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 دهیچک
 ان،یم نیدارند. در ا ایسرزنده و پو ییها طیمح خلق يبرارا  ها نقش نیتر يدیکلاز  یکیشهر  یعموم يفضاها

در بهبود  ییبسزا ریتأث و شوند یمشهر شناخته  کی یعموم يها عرصه نیتر مهماز  يشهر يها راه ادهیپ

 یحت فضا و کیشهروندان در  انیم یاجتماع يها تیفعالمراودات و  ،یزندگ تیفیک ،يشهر یسرزندگ يها شاخص

 یو تعامالت اجتماع یبر سطح سرزندگ ها راه ادهیپ تیفیک ریتأث ی. پژوهش حاضر با هدف بررسدارند شهر کل در

پرسشنامه  422 ،اطالعات يآور جمع يبرا و است یکم-یفیتوصپژوهش  است. رفتهیشهروندان صورت پذ انیم

 یهمبستگ ،يا دوجمله يها آزموناز  ها داده لیتحل منظور به. شد لیتکم و عیتوز رشت شهر ساکنان انیدر م

 نیتر نییپانشان داد  ها داده لیو تحل هیتجز جی. نتاشداستفاده  یاکتشاف یعامل لیتحلو  یخط ونیرگرس رسون،یپ

به  يو کمبود خدمات شهر یدسترس نیی)تنوع پا راه ادهیپ تیفیشهروندان رشت از شاخص ک تیسطح رضا

و  یهمبستگ انگریب جینتا نیهمچن. است یو تعامالت اجتماع یسرزندگ یعنی گری( نسبت به دو شاخص دراه ادهیپ

 نیشتریب یشاخص تعامالت اجتماع گرید ياز سو. است يشهر یبر سرزندگ راه ادهیپ تیفیک يرگذاریتأث

سه شاخص و  نیا یوستگیو پ یدگیامر خود گواه درهم تن نیدارد که ا يشهر یرا از شاخص سرزندگ يریرپذیتأث

 تیریپژوهش، مد يها شاخص یارتباط و همبستگ نیهم لیدل به تیدرنهااست.  گریکدیبر  ها آنمتقابل  ریتأث

 دوچرخه، از استفاده به شهروندان قیتشو راه، ادهیپ يکالبد تیفیک بهبود به دادن تیاولوبا  تواندیم رشت يشهر

 یسرزندگ يها شاخص يسبب ارتقا مختلف يها مراسمو  ها جشن يبرگزار و راهادهیپ نیا به یدسترس شیافزا

 شود. راه ادهیپ نیدر ا یو تعامالت اجتماع يشهر

 

 .رشت شهر ،یسرزندگ ،یاجتماع تعامالت ،راه ادهیپ: يدیکل يها واژه
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 قدمهم

 یشهر یحضور شهروندان در فضاها زانیم ،ها ابانیخ ۀعرصبر  نیماش ۀسلطو رشد شتابان شهرها و  تیجمع شیافزا با

 شدند. لیعبور و مرور سواره تبد یبرا ییبه فضا ها ابانیخو  افتیکاهش  یمحسوس طور به ها آن یو تعامالت اجتماع

 ،وگو گفتامکان نشستن در آن را داشته باشند و به  مردم کهباشد  ییشامل فضاها دیبا ابانیخ یمعتقد است فضا 1اردیاپل

 بلکه ،ونقل حملو  کیتراف یحامل اصل تنها نه ابانیکه خ چرا(؛ 64: 1394 ،ینیبپردازند )مع یو تعامالت اجتماع یباز

با  اما .et al., 2021: 1 (Liu) دهد جیترو را شهروندان انیم تعامل و ارتباطات ح،یتفر دیبا که است یشهر باز یفضا

فضاها  نیدر ا ینشاط و سرزندگ ،یشهر یحضورشان در فضاها شدنرنگ کممردم و  نیب یاجتماع تعامالت شدن کم

 ۀانگار ،ریاخ یها سالدر  لیدل نیبه هم (.81: 1396 ،یو عبداله یدهکرد یمیاست )کر افتهیکاهش  یریچشمگ طور به

و  یسرزندگ یارتقابا توجه به اهداف گوناگون و از آن جمله  ،یشهر یعموم یاز فضاها یا گونه عنوان به ادهیپ ابانیخ

 و شود یم جادیا ها انسانتوسط اجتماع  یاز نظر اجتماع یشهر یسرزندگاست.  شده واقعمورد توجه  یتعامالت اجتماع

 یاز جمله فضاها ها راه ادهیپ نیب نیا در .(et al., 2020: 3 Xia) دارد یشهر بستگ کی کیمورفولوژ یها یژگیوبه  عمدتاً

هدف  درواقعکنند.  فایجامعه ا یفرهنگ-یاجتماع یها تیفعال یمهم در ارتقا ینقش توانند یمهستند که  یشهر یجمع

 رینظ گریاهداف د یبرخ حال نیدرع. است ادهیپ صورت به یامکان دسترسآوردن فراهم، ها راه ادهیپ نیا جادیا یاصل

در  ادهیاز آنجا که معبر پ نیهمچن (.Cairns Regional Council, 2016: 14) است متصور ها آن جادیبر ا زین یسرزندگ

 ،ینی)مع شود یم شهروندان یو معنو یاجتماع روابط تیاست، موجب تقو ادهیحرکت عابر پ یبرا یشهر یعموم یفضا

 راتییه تغکشهرها را عوض کرده بل یکالبد یمایس تنها نه اده،یپ یگفت گسترش فضاها توان یم که یطور به(؛ 11: 1385

(. به 83: 1398و همکاران،  یآورده است )صدر وجود بهو فرهنگ مردم  یو رفتار اجتماع یشهر یزندگ تیفیدر ک ینینو

ارتباطات و تعامالت  ،ها تماسسطح  یرا در ارتقا یبستر و خاستگاه، نقش محور عنوان به ها عرصه نیا لیدل نیهم

 .(1: 1398 ،ی)ذوقدار و ناظم کنند یم فایشهروندان ا نیب یاجتماع

و  یموتور یۀنقل لیگسترش استفاده از وسا یدر پ ایدن یاکثر کشورها مانند ریاخ یها سال در زین رانیا در

 طیدر جهت بهبود شرا ییها تالششهرها،  یدر بافت مرکز خصوص به یطیمح تیفیمتعدد و افت ک یها یکش ابانیخ

 کردیبا رو ها آنبه  یشهر یو بازگرداندن فضاها یبهبود سطح تعامالت اجتماع ،یسرزندگ یمردم، ارتقا ستیز

همراه بوده است؛  یج متنوعیمختلف با نتا یدر شهرها ها راه ادهیپ یاجرا ن،یاا وجود ب. است گرفته صورت یساز راه ادهیپ

(. در 5: 1397 ،یو حق یبی)حب اند شدهباز  ها سواره یبه رو مجدداًو  اند ست مواجه شدهکبا ش ها راه ادهیپ یه برخک ییتا جا

شهروندان  یسطح تعامالت اجتماع یو ارتقا یسرزندگ شیافزا یبرا ریاخ یها سالکه در  ییاز شهرها یکی انیم نیا

، از آن تیشهر با توجه به موقع یخیبافت تار عنوان بهمرکز شهر رشت  .است رشت شهر ،کرده یسازراه ادهیپاقدام به 

 یرشت از اقدامات مهم ینیامام خم و یسعد ،یالهدعلم راه ادهیپ جادیا. شود یمو تعامل مردم محسوب  حیمراکز مهم تفر

در مرکز  ییفضا نیاست. وجود چن رفتهیصورت پذ یشهر یو سرزندگ یمدار ادهیپ شیافزا یبرا 1394است که از سال 

فراهم  ها آن یسطح تعامالت اجتماع یارتقا و شهروندان حضور شیافزا یبرارا  یبه آن بستر مناسب یشهر و دسترس

                                                                                                                                                            
1. Appleyard 



 883   ... يها شاخص يدر ارتقا يشهر يها راه ادهینقش پ یبررسمولوي و همکاران: 

 شود یمشهروندان  انیم یو سطح تعامالت اجتماع یسرزندگ یکه موجب ارتقا ییارهایالزم است تا مع رو نیا. از سازد یم

 است. مؤثر ها راه ادهیپ ریو سا راه ادهیپ نیا تیفیدر بهبود ک ها شاخص نیا یابیو ارز یکه بررس چرا شود؛ ییشناسا

 یتاو اوک ینیالد جالل. شود یمارائه  ها راه ادهیپ یسرزندگ یدر راستا شده انجام یها پژوهش نیتر مهم ادامه در

 ها آن تیمهم در موفق یشاخص عنوان به ها ابانیخ ژهیو به یعموم یدر فضاها یبه موضوع سرزندگ ی( در پژوهش2012)

دو  یسرزندگ زانیم سپسو  دش گذاشته بحث به ها ابانیخدر  یسرزندگ یاساس یها مؤلفه ،پژوهش نیپرداختند. در ا

در  یسرزندگ ۀکنند نییتع عواملپژوهش نشان داد  جی. نتاشد یبررس یدر قبرس شمال ایرنیمهم در فاماگوستا و کا ابانیخ

در مرکز  یشهر یبر سرزندگ ادهیپ یها شبکه ریتأث یبه بررس ی( در پژوهش2018و مورا ) لنک. متفاوت است ابانیدو خ

 یکیزیساختار ف لیدل به اگویشهر سانت یاز سرزندگ یمهم بخشپژوهش نشان داد  نیا جیپرداختند. نتا اگویسانت یخیتار

از  یجیتدر زیتما کی یمعرف به قادر هیال سه ۀادیپ ۀشبک نیبوده است. ا یتجار یها یگالرو  ادهیمعابر پ ،ها ابانیخ

خدمات و کاربران در  دهندگان ارائه یتنوع اجتماع لیتسه سبب جهیدرنت و است یبه داخل بلوک شهر ادهیپ یها انیجر

 ریتأثتحت  یشهر یها ابانیخ یسرزندگ یابیبه ارز یژوهشپ در( 2018) همکاران و خو. شود یم اگویسانت یمرکز تجار

 ،ینابایخ یدسترس تیشامل تراکم ساختمان و قابل ابانیو از شکل خ پرداختند نیچ نگیشهر نانج ابانیخ نهدر  یبعد زمان

در مناطق  یابانیخ یسرزندگپژوهش نشان داد  نیا جیاستفاده کردند. نتا یمدار ادهیپو  ها یخروجو  یتعداد ورود ت،یموقع

 لیبه تحل ی( در پژوهش1395. پوراحمد و همکاران )استکمتر  یو اصل یمیقد یبا مناطق شهر سهیدر مقا دیجد یشهر

 وریشهر 17 راه ادهیپپژوهش نشان داد  نیا جی. نتاپرداختند یشهر یفضاها یسرزندگ یدر ارتقا یشهر یها راه ادهیپنقش 

 حضور تداوم یبرا ییفضا جادیا درشود و  طیمح یخود نتوانسته موجب سرزندگ یتهران با توجه به کارکرد و ساختار کنون

 بوده است.  ناموفق یانسان یها تیفعال و عابران

. کردند یبررس یشهررحرم  راه ادهیپدر  یعموم یفضاها یسرزندگ در را ها راه ادهیپ نقش( 1398و همکاران ) یحیفص

 ،یکل لحاظبه داد نشان قیتحق نیا یها افتهی. شداستفاده  یفیآمار توص یها روشو  دمنیاز آزمون فر ها داده لیتحل یبرا

 بعد در شتریب راهادهیپ نیا یسرزندگ در رگذارتریتأث یانگرهاینما. دارد قرار یمتوسط تیوضع در راه ادهیپ نیا در یسرزندگ

و همکاران  پور قربان. است یکالبد یانگرهاینما از متأثر شتریب فضا یسرزندگ ضعف و دارند قرار یاقتصاد و یاجتماع

 نیا یمفهوم مدل در. اند پرداختهشهر رشت  یاالهدعلم راه ادهیپ در یسرزندگ تیتقو بر مؤثر یها مؤلفه یابیارز به( 1397)

 شده نیتدوشاخص  16 و( یطیمح ستیز و یمیاقل ارتباطات، و یدسترس ،یکالبد ت،یفعال و یکاربر) اریمع چهار ،پژوهش

 یراهبردها و شدند یابیارز یالهد علم راه ادهیپ کنندگان استفاده توسط پرسشنامه ۀویش به ارهایمع نیا سپس. است

 حضور شیافزا یراستا در رشت میاقل براساس طیمح زیتجه راهبرد داد نشان پژوهش جینتا. شد یبند رتبه آن از مستخرج

 نییتب به( 1399و همکاران ) زاده یخراسان. دارد را آخر ۀرتب ادهیپ حرکت یوستگیپ شیافزا راهبرد و اول ۀرتب فضا در افراد

. پرداختند گردشگران و شهروندان دگاهید از اصفهان یشهر یعموم یفضاها در یسرزندگ بر مؤثر عوامل یساختار

 و وابسته ریمتغ عنوان به یکالبد تیجذاب ت،یهو ت،یامن مفهوم چهار از یسرزندگ در مؤثرعوامل  یریگ اندازه منظور به

 یبر سرزندگ یکالبد تیو جذاب تیهو ت،یامن اثر ،جینتا مطابق .شد استفاده مستقل ریمتغ عنوان به یسرزندگ شاخص

بر  را راه ادهیپ ریتأث( 1398و همکاران ) ی. صدرابدی یم شیافزا زین یسه شاخص، سرزندگ نیا شیاست و با افزا دار یمعن
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و  هیتجز یبرا مطالعه کردند. یاجتماع-یفرهنگبر ابعاد  دیتأکبجنورد با  یشهر یدر فضاها یاجتماع تعامالت شیافزا

 یشهر یها طیمح تیفیک بر یالبدک یها یژگیو یرگذاریتأث داد نشان جینتااستفاده شد.  SWOTاز روش  ها داده لیتحل

و همکاران  ی. موسودارند قرار سوم تیاولو در یردکارک یها یژگیو و دوم تیاولو در یطیمح کادرا و اول تیاولو در

. کردند مطالعه شهدا دانیم تا)ع(  نیحس امام دانیم یفضا یاجتماع تیفیک در را وریشهر هفده راه ادهیپ نقش( 1397)

 یرینفوذپذ ،ییخوانا ،یسرزندگ شامل راه ادهیپ در یشهر یفضا تیفیک نیب ارتباط لیتحل و هیتجز ،پژوهش نیا از هدف

 با ییخوانا عامل تنها نشان داد جینتا. بود وابسته ریمتغ عنوان به یاجتماع تعامالت و مستقل ریمتغ عنوان به یمنیا و

 راه ادهیپ در هنوز یرینفوذپذ و یسرزندگ ریمتغ دو و است معنادار ارتباط در وریشهر هفده راه ادهیپ یشهر یفضا تیفیک

 .است نبوده مؤثر مردم نیب یاجتماع تعامالت بر اثرگذار عوامل عنوان به وریشهر هفده

است که  نیا نیشیپ قاتیمرتبط با پژوهش حاضر، تفاوت کار محقق با تحق یها قیتحق ۀنیشیپ یبررس به توجه با

و تعامالت  یسرزندگ یها شاخصاز  یکیبر  راه ادهیپ ریتأث یبررس به فقطکه  گرفته صورت یها پژوهش ریسا برخالف

 نیا یو تعامالت اجتماع یشهر یبر هر دو شاخص سرزندگ دیتأکبا  یتر جامع صورت بهپژوهش  نیا ،اند پرداخته یاجتماع

 کدام کندتا مشخص  پردازد یم ها شاخص نیا نیب ۀرابط یپژوهش به بررس نیا نی. همچنکند یمقوله را مطالعه م

بر سطح  ها راه ادهیپ تیفیک ریتأث یبررس ،پژوهش نیا ازدارد. هدف  ها شاخص ریرا از سا یریرپذیتأث نیشتریشاخص ب

 عوامل است. نیا انیروابط م نییتب نیشهروندان و همچن انیم یو تعامالت اجتماع یسرزندگ

 

 ينظر یمبان

 راه ادهیپ

 ۀتوسعدر  یکردیرو شد و متحده ظاهر التیابتدا در اروپا و سپس ا ک،یو تراف لیاتومب یاثرات منف 1960 سال در اواخر

در مقابل  ادهیپ یفضا تیاهم .(Mofidi & Kashanijou, 2010: 121آمد ) وجود به یشهر یدر فضاها ادهیپ ریمس

 کنترل قابلامن و  یها کندراه هیاصالح و تعب یبرا را یافکار عموم توجه ،یشهر یدر فضا زمینیسرعت و ماش یامدهایپ

حذف  ها آنسواره در  کیهستند که تراف یمحصور یها ابانیخ ها راه ادهیپ (.Thomas, 2010: 63) جلب کرد ادهیپ یبرا

 ژهیو لیبه دال ها ابانیخ نی(. ا282: 1386 به آن را دارند )پاکزاد، یدسترس ۀاجاز یاضطرار یۀنقل لیشده است، اگرچه وسا

 سواره بسته عبور یرو کامالًاز آن  یبخش ای روز شبانهخاص، در تمام ساعات  یها لیپتانس ین برخشتدا خاطر بهو 

 افراداست که  یمکان راه ادهیپ(. 44: 1389جو، یکاشان) ابندی یماختصاص  ادهیکامل به حرکت عابران پ طور بهو  شوند یم

(. 2: 1391 ،یزاده و تمرعباس) کنند تجربه را تیامن و راحت، تناسب و جذاب یرو ادهیپقادرند  ییبا هر سن و توانا

 یدر فضا بخش تیهوو  زیانگهخاطر یعناصر عنوان بهو  هستند یشهر یهافضا نیتر مهمز ا ها راه ادهیپتوان گفت  یم

 رییتوقف، مکث، تغ یبرا یادیعمل ز یآزاد اده،یانسان پ ها ابانیخ نی(. در ا46: 1385جو، یکاشان) شوند یمامروز شناخته 

در شهر و  ادهیحرکت عابران پ یکه معتقد بود آزاد 1وکانانیب ۀگفتبا توجه به  .دارد گرانیبا د میجهت و تماس مستق

                                                                                                                                                            
1. Buchanan 



 885   ... يها شاخص يدر ارتقا يشهر يها راه ادهینقش پ یبررسمولوي و همکاران: 

هر  تیو هو تیدر شهر مظهر تمدن و مدن راه ادهیپگفت وجود  توان یماز تمدن آن شهر است،  یخوب ۀنشان یشهر یفضا

 یاری. بساند بوده یو فرهنگ یاجتماع ،یکیزیکارکرد ف یدارا ها راه ادهیپ، تاکنون(. از گذشته 282: 1386 شهر است )پاکزاد،

 داریپا ۀتوسعمهم  میاز مفاه راه ادهیپگذشته،  ۀده. در چند دریگ یمفضاها شکل  نیدر ا یاز تعامالت و ارتباطات اجتماع

 (.Knight et al., 2018: 2) است دیو اقتصاد مف ستیز طیمحسالمت،  یآن برا یبوده و فضا یشهر

 

 راه ادهیپ تیفیک

 تیفیامن و بهبود ک ونقل حملمتنوع  یها نهیگزو  یمدار ادهیپساکنانش  یراباست که  ستیز قابلو  داریپا یا جامعه

 همکاران، و)پوراحمد  است برخوردار یریچشمگ تیاهم از یشهر یطراح در تیفی. مفهوم کدکن یم نیرا تضم یزندگ

 است شده انیب یزیچ حالت و صفت ،یچون ،یچگونگ ت،یفیک یلغو مفهوم د،یعم ی( در فرهنگ زبان فارس40: 1391

ن امتخصصو  پردازان هینظرمطرح شد که  یزمان یشهر یدر طراح ژهیو صورت به تیفی(. مفهوم ک1027: 1363 د،ی)عم

از  یبرخ یها دگاهید 1کردند. در جدول  انیخوب ب یشهر طیمح تیفیمورد کدر را یگوناگون یهنجار اتیمختلف نظر

 (.40: 1391 همکاران، و)پوراحمد  است شده انیبن امحقق

 

 نظران صاحب دیاز د ها راه ادهیپ تیفیک ةدربار شده ارائه يارهایمع. 1جدول 

 تیفیک يها مؤلفه نظران صاحب

 1کوبزیج نیج
 و یاجتماع اختالط ،یدسترس ،تیقابل و یرینفوذپذ ،(بناها یسن تنوع و استفاده تنوع) ها یکاربر اختالط ،ها تیفعال به توجه

 یریپذ انعطاف
 عدالت ،ییکارا ،نظارت و کنترل ،یدسترس ،یسازگار ،(حس) مفهوم ،یسرزندگ 2نچیل نیکو

 بودنشمول همه ،تراکم و اختالط ،یشهر منظر ،تیامن و یمنیا ،یهمگان یفضا ،فضانرم و فضاسخت ،یدسترس 3کرمونا
 طیمح در ادهیپ تیامن ،سواره مقابل در ادهیپ یمنیا ،عملکرد و کالبد در انعطاف ،(یرینفوذپذ ،ریمس طول در تنوع) یسرزندگ پاکزاد جهانشاه

 ینیمع
 ،یعموم سالمت ،آموزش ،ییجا جابه ،یدسترس ،ونقل حمل نوع انتخاب ،سفر نوع انتخاب بودن، مطبوع ،تیجذاب ،یریدلپذ ،تیامن

 یارهایمع براساس ادهیپ رفتار ،مرور و عبور یها ستگاهیا به یدسترس ،ادهیپ عابر و ونقل حمل ،ها یکاربر نیب ارتباط ،یوستگیپ
 یاجتماع-یفرهنگ

 40: 1391پوراحمد و همکاران، : منبع

 

 شهر ۀهم اسیدر مق است، شان یجمع یزندگ در آنان مشارکت و شهروندان ۀهم حضور محل ها راه ادهیپ که آنجا از

 مناسب یطراح با ها راه ادهیپ تیفیک نیتأم نیبنابرا ؛باشد شهروندان از یمختلف یها گروه یرایپذ دیبا و کند یم عمل

 (.41: 1391)پوراحمد و همکاران،  باشد شهروندان مختلف یها گروه جاذب تواند یم یخوب به ،ها آن

 

 يشهر یمفهوم سرزندگ

 فیمطلوب تعر یزندگ تیفیک ۀکنند فراهمو  یزندگ یرا مناسب برا 2یسرزندگ 1کوآن رابرت ،یشهرساز یکشنریدر د

                                                                                                                                                            
1. Jane Jacobs 
2. Kevin Lynch 
3. Carmona  
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در سال  اردیاپل کیدر اثر کالس یشهر یطراح یتخصص اتیواژه ابتدا در ادب نی(. اCowan, 2010: 363کرده است )

مشتمل بر  یتیفیک یگفت سرزندگ توان یم(. 7: 1398 ،یقینام داشت، مطرح شد )ذاکر حق سرزنده یها ابانیخکه  1981

 فیدر تعر یعناصر اساس یریپذ ستیزنشاط و  ت،یمطلوب .و... است یعدالت، برابر مانند یمتعدد و متنوع یها تیفیک

و شامل  ندمرتبط یعموم یشهر یاز فضا یمختلف یها شاخص با که( 319: 1397 همکاران، و نید )آروهستن یسرزندگ

 یشهر یدر طراح یاز ابعاد عملکرد یکی عنوان به یسرزندگ نیهمچن. دنشو یم فضا یجتماعو ا یکیزیف ۀجنبهر دو 

 داند یم یا درجه را یشهر یسرزندگ نچی، لشهر شکل خوب(. در کتاب Jalaladdini & Oktay, 2013: 65مطرح است )

(. He et al., 2018: 726) دکن یم تیها حما انسان یها تیو قابل یستیز یازهاین ،یاتیح یکارکردها یشکل شهر از که

 ییمختلف است. فرد فضا یها بخشآن در اوقات مختلف روز و در  یشهر بازتاب سطح شلوغ یسرزندگ گرید یفیدر تعر

 دهد یمرا نسبت  یسرزندگ تیفیو به آن ک کند یمزنده احساس ، افتد یم اتفاق آن در اریکه انواع رفتارها با تراکم بس را

 یۀسرما شیافراد و خلق و افزا نیب یاجتماع یها کنش ساز نهیزمشهر سرزنده  (.72 :1399زاده و همکاران،  یخراسان)

جذاب، کارآمد و  سرزنده شهر که معنا نیبد .مردم است ۀهم یبرا یشهر نیهمچن(. 35 :1391)دادپور، د شو یم یاجتماع

در آن حضور دارند و تنوع  زیادی افراد که است ییفضا سرزنده یشهر یفضا کی. استکودکان و افراد مسن  یامن برا

 ندک یمبروز  یاجتماع ای یبه شکل انتخاب عمدتاًاز روز است که  یعیوس یزمان ۀگستر( در یو جنس یلحاظ سن به) ها آن

مختلف سرزنده خواهد  یها روشبه  ،است ایپو و دهیچیپ ستمیس کی(. هر شهر که 52 :1398و همکاران،  ی)پورمحمد

 ها آن یحضور مردم و تعامل اجتماع ،یجمع یفضاها یعامل سرزندگ نیتر بزرگگفت  توان یم( و 46 :1398بود )پاکزاد، 

: حضور مداوم کنند یم هیتجز مؤلفهرا به سه  یشهر یپژوهشگران سرزندگ(. 31 :1395 ،یبحرالعلوم)است  گریکدیبا 

 :Yue et al., 2021) شود یمدر آن انجام  ها تیفعال نیکه ا یطیمح نیز و ها تیفعال ،یعموم یو فضاها ها ابانیخمردم در 

 را شتریب یها دارد که امکان انتخاب دیتأکتر  تر و جذاب تر، مطلوب امن ییبر فضا یشهر یعموم یدر فضا تیفیک نیا (.2

 (.Jalaladdini & Oktay, 2012: 665) دهد یمارائه  یتبادالت فرهنگ یبرا یو مکان یاجتماع یها تیفعال یبرا

 

 ها راه ادهیپدر  یسرزندگ

مردم را به حضور  و دنآور میرا به شهرها  یکه نشاط و سرزندگ ینقش اجتماع زانیم نیهستند با باالتر یمعابر ها راه ادهیپ

 یاز سرزندگ یبخش یمدار ادهیپ ی(. از طرف207 :1396و همکاران،  انی)پورمهاباد کنند یم قیداوطلبانه در شهرها تشو

 از یکی (.Shamsuddin et al., 2012: 169) کند یمفا یا یاساس یسرزنده نقش یجاد مکانیو ا یداریج پایاست که در ترو

، راه ادهیپمتنوع و متناسب با هر سکانس  یها یکاربرجاد یا ،شود یم ها راه ادهیپو تنوع  یه موجب سرزندگک یعوامل

اوقات فراغت،  یها یکاربراستقرار  نیه موجب تداوم حضور شهروند خواهد شد و همچنک یخدمات یها یکاربراستقرار 

شاخص است )پاکزاد،  یبر عناصر و بناها ییروشنا دیکو تأ ها بدنه ریمس ییروشنا یو هماهنگ ریتنوع مبلمان در طول مس

 دانست یابانیخ یدر فضا ها تیفعالرا تمرکز مردم و  ابانیخ یسرزندگ توان یم یبا توجه به مفهوم سرزندگ(. 282 :1385

                                                                                                                                                            
1. Cowan 
2. livability 
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(Guo et al., 2021: 2.) حرکت عابران در  یو در گوناگون یابانیخ یدر رابطه با زندگ اساساًرا  یسرزندگ کوبزیج نیج

 عیبا تنوع در ارتباط است و تنوع را در فرم مصنوع شهر و توز قاًیعم ی. او معتقد است سرزندگداند یماوقات مختلف 

 :Sulis et al., 2018) داند یمشهر  کی تیموفق یبرا یمهم و اساس یآن را شرط نیهمچن. کند یم وجو جست، ها تیفعال

139.) 

 

 یو تعامالت اجتماع راه ادهیپ

هر دو  یواکنش برا نیو ا شود یم ها آن انیم یواکنش موجباست که  شتریب ایدو نفر  نیرابطه ب جادیا یتعامالت اجتماع

 یو برقرار یمثال، تعامل اجتماع ؛ برایدارد جود زین یگرید فیتعار یتعامالت اجتماع یشده است. البته برا شناختهطرف 

و  دادهایرو فیافراد باشد که مستلزم تعر نیمکالمه و ارتباط ب کینگاه،  کی ،یکیزیموضوع ف کی تواند یمارتباط 

 است یاجتماع یها شبکهو  ها گروهدر  ها آن تیمردم در فضا و عضو یریپذ نقش جهیدرنتمتناسب و  ییها تیفعال

 یعموم یبه نقش فضاها کوبزیج ،ییکایبزرگ آمر یشهرها یمرگ و زندگ(. در کتاب 22 :1386 ان،ی)دانشپور و چرخچ

 ماند یم یدر ذهن باق شتریشهر ب کیاز  آنچهکرده است. او معتقد است  دیتأک یتعامالت اجتماع جادیدر ا یشهر

و  یی، بر جدارو ادهیپ تینشست و برخاست و امن زانیم شیآن است که افزا یروها ادهیپو  ها ابانیخشهر،  یعموم یفضاها

در سطوح  ی(. مشاهدات نشان داده است تعامالت اجتماع135 :1386دارد )پاکزاد،  یا وارونه ریتأث ینژاد ضیتبع

 یها نسلکه  کند یممردم فراهم  یامکان را برا نیا یعموم ی. فضاهاردیگ یمگوناگون شکل  یها نسل نیب یتر نییپا

تعامل و  یو ارتقا داریمنسجم و پا یبه روابط اجتماع یابیراه دست یمختلف با هم در کنار هم حضور داشته باشند. به عبارت

 ۀحوزخود  نیشدن است و ا یاجتماعمختلف  یالگوها یدانش درمورد چگونگ ۀتوسع ازمندین یعموم یحضور در فضاها

را  یطبقات نیبو  یجنس نیب ،یسن نیب ،ینژاد نیبتعامالت  یبررس مانند یمختلف یها نهیزماز مطالعات را در  یا گسترده

با مکان و  تر یقو یا رابطه، کنند یمافراد جامعه تعامل برقرار  ریکه مردم با سا ی(. هنگام255 :1391 ب،ی)حب طلبد یم

 و یقو اتیتجرب ،یمعنادار اجتماع یها تیفعال(. تمام 21 :1386، انیچرخچ)دانشپور و  نندک یمخود احساس  ۀجامع

 ینگاه اجمال تواند یمرفتن هستند. شخص  در حال ایدرازکش  ستاده،یکه مردم نشسته، ا دده یمرخ  یزمان وگوها گفت

 تیموقع ،ادهیپ ی. تنها با پاافتد یماتفاق  ادهیپ یبا پا یزندگ یول ،ندازدیب گرانیقطار به د ۀپنجر ای نیاز ماش یمختصر

 یاست و قادر است برا یکه در آن فرد در آسودگ کند یماطالعات عمل  افتیارتباط و در یمعنادار برا یفرصت ۀمثاب به

 ،یکیزیف یکارکرد یدارا ها راه ادهیپدور،  یها گذشته(. از Gehl, 2011: 93) بگذارد زمان مشارکت، ایکسب تجربه، مکث 

 :Yoshii, 2016) اند گرفتهفضاها شکل  نیدر ا زین یاز تعامالت و ارتباطات اجتماع یاریو بس اند بوده یو فرهنگ یاجتماع

 ن،یمب ی)جعفر کند یم فایجامعه ا یمدن اتیمهم در ح ینقش ،یمکان تعامالت اجتماع عنوان به ادهیمعبر پ نیا (.604

در آن انجام داد  ادهیپ صورت بهروزمره را  یها تیفعال توان یماست که  یا توسعه یها پروژهاز  یکی( و 33 :1392

(Gilderbloom et al., 2015: 14 .)یمکان ای ادهیتحرک عابر پ ۀونددهندیپ تواند یماست که  یعموم ییفضا نیهمچن 

 (.Anciaesa et al., 2017: 13) باشد یتعامالت اجتماع یبرقرار یبرا
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 پژوهش ينظر یمبان ی. چارچوب مفهوم1شکل 

 منبع: نگارنده

 روش پژوهش

 یو از لحاظ هدف، کاربرد یکم-یفیاز نوع توص قیبه مسائل تحق یده پاسخو روش  تیپژوهش با توجه به ماه نیا

بر سطح  ها راه ادهیپ ریتأث یبررس منظور به. گرفته استصورت  یو اسناد یشیمایپ قیاطالعات از طر یآور جمع. است

روش به  نی. با استفاده از اشد یطراح یسطح پنج کرتیل فیبا ط یا پرسشنامهشهروندان،  یو تعامالت اجتماع یسرزندگ

. شدند یابیارز SPSS افزار نرم با ها پرسشنامهاطالعات  .شدپژوهش پرداخته  یها شاخصاطالعات در خصوص  یآور جمع

نشانگر اعتبار  886/0با مقدار  بیضر نیکه ا شد یکرونباخ آن بررس یصحت پرسشنامه، مقدار آلفا دییتأ برایابتدا 

آزمون  رسون،یپ ی، همبستگیا دوجمله یها آزمونپرسشنامه است. سپس با استفاده از  سؤاالت اعتماد قابلخوب و  یدرون

پرسشنامه در  سؤاالتپرداخته شد. در پژوهش حاضر  ها افتهی لیو تحل هیبه تجز یاکتشاف یعامل لیتحلو  یخط ونیرگرس

شهر رشت ن اساکنپژوهش شامل  یآمار ۀجامع. شدند یطراح یو تعامالت اجتماع ی، سرزندگراه ادهیپ تیفیبخش ک سه

سبک  ،یاز مسائل شهر ها آنبودن  مطلعو  یاشراف نظر لیدل بهشهروندان  انیپژوهش از م یآمار ۀجامع نشیگز .است

 نیطبق آخرکه شهر رشت  تیجمعبا توجه به . استخود  یشهر ۀحوزموارد در  ریو سا یتعامالت اجتماع ،یزندگ

 384حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  ،نفر گزارش شده است 679،995( 1395نفوس و مسکن ) یسرشمار

 صورت بهرشت ن اساکن توسطپرسشنامه  422 مجموعدر نان،یاطم بیضر شیافزا برایپژوهش  نی. در ادشمحاسبه 

 .دش رفعالیپرسشنامه غ نکیو پس از آن ل شد لیتکم نیآنال

 

 

 

 هایکاربرتنوع انواع 
 اوقات فراغت و خدماتی یهایکاربرافزایش 
 شهری در فرمتنوع 
 ها بدنههماهنگی روشنایی 
تنوع مبلمان در طول مسیر 
...و 

 

افراد نشست و برخاست زانیم شیافزا 

 راهادهیپامنیت 
یبررس) شدنیاجتماع مختلف یدانش درمورد الگوها ۀتوسع 

 ی(طبقاتنیو ب یجنسنیب ،یسننیب ،ینژادنیتعامالت ب
  کنار هممختلف در  یهانسلحضور 
تقویت فضای عمومی 
 ...و 

 

افزایش حضور 

 مردم

 تعامالت اجتماعی سرزندگی شهري

 راهادهیپکیفیت 
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 قیتحق يها هیگوو  ها شاخص. 2جدول 

 مستند هیگو شاخص

 راه ادهیپ تیفیک
 ،ساعته24متنوع و  یها تیفعال ،ییو روشنا ینورپرداز ،یعموم ونقل حملبه  یدسترس

 یۀتعب ،یشهر خدمات و زاتیبه تجه یدسترس ،یاهیو پوشش گ نما آباز  تیرضا
 راه ادهیپ جادیبعد از ا وکار کسبو  یرونق اقتصاد ،ییگردهما یفضا

Rastegar et al. (2014) 
Cubukcu (2013) 
Weil (2009) 
Chapman (2009) 
Monteiro & Campos (2012) 
Ferrer & Ruiz (2018) 
Ujang (2013) 

 یسرزندگ

 فیط وجود ،یابانیخ ۀزند یها تیفعال زانیم ،جامعه افراد یتمام یبرا استفاده قابل
 ازیموجود به ن یتنوع کاربر ییپاسخگو ،محدوده در مکان بدون یها یکاربر از یمتنوع

 و مراسم یبرگزار زانیم ،یراحت و شیآسا ،یاهیپوشش گ ،تیاحساس امن ،شهروندان
 راه ادهیپ نیا در ها جشن

Rastegar et al. (2014) 
Jalaladdini & Oktay (2011) 
Yue et al. (2019) 
Sulis et al. (2018) 

 یتعامالت اجتماع

 ها جشنواره و دادهایرو ریتأث ،یجمع یها تیفعال در حضور ،یاجتماع اختالط در تیموفق
 بر اه مراسم یبرگزار ریتأث ،یجمع تیوجود بستر فعال ،شهروندان یاریهم و مشارکت بر

، ییگردهما و تجمع برای متنوع یفضاها وجود از تیرضا ،یاجتماع تعامالت شیافزا
 در یابانیخ ۀزند یها تیفعال ریتأث ،یابانیخ یها جشن و اه مراسم یبرگزار زانیم

 فراغت اوقات گذران هدف با راه ادهیپ نیا انتخاب ،یاجتماع تعامالت یبرقرار

Chapman (2009) 
Rastegar et al. (2014) 
Paumier (2007) 
Kumar (2009) 
Pikora et al. (2003) 

 منبع: نگارنده

 

 موردمطالعه ةمحدود

 استنقاط شهر  نیتر کیپرترافمحدوده از  نی، اراه ادهیپاز احداث  شیشهر قرار دارد. پ نیا یرشت، در بافت مرکز راه ادهیپ

(. در سال 27 :1398آنامرادنژاد و همکاران،  ی)بردند هستمواجه  یشهردار دانیخودرو در م میو شهروندان با حجم عظ

 شدندتبدیل  ییها راه ادهیپبرگرفته بودند به در را آن اطراف که یعتیشر و ینیخم امام ،یسعد ابانیخ سه و دانی، م1394

و همکاران،  پور یساالر) دادندرا به خود اختصاص  ایدن های راه ادهیپ نیتر بزرگاز  یکیعنوان  لومتریک 3/8که با طول 

 شده جادیمردم ا یبرا یصوت یاز آلودگ یو عار منیا یطیاز آن، مح لیو حذف اتومب راه ادهیپ ۀپروژ ی(. با اجرا38: 1398

 عنوان بهمکان  نیافراد فراهم آورده است. ا یرا برا یتعامالت اجتماع یو برقرار دیو فرصت گذران اوقات فراغت، خر

افراد ناتوان  یجامعه مانند کودکان، سالمندان و حت یسن یها گروه یاجتماع تمام یبرا یمکان تواند یمامن  یا حوزه

 (.321 :1397و همکاران،  نیباشد )آرو یحرکت
 

 
 موردمطالعه ة. موقعیت محدود2شکل 

 منبع: نگارنده
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 لیو تحل هیپژوهش و تجز يها افتهی

دست  به ریز جیو نتاشد  لیو تحل هیتجز SPSS افزار نرمبا  ها داده و سپس عیرشت توزن اساکن انیپرسشنامه م 422تعداد 

سال  20 یباال نیدرصد، سن 2/88سال و حدود  20کمتر از  نیدر سن دهندگان پاسخدرصد  8/11، 3با توجه جدول  .آمد

. در بخش دهند یم لیرا مردان تشک مانده یباقدرصد  6/29را بانوان و  دهندگان پاسخدرصد  4/70 نیهمچن .ندهست

 التیدرصد با تحص 6/70، تر نییپاو  یکاردان التیتحص یدارا دهندگان پاسخدرصد  7/14 الت،یمربوط به سطح تحص

 .هستندارشد و باالتر  یکارشناس یلیتکم التیتحص یدرصد دارا 7/14و  یکارشناس

 

 ساکن رشت دهندگان پاسخ یشناخت تیجمع يها یژگیو فی. توص3جدول 

 درصد التیتحص درصد تیجنس درصد یسن گروه
 8/11 سال 20 از کمتر

 4/70 زن
 9 یکاردان از تر نییپا

 7/5 یکاردان 81 سال 30 یال 20

 5/4 سال 40 یال 31
 6/29 مرد

 6/70 یکارشناس
 7/14 باالتر و ارشد یکارشناس 7/2 سال 40 از باالتر

 1399، پژوهش يها افتهیمنبع: 

 

 یبه معنا نیو ا استمربوط به هر بخش باالتر از حد متوسط  نیانگیکل و م نیانگی، م4جدول  جیبه نتا با توجه

 نیانگیبا م یسه شاخص موجود، شاخص سرزندگ انی. در ماستدر پژوهش  شده مطرحشهروندان از سه شاخص  تیرضا

را به خود اختصاص داده است. با  نیانگیم نی، از منظر شهروندان باالترها شاخص رینسبت به سا یبا اختالف اندک 46/3

ارائه  4در جدول  جینتا شدند. لیهر بخش تحل یها هیگوهرکدام از  ،یاصل یها شاخص ینسب تیوضع یتوجه به بررس

 .شده است

 

 پژوهش يها شاخص نیانگی. م4جدول 

 کل نیانگیم یاجتماع تعامالت یسرزندگ راه ادهیپ تیفیک 

 23/3 22/3 46/3 03/3 نیانگیم

 نیانگیم با اختالف
 (3) ثابت

03/0+ 46/0+ 22/0+ 23/0+ 

 1399، پژوهش يها افتهیمنبع: 

 

 ها هیگو انیدر م نیانگیم نیباالتر 95/3 ازیبا امت راه ادهیپ نیا در ها جشن و مراسم یبرگزار زانیم، 5با توجه به جدول 

 ،یبهداشت سیاعم از سرو یشهر خدمات و زاتیبه تجه یدسترس ۀیگودو  نیرا به خود اختصاص داده است. همچن

 55/2 ازیا با امته و مراسم ها جشناعم از  یجمع یها تیفعالحضور در  زانیم نیز سطل زباله، عابر بانک و نگ،یپارک

 .اند کردهرا کسب  نیانگیم نیتر نییپا
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 هیگو هر نیانگی. م5جدول 

 18/3 شب در تیامن احساس نیانگیم راه ادهیپ تیفیک
 63/3 شیآسا و یراحت بر یاهیگ پوشش ریتأث 95/2 یعموم ونقل حمل به راه ادهیپ یدسترس

 95/3 راه ادهیپ نیا در ها جشن و مراسم یبرگزار زانیم 09/3 راه ادهیپ نیا ییروشنا و ینورپرداز تیفیک از تیرضا

 نیانگیم یاجتماع تعامالت 86/2 ساعته24 یها یکاربر وجود

 46/3 یاجتماع اختالط در تیموفق 03/3 متنوع و مختلف یها تیفعال انتخاب امکان

 55/2 مکان نیا در یجمع یها تیفعال در حضور 6/3 راه ادهیپ جادیا از بعد وکار کسب رونق

 62/2 مکان نیا در بهیغر افراد با ییآشنا امکان 14/3 یاهیگ پوشش و نما آب وجود از تیرضا

 53/3 مکان نیا در یجمع یها تیفعال بستر جادیا 55/2 یشهر خدمات و زاتیتجه به یدسترس

 43/3 شهروندان یاریهم و مشارکت بر ها جشنواره و دادهایرو ریتأث 02/3 ییگردهما و تجمع منظور به مناسب یفضا یۀتعب

 09/3 ییگردهما و تجمع جهت متنوع یفضاها وجود از تیرضا نیانگیم یسرزندگ

 42/3 یاجتماع تعامالت شیافزا بر اه مراسم یبرگزار ریتأث 2/3 جامعه افراد یتمام یبرا استفاده قابل

 99/2 یابانیخ یها جشن و اه مراسم یبرگزار زانیم 51/3 محدوده در یابانیخ ۀزند یها تیفعال زانیم

 44/3 یاجتماع تعامالت یبرقرار در یابانیخ ۀزند یها تیفعال ریتأث 21/3 شهروندان ازین به مکان در موجود یکاربر تنوع ییپاسخگو

 66/3 فراغت اوقات گذران هدف اب راه ادهیپ نیا انتخاب 47/3 محدوده در مکان بدون یها یکاربر از یمتنوع فیط وجود

 23/3 کل 52/3 راه ادهیپ نیا نشاط و یسرزندگ زانیم

 1399 ،پژوهش يها افتهیمنبع: 

 

 راه ادهیپ تیفی( از ک3باالتر از حد متوسط )عدد  یآمار ۀجامعدرصد  48 راه ادهیپ تیفیک ریدر متغ ،6با توجه به جدول 

. داده استرا به خود اختصاص  تیرضا زانیم نیکمتر گریدارند که نسبت به دو شاخص د تیشهر رشت رضا یشهردار

شاخص  زیقرار دارد و در انتها ن یبعد گاهیشهروندان در جا تیدرصد از رضا 61با کسب  یشاخص تعامالت اجتماع

 .کرده استرا کسب  تیرضا زانیم نیپژوهش باالتر یآمار ۀجامع تیدرصد از رضا 74با کسب  یسرزندگ

 

 يا دوجملهآزمون  جی. نتا6جدول 

 ریمتغ طبقه یفراوان درصد انتظار مورد یفراوان انتظار مورد یفراوان يبرا يمعنادار

355/0 50/0 
52/0 
48/0 
1 

221 
201 
422 

3  => 
3 < 

 اول گروه
 دوم گروه

 جمع
 راه ادهیپ تیفیک

000/0 50/0 
26/0 
74/0 
1 

110 
312 
422 

3  => 
3 < 

 اول گروه
 دوم گروه

 جمع
 یسرزندگ

000/0 50/0 
39/0 
61/0 

165 
257 
422 

3  => 
3 < 

 اول گروه
 دوم گروه

 جمع

 تعامالت
 یاجتماع

 1399 ،پژوهش يها افتهیمنبع: 

 

. براساس دش نییتع ها آن ۀرابطو شدت  ها شاخص نیروابط ب رسون،یپ یاز آزمون همبستگ یریگ بهرهدر ادامه با 

برقرار  652/0 یبا مقدار همبستگ یو تعامالت اجتماع یسرزندگ یها شاخص انیم یهمبستگ زانیم نیشتری، ب7جدول 
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 428/0با مقدار  یو تعامالت اجتماع راه ادهیپ تیفیک یها شاخصمربوط به  یهمبستگ زانیم نیکمتر نیهمچن .است

عوامل  نیا جهیاست. درنت گریکدیبر  ها شاخص نیاز ا کیهر یرگذاریتأثو  یریرپذیتأثنشانگر  جینتا نی. ااست

 .کرد یرا جدا از هم بررس ها آن توان ینمو  ندریناپذ کیتفک

 

 پژوهش يها شاخص انیم رسونیپ یهمبستگ بی. ضر7جدول 

 ریمتغ راه ادهیپ تیفیک یسرزندگ یاجتماع تعامالت
 راه ادهیپ تیفیک 1 **589/0 **428/0
 یسرزندگ **589/0 1 **652/0

 یاجتماع تعامالت **428/0 **652/0 1
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

 1399 ،پژوهش يها افتهیمنبع: 

 

 یها شاخص ریسا اب راه ادهیپ تیفیشاخص ک ۀرابط تر قیدق یبه بررس ونیبعد با استفاده از آزمون رگرس ۀمرحلدر 

 عنوان به راه ادهیپ تیفیشاخص وابسته و شاخص ک عنوان به یشاخص سرزندگ واردکردنابتدا با  .پژوهش پرداخته شد

 .آمد دست به زیر جیشاخص مستقل، نتا

 ۀدهند نشانکه  است 589/0 راه ادهیپ تیفیعامل ک یچندگانه برا یهمبستگ بیمقدار ضر ،8براساس جدول 

 تیفی)ک نیب شیپ ریمتغ دهد یمنشان  که است 345/0 شده لیتعد بیمقدار ضر نی. همچناستمناسب  یهمبستگ

 5/34 گریبه عبارت د .کند ینیب شیپ( را یمالک )سرزندگ ریمتغ انسیدرصد از سهم وار 5/34( مدل توانسته راه ادهیپ

 .است راه ادهیپ تیفیک ریاز متغ یسرزندگ ریمتغ انسیدرصد از سهم وار

 

 راه ادهیپ تیفیو ک یشاخص سرزندگ انیم ونیرگرس نییتع ةآمار. 8جدول 

Std. Error of the 

Estimate 
 (اریمع يخطا)

Adjusted R 

Square 

 نییتع بیضر)

 (شده حیتصح

R Square 
 (نییتب بیضر)

R 

 یهمبستگ بیضر)

 (چندگانه
Model 

51174/0 345/0 347/0 589/0a راه ادهیپ تیفیک 

 1399پژوهش،  يها افتهی: منبع

 

مشاهده که  طور همان. دکن یم یابیکل مدل را ارز یدار یمعنکه  دهد یمرا ارائه  انسیوار لیتحل ۀجینت 9جدول 

 لیبودن آزمون تحلدار یمعن. استبودن مدل دار یمعن یامر به معنا نیاست که ا 05/0کمتر از  یدار یمعنسطح  شود، می

 کنند. ینیب شیپرا  یسرزندگ راتییتغ یدار یمعن طور به اند توانسته رهایمتغ دهد یم( نشان F)مقدار  انسیوار
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 (ANOVA) یخط ونیرگرس انسیوار لیتحل. 9 جدول

 F تیکم مربعات نیانگیم يآزاد ۀدرج مجموع مربعات راتییمنبع تغ مدل
 يدار یمعنسطح 

(Sig) 

1 

 000/0b 137/223 435/58 1 435/58 یونیاثر رگرس

   262/0 420 990/109 ماندهیباق

    421 425/168 کل

 1399پژوهش،  يها افتهی: منبع

 

آمده  دست به 05/0کمتر از  رهایمتغ یتمام یدار یمعن، سطح است ونیرگرس بیکه جدول ضرا 10با توجه به جدول 

 ینیب شیپرا  ریمتغ نیا تواند یماست و  رگذاریتأث یسرزندگ ریبر متغ راه ادهیپ تیفیک ریگفت متغ توان یم جهیدرنت .است

 سبب راه ادهیپ تیفیک ریمتغواحد استاندارد در  کی ریی(، تغ589/0) آمده دست به یبا توجه به مقدار بتا نیکند. همچن

 ریباشد، اثر متغ تر بزرگچه مقدار بتا هر نیبنابرا ؛شود یم یسرزندگ ریمتغاز انحراف استاندارد در  589/0 ۀانداز به یرییتغ

 .است توجه قابلمناسب و  آمده دست بهخواهد بود که مقدار  شتریمالک ب ریبر متغ نیب شیپ

 

Coefficients) یونیمدل رگرس بیضرا يها آماره. 10جدول 
a) 

 رینام متغ
 استانداردشده بیضرا راستانداردیغ بیضرا

T 
سطح 

 Beta اریخطا مع B يمعنادار
 000/0 537/11 - 123/0 523/1 ثابت مقدار

 000/0 938/14 589/0 043/0 639/0 راه ادهیپ تیفیک

 1399پژوهش،  يها افتهی: منبع

 

 دار یمعن ریتأث انگریامر ب نیکه ا است 05/0از  تر کوچک Sigو مقدار  96/1از  تر بزرگ tمقدار  ،10با توجه به جدول 

 :است ریز صورت بهدو شاخص  نیا یونیرگرس ۀمعادل جهیدرنتاست.  یبر سرزندگ راه ادهیپ تیفیشاخص ک

Y= a + bx 

 بیضر b، شود یمانجام  ینیب شیپآن  براساسکه  نیب شیپ ریمتغ ۀانداز x، یشاخص سرزندگ Y، معادله نیکه در ا

 ریز صورت بهدو شاخص  نیا انیم ۀمعادل تینها. دراست مبدأکه معرف عرض از  است مقدار ثابت کی aو  راستانداردیغ

 :شود یمحاصل 

 ی= سرزندگ 523/1+  639/0( راه ادهیپ تیفی)ک

 عنوان به راه ادهیپ تیفیوابسته و ک ریمتغ عنوان به یشاخص تعامالت اجتماع یونیرگرس ۀرابط یبه بررس زیدر ادامه ن

 .شده استمستقل پرداخته  ریمتغ
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 راه ادهیپ تیفیو ک یشاخص تعامالت اجتماع انیم ونیرگرس نییتع ةآمار. 11 جدول

Std. Error of the 

Estimate 
 (اریمع يخطا)

Adjusted R 

Square 

 نییتع بیضر)

 (شده حیتصح

R Square 
 (نییتب بیضر)

R(یهمبستگ بیضر 

 (چندگانه
Model 

55871/0 181/0 183/0 428/0 a راه ادهیپ تیفیک 
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که د شمحاسبه  428/0برابر  راه ادهیپ تیفیعامل ک یچندگانه برا یهمبستگ بیمقدار ضرریز ،11براساس جدول 

 شده لیتعد بیمقدار ضر نی. همچناست یشاخص و شاخص تعامالت اجتماع نیا انیم یقبول قابل یهمبستگ ۀدهند نشان

تعامالت  ریمتغ انسیدرصد از سهم وار 1/18توانسته  راه ادهیپ تیفیک ریمعناست که متغ نیو بد آمده است دست به 181/0

 راه ادهیپ تیفیک ریاز متغ یتعامالت اجتماع ریمتغ انسیدرصد از سهم وار 1/18 گریبه عبارت د .کند ینیب شیپرا  یاجتماع

 .است

 یامر به معنا نیاست که ا 05/0کمتر از  یدار یمعنسطح  ،است مشاهده قابل 12که در جدول  طور همان

 اند توانسته نیب شیپ یرهایمتغ دهد یم( نشان F)مقدار  انسیوار لیبودن آزمون تحلدار یمعن. استبودن مدل دار یمعن

 کنند. ینیب شیپرا  یتعامالت اجتماع راتییتغ یدار یمعن طور به

 

 (ANOVA) یخط ونیرگرس انسیوار لی. تحل12جدول 

 F تیکم مربعات نیانگیم يآزاد ۀدرج مجموع مربعات راتییمنبع تغ مدل
 يدار یمعنسطح 

(Sig) 

1 

 000/0b 329/94 446/29 1 446/29 یونیاثر رگرس

   312/0 420 107/131 ماندهیباق

    421 553/160 کل
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محاسبه  05/0کمتر از  رهایمتغ یتمام یدار یمعنسطح  از آنجا که، است ونیرگرس بیکه ضرا 13با توجه به جدول 

 یشاخص تعامالت اجتماع تواند یماست و  رگذاریتأث یاجتماعتعامالت  ریبر متغ راه ادهیپ تیفیک ریگفت متغ توان یم، دهش

 .است توجه قابلمناسب و  ی(، مقدار428/0) آمده دست به یبا توجه به مقدار بتا نیهمچنکند.  ینیب شیپرا 

 

Coefficients) یونیمدل رگرس بیضرا يها آماره. 13جدول 
a) 

 رینام متغ
 استانداردشده بیضرا راستانداردیغ بیضرا

T 
سطح 

 Beta اریخطا مع B يمعنادار
 000/0 808/12 - 144/0 846/1 ثابت مقدار

 000/0 712/9 428/0 047/0 454/0 راه ادهیپ تیفیک
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 895   ... يها شاخص يدر ارتقا يشهر يها راه ادهینقش پ یبررسمولوي و همکاران: 

 دار یمعن ریتأث انگریامر ب نی. ااست 05/0از  تر کوچک Sigو مقدار  96/1از  تر بزرگ tمقدار ، 10با توجه به جدول 

 :است ریز صورت بهدو شاخص  نیا یونیرگرس ۀمعادل جهیدرنت. است یبر تعامالت اجتماع راه ادهیپ تیفیشاخص ک
 

 ی= تعامالت اجتماع 846/1+  454/0( راه ادهیپ تیفی)ک
 

از  ،یو تعامالت اجتماع یشهر یسرزندگ یها شاخص یمرکز رشت در ارتقا راه ادهیپنقش  لیتحل برایدر ادامه 

و کشف عوامل  ها هیگو تک تک یبا توجه به ارتباط درون لیتحل نیدر ااستفاده شد.  یاکتشاف یعامل لیتحل یآزمون آمار

 لیدل بهآزمون  نیا ،اساس نیبر هم .دشو یم یبند دسته روابط نیبه اپژوهش با توجه  یها هیگوعوامل،  نیا انیپنهان م

به . دنک یگرید یۀزاومبحث از  نیا یدر بررس یانیکمک شا تواند یم دهد یمارائه  ها هیگوکه از  یمتفاوت یبند دسته ۀارائ

از آزمون بارتلت و شاخص  ل،یمورد تحل یرهایمربوط به مجموعه متغ یها دادهبودن  مناسب صیتشخ یجهت برا نیهم

KMO  مناسب  اریدرصد و مقدار بس 99 نانیآزمون بارتلت در سطح اطم یدار یمعن ،14با توجه به جدول  .شدبهره گرفته

KMO  است. یعامل لیتحلانجام  برای موردنظر یرهایو مناسبت متغ یهمبستگ بیانگر، است 897/0که برابر با 
 

 KMO. آزمون بارتلت و 14جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 897/0 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 008/3238 

Df 325 

Sig. 000/0 
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 کیعامل تفک ششدر پژوهش به  موردسنجش یها هیگو، Varimax از نوع براساس چرخشو  15با توجه به جدول 

عامل اول  .مل در جدول نشان داده شده استاشده توسط هر ع نییتب انسیدرصد وار اساس نیبرا و شدند یبند طبقهو 

عامل دوم حدود  یمقدار برا نیکند. ا نییپژوهش را تب نیا ریشش متغ یتمام انسیواردرصد از  16توانسته است حدود 

 .کنند یم نییپژوهش را تب یرهایمتغ انسیدرصد از وار 54 شده استخراج یها عامل تیدرنها. استدرصد  12
 

 افتهی چرخش يها عامل انسی. وار15جدول 

Rotation Sums of Squared Loadings 

 Component چرخش مجموع مربعات بارها
 يها عامل ایعناصر 

 شده استخراج
Cumulative% 

 یتجمع انسیدرصد وار

 %of Variance 

 شده نییتب انسیدرصد وار

Total 
 ژهیمقدار و

024/16 024/16 166/4 1 

988/27 964/11 111/3 2 

559/36 571/8 228/2 3 

958/43 399/7 924/1 4 

721/49 764/5 499/1 5 

291/54 569/4 188/1 6 
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 یها هیگوو موضوع  نهیو با توجه به زم پژوهش یها هیگوآزمون از  نیا یبند دستهمرحله براساس  نیدر ا

 تیفیدر عامل اول با عنوان ک ،16آن دسته شده است. با توجه به جدول  یگذار نامدسته، اقدام به  هر ۀدهند لیتشک

 نیتر مهم. دکن هیرا توج انسیدرصد وار 02/16 تواند یم درمجموعکه  شده است یبند دسته هیگو 10 راه ادهیپ یکیزیف

 یۀتعبو  یتوجه به طراح تیکه نشان از اهم است «ییتجمع و گردهما منظور بهمناسب  یفضا یۀتعب»عامل،  نیدر ا هیگو

دارد. در ادامه  یسطح تعامالت اجتماع یارتقا منظور به راه ادهیپ نیو تجمع شهروندان در ا ییگردهما برایمناسب  یفضا

 ،عامل نیدر ا هیگو نیتر مهمکه  شده داده اختصاص هیگو پنج یابانیخ یاه مراسمزنده و  تیبه عامل دوم با عنوان فعال

 96/11 تواند یم درمجموعو  است یتعامالت اجتماع شیبر افزا راه ادهیپ نیدر ا ها جشنا و ه انواع مراسم یبرگزار ریتأث

که هرکدام از اند  هشد لیتشک هیگو 1و  2، 3، 5از  بیترت به هرکدام یعوامل بعد نی. همچندکن هیرا توج انسیدرصد وار

 .شوند یمرا شامل  انسیدرصد از وار 57/4و  76/5، 4/7، 57/8حدود  بیترت بهعوامل  نیا

 

 چرخش يها مؤلفه سی. ماتر16جدول 

 ها هیگو

 تیفیک

 یکیزیف

 راه ادهیپ

زنده و  تیفعال

 ياه مراسم

 یابانیخ

مشارکت و 

 تعامل

رونق 

 ياقتصاد

 يفضا

 سبز
 یدسترس

      659/0 ییگردهما و تجمع منظور به مناسب یفضا هیتعب
      656/0 راه ادهیپ نیا ییروشنا و ینورپرداز تیفیک از تیرضا

      599/0 ساعته24 یها یکاربر وجود
      586/0 شهروندان ازین به مکان در موجود یکاربر تنوع ییپاسخگو

      576/0 یشهر خدمات و زاتیتجه به یدسترس
      574/0 متنوع و مختلف یها تیفعال انتخاب امکان

      557/0 جامعه افراد یتمام یبرا استفاده قابل
      501/0 شب در تیامن احساس

      501/0 ییگردهما و تجمع منظور به متنوع یفضاها وجود از تیرضا
      484/0 یابانیخ یها جشن و اه مراسم یبرگزار زانیم

     749/0  یاجتماع تعامالت شیافزا بر اه مراسم یبرگزار ریتأث
     708/0  یاجتماع تعامالت یبرقرار در یابانیخ ۀزند یها تیفعال ریتأث

     694/0  یسرزندگ و تیجذاب بر ها جشن و مراسم یبرگزار ریتأث
     693/0  شهروندان یاریهم و مشارکت بر ها جشنواره و دادهایرو ریتأث

     536/0  یسرزندگ بر یابانیخ ۀزند یها تیفعال ریتأث
    77/0   مکان نیا در بهیغر افراد با ییآشنا امکان
    716/0   مکان نیا در یجمع یها تیفعال در حضور

    476/0   مکان نیا در یجمع یها تیفعال بستر جادیا
    475/0   فراغت اوقات گذران هدف به راه ادهیپ نیا انتخاب

    423/0   یاجتماع اختالط در تیموفق
   685/0    راه ادهیپ جادیا از بعد وکار کسب رونق

   597/0    یکاربر تنوع بر اریس یاقتصاد یها تیفعال ریتأث
   583/0    راه ادهیپ نیا نشاط و یسرزندگ زانیم
  736/0     شیآسا و یراحت بر یاهیگ پوشش ریتأث

  556/0     یاهیگ پوشش و نما آب وجود از تیرضا
 833/0      یعموم ونقل حمل به راه ادهیپ یدسترس
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 يریگ جهینت

 تیو تقو یتعامالت اجتماع جادیا یبرا یهمواره بسترهستند،  یباز و عموم یاز فضاها یا گونهکه امروزه  ها راه ادهیپ

 دلیل به ها راه ادهیپ است و یعموم یفضاها های تیفیک نیتر مهماز  یشهر ی. سرزندگندشو یممحسوب  یشهر یسرزندگ

 میمستق ریتأثانسان  یزندگ تیفیو ک ید و بر سالمت اجتماعونش می یشهر یسرزندگ یموجب ارتقا ،خود یاجتماع نقش

اما در  ،دهد یمرخ  اجبار بهآن هم  یضرور یها تیفعال، تنها تیفیک کم ییها راه ادهیپ ژهیو به یشهر یدر فضاهادارند. 

 رخ یاجتماع و یاریاخت یهاتیبا فعال توأمانو  شتریب تیبا حس رضا یضرور یها تیفعالتر،  تیفیباک یشهر یفضاها

 یارتقا در یا کننده نییتعو  یاتینقش ح ،یطراح اتیجزئ نیتر کوچکو توجه به  راه ادهیپ یفضا تیفیک جهیدرنت .دهد یم

رشت اقدام به ساخت  یشهردار ریاخ چند سال. در کند یم فایا یو تعامالت اجتماع یشهر یسرزندگ یها شاخص

از محدوده  نیدر ا هینقل لیو ازدحام وسا یکیکاهش مشکالت ترافاست.  شهر رشت کرده یدر بافت مرکز ییها راه ادهیپ

 یها راه ادهیپ یپژوهش سرزندگ نی. در اده استمآحضور افراد و شهروندان فراهم  یبرا ییو فضااقدام بوده  نیا جینتا

مرکز  یها راه ادهیپ تیفیمنظور پژوهشگران نقش ک نیبد .ستبوده ا موردتوجه فضاها نیدر ا یو تعامالت اجتماع یشهر

 .اند دهکر یابیو ارز لیو تحل هیتجز یشهر یسرزندگ تیو تقو یتعامالت اجتماع یرشت را در برقرار

با  یشاخص سرزندگ ،یو تعامالت اجتماع ی، سرزندگراه ادهیپ تیفیسه شاخص ک نیدر ب آمده دست به جیبا توجه به نتا

شهروندان  .است برخوردار گرینسبت به دو شاخص د یبهتر گاهیدرصد، از جا 74 تیرضا زانیو با م 46/3 نیانگیکسب م

 آن یسطح سرزندگ یارتقابر  ییبسزا ریتأث راه ادهیپ نیدر ا یابانیخ یها جشنو  ها انواع مراسم یمعتقد هستند که برگزار

 یدادهایرو ،نشان داده ها پژوهش ریسا جیکه نتا طور همان .کند فایا یدیلک ینقش راه ادهیپ تیفیدر بهبود ک تواند یمدارد و 

شاخص  ،پژوهش نیا در(. 1398 همکاران، و یحیداشته است )فص ها راه ادهیپ یدر سرزندگ ییبسزا ریتأث یفرهنگ

 تیفید و در انتها شاخص کدار قرار یبعد گاهیدرصد در جا 61 تیرضا زانیو با م 22/3 نیانگیبا م یتعامالت اجتماع

بر  است.دو شاخص  انیدر م گاهیجا نیتر نییپا یداراشهروندان،  تیدرصد رضا 48و  03/3 نیانگیبا کسب م راه ادهیپ

 سطل نگ،یپارک ،یبهداشت سیسرو از اعم یشهر خدمات و زاتیبه تجهمناسب  یدسترس نبوداساس شهروندان از  نیهم

 .اند کرده یتیابراز نارضا راه ادهیپ نیدر ا غیره بانک وعابر زباله،

 ؛استپژوهش  نیدر ا شده مطرح یها شاخص یوستگیپ هم بهو  یدگیتن درهم انگریب یخوب به آمده دست به جینتا

 تیفیراستا شاخص ک نیدر هم .دارد یرا از سرزندگ یریرپذیتأثو  یهمبستگ نیشتریب راه ادهیپ تیفیکه ک یا گونه به

که  طور همان .است یتوجه قابلکه درصد  کند یم ینیب شیپرا  یانس شاخص سرزندگیدرصد از سهم وار 5/34 راه ادهیپ

 یریدارند و حضورپذ ییباال یکنندگ جذبافراد  یریدر حضورپذ ها راه ادهیپ ،داده استنشان  نیشیپ یها پژوهش جینتا

 ؛(1391 ،یزاده و تمر عباس ؛1395 ،یو شهباز ی)فرامرز دشو یم یسرزندگ تیفیک شیافزا موجبفضاها  نیافراد در ا

هرچند  سرزنده داشته باشد. ییفضاو خلق  یریپذحضور یدر ارتقا ییبسزاسهم  تواند یم راه ادهیپ تیفیبهبود ک نیبنابرا

 یبرخ دهد نشان می ها یبررس که یطور به ؛اند افتهیپژوهش حاضر دست  جیمخالف با نتا یجیبه نتا ها پژوهش یبرخ

 ییفضا جادیشوند و در ا یشهر یفضا یموجب سرزندگ اند نتوانستهخود  یبا توجه به کارکرد و ساختار کنون ها راه ادهیپ

 نشان پژوهش جینتا ادامه در (.1395)پوراحمد و همکاران،  اند بودهناموفق  یانسان یها تیفعالتداوم حضور عابران و  یبرا
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 یاز سو .است یشاخص تعامالت اجتماع انسیواردرصد از سهم  1/18 ینیب شیپ، قادر به راه ادهیپ تیفیشاخص ک داد

 کینزد ارینشانگر ارتباط بس تواند یمدارد که  یرا با شاخص سرزندگ یهمبستگ نیشتریب یاجتماعشاخص تعامالت  گرید

 ،داده استنشان  ها پژوهش ریسا جیکه نتا طور همان مکان باشد. کیدر  یو سرزندگ یدو مفهوم تعامالت اجتماع

حضور  نیدر فضا بمانند. ا یشتریمدت بتعامل داشته باشند و  شتریهم ب که افراد بتوانند با شوند یم سببسرزنده  یفضاها

جذاب و سرزنده  یاگر مکان نی. همچنشود یمچرخه  کی جادیموجب او  کند یمرا به خود جلب  گرانیتوجه د نیهمچن

 & Jalaladdini) دشو یم لیتبد تر سرزندهو  تر جذاب یبمانند، به مکان جادر آن افرادو اگر  ندیآ یم جابه آن ، افرادباشد

Oktay, 2011.)  

 ؛دارد یشهر یرفتار مردم در فضاها ۀنحوبر  قیعم یریتأث یتعامالت اجتماع داد نشان جینتا گرید یدر پژوهش

در  ها آنرفتار  ۀنحوو بر  شود یمشده است به افراد منتقل  ساخته طیمح تیفیکه برگرفته از ک یاثر رفتار نیا که یطور به

حضور مردم و  شیافزا سبب یمدار ادهیپبا هدف  یاقدامات نیهمچن (.2020Askarizad & Safari ,) گذارد یم ریتأثفضا 

 یبر اعتماد و همبستگ یرگذاریبا تأث یجمع ارتباط نیبنابرا ؛شود یم یتعامالت اجتماع یبرقرار یبرا زهیانگ جادیا

و  یساز راه ادهیپ برای ییها استیس، اتخاذ رو نیا. از کرد خواهدکمک  یبه مشارکت و همکار شیگرا تیبه تقو ،یاجتماع

 ,.Moayedi et al) دهد یم شیشهر را افزا یاجتماع یۀسرما ،یعموم یها مکان تیفیبهبود ک یو تالش برا یمدار ادهیپ

شهروندان مثبت  یمشارکت و تعامالت اجتماع ۀنیزمدر  راه ادهیپ راتیتأثدهد  نشان می گرید یپژوهش نیهمچن (.2019

تعامالت  یارتقا ،یسرزندگ تیسبب تقو یتیجاذب جمع ۀنقط عنوان بهفضاها  نیا، یریگ شکلپس از  که یطور به ؛است

سه شاخص  نیا گفت توان یم جهیدرنت (.1397و همکاران،  یو سالمت شهروندان خواهد شد )زنگنه شهرک یاجتماع

 نیا توان ینمو  هستند گریکدیو بهبود  ارتقا یبرا یمحرک زین میرمستقیغ طور به گر،یکدی اب میمستق یعالوه بر همبستگ

 د.کر یابیو ارز یجداگانه بررس طور بهو  سه مقوله را منفک از هم

و تعامالت  یسرزندگ یدر جهت ارتقا راه ادهیپ نیا یکالبد تیفیبه ک شتریب با توجه تواند یمرشت  یشهر تیریمد

 از: اند عبارتراستا  نیدر ا مؤثر یها شنهادیپبردارد.  مؤثر یو شاداب در آن، گام ایپو یفضا کیخلق  زیو ن یاجتماع

 ؛ها جشنوارهتعداد  شیو افزا فصول سال ۀهمغذا و خوراک در  یها جشنواره یبرگزار 

 ؛ییغذا یها جشنوارههمگام با  ،یمحل یبوم یها مراسمو  ها جشنتعداد  شیافزا 

 ؛کاروان ریپذ همانمو  باسرایاز جمله ساختمان ز ینیامام خم راه ادهیپ یها جداره یبهساز 

 شاپ یکافبه رستوران و  ها آن یکاربر رییو تغ ینیامام خم راه ادهیپ ۀبالاستفادو  یمیقد یها ساختمان ینیبازآفر 

 ؛کاروان( ریپذ مهمان)

 ؛النیگ ۀتماشاخانو  انقالب نمایاز جمله س راه ادهیپ یهنر یفرهنگ یها ساختمان ینیبازآفر 

 یاصل یها جدارهدر  یو فراغت یگردشگر یها یکاربر تیبا اولومختلط  یها یکاربر شیبه افزا شتریتوجه ب 

 ؛ینیامام خم راه ادهیپ

 دانیدر م شهر رشت یمیو اقل یبوم یها یژگیومطابق با  یشهر یها الماناز عناصر و  شتریهرچه ب ۀاستفاد 

 ؛راه ادهیپ یاصل
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 ؛یاصل دانیدر م ژهیو به راه ادهیپمختلف  یها قسمتدر  یاهیتنوع پوشش گ یارتقاو سبز  یفضاها زانیم شیافزا 

 ؛یو سعد ینیامام خم راه ادهیپدر  کالسکه مانند یسنت یرموتوریغ ونقل حمل لیاستفاده از وسا 

 یخلق فضاها یبرا یاصل دانیاطراف م یها جداره ژهیو به راه ادهیپ یها جدارهدر کف و  یورپردازن جادیو ا تیتقو 

 ؛شب ساعات در ایجذاب و پو

 و  یعکاس ژهیو به یتجسم یو هنرها یبوم و یسنت یقی، موسیدست عیصناهنرمندان  یآثار هنر شینما

 .یاصل دانیشهر رشت در م یساز مجسمه
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 منابع

شهروندان )مورد مطالعه:  دگاهیاز د یشهر یها راه ادهیپدر  یابعاد سرزندگ یابیارز (.1397) مهسا قانع، و نیام ،یفرج محمود، ن،یآرو

 .336-313، (2)10، (یشهر-یی)روستا یمحل ۀتوسع .(رشت یفرهنگ راه ادهیپ

 یرگذاریتأث زانیم یبررس (.1394) دهیجوکندان، سپ یو نماز ررضایام ،یآذر یمیکر رضا، ،یزیپرو درضا،یحم ،یمنگوده قتیباحق

 ۀفصلنام .سازان یساغر ۀمحل :یمورد ۀنمون رشت؛ میقد بافت محالت شهروندان در یسرزندگ بر یبوم یمعمار عناصر

 .284-269، (40)14 ،یشهر تیریمد

، (4)14، هنر و تمدن شرق ۀفصلنام .خ تا به امروزیا درگذر تاریتالیدر ا یعموم یفضاها یل سرزندگیدال (.1395)، زهرا یبحرالعلوم

31-42. 

: یمورد ۀنمون) یشهر یها راه ادهیپدر  تیفیک یها مؤلفه یابیارز (.1398) محمود نیآرو و فرزانه یرازق م،یآنامرادنژاد، رح یبرد

 .40-19، (69)23، یزیر برنامهو  ایجغراف یپژوهش-یعلم یۀنشر .(رشت یفرهنگ راه ادهیپ

 یشهرساز معاونت ،یمسکن و شهرسازوزارت  . تهران:چاپ اول .رانیدر ا یشهر یفضا یطراح یراهنما (.1385)پاکزاد، جهانشاه 

 .یدیشه ،یمعمار و

 .دیجد یشهرها عمران تکشرتهران:  .اول چاپ .تیفیتا ک تی( از کم2) یدر شهرساز ها شهیاند ریس (.1386)پاکزاد، جهانشاه 

 .53-46، (1)1، یشهر یگفتمان طراح .یسرزندگ گاهیمفهوم و جا رامونیپ یجستار (.1398)پاکزاد، جهانشاه 

 یفضا یسرزندگ یدر ارتقا یشهر یها راه ادهیپنقش  لیتحل (.1395) یمصطف نه،یر ییصفا و دیسع ،یپوراحمد، احمد، زنگنه شهرک

 .195-175، (2)4، یشهر یزیر برنامه یایجغراف یها پژوهش .(تهران ور،یشهر 17 راه ادهیپ: یمورد ۀمطالع) یشهر

 ۀمطالع) یمسکون یآن با انتخاب نواح ۀرابطو  یسرزندگ یبررس (.1398) احمد ،یاسد و وریشهر ،ییروستا محمدرضا، ،یپورمحمد

 .65-45، (67)23، یزیر برنامهو  ایجغراف یپژوهش-یعلم یۀنشرشهر زنجان(،  یمرکز ۀفرسود: بافت یمورد

 بافت در ها راه ادهیپ تیامن یارتقا یراهکارها و اصول نیتدو (.1396) وسفی دیس ،یریام و حسن ،یاحمد الهام، ان،یپورمهاباد

 .222-205، (48)16، یشهر تیریمد .یشهر یفضاها تیفیک یارتقا جهت در رشت شهر یخیتار

 .شهر همدان یبوعل راه ادهیپ: یمورد ۀنمون ؛یرانیا یدر شهرها یشهر یها راه ادهیپ یفیک یابیارز (.1392) شاهرخ ن،یمب یجعفر

 .36-29، (4)1، هفت حصار یشهر یها پژوهش

 .قاتیتحقو واحد علوم  ،یاسالم آزادانتشارات دانشگاه تهران:  .چاپ اول .یشهرساز یجستارها (.1391) فرح ب،یحب

-یعلم یۀنشر .ANPو خارج کشور با مدل  رانیدر ا ها راه ادهیپ تیفیک یقیتطب ۀسیمقا (.1397) محمدرضا ،یحق و ومرثیک ،یبیحب

 .19-5، (15)19 .رانیا یو شهرساز یمعمار یپژوهش

 در یسرزندگ بر مؤثر عوامل یساختار نییتب (.1399) رنجفیم ،یو موسو یمهد ،یمؤمن د،یحم ،ی، فرنوش، صابرزاده یخراسان

-151، (72)14، یزیر برنامهو  ایجغراف یعلم یۀنشر .گردشگران و شهروندان دگاهید اصفهان از یشهر یعموم یفضاها

181. 
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 .18-5، (71)16، باغ نظر .در آن

 یاجتماع تعامل بر آن ریتأث و شهر نیشاه یفردوس ابانیخ در یمدار ادهیپ زانیم یبررس (.1398) الهام ،یناظم و سایپر ذوقدار،

 .8-1، (13)2، رانیا یو شهرساز یمعمار یاختصاص یۀنشر ،یشناسیعمارم .شهروندان

 یها بافتبر شهروندان در  ها راه ادهیپ یاجتماع راتیتأث یابیارز .(1397) ، مهدیپور نیحساکبر و  ،یدیحم د،یسع ،یزنگنه شهرک

 .264-237، (2)6، یشهر یزیر برنامه یایجغراف یها پژوهش .(هیشهر اروم یجنوب امیخ راه ادهیپ: یمورد ۀمطالع) یمیقد

بر  یسوم شهر یها مکان تیفیک ریتأث یبررس .(1398) نی، نگزاده قربانمهرجو، مهرداد و  درضا،یحم ،ی، رمضاناکبر یعل، پور یساالر

، (38)10، یاسالم-یرانیامطالعات شهر  ۀفصلنام .رشت یخیتار-یفرهنگ راه ادهیپ: یمورد ۀمطالع ؛حس تعلق شهروندان

37-51. 

 یدر فضاها یتعامالت اجتماع شیبر افزا راه ادهیپ ریتأث (.1398) یشاد قزلباش، افشار ییرفا و آرزو ،یزیتبر انیبانک آرش، ،یصدر
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 یها سکونتگاه یزیر برنامهمطالعات  یپژوهش-یعلم ۀفصلنام .(شهر رشت یالهد علم راه ادهیپ: یمورد ۀمطالع) یشهر ۀادیپ
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