7/29 8/26 6/28 3/7 6/7 تقویت حس تعلق به مکان و دلبستگی به فضای بخش مرکزی شهر

راه رشت در احیای های هنری و یادبودهای تاریخی پیادهتأثیر المان
 ماعیتفریحی و گسترش تعامالت اجت -روحیه فراغتی 

0/6 9/8 5/25 7/30 9/28 100 68/3 

راه رشت در احیای روحیه وضع کمی و کیفی عناصر مبلمان پیاده
 تفریحی و گسترش تعامالت اجتماعی شهروندان -فراغتی 

7/10 2/10 1/28 7/24 3/26 100 46/3 

تفریحی و  -راه رشت در احیای روحیه فراغتی وضع فضای سبز پیاده
 ماعی شهروندانگسترش تعامالت اجت

3/33 9/29 7/16 7/11 3/8 100 32/2 

 

  
 الهدیراه علمهای هنری در پیادهجانمایی المان. 4شکل 
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 الهدیراه علمهای مذهبی در پیادهها و آییناجرای نمایش. 5شکل 

 

 جینشان داده شده است. نتا ،6 حاسبات آن در جدولم جیبهره گرفته شد که نتا لکاکسونیو کیاز آزمون ناپارامتر قیتحق هیفرض یابیارز یبرا
 یمورد بررس یهاهیگو یکه در تمام دهدیانجام شد، نشان م انیدرصد و بر اساس نظرات ثبت شده از پاسخگو 5 یآزمون که در سطح معنادار نیا

 راهادهیدر قبل و بعد از احداث پ هاهیاز گو کیه هر رتب نیانگیم سهیهم مقا ی. از طرفباشدیو در حد صفر م 05/0از  ترکم یمقدار سطح معنادار
 یمرکز بخشی فضا رد یکرده است و نشان دهنده بهبود تعامالت اجتماع دایپ شیافزا راهادهیها در بعد از احداث پرتبه نیانگیکه م دهدینشان م

( و باشدیم راهادهیشهر بعد از احداث پ یبخش مرکز یفضابهتر شدن وضع  یمثبت )به معنا یهاتعداد رتبه نیب سهیمقا نیشهر رشت است. همچن
 ،یبررس وردم یهاهی(، نشانگر آن است که در گوباشدیم راهادهیشهر بعد از احداث پ یبخش مرکز یبدتر شدن وضع فضا ی)به معنا یمنف یهارتبه

 تیفیک شیافزا یایگو یموارد به خوب نیاشته است. همه اد یصعود ریمثبت و مطلوب استوار است و س راتییتغ جادیبر ا انینظر اغلب پاسخگو
تعامالت  تیفیرشت سبب بهبود ک راهادهیاذعان داشت که احداث پ توانی. لذا مباشدیم راهادهیشهروندان در بعد از احداث پ یتعامالت اجتماع

 .گرددیم دییآن، تأ یظر گرفته شده برادر ن یهاهیها و گوبا توجه به شاخص هیفرض نیشهروندان شده است و لذا ا یاجتماع
 

 راهآمده از پاسخگویان در قبل و بعد از احداث پیاده به دستنتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نتایج . 6جدول 

 هااثرات و پیامدها / گویه
 تعداد

 مثبت یهارتبه

 تعداد

 های منفیرتبه
 های یکسانرتبه

 رتبه میانگین

 قبل از احداث

 رتبه نمیانگی

 بعد از احداث

سطح معناداری 

(Sig.) 

 000/0 65/3 25/3 227 7 150 حضور در محدوده پیاده برای خرید از مراکز تجاری

 000/0 43/3 63/2 72 12 300 حضور در محدوده پیاده برای قدم زدن و هواخوری

 000/0 44/3 48/2 70 17 297 حضور در محدوده پیاده برای گفتگو و مالقات

 000/0 44/3 28/2 63 12 309 فضای آرامش روحی و روانی برای عابران خلق

 000/0 20/3 28/2 135 23 226 میزان مراجعه خانوادگی به محدوده بخش ...

 000/0 57/3 43/2 73 8 303 یادهعابران پ یبرا یاجتماع یتبا امن ییخلق فضا

 000/0 50/3 15/2 46 18 320 ینیارتقاء فرهنگ و آداب شهرنش

 000/0 21/3 13/2 79 22 283 ... یلاستفاده از وساروی و ترویج فرهنگ پیاده

 000/0 55/3 18/2 58 21 305 ... مراسمات یمشارکت شهروندان در برگزار

 000/0 68/3 07/2 39 19 326 های ...یشنما همانند) یفرهنگ یهابرنامه یتتقو

 000/0 45/3 22/2 61 14 309 یرتر شدن بخش مرکزیپذ یستو ز یتجذاب

 000/0 65/3 20/2 47 10 327 های فراغتی ...برای انجام فعالیت تربیشتناسب 

 000/0 65/2 73/1 155 3 226 های ورزشیمحوری مناسب برای انجام فعالیت

 000/0 43/3 51/2 83 11 290 گیری خاطرات فردی ...محوری مناسب برای شکل

 000/0 90/3 04/2 53 9 322 د و ادراکی در بین ...روی هدفمنایجاد الگوی پیاده

 000/0 64/3 09/2 59 5 320 تقویت حس تعلق به مکان و دلبستگی ...

 000/0 68/3 70/1 51 12 321 های هنری و یادبودهای تاریخی ...تأثیر المان

 000/0 46/3 70/1 68 14 302 وضع کمی و کیفی عناصر مبلمان ...

 000/0 32/2 97/1 252 13 119 راه رشت ...دهوضع فضای سبز پیا
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 گیریبحث و نتیجه
بر راه رشت احداث پیادهمانده از  یاثرات برجابه بررسی  تحلیلی و استفاده از ابزار پرسشنامه، با استفاده از روش تحقیق توصیفی در پژوهش حاضر

راه رشت بر ابعاد گوناگون دهد که پیادهینشان مز نظرسنجی از شهروندان حاصل ا هاییافته. ، پرداخته شدشهروندان یتعامالت اجتماع کیفیت

ی معابر منتهی به محور پیادهرفته در صدد گسترش آن است. به عبارتی نقش  مسائل اجتماعی و فرهنگی شهروندان تأثیر مثبتی داشته و رفته
داد وسایل نقلیه در گذر زمان از هیاهوی آن کاسته شده بود، بار دیگر با تر بود و به علت افزایش تعبخش مرکزی شهر رشت که در گذشته گسترده

توان گفت: بخش مرکزی شهر رود. بر این اساس میگیری است و به سوی بهتر شدن پیش میبازآفرینی کارکردهای این معابر دوباره در حال شکل
مقایسه میانگین نتایج کوشد. ی میفقر فرهنگاجتماعی و کاهش  هنگیی خود در افزایش سرانه فضاهای فرمحور پیادهرشت با احیای کارکرد 

های مورد بررسی با رشد چشمگیری مواجه شده و رضایت میانگین اغلب گویه نمرات در نظرسنجی قبل و بعد از احداث پیاده راه، نشان داد که
 ن در فضای کالبدی بخش مرکزی شهر منجر شده است. پاسخگویان را به دنبال داشته است و به افزایش کیفیت تعامالت بین شهروندا

ارتقاء فرهنگ ی، اجتماع یتامنراه رشت در خلق فضای آرامش روحی و روانی برای عابران، افزایش دهد که پیادهنشان میتحقیق نتایج 
گیری خاطرات فردی تفریحی، شکل یهای فراغتونقل عمومی، انجام فعالیتروی و استفاده از حملینی، ترویج فرهنگ پیادهو آداب شهرنش

ها را در بین شهروندان افزایش و جمعی، تقویت حس تعلق به مکان و دلبستگی به فضای بخش مرکزی شهر تأثیر داشته و حد این شاخص
و افزایش  گردشگران تربیشداده و سبب بهبود وضع ارتباطات و تعامالت اجتماعی شهروندان با یکدیگر شده است. حتی در جلب و جذب 

در شهر و به تبع آن در رونق اقتصادی محدوده بخش مرکزی شهر رشت تأثیرات مثبتی به همراه داشته است. نیاز به تذکر ها آن ماندگاری
های خیابان های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری در جدارهساز تحقق هر یک از این موارد به واسطه وجود کاربریاست که زمینه

 اند.به بخش مرکزی و دو میدان شهرداری و سبزه میدان است که در خلق فضای فراغتی شهروندان تأثیر قابل توجهی داشته منتهی
بر روابط اجتماعی استفاده کنندگان  راهاز جمله پیاده سایر پژوهشگرانی که در زمینه تأثیر کیفیت محیط شهری هاییافتهتحقیق با این نتایج 

دهد می نشان انجام شده قابل مقایسه است. نتایج مقایسات، شان اشاره شدو در بخش پیشینه تحقیق به مطالعات اندجام دادهپژوهشی ان ،از فضا
ین وجه تربیش ،(1394موسوی و همکاران ) و (1395)ی و محمدزکیی رزایم، (1396)حقیقی  ذاکر و های حاتمیو یافتهنتایج این تحقیق با نتایج 

ی هاراهی پیادههامؤلفهبه این مسئله اشاره شده که باال بردن کیفیت طراحی در  هاشپژوهدر نتایج این که طوریبهرا دارد.  اشتراک و همسویی
ی سرمایه اجتماعی و گسترش تعامالت بین افراد پیاده و در کل شهرندان را به دنبال خواهد داشت. در بسیاری از هامؤلفهشهری به تدریج بهبود 

فضا نقش مؤثری داشته  زندگی اجتماعی و سرزندگیراه سازی در کیفیت ارتباطات حضوری بین شهروندان، عات اشاره شده است که پیادهاین مطال
دهد که برای بهبود وضع تعامالت اجتماعی در هزاره دست آمد و نشان میهراه رشت نیز چنین نتایج مشابهی بدر مطالعه پیادهکه طوریبهاست. 

 راه در این زمینه بسیار مطلوب است.زیر به افزایش ارتباطات حضوری شهروندان هستیم که توجه به پیادهجدید ناگ
 :عبارتند از نتایج تحقیق حاضر ترینمهم

 راه رشت در خلق فضای آرامش روحی و روانی برای عابران مؤثر بوده است؛پیاده 

  ی را فراهم آورده است؛اجتماع یتامنموجبات افزایش 

 ینی منجر شده است؛فرهنگ و آداب شهرنش رشد و ارتقاء به 

 ونقل عمومی را در بین شهروندان گسترش داده است؛روی و استفاده از حملفرهنگ پیاده 

 حس تعلق به مکان و دلبستگی به فضای بخش مرکزی شهر را تقویت نموده است؛ 

 گیری خاطرات فردی و جمعی، تأثیر مطلوبی داشته است؛در شکل 

  خلق فضای فراغتی شهروندان نقش تأثیرگذاری داشته است.در 
 

 راهکارها
 شود:می شنهادیپ ریز یراهکارها ق،یتحقهای افتهیبا توجه به 

 ها، افزایش تعداد پارکینگ خودرو، افزایش نمادهای هنری و سازیراه مانند طراحی خالقانه در کفبهبود وضعیت کالبدی پیاده
 در شب و افزایش پوشش گیاهی؛بومی، افزایش نورپردازی 

 شاپ و کافینظیر سوپرمارکت، آبمیوه فروشی، همانند مکمل سکونت  یهاایجاد فعالیت ها مانندراهبهبود کارکردهای اقتصادی پیاده
 ایجاد امکانات برای فعالیت هنرمندان صنایع دستی، نقاشی، خوشنویسی و...؛
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 های محلی؛های خیابانی، آئین، مراسم و جشنریزی و اجرای نمایشاز طریق برنامهراه فرهنگی پیاده بهبود کارکردهای اجتماعی 

 راه؛بهبود کارکردهای ورزشی و اوقات فراغت پیاده 

 های شبانه.بهبود وضعیت ایمنی و ایجاد حس امنیت و آرامش از طریق حضور موثر نیروی انتظامی در فضا و افزایش نورپردازی 
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