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Background: Nowadays, urban development plans in Iran, are based on facilitating the 
vehicular movement in a deep contradiction with its past and urban settings and their 
importance in creating vitality, urban dynamism and promoting environmental quality in urban 
spaces have been neglected. Accordingly, the promotion of behavioral settings as one of the 
components that are effective for people's social interactions in such spaces is of particular 
importance. 
Objectives: This study seeks to provide scientific and practical solutions to promote spatial 
vitality in urban spaces. 
Methodology: The research method is descriptive-inferential in terms of method and applied in 
terms of purpose. According to the population of Rasht, which was about 677,000 people, 384 
questionnaires were submitted by the sample population based on Cochran formula and then, 
data were analyzed by SPSS software. Also, UCL Depthmap software and Space Syntax method 
were used to evaluate the structure of spatial configuration, which has been significantly 
correlated with vitality. The case study is Mirabolghasemi Street in Rasht that has been 
considered as one of the urban spaces that created by urban development plans based merely 
on facilitating vehicular movement. 
Results: The results of the correlation test between integration and connectivity showed that 
the case study with a spatial perception of 0.69 has a relatively proper legibility. Also, Findings 
obtained from the questionnaire indicate that lack of spaces for social interaction and vehicular-
oriented routes has been considered as the most important problems of the neighborhood from 
the viewpoint of the statistical community. 
Conclusion: The study shows that solutions such as enhancing physical and visual quality in the 
urban landscape, improving environmental quality, paying particular attention to the 
pedestrians, improving functional and spatial quality, and promoting social, cultural and 
economic interactions are presented. 

Highlights: 
Designing a vibrant urban space with the approach of promoting a behavioral camp can lead to 
more prosperity in the neighborhood, strengthen the sense of belonging, create identity, achieve 
peace of mind and in general promote social stability in the neighborhood. 
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 یفضاطراحی شهری،  ها:کلید واژه
 ،یرگاه رفتارقرا ،یسرزندگ ،یشهر

 چیدمان فضا

و بر مبنای  محور عمیق با گذشته خود، خودرو گسستی در کشورمان در شهری توسعه هایبرنامه امروزهله: ئبیان مس

شهری و  یو پویای یایجاد سرزندگ )در جهت تسهیل هرچه بیشتر حرکت سواره بوده و آنچنان که باید به فضاهای شهری
که  هایییکی از مولفه عنوان)به رفتاری هایارتقاء قرارگاهبرای  بر این اساس،. شودیه نمتوج ی(محیط های تارتقای کیفی

 نیا ،رو نی. از اشوددر نظر گرفته نمی یشود(، اهمیت چندانموثر واقع میافراد در اینگونه فضاها  یبرای تعامالت اجتماع
  .است فضاهای شهریدر ندگی فضایی ء سرزدر جهت ارتقا یو عمل یارائه راهکارهای علم یپژوهش در پ

های توسعه شهری، به این منظور، خیابان میرابوالقاسمی شهر رشت به عنوان یکی از فضاهای شهری که در پی طرح هدف:

 است، به عنوان نمونه موردی پژوهش در نظر گرفته شد.بر مبنای تسهیل هر چه بیشتر حرکت سواره شکل گرفته صرفاً

حجم نمونه مورد بررسی به روش کوکران . است یکاربرد تحلیلی و از نظر هدف -یتوصیفاز نظر روش شیوه تحقیق  روش:

گردآوری و پرسشنامه های مورد نیز به کمک نفر در نظر گرفته شد. داده 917نفری شهر رشت،  544444و با توجه به جمعیت 
اساس مطالعات انجام شده  یی که برفضا ه بندیساختار پیکر یابیجهت ارز نیهمچن شد. لیتحل SPSSتوسط نرم افزار 

 .دیفضا استفاده گرد دمانیو روش چ UCL Depthmapاز نرم افزار همبستگی معناداری با سرزندگی دارد، 

 تیقابل زانیپژوهش با م یکه نمونه مورد داداتصال نشان  تیو قابل یوندیهمپ نیب یتگحاصل از آزمون همبس جینتا: هایافته

 برقراری جهت فضاهایی تعبیه عدم که عالوه بر آن مشخص گردیدبرخوردار است.  یخوب یی نسبتاًاز خوانا 53/4یی درک فضا
 .است آماری جامعه دیدگاه از محله مشکالت ترینمهم مسیر، محوربودن سواره و اجتماعی تعامالت

 ستیز تیفیبهبود ک ،یدر منظر شهر یبصرو  یکالبد تیفیهمچون ارتقاء ک ییراهکارها ،بر اساس مطالعات: گیرینتیجه

و  یفرهنگ ،یو ارتقاء تعامالت اجتماع ییو فضا یعملکرد تیفیارتقاء ک توجه ویژه به عابرین پیاده و پیاده مداری، ،یطیمح
 .پیشنهاد گردید یاقتصاد

 نکات برجسته:
 ت،یهو جادیحس تعلق، ا تیمحله، تقو شتریه رونق هر چه بمنجر ب تواندیم یارتقاء قرارگاه رفتار کردیسرزنده با رو یشهر یفضا یطراح
 .در محله گردد یاجتماع یداریو در مجموع ارتقاء پا یو روان یبه آرامش روح یابیدست

 
: موردی مطالعه) رفتاری قرارگاه ارتقای رویکرد با سرزنده شهری فضای طراحی (.1744. )مریم ،شکیب دانش و رضا ،پرویزی ،سامان ،زاده ابی ،جواد ،فقیرنواز ارجاع به این مقاله:

   doi: 10.22124/upk.2020.13801.1243 .55-74 ،(1)5 ،شهرسازی دانش. (رشت میرابوالقاسمی خیابان
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 1711 بهار  ،55-74، 1شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسئله

 گرشین یافتن یمناسب برا ی، بستربشر فرهنگ و تمدن یت،هو تجلی یهاعرصه ترینمهماز  یکی عنوانهب یشهر یفضاها
 و شهری فضاهای سریع گسترش(. 7114 ،1ژن و هی یو، لی، وانگ،) شود می قلمدادساکنان هر جامعه  زندگی یفیتجامع نسبت به ک

، 7الیزبهشتی و ) است کرده ایجاد شهری یافضاه حیات حفظ و احیاء مورد در را مختلفی هاینگرانی بدون برنامه توسعه یهاطرح
، )اندرسون است شده رفتاری های قرارگاه کیفی کاهش به منجر معاصر شهرسازی در محور سواره توسعه یالگو رو، یناز ا (.7111

آن  ظرفیتبا  یمارتباط مستق در یشهر یدر فضا سرزندگی(. 7114 ،7شن و هی سانگ، ژنگ، و 7112 ،3و هاپرت یمرزاست ی،راگر
و عبور و مرور  یشهر یسرزندگ ینارتباط ب (.7114 ،5شینگجیان و دانگ یو،) است یو اقتصاد یاجتماع هایفعالیت یبرقرار یفضا برا

 (.1641 ،4وایت و 1644 ،4گل؛ 1621 ،2)جاکوبز است بوده گرفته قرار کنکاش مورد پژوهشگران توسط قبل هامدتاز  یادهپ ینعابر
 دهدیم یشآنها افزا ینرا در ب یتعامالت اجتماع یامکان برقرار هاروپیادهو  هاخیابانمردم در  یباور بودند که حضور دائم ینآنها بر ا

 یتفعال ماهیت (.7114 ،6مورا و)النک آن محله گردد  ینساکن یندر ب تریشخصیروابط  یشمنجر به افزا تواندمیکه به نوبه خود 
و  یخوشنود ی،سالمت ی،همچون مراودات اجتماع ایروانشناسانهفراتر از امر حمل و نقل است؛ بلکه شامل عناصر  چیزی رویپیاده

است بلکه  یزانگخاطرهنرمال  هاییژگیوو  هافرمبرگرفته از  تنهانهشهرها  هویت (.7115 ،11ی)سانگ و ل استحس تعلق به مکان 
 یزن یشهر فضاهای کنندهمصرفوابسته به مردم  یو معنا یاجتماع یطو مح یمشهر، اقل یهاساختمان هاییژگیو یتمام یتبه اهم
که زندگی  آنجا، استدر سطح شهر  یفیتباکخلق فضاهای عمومی « طراحی شهری»موضوع علم (. 1367 ی،و احمد یش)فرک است

نامطلوب آن در تماس مستقیم  ومطلوب  هاییفیتکو  هایژگیومردم با  ،پارکمیدان و  ،افراد در جریان است و در خیابان عمومی
که  دهدیمامکان را به طراحان  ینا یشناختروان یبر اساس الگوها یطراح (.1367 ،یمطلب و میری ،ی)گلستان گیرندیمقرار 

 ت وکه به گفته آلتمن هم تأثیرپذیر اس یطیافراد باشد. مح یرمتغ هاییشگرا یآورند که پاسخگو به وجود یرپذانعطاف هایییطمح
 زیستیطمح با سازگار ایدهیپد یرفتار قرارگاه (.1346 ،فریالماسو  جمشیدی ،ی)انصار سازدیمنظارت بر تعامل اجتماعی را ممکن  هم

در حالت شده  لرکنت ییهانمونهو  یروهاناز  متشکل یکپارچه ییستمس عنوانبه تواندمی یو زمان فضایی هایالگو کهطوریهب ؛است
 ،7116 ،11)بارتو باشندمیبرخوردار  باالیی یدرون همبستگیاز  یرفتار قرارگاهموجود در  یندهایسازنده و فرآ یاجزا .داشتنگهتعادل 

 یرز بر که است یمثبت تأثیر است، داده اختصاص خود به را اتیاز نظر یعیوسعت و دامنه وس یرفتار قرارگاهکه  یلیاز دال یکی .(7
کمبود انواع ت فضا اغلب به علت لو مال روحییب .(7117 ،17چمپالوو و )پوپوو است ایرشته میان یو حت یروانشناس یهاحوزه

 ممرد. گیردیمصورت  یعموم یرفتار یهاقرارگاهمردم در  یو معاشرت عموم یاست، روابط اجتماع یطدر مح یثابت رفتار یالگوها
 ،که)دال درا داشته باش دهدیم یرو در آنجاکه  یثابت رفتار یبا الگوها یبه سازگار یلو م ییکه توانا شوندیم یجذب قرارگاه

و بر  دارم خودروگذشته خود،  سنت با یقعم یدر گسستدر کشورمان  یتوسعه شهر یهابرنامه(. 1362 ،اریبخت و ینوعقلعه بهزادفر،
 یشهر یییاو پو یسرزندگ یجاددر ا هاآن یتاهم ی،شهر یبه فضاها یدبا کهچنانو آن حرکت سواره بوده یشترهرچه ب یلتسه یمبنا

نقش خود را در  یخوببه یدگونه که باآن یشهر یو فضاها است نشدهتوجه  یشهر یدر فضاها یطیمح هاییفیتک یو ارتقا
یکی از  عنوانبه ابوالقاسمیمیرخیابان . (1367 یزاده،زاده و علین)حس کنندینم یفاشهروندان ا یتعامالت اجتماع یتو تقو همبستگی

ا ب فضایی سازماندهی در یتوجهکم علتبه  که است شدهواقععرفان  یابانو خ یبهشت چهارراه، حدفاصل رشتشهر  هاییابانخ
از  هایی خشب تأثیرتحت  خیابانکنونی این  معضالت وشده است  مواجه یتو فعال هایکاربر یاداغتشاش ز و یادهسواره بر پ یغلبه

حضور  واسطهبهرفتارهای عابرین پیاده  و گذاشته جابه مطلوبنا شکلی ابوالقاسمی خیابان خیز جرم و یخال هایینزمکالبد در جداره، 

                                                           
1 Wang, Li, Yu, He & Zhen 
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 و همکاران فقیرنواز.../ کردیسرزنده با رو یشهر یفضا یطراح

 و یسازکف ک،ی، ترافمحیطییستزصوتی و  هاییآلودگ، پایین بودن امنیت عابرین پیاده، وجود و سواره دهوسایل نقلیه، تداخل پیا 
خارج چار د در شب، به خطر افتادن سالمت مراجعین، یناامن یاهی،سبزپوشش گ یفضا یحی،تفر ینبود فضاها ،نامناسب ینورپرداز

 کندیپژوهش دنبال م ینکه ا یافاهد (. 7113، و همکاران 1) زالیشده استاز شکل اصلی خود شدن الگوهای رفتاری عابرین پیاده 
 ینو همچن یدگدر سرزن یقرارگاه رفتار یجادعوامل ا یین، تعیبر سرزندگ یگاه رفتاررقرا یریگشکل یتوضع ییشناسا از است عبارت

ن ه مورد مطالعه در اینمونکه رشت،  میرابوالقاسمی یابانخ یقرارگاه رفتار ءدر جهت ارتقا یسرزندگ یو عمل یعلم یارائه راهکارها
 :شودمی مطرح مناسب پاسخی به رسیدن جهت زیر تسواالرو  ین. از ااست پژوهش

  ؟است گذارتأثیررشت  یرابوالقاسمیم یاباندر خ یقرارگاه رفتار یارتقا یکردرو باسرزنده  یشهر یفضا یاندازه طراح چه تا -

  ؟است مواردی چه یقرارگاه رفتار و ارتقاء یریگشکل جهت رشت میرابوالقاسمی خیابان سرزندگی الزم راهکارهای -

ت مرتبط اس یطو درک آنان از مح یکالبد یطروزمره شهروندان در مح یبه زندگ یاگونهبه یشهر یدر فضاها یرفتار یهاقرارگاه
هر ش یک یمدن یاتح ی. بسته به تنوع و سرزندگگیردیتوجه قرار م مورد ندانشهرو یاجاتها و احتها، نگرشآن ارزش یکه در پ

در آن  حییتفر یاو  یاقتصاد هاییتمختلف، عملکردها، فعال هاییها، کاربرآن یفیتو ک یمناظر شهر یاساز مق یبیعنوان ترکبه
به  همچنین .شودیم یفشهروندان تعر یازن أمینبسته به ت یدر مراکز مختلف شهر یزمردم ن یدنبال آن رفتارها. به گیردیشکل م

 مطرح وعاتموضبا توجه به گردد.  یرفتار یهاسرزنده در قرارگاه ییفضا یجادمنجر به ا تواندمی یادهپ یتبر محور یدکأرسد تینظر م
ه نظر ب یپژوهش ضرور ینانجام ا رشت یرابوالقاسمیم یاباندر خ یقرارگاه رفتار ارتقاء بر یشهر یفضا یسرزندگ نقش و شده

اربرد و سواره محور باشد. ک برنامهبی یشهر یهادر توسعه یاجتماع یداریپا گمشدهعنصر  یبرا گشاییراه اساس این بر تا رسدیم
 .شود واقع فیدم پایدار شهری طراحی جهت یشهر ریزانبرنامهطراحان و  یبرا تواندمیپژوهش  ینا یجنتا

 پیشینه تحقیقمبانی نظری و 
 ای به نام روانشناسی اکولوژیک توسط راجر بارکر و همکارانشرشتهبا به وجود آمدن مباحث مرتبط با قرارگاه رفتاری برای اولین بار 

آن  درهای جاری و بالقوه مردم فعالیتاساس، یکی از دالیل اصلی ایجاد یا توسعه شهرها برقراری براین (.1624، 7)بارکر مطرح شد
از آن پس مباحث مرتبط با قرارگاه رفتاری جزئی جدایی ناپذیر از فرآیند طراحی شهری قلمداد گردید. (. 1644، 3)النگ شناخته شد

خاص خودش  نهیزم در تنها پژوهش ای نیاول قیتحق نیا .است قرارگرفته تأیید مورد قرارگاه رفتاری مقولۀ شناخت اخیر هایسال در
 قات،یعه به تحق. مراجباشند پرداخته قیمسئله تحق نیا هیشب ای نیع یابه مسئله زین یگریپژوهشگران دممکن است همواره  ستین

 ی رالمحققان قب اتیتجربو یا  داشته باشد یمتعدد یامدهایپ تواندیم آنان یهایسخنران ایها مصاحبه یها و حتکتاب ایمقاالت 
های صورت گرفته در ایران در خصوص قرارگاه تحقیقبررسی پیشینه  کند و احتمال تکرار خطا در پژوهش را کاهش دهد. کیشر

 مؤثر طیمحی کیفیاتدر پژوهشی که به بررسی پردازیم. ها میطور خالصه به مرور برخی از آنهنموده ب مشخصرفتاری نتایجی رو 
 فعالیتی، نوعت فیزیکی، و بصری نفوذپذیری هایی همچونمشخص شد که مولفه صورت گرفته بود سبز فضاهای در رفتاری قرارگاه بر

(. 1363 ،همکاران و فراهانی سربندی)کند می ایفاء مطلوب رفتاری قرارگاه گیریشکل در سزاییهب نقش محیطی آسایش و امنیت
دیگر که به بررسی همبستگی بین قرارگاه رفتاری و بازطراحی مبلمان و فضای شهری پرداخته شد حاکی از آن  پژوهشی ها دریافته

عواملی چون خوانایی، متمایز بودن، تقویت عناصر هویتی، هماهنگی با بافت و زمینه، محصوریت فضا، تباین فضایی، طراحی بود که 
ای که به بررسی مقالهدر (. 1367بر ارتقاء قرارگاه رفتاری شناخته شد )گلستانی و همکاران،  جداره و نحوه نورپردازی از عوامل موثر

شکل گیری فضاهای پنهان منجر به از بین رفتن های رفتاری در فضاهای شهری ارومیه پرداخته شد نتایج نشان داد که قرارگاه
ند کمیمحیطی شهروندان ایجاد حوزه ادراکی، روانی و زیستنامطلوب بر  تأثیرشود و های کاذب میشغلگیری امنیت، شکل

 و شهری جمعی فضاهای به دهیشکل در باغ ( در پژوهشی به بررسی نقش1367مرجانه زندی )(. 1367زاده دلیر و علیزاده، )حسین
گر نقش مهم عنصر واسطه باغ در الگوهای مجموعه پرداخته است. نتایج نشان در باغ نقش اساس بر ساختاری الگوهای بندیدسته
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 میدان در رفتاری الگوهای بازشناسی»پژوهشی با عنوان  در (.1367 بوده است )زندی،گیری عناصر شهری شکلقرارگاه رفتاری در 
 روختن،ف خریدن، کردن، نگاه کردن، صحبت کردن، استراحت نشستن،: شامل رفتاری مشخص گردید که الگوهای« اصفهان انقالب
در خصوص  (.1362)دالکه و همکاران،  هستند الگوهای رفتاری ترینمهم گرفتن عکس و نوشیدن خوردن، کشیدن، قلیان

ه ای که به بررسی اثرات قرارگاه رفتاری بر نوع رفتار کودکان پرداختمقالهتوان به میالمللی های صورت گرفته در نشریات بینپژوهش
 وردن شرایط آن در قرارگاه آموزشی منجر بههای مختلف آموزشی و فراهم آتکنیککارگیری هآن بود که بشده است، نتایج نشانگر 

ای دیگر که به بررسی مفهوم میان مقالهدر . (7116، 1)کونین و شرمان شودمیبروز رفتارهای مثبت و کارآیی بیشتر دانش آموزان 
تحقیقاتی و  هایحوزهعنوان زیربنای اصلی بسیاری از بهای نظریه قرارگاه رفتاری پرداخته شد نتایج نشان داد که این تئوری رشته
روانشناسی اکولوژیک، مطالعات رفتار و محیط، بوم شناسی رفتاری، روانشناسی محیطی و روانشناسی اجتماعی هایی همچون رشته

ر که بثیراتی أتهای رفتاری و قرارگاهدر پژوهشی دیگر در کشور تایوان در خصوص وجود  .(7117مپالوو، چ و پوو)پوقلمداد می شود 
 مومیع فضای های این پژوهش نشانگر آن بود که طراحییافته ؛ارتباطات اجتماعی در مدت بیست سال اعمال شده صورت گرفت

در مقاله ای دیگر بحث توزیع  .(7117، 7)لیو باشد افراد ساکن در آن محله فعالیت های و زندگی سبک از واقعی درک بر مبتنی باید
با هدف بررسی  که ایدر مقاله(.7112کاربریها به شکل استاندارد در تطابق با رفتار اجتماعی مردم مورد بحث قرار گرفته است)زالی، 

 سازی صورت گرفت،شبیههم آمدن ساکنین در فضاهای جمعی به روش  از طریق گردهویت قرارگاه رفتاری بر ادراک مردم  تأثیر
، 3ز)هفت، هوک، ادموندز و ویک کنندمیپذیر شناسایی رفتاری را از طریق فضاهای اجتماعهای قرارگاه مردم غالباًنتایج نشان داد که 

ه شد که کنند پرداختنقش فضای سوم را بازی میهای رفتاری که قرارگاهدر پژوهشی دیگر به تجزیه و تحلیل انواع مختلف . (7117
سوم  شوند، به عنوان فضایآن بود که فضاهای عمومی که منجر به برقراری تعامالت اجتماعی و الگوهای رفتاری مینتایج نشانگر 

گیری از نظریه قرارگاه رفتاری به تجزیه و تحلیل مدیریت بهرهدر تحقیق دیگر با (. 7115، 7)قلعه نوعی و سمیعی شوندمیشناخته 
حمل و نقل پرداخته شد که نتایج گویای آن بود که بر اساس نظریه قرارگاه رفتاری، ساختار شهر و سیستم حمل و نقل همبستگی 

آنچه که مهم هست این  (.2711، 5)مولت استمعناداری با یکدیگر دارند و حمل و نقل شهری جزئی از رفتار سازماندهی شده مردم 
پژوهشی در همچنین (. 7115است که آینده زندگی بشر در شهرها باید با دقت بیشتری در توزیع کاربریها مورد مالحظه قرار گیرد)زالی،

هایی صورت بررسیهای رفتاری قرارگاهها نسبت به مکان های معناگرا و از کودکان مقیم در فنالند و ژاپن در خصوص حس آن
ایان ساختن ها ضمن نمبه این مقوله بوده است. یافته نسبت تفاوت معناداری بین حس کودکان دو کشورگرفت که نتایج نشانگر 

یز نسرزندگی و فعال بودن قرارگاه رفتاری منجر به ایجاد محیط های دوست دار کودکان نشان داد که  اهمیت فرهنگ هر کشور
  .(7114، 2ایکدا، احمدی، اُمیا و التیکائیننکیتا، اولیور، ) خواهد شد

 فضاهای شهریسرزندگی در 
 ست اهایی که دارای ماهیتی اجتماعی هستند، فعالیتبا حضور تعدادی از افراد که مشغول فضایی  فضای شهری سرزندهیک 

از تعامالت اجتماعی و ارتباطات  ایداند که مجموعهبر این اساس راپاپورت یک فضای شهری موفق را فضایی می (.7114، 4)مهتا
دارد،  شهری یطیمحستیزبرکارآیی و کیفیت  یتوجهقابلساختار فضایی یک شهر اثرات  (.4، 7112، 4پورتا)راپ در آن برقرار باشد

هر، نقش ایفا دیگر ش یهاشاخصآن  تبعبهو  فضادر کیفیت  هاتیو فعالالگوی توزیع جمعیت و تخصیص کاربری  ،شکل یک شهر
ی ، زیاری)رزاق و مشکالت دارد مسائلخالق و سریع برای  یهاحلراهبقاء شهرها بستگی به یافتن  . امروزه(1367 ،بحرینی) کندیم

 یکه در تمام الخصوصیعلفضاها دارد؛  نیشهروندان به ا یبا دسترس یمیمستق ۀرابط یعموم یفضاها (.1361، سعیدی رضوانیو 
شهر  اتیاز خصوص یکیآن را « ینیبحر»است که  ییتا جا یدسترس تیمشکالت است. اهم نیتریجد ۀفرسوده در زمر یهابافت

ورود به  .(7114)النک و مورا،  است ادهیپ تیامن و سرزنده، عبور و مرور و فعال یهافضا جادیا دی(. کل1363 ،ی)احمد داندیمخوب 
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 و همکاران فقیرنواز.../ کردیسرزنده با رو یشهر یفضا یطراح

با  ایتوبوس تراموا، با ا ای اقطار اب ل،یبا اتومب اده،ی: پردیگیمصورت  وآمدرفت وهیبه شش ش -گوناگون یهابیترکدر  -یجمع یفضا 
 واسطهیبرا  رامونیپ طیو مح شودیم یرشه یوارد فضاها ادهیخود، چون عابر پ وآمدرفت وهیهرکس فارغ از ش ت،یدوچرخه. درنها

 صورتبه یکلمه هنوز هم گاه نیا. شده است یراه روساز یدر اصل به معن street یکلمه(. 2 ،7117 گل،) کندیمو با چشم تجربه 
: کنندیم میترس دو نیا نیب ینینو زیتما یشهر زانیرو برنامه نانیشهرنشاما . شودیم( استفاده roadجاده ) یکلمهمترادف  یامحاوره

جاده و  انیم هاتفاوت نیاز بارزتر یکی .کنندیم لیرا تسه یتعامالت اجتماع هاابانیخ آنکهحالاست  ونقلحملجاده  یعملکرد اصل
و  ردیگیمچند روستا و شهر قرار  انیجاده در م آنکهحالمعموالً در دل روستاها و شهرها حضور دارد  ابانیاست که خ نیا ابانیخ

 کندیمعبور  یتجار ای یمسکون دوجداره انیاست که از م یریمس ابانینامه خگفته لغت بربنا. است هاآن انیارتباط م نیتأمنقش آن 
تی به زیس عهمجموعنصر در ساختار کالبدی هر  نیترییربنایزیک شریان ارتباطی  عنوانبهخیابان (. 7116، 1)تیان، پارک و اوینگ

یکـی از اجزاء اصلی کالبد شهر دارای سیمای خاص شهری است که از کالبد خطی و عملکرد عبوری  عنوانبهخیابان  .دیآیمشمار 
مقدم و  نی)گلچ شودمینیز در نظر گرفته یک معبر عمومی فرش شده در یک محیط مصنوع  همچنین به عنوان. ردیپذیمآن تأثیر 

شهرسازی رابرت کوان سرزندگی  نامهلغت. در 1گوناگونی در غرب وجود دارد  یهایبرابربرای مفهوم سرزندگی،  .(1363 پور،لیاسماع
و  77، 7115، 7ان)کو است شدهفیتعرویژگی مراکز شهرهای کوچک و بزرگ موفق  عنوانبهپذیری در کنار هم آمده و و زیست

هری، موجود در فضای ش هایفعالیت به نسبت روز طول در فضا یک شودمی باعث که است کیفیتی سرزندگی (.7116، 3ذاکرحقیقی
 ییدر آن اجزا هشهر سرزنده، شهری است ک کی یاجتماع یهاگروه یبرای برخ (.7114، 7)خلیلی و نیری باشد جذاب و فعال، پویا

ها و ساختمان هاابانیخ نیکه آن اجزا رابطه ب شوندیاند، همواره حفظ و نوسازی ماز فضاهای دوستدار مردم بوده یبخش شهیکه هم
بر سرزندگی ثر ؤمپژوهشگران معتقدند که عوامل (. 1363، عطاران رهبر) باشندیو مردم م دادهایرو نیو رابطه ب ناتییتز، گریکدیبا 

به عبارت دیگر  (.7114، )ژنگ و همکاران استدسترسی مناسب پذیری و زیستها، تراکم کاربران، کاربریشامل مواردی چون: تنوع 
، 5)کاشفت فرهنگی اس -سرزندگی در فضای شهری به معنای ایجاد مرکزی برای زندگی کاربران که وایسته به فعالیت های اجتماعی

و  1662، 2)هیلر گرددمیدند که سرزندگی در یک قرارگاه رفتاری منجر به افزایش امنیت نیز این، پژوهشگران معتقبرعالوه (.7112
همچنین تعبیه مبلمان شهری مناسب نیز در طراحی شهری منجر به افزایش برقراری تعامالت  (.7171، 4ریصف زاد وعسکری

عنوان الگوهای حرکتی مردم بهتوان میرا سرزندگی فضایی (. 7115، 4)سیو و وانگ گردداجتماعی و سرزندگی در قرارگاه رفتاری می
ها حاکی از آن است که الگوی حرکتی در قرارگاه پژوهش(. 7116، 11کیم و 1664، 6)مونتگومری در فضای شهری تعریف نمود

ون، گراجوسکی )هیلر، پن، هنس داردپیوندی برگرفته از پیکره بندی فضایی روش چیدمان فضا کالبدی همبستگی معناداری با میزان هم
 مناطق و هاساختمان در مردم حرکت الگوهای بر روی خاص طور روش چیدمان فضا، به .(7114و لی و همکاران،  1663، 11و خو

از  (.7117، 17)راتی کندمی فراهم طراحان برای را ارزشمندی بازخورد که دارد تمرکز شهری و اثرات اجتماعی آنها در قرارگاه رفتاری
انی . مقصود از خوانایی این است که بتوان به آساستبر سرزندگی در فضای شهری، خوانایی یا وضوح بصری ثیرگذار أتدیگر عوامل 

این اساس، محققان  بر (.17 ،1647 لینچ،)یکدیگر ارتباط داد اجزاء شهری را شناخت و بتوان آنها را در ذهن در قالبی به هم پیوسته به 
بر این باورند که خوانایی یا وضوح بصری بر اساس میزان همبستگی بین همپیوندی و قابلیت اتصال در قرارگاه  UCLدانشگاه 
درک فضایی  از قابلیت ساختار کالبدیقدر میزان همبستگی باالتر باشد، بدین معناست که طوریکه هر هآید. بدست میهکالبدی ب

در رابطه  هشد با توجه به تعاریف ارائه .(7117، 17سید، تورنر، هیلر، لیدا و پن-و ال 1647، 13)هیلر و هنسون استباالتری برخوردار 
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و  ز افرادا یتوجهعبارت است از یک فضای شهری که در آن حضور تعداد قابل «فضای شهری سرزنده»یک ، با فعالیت و سرزندگی
 ابدییعمدتاً به شکل انتخابی یا اجتماعی بروز م شانیهاتی( در گستره زمانی وسیعی از روز که فعالها )به لحاظ سن و جنستنوع آن

 (.1346 ،یدی)خستو و سع خوردیبه چشم م

 یقرارگاه رفتارعوامل موثر بر ارتقاء 
 یرفتار ییالگوها یعنیدارد،  یمشخص ییو فضا یزمان یکه مرزها کندیم فیتعر طیمح یبرا هیپا یواحد یمفهوم قرارگاه رفتار

 یالبدک و ظرف یرفتار یالگو انیم یساختهمو  ی. سازگارشوندیم و تکرار افتندیممشخص اتفاق  ییمشخص و درجا یزمان درکه 
 پردازدیمروانشناسی اکولوژیک به مطالعه رفتار انسان در محیط واقعی . است یقرارگاه رفتار کی یهایژگیو نیترمهموقوع آن، از 

یا  ربطیب صورتبه. رفتار انسانی در محیط شهری نیز کندیمدیگر و محیط پیرامون فرد بررسی  یهاانسانو رفتار او را در تعامل با 
مفهوم قرارگاه  (.117 ،1363 همکاران، و فراهانیسربندی ) ابدییمبا محیط غیر رفتاری بروز  ی، بلکه در هماهنگدهدینمتصادفی رخ 

بر پایه این مفهوم استوار است که این موضوع بیشتر یک پدیده اجتماعی و  بنا نهاده شد، 1624رفتاری که توسط بارکر در سال 
در واقع از  (.7112، 7و اسمیت، مور، کاسکو، وسولوسکی، دانینگر، وارد و همکاران 1642، 1)مور رفتاری است تا یک پدیده کالبدی

آید که توسط این دو عنصر محیط کالبدی آن را نیز همبستگی بین الگوهای رفتاری و محیط اجتماعی، قرارگاه رفتاری به وجود می
قرارگاه رفتاری  کی یهایژگیو نیترعناصر از مهم نیا انیسازگاری مهمسازی و (. 7112، 7و مولت 1661، 3)اشنایدر دهندشکل می

از آنجا که علم  (.173 ،1365 فرهادی، و احمدی) باهمقرارگاه  کی یرانسانیو غ یسازگاری کامل عناصر انسان یعنیسازی هم است.
هایی که سعی بر بررسی جداگانه این دو با سان و محیط برخوردار است، با روشتعامل بین انناسی محیط از اهمیت زیادی در روانش

بایست به رابطه بین این دو متغیر توجه هم دارد مخالف است. از این رو این علم معتقد است که برای درک مشکالت محیطی می
 قیرفتار را از طر یطیمح طی. شرایطیو مح یشخص یرهایمتغ نیرفتار عبارت است از تعامل مستمر ب(. 7117، 5)اکیسی رددویژه گ

بر رفتار  طیاست. مح هیو رفتار متقابل و دوسو طیمح نی. رابطه بدهدیشکل م طینوبه خود به مح به زیو رفتار ن دادهشکل  یریادگی
 (.77 ،1365 ،یخان)بابا گذاردیم تأثیرنوبه خود بر رفتار  مؤثر است، که به میکنیم ابکه انتخ یطیبر نوع مح زین نی، اگذاردیاثر م

عوامل مختلف کالبدی همچون سروصدا، وضعیت آب و هوایی، فضاهای محصور و عواملی از این دست مواردی هستند که به صورت 
 زیمتما تیاست که آن را از فعال یهایژگیو یدارا رفتارها. (11 ،1631آلتمن،)هستند تأثیرگذار انسان مداوم بر الگوهای رفتاری 

که بدین واسطه آنها را از فعالیت  استمرئی بودن که به معنای قابل رویت بودن رفتارها  :اند ازرفتارها عبارت یژگیازجمله و کندیم
رها نیز ن شاهد تغییر در رفتاتوامی. بدین صورت که با گذر از مرزهای خاص ستتغییرپذیری دیگر ویژگی عمده رفتارها کند.جدا می

یلتر به نام بایست از نوعی فمیروان بر رفتار؛ بدین صورت که رفتارها برای بروز خود ثیر أتبود. آخرین ویژگی فضایی عبارت است از 
تنها رفتار انسان  (.1 شکل( )52-74 ،1344شود )پاکزاد، میاز روان انسان شناخته ثر أمتبا عنوان رفتار  روان عبور کنند که اصطالحاً

گاه شود. بررسی قرارمیدر صورت هماهنگی و یکپارچگی محیط اجتماعی است که منجر به شکل گیری الگوهای رفتاری مناسب 
های روانی، اجتماعی و کالبدی متمرکز شود، بلکه ترکیبی از این موارد است که منجر به بروز جنبهبه یکی از  رفتاری نباید صرفاً

 (.7117)لیو،  شودمیقرارگاه رفتاری موفق 

 

 

                                                           
1 Moore 
2 Smith, W. Moore, Cosco, Wesoloski, Danninger, Ward, et al. 
3 Schneider 
4 Molt 
5 Ekici 
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 انسان رفتاری هایویژگی .1شکل
 1344 پاکزاد، : از برگرفته

س عنوان نمود که احسا یبنددر یک جمع توانیم آنساس سرزندگی و عوامل مؤثر بر اح ابشده در ارتباط بر اساس مطالعات انجام
چگونگی داوری فرد درباره نحوه گذران زندگی خود است که به احساسات مثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مرتبط  یسرزندگ

 یختار کالبدسا یکه حول دو محور اساس رندیگیصورت م شماریب یرفتار یهااز قرارگاه یادر مجموعه یشهر یهاتیفعال است.
وامل ع یچهارچوب نظردر قالب  یبندجمع یک توانیم مذکور اتینظر در مجموع طبقگرفته است. شکل یرفتار یمناسب و الگو

 .(7 شکلد )ارائه نمو نیز توسط مردم شود یبازده زانیم شیبهتر فضا و افزا ییکه باعث کارا یرفتار یهاو قرارگاه یزندگبر سر ثرؤم

 

  یو قرارگاه رفتار یسرزندگبر ثر ؤمعوامل  یمدل مفهوم یچهارچوب نظر .7شکل
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 پژوهشروش 
 ایکتابخانه مدارک و اسناد بررسی به کیفی، بخش در. است پذیرفته صورت کیفی و کمی شیوه به حاضر پژوهش در تحقیق روش
 آوردن دستهب برای نیز ادامه در .است گردیده تدوین فضای شهری سرزنده طراحی نظری مبانی و اصول آن طریق از و شده پرداخته

 روش .است شده گرفته بهره پژوهش این اهداف راستای در ،اسنادی و میدانی هایروش از موجود، شرایط از مناسب اطالعات
 و تاس میدانی اسنادی، مرحله در و بوده( هانامهپایان و نشریات کتب، مقاالت،) ایکتابخانه روش از استفاده با اطالعات گردآوری

 توجه اب پژوهش این در همچنین .اندگرفته قرار ارزیابی و بررسی مورد سازیشبیه و علمی هایروش از استفاده با تحقیق هایداده
 و هشد جویا را عمومی هایکتابخانه فضای از کنندگاناستفاده از گروهی نظرات ای،پرسشنامه طرح با شد، مطرح که اهدافی به

 سواالت .اندشده تحلیل SPSS و Excel افزارهاینرم وسیله به نیز پژوهش از حاصل هایداده شده، تدوین هایپرسش با متناسب
 مرتبط اهیدانشگ متخصصان و اساتید از جمعی برای است، شده تدوین حاضر پژوهش نظری مبانی از برگرفته که مذکور پرسشنامه

با توجه به جمعیت شهر رشت  .گردید برطرف موجود ابهامات و اعمال شده مطرح پیشنهادهای و شد ارسال شهری طراحی رشته با
 این عدد پرسشنامه بین جامعه نمونه پخش گردید که 347تعداد بر اساس فرمول کوکران نفر بوده است  244111که در حدود 

  رونباخک آزمون آلفای از گیریبهره با پرسشنامه پایایی که است ذکر به الزم .است گرفته صورت درصد 5 خطای سطح با محاسبه
از آزمون  ها و انجام آزمون نرمالیته،در بخش تحلیل پرسشنامه نیز پس از بیان یافته های توصیفی و فراوانی داده .است شده محاسبه

های مذکور برای مقایسه بین متغیرها و رابطه بین آنها صورت پذیرفته آزمونتی، همبستگی و رگرسیون خطی نیز بهره گرفته شد. 
بندی فضایی نمونه موردی پرداخته شد که طبق مطالعات انجام ها، به بررسی ساختار پیکرهسپس در بخش دوم تحلیل یافتهاست. 

ن رو، از ایقرارگاه رفتاری دارد. شده مشخص گردید که سرزندگی در فضای شهری همبستگی معناداری با الگوی حرکتی مردم در 
تفاده سازی چیدمان فضا اسجهت بررسی ساختار پیکره بندی فضایی، الگوی حرکتی و رفتاری مردم در نمونه موردی از روش شبیه

ین اساس از نرم بر ا. دشدن ارائه استنباطی -توصیفی تحلیل با گرافیکی، و ریاضی پارامترهای صورت به آمده دست به نتایج شد و
ا نحوه استفاده از روش چیدمان فضکه توسط پژوهشگران کالج دانشگاه لندن ارائه شده است، استفاده شد.  UCL Depthmapافزار 

، فایل نقشه ترسیمی AutoCADبدین صورت انجام پذیرفت که ابتدا پس از ترسیم نقشه شهری محدوده مورد مطالعه در نرم افزار 
نتایج  بندی فضایی صورت گرفت وبر سرزندگی، آنالیز پیکرهثر ؤممنتقل گردید و با استفاده از متغیرهای  Depthmap به نرم افزار

های ریاضی و گرافیکی ارائه گردید تا براساس آن به بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت طراحی فضای دادهصورت هحاصل ب
  .(3 شکل) رفتاری ارائه گرددشهری سرزنده با رویکرد ارتقاء قرارگاه 

 

 

 روش عملکردی پژوهش  .3شکل
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 مورد مطالعه دهمحدو

درجه و  76ایران و مرکز استان گیالن در شمال ایران و مرکز شهرستان رشت است. رشت در  یشهرهاشهر رشت یکی از کالن
محله گلسار در سال . استکیلومتر  375شده و فاصله آن از تهران شمالی واقع رضدقیقه ع 12درجه و  34دقیقه طول شرقی و  32

العه مط محدوده موردبه واحدهای مسکونی تبدیل شد.  جیتدردر شمال شهر شکل گرفت و اراضی کشاورزی شمال غربی به 1351
  نیبل که حد فاص است( یابوالقاسممیر ابانیخ ،یبهشت دیشهرک شه لمان،یدر این پژوهش، شامل بخشی از محله گلسار )بلوار د

 و شاخص شدن را داراست لیکه پتانس است ییهاابانیاز خ یکیمحور  نیا .(7است )تصویر  قرارگرفته لمانیعرفان و بلوار د ابانیخ
 نیا در هستند. زدانهیراغلب  این محوردرموجود  متنوع یهایکاربرهمچنین . است مسکونی -ینقش تجاردارای در حال حاضر 

ن یا یجارت یهایکاربر نیتراز مهم و شدهلیتبد یو اجتماع یاقتصاد لیپتانس کیشده، که به  احداث یابازارچه یتازگ به ابانیخ
و تنها  ریزیگرفتند که بدون برنامهمیشهرهای ایران قبل از دوران مدرنیته جزء آن دسته از شهرهایی قرار  .شودیمحسوب م ابانیخ

 رگانیکا شهرهایبه  آنها از ه اصطالحاًگرفتند کو خواست جامعه در دوره های مختلف بصورت آزادانه و تصادفی شکل میبر پایه نیاز 
بر اساس اولویت سواره بر پیاده بنا نهاده  عمدتاًدر رشت نیز بر این اساس، فرآیند توسعه شهری  (.144، 7117، 1)کریمی شودمی یاد
هری و توسعه ش نبودهشهر رشت نیز از این قاعده مستثنی  خیابان میرابوالقاسمی(. 7114، 7پرستپورایمانزاده، صفری و )عسکری شد

در جهت رفع نیازهای وسایل نقلیه سواری در این محدوده انجام شده، منجر به از بین رفتن سرزندگی در  ریزی که صرفاًبرنامهبدون 
نادیده گرفته است. از این رو این پژوهش در پی راهکارهایی در جهت رفع  یطور کلهباین منطقه شده است که حقوق عابران پیاده را 

 این مشکالت برآمده است. 

 

    

 

 1345ی طرح جامع رشت کشور ماتیدر تقسمحدوده مورد مطالعه  ییایجغراف تیموقع .7شکل 

                                                           
1 Karimi 
2 Askarizad, Safari, & Pourimanparast 
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 یشناخت تیجمع ژگییو یبررس
ده شارائه  پژوهش یهااز شاخص کی هر ریتأث زانیم یجهت بررس ،نمونه آماریدر این بخش آمارهای توصیفی جمعیت شناختی 

 .است

 1 جدول
 آماری نمونه شناختی جمعیت گروهای فراوانی  

ریمتغ درصد فراوانی طبقه متغیر یفراوان طبقه   درصد 

 جنس
 مرد
 زن

747 
111 

47 
72 

 شغل

 خانه دار
 بیکار
 آزاد

 کارمند
 مهندس/دکتر

36 
41 
116 
24 
46 

11 
71 
74 
14 
73 

 سن

71تا11  
75تا71  
35تا 72  
71تا32  
به باال 71  

73 
73 
712 
57 
74 

2 
11 
52 
17 
13 

آشنایی 

 محدوده

 گردشگر
سال5زیر   

سال 11تا 5  
سال 15تا  11  
سال به باال 15  

41 
57 
64 
54 
67 

71 
17 
72 
15 
77 

 تحصیالت

 زیر دیپلم
 دیپلم

 فوق دیپلم
 لیسانس

 کارشناسی ارشد/دکتری

14 
57 
54 
111 
177 

5 
17 
15 
76 
34 

میزان 

 تخصص

 خیلی زیاد
 زیاد

 تاحدودی
 کم

 خیلی کم

34 
23 
142 
73 
57 

11 
12 
76 
11 
17 

 

ذراندن جهت گ ییفضاها هیعدم تعب یبر سرزندگثر ؤم هایلفهؤم انیدهنده آن است که از منشاناز پرسشنامه  حاصل هایافتهی
له مح تهوی دهندهنشان که مخصوص نشانه و نماد نبود و هامراسم و جشنواره یمصالح، عدم وجود برگزار تیفیاوقات فراغت، ک
ب از مناس دمانینبود چ زین یبر قرارگاه رفتارثر ؤم یهالفهؤمدر رابطه با  نینعوامل شناخته شده است. همچ نیترباشد جزء مهم

 نیرتخاص از محله مهم یذهن ریمشخص بودن تصوناو  یصوت یو آلودگ کیسواره محور بودن محله، تراف ،یشهر یطراح هایالمان
 .(5 شکل) بوده است یجامعه آمار دگاهیمشکالت محله از د

 

 فقدان مهمترین عوامل موثر بر سرزندگی و قرارگاه رفتاری بر اساس دیدگاه جامعه آماری  .5شکل 

 هاتجزیه و تحلیل داده
 SPSSتحلیلی  افزارنرم یهاآزمون یتمام نهیزمشیحاصل از پرسشنامه شد که پ یهادر ابتدا اقدام به سنجش نرمال بودن داده

 .(2 شکلو  7)جدول  سنجش قرار گرفت ها ابتدا موردداده یدگیو کش یاساس چولگ نی. بر ااست

0 200 400
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حس خاطره انگیزی
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اوقات فراغت
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آلودگی صوتی

سواره محور بودن

چیدمان
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 7جدول  
  یآمار یهاداده یدگیو کش یچولگ زانیم یبررس

یدگیکش چولگی متغیرها  

773/1 قرارگاه رفتاری  541/1  
343/1 سرزندگی  114/1-  

 

  

 یو قرارگاه رفتار یسرزندگ یرهایمتغ یدگیو کش یچولگ یبررس .2شکل 

مثبت  یلگچو یدارا یرابولقاسمیم ابانیخ در یو قرارگاه رفتار یسرزندگ یرهایکه متغ دهدینشان م نرمالیتهحاصل از آزمون  جینتا
 ،یستنباالتر  3و از عدد  است -7و  7 نیب تهیآمده از آزمون نرمالدستبه یهادر مؤلفه یچولگ ریازآنجاکه مقاد نی. همچناست
بر این اساس، نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان دهنده (. 7)جدول  هستندنظر نرمال  مورد یرهایآن است که متغ هدهندنشان

های پارامتریک استفاده آزمونها از دادهتوان برای تحلیل میمعناست که  . این بدیناستباالتر  15/1آن است که مقادیر معنادهی از 
 (.3نمود )جدول 

 3جدول 
 پژوهش  ریمتغ یبرا یانمونه کی رنوفیآزمون کولموگورف ـ اسم 

 نتیجه آزمون سطح معناداری K_sآماره انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

26/3 347 سرزندگی  777/1  477/1  247/1  نرمال است 
رفتاری قرارگاه  347 32/3  774/1  357/1  317/1  نرمال است 

 

ارائه شده  یعدد پرسشنامه که توسط جامعه آمار 347تعداد  انیدهنده آن است که از منشانآلفای کرونباخ حاصل از آزمون  جینتا
 ابانیر خمردم د یپرسشنامه و مؤلفه سرزندگ نیکرونباخ ا یحاصل از آلفا جهینت نیاند. همچناعتماد بوده ها قابلآن درصد 65 است،

 یمناسب ییایپرسشنامه از پا نیدهنده آن است که ا، نشاناستباالتر  4/1 از که نجاآ گزارش شد و از 417/1برابر با  یلقاسمارابویم
پرسشنامه  نیا ییایمجدداً نشان از پاکه بوده  461/1 قرارگاه رفتاری نیزلفه ؤمبرای کرونباخ  یمقدار آلفا همچنین .برخوردار بوده است

 . (7)جدول  دارد

 7جدول 
  آلفای کرونباخآزمون نتایج  

 مؤلفه سؤاالتتعداد  آلفای کرونباخ

 یسرزندگ 71 417/1

 قرارگاه 17 461/1

 

اصلی این پژوهش یعنی سرزندگی و قرارگاه رفتاری مورد لفه ؤمای مستقل جهت بررسی و مقایسه بین دو نمونهآزمون تی تک 
گزارش شده است و این به معنای مساوی  15/1بر این اساس سطح معناداری آزمون تی مستقل بزرگتر از سنجش قرار گرفته است. 
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 تحلیل، و تجزیه این . درگزارش شده است 777/1. سطح معناداری در آنالیز تعقیبی برابر با استهای دو مدل آزمایشی واریانسبودن 
ثر ؤمو عوامل  یستناین بدین معناست که اختالف معناداری بین دو متغیر برقرار  .بودند مثبت پایین و باال مرز دامنه اطمینان دو هر

  .(5)جدول  واقع شوندثر ؤمتواند در ارتقاء قرارگاه رفتاری بر سرزندگی می

 5جدول 
   آزمون تی تک نمونه اینتایج  

 سطح معناداری انحراف معیار
% 55فاصله اطمینان   

 حد باال حد پایین

774/1  777/1  31/3  71/3  

 

 ،استدر آن  یکه سرزندگ یمدل نی. بنابرادهدیدرصد نشان م 31 برابر زین نییتع بیدرصد و ضر 52معادل ریدو متغ نیب یهمبستگ
 یگرید عوامل ریتأثتحت یقرارگاه رفتار راتییدرصد تغ 26و  کندیمرا کنترل  یلحاظ شده در قبال قرارگاه رفتار راتییدرصد تغ 31

 نیبنابرا ،استاعتماد  قابل ونیمدل رگرس نیا جهینت در قرار دارد. 5/7تا  5/1 نیواتسون در فاصله استاندارد ب نیدورب. مقدار آماره است
 .(2)جدول  برخوردار است یقابل قبول تیفیشده مدل از کعنوان یهاگفت که شاخص توانیم

 2جدول 
  وابسته ریمستقل با متغ ریمتغ نیب یهمبستگ 

هاانحراف معیار باقیمانده دوربین واتسون شدهلیتعدضریب تعیین    مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین 

737/7  322/1  312/1  314/1  523/1  1 

 

 اریانسو تحلیل که صورتی در. کرد مراجعه رگرسیون واریانس آنالیز جدول به باید آن بودن خطی و رگرسیون مدل بررسی جهت
 رسط آن در که دهد نشان را وابسته متغیر در تغییرات تواندمی رگرسیون مدل که دهدمی نشان باشد، 15/1 از کمتر Sig دارای

Regression سطر و شده تعیین مستقل متغیرهای طریق از که است وابسته متغیر تغییرات میزان بیانگر Residual میزان بیانگر 
 سرزندگی و بین یهمبستگ رابطه ازآنجاکه. است شده تعیین( اتفاقی و تصادفی) عوامل سایر واسطه به که است وابسته متغیر تغییرات

 و هست 15/1 از کمتر معناداری سطح که میشود دیده ANOVA جدول در هم قسمت این در است تایید مورد رفتاری قرارگاه و
 رگرسیون دنبو خطی فرض و کند بیان خطی صورت به را وابسته متغیر در تغییرات است توانسته رگرسیون مدل که دهدمی نشان

 .(4نماید )جدول  گزارش برقرار را

 4جدول 
  ونیرگرس انسیوار زیآنال 

یداریمعنسطح   مدل مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F آماره  

111/1  544/144  414/73  1 414/73 ونیرگرس   1 

 

بردن  یپ یاست. محقق برا رگذاریتأث گرید ریمتغ یرو ریکه کدام متغ داندینم پژوهشگرجهت رابطه دوطرفه است و  یدر همبستگ
 ونیمستقل در معادله رگرس ریمتغ بیمقدار ثابت و ضر بیبه ترت B. در ستون کندیاستفاده م ونیرگرس لیبه جهت رابطه از تحل

مطلوب  15/1کمتر از  یداریو سطح معن 62/1تر از بزرگ  T( برآورد شده و آماره 52/1بتا ) بیاست. با توجه به ضر شدهدادهنشان 
باال معادله  مثبت دارد با توجه به جدول ریتأث یبر قرارگاه رفتار ی. سرزندگشودیم دییتأ یداریدر سطح معن رهایمتغ یبه عبارت ،استن

قبول ثابت قابل بیضر نیبنابرا ،است 15/1از  شتریمقدار ثابت ب B بیضر یداریمعن سطح کهیی: ازآنجااست ریز به شکل ونیرگرس
      .(4)جدول  استقبول قابل یسرزندگ B بیو فقط ضر ستین

                                                                  1x0/557Y= 
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 4جدول  
  وابسته ریمتغ ایمستقل  ریمتغ نیب ونیرگرس بیضرا 

یداریمعنسطح  ماره آ  T 

 ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد

 مدل
 Betضریب بتا 

خطای معیار ضریب 

 رگرسیون
ضریب رگرسیون 

B 
111/1  456/17   177/1  477/1  مقدار ثابت 

1 
111/1  372/13  523/1  77/1  554/1  قرارگاه رفتاری 

 
نمودار رگرسیون بین متغیرهای سرزندگی و قرارگاه رفتاری   .4شکل   

فضایی چیدمان روش به هاداده وتحلیلتجزیه  
 یدر فضاها القابلیت اتص میزانآن است که  دهندهنشانرشت  یابوالقاسم ریم ابانیخبندی فضایی پیکره لیحاصل از تحل جینتا

چقدر میزان  . هراسترا دار بهترین دسترسی 14 قابلیت اتصالتا اواسط با  لمانیدر تقاطع بلوار د ابانیاز شروع خ محدوده مورد مطالعه
(. همچنین 6 شکل)به معنای آن است که آن فضا از میزان دسترسی بهتری برخوردار است باشد،  شتریگره ب کیاتصال  قابلیت
یکپارچگی و ( از 74/3)با میزان همپیوندی  ابانیخمحور اصلی که  دهدیمنشان  ابانیخ نیدر ا یوندیهمپهای حاصل از میزان یافته

ی مردم در . این بدین معناست که بیشترین میزان قابلیت الگوهای حرکتاستفضاها برخوردار  هینسبت به بق ییباال پیوستگی فضایی
 .(4 شکلخواهد بود ) شتریب نیز به مراتب هاکوچهنسبت به  اصلی ابانیخ تیامن جهیدرنت خیابان اصلی رخ می دهد.

 

   ابانیخ قابلیت اتصال زانیم. 6شکل                                    ابانیخ میزان همپیوندی .4شکل 
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 نی( و کمتر43/7) ی( با مقدار عدد1) دیعمق متعلق به کوچه توحمیانگین  زانیم نیشتریب های صورت گرفتهتحلیلبا توجه به 
 ردیپذیمصورت  یادیواسط ز یبا عبور از فضاها گرید یبه فضاها یعمق نشان از که دسترس زانیباال بودن م .است 1 یمقدار عدد

  (.11 شکل). در نتیجه این فضاها از الگوهای حرکتی کمتری برخوردار خواهند بود ندارند گریکدیبا  یمیو مستق حیو فضاها ارتباط صر

 

      

 ابانیخ خوانایی یا وضوح بصری زانیم .11شکل                             ابانیخ ییعمق فضا زانیم .11شکل 

نتایج حاصل از آزمون همبستگی، بر اساس همبستگی بین میزان همپیوندی و قابلیت اتصال نشان دهنده آن است که خیابان 
 (. 11 شکل) استخوبی برخوردار  ( از خوانایی یا وضوح بصری نسبتا26/1ًمیرابوالقاسمی با قابلیت درک فضایی )

 

        Y= 3.85224, X – 2.41269                                                 : یابوالقاسم ریم ابانیخ ریدو متغ نیب یخط معادله

 نیاست. ا شدهدادهنشان  ریدر جدول ز ی کمیهادادهو  یخروج صورتبه افزارنرم برگرفته از تحلیل نمونه موردی توسط جینتا
 ابانیدر خ یفضا دمانیچ یپارامترهاو حداکثر  نیانگیحداقل، م صورتبهکه  است شدهانجام یهالیتحلبرگرفته از  هاداده

 است. قرارگرفته یبررسد مور یرابوالقاسمیم

 
   11 جدول

 شتر یرابوالقاسمیم ابانیفضا در خ دمانیچ لیتحل یپارامترها
 کنترل انتخاب عمق فضایی همپیوندی میزان اتصال ابعاد

 131 1 1 1333 1 حداقل

 1 34314 7374 1324 7312 میانگین

 3324 521 7343 3374 14 حداکثر

 یریگجهینت
 یرشت، نمونه مورد یقرارگاه رفتاری در خیابان میرابوالقاسم ءدر جهت ارتقا یو عمل یارائه راهکارهای علم یپژوهش در پ نیا

 ه عنوانب یشهر یفضاهامنجر گردد. امروزه  ابانیخ نیا شتریهر چه ب یمناسب به سرزندگ یپژوهش بوده است تا با ارائه راهکارها
 یزندگ تیفیجامع نسبت به ک نگرشی افتنی یمناسب برا ی، بستربشر فرهنگ و تمدن ت،یهو یتجلی هاعرصه مهمتریناز  یکی

عمیق با سنت گذشته خود،  یری در کشورمان در گسستشه توسعه هایبرنامه انیم نیدر اشود. میقلمداد ساکنان هر جامعه 
 یکه باید به فضاهای شهری، اهمیت آنها در ایجاد سرزندگ نخودرومدار و بر مبنای تسهیل هرچه بیشتر حرکت سواره بوده و آنچنا

ان رفتاری به عنو هایارتقاء قرارگاه نی. بنابراودشیدر فضاهای شهری توجه نم محیطی هایشهری و ارتقای کیفیت یو پویای
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نده از پرسشنامه نشان ده حاصل هایافتهی. گرددیم یتلق یضرور یافراد در اینگونه فضاها امر یبرای تعامالت اجتماع هاییجاذبه 
مصالح، عدم وجود  تیفیجهت گذراندن اوقات فراغت، ک ییفضاها هیعدم تعب یبر سرزندگثر ؤم هایلفهؤم انیآن است که از م

عوامل شناخته شده  نیمهمتر ومحله باشد جز تهوی دهندهنشان که مخصوص نشانه و نماد نبود و هامراسم و جشنواره یبرگزار
دن سواره محور بو ،یشهر یطراح هایمناسب از المان دمانینبود چ زین یبر قرارگاه رفتارثر ؤم یهالفهؤمدر رابطه با  نیناست. همچ
بوده  یجامعه آمار دگاهیمشکالت محله از د نیترخاص از محله مهم یذهن ریمشخص بودن تصوو نا یصوت یو آلودگ کیمحله، تراف
 ابانیفضا نشان دهنده آن است که خ دمانیاتصال به روش چ تیو قابل یوندیهمپ نیب یحاصل از آزمون همبستگ جیاست. نتا

 توانیرو م نیبرخوردار است. از ا یخوب نسبتاً ییاز خوانا 26/1 ییدرک فضا تیقابل زانیپژوهش با م ینمونه مورد یرابوالقاسمیم
. بلکه مشکالت نداشته است یمشکل ساختار ییفضا یبندکرهیپژوهش به لحاظ پ مطالعه در این استنباط کرد که نمونه مورد نگونهیا

حاصل از پژوهش راهکارها و  هایافتهی. با توجه به دآییمحدوده به حساب م نیمشکالت ا نیتراز مهم یاراض یو کاربر یدمانیچ
 یمسابوالقا ابانیدر خ یقرارگاه رفتار یاهداف پژوهش و در جهت سرزندگ یدر رابطه با حل مشکالت محله در راستا هاییاستیس

 ،یطیمح تسیز تیفیبهبود ک ،یو منظر شهر یکالبد بصر تیفیراهبردها در چهار دسته ارتقاء ک نیاست. ا دهیشهر رشت ارائه گرد
 هاییاستیاساس س نیمحله ارائه شده است. بر ا یو اقتصاد یفرهنگ ،یو ارتقاء تعامالت اجتماع ییو فضا یعملکرد تیفیارتقاء ک

 یصرمحور، حذف اغتشاشات ب هایعناصر و المان یرنگ بیتوجه به ترک ابان،یو بدنه خ ریمس نیب متقابلرابطه  جادیهمچون امکان ا
ناسب جهت م ینصب عالئم شهر ،یبصر ییبایدر جهت ارتقاء ز تمیر جادیو ا یاهیبا پوشش گ ابانیدر لبه خ دید تیتقو ابان،یاز خ
 هایانهنش جادیو ا ادهیعابران پ یبرا یمحله و در نظر گرفتن محور اسیمناسب در مق یسازاستفاده از کف شتر،یهر چه ب ییخوانا

 شی، پفاضالب آوریمناسب جمع ساتیتاس جادی. ااستمحله  یو بصر یکالبد تیفیارتقاء ک یاز جمله راهکارها ابانیشاخص در خ
 زیمحله ن یطیحم ستیز تیفیبه بهبود ک تواندیم ریدر طول مس یاهیو استفاده از درخت و پوشش گ ریسطل زباله در طول مس ینیب

 یحیفرت -یستیتور یفضاها جادیچون ا هایاستیس زیمجموعه ن ییو فضا یعملکرد تیفیدر جهت ارتقاء ک نیهمچن .منجر شود
 یبازارچه، ایجاد کاربری های خدمات یایجاد گره شهری برای فضای حرکت و مکث، سامانده ر،یبا هاینیجذاب و با طراوت در زم

محور  شاپ در محدوده، ایجاد یکودکان، استقرار چند کاربری جاذب نظیر کاف فادهایجاد پارک محله برای است ،یمانند پارکینگ عموم
 یشود. برا در نظر گرفته ستباییکاهش ترافیک م یو بیش بین یپیاده رو در طول مسیر، ایجاد خیابان جدید برای بهبود دسترس

معابر  چون تامین نورپردازی هاییاستیس زین حلهم یو اقتصاد یرشد فرهنگ یمناسب برا یبستر جادیو ا یارتقاء تعامالت اجتماع
 در مسیر با کمک چشم ناظر، ایجاد فضاهای توقف یروزی، تقویت نظارت جمعبرای تامین امنیت در شب، استقرار کاربری های شبانه

ایجاد  شبانه روز و طولو نشاط در خیابان، قرار دادن نیمکت در مسیر به منظور زنده نگه داشتن مسیر در  یو ارتقاء سرزندگ یجمع
توان های حاصل از این پژوهش و سایر پژوهشگران نیز میدر خصوص مقایسه یافتهدر نظر گرفته شود.  ستباییم یتعامل اجتماع

 های داخلی مذکور )سربندی فراهانی وهای پیشین بوده است و ضمن تایید نتایج پژوهشپژوهش حاضر همسو با یافتهگفت که 
، 7114 ،و همکاران ژنگ) المللیهای بین( و همچنین پژوهش1362؛ دالکه و همکاران، 1367گلستانی و همکاران، ؛ 1363همکاران، 

به ارائه راهکارهایی عملی و علمی در جهت طراحی فضای شهری سرزنده با رویکرد ارتقاء  ،(7117و لیو،  7117هفت و همکاران، 
 پاسخ به سوال پژوهش یبه عمل آمده در پژوهش حاضر در راستا هاییطبق بررسدر مجموع کیفی قرارگاه رفتاری پرداخته است. 

 تواندیشهر رشت م یرابوالقاسمیم ابانیدر خ یارتقاء قرارگاه رفتار کردیسرزنده با رو یشهر یفضا ینمود که طراح انیب توانیم
 یداریو در مجموع ارتقاء پا یو روان یبه آرامش روح یابیدست ت،یهو جادیحس تعلق، ا تیمحله، تقو شتریمنجر به رونق هر چه ب

 .در محله گردد یاجتماع

 منابع
ی بازآفرینی شهری و ارائۀ راهکارهای ارتقاء آن نمونۀ موردی: محلۀ هابرنامهی هدف هابافتبررسی وضعیت سرزندگی  (.1363احمدی، علی. )

 .62-45، 74و  74نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، . شیوا، تهران
فصلنامه آموزش عنوان یک قرارگاه رفتاری کارآمد. (. عرصۀ کار فردی در کارگاه طراحی معماری به1365احمدی، معصومه و فرهادی، مریم. )

 .156-134(، 47)14، مهندسی ایران
های شهری مطالعه موردی: پارک رک(. بررسی حس قلمرو و رفتار قلمروپایی در پا1346فر، نینا. )انصاری، مجتبی، جمشیدی، سمانه و الماسی

 .74-34(، 7)3، شهرنشریه معماری و شهرسازی آرمانساعی. 
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 دانشگاه انتشاراتتهران: (. 1347ترجمه علی نمازیان. ) .ازدحام و قلمرو ،یشخص یفضا خلوت، ،یاجتماع رفتار و طیمح(. 1631. )نیرویا آلتمن،

 .یبهشت دیشه
 نامهنای. پایاجتماع تعامالت ارتقاء در یگیهمسا واحد نقش به توجه با رشت شهر یواحد صد یمسکون مجتمع یطراح(. 1365مسعود. ) ،یبابا خان

 .النیگ دانشگاه .ارشد یکارشناس

 .تهران دانشگاه انتشاراتتهران: . (1641) .نیکو نچ،یلنوشته شده  .شهر شکل یتئور(. 1367بحرینی، حسین. )
 ی.معمار و یشهرساز یعال یشورا رخانهیدب ،یشهرساز و مسکن وزارت :تهران .یشهر یطراح ندیفرآ و ینظر یمبان (.1344جهانشاه. ) پاکزاد،

 ،یشهرساز :به نو ینگاه یمل شیهما .هیاروم انیفرهنگ ابانیخ یرفتار یهاقرارگاه ی(. بررس1367آذر . )یهاد زاده،یعل و میزاده، کر نیحس
 .زیتبر .یشهر یفضاها در جرم وقوع از یریشگیپ و تیامن

 .47-23 ،(2)7 ،نشریه هویت شهر(. عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری. 1346خستو، مریم و سعیدی رضوانی، نوید. )
مطالعات (. بازشناسی الگوهای رفتاری در میدان انقالب اصفهان. 1362دالکه، حسن؛ بهزاد فر، مصطفی؛ قلعه نوعی، محمود و بختیار، آمنه. )

 .111-65(، 71)2، حصارمحیطی هفت 

، از نظریه تا عمل )مورد یشهرو چندمرکزی شهر و کالن یامدل چندهسته(. 1361؛ زیاری، کرامت اله و سعیدی رضوانی، نوید. )اهللبیحبرزاقی، 
 .47-111(، 3)72. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.  شهر کرج(

 انسکنفر نیششم. زیتبر عصریول ابانی: خیفضاهای شهری، نمونه مورد یدر سرزندگ(. نورپردازی و نقش آن 1363آبان فرناز. ) ،رهبر عطاران
 مشهد. ی.اسالم شهر یهامؤلفه بر دیتأک با یشهر تیریمد و یزیربرنامه یمل
 .174-114، 33، باغ نظر. شهر تهران: های رفتاری، نمونه موردیگیری قرارگاهشهری در شکلدرون(. نقش باغ 1367مرجانه. ) ،زندی

(. کیفیات محیطی موثر بر قرارگاه رفتاری در 1363نینا. ) ،الوندی پور و مصطفی ،عباس زادگان ،مصطفی ،بهزادفر ،معصومه ،سربندی فراهانی
  .115-111(، 5)7 ،مطالعات ساختار و کارکرد شهری. فضاهای سبز و باز محلی

 یپژوهش -یتخصص دوماهنامه. یرفتار یهاعنوان قرارگاهمراکز محله به یطراح یهایژگیو ی(. بازشناس1367. )دیوح ،یاحمد و رویه ش،یفرک
 .71-32 ،(7)36 ،(سبز)ساختمان  ساختمان صنعت

 دانشگاه انتشارات (. تهران:1346. )پور یلیسه صالح محمد و یغفار یعل ترجمه .دیشهر آدال یجمع یوزندگ یعموم یفضاها. (7117). انی گل،
 ی.بهشت دیشه

: یمردم، مطالعه مورد یفیتوقعات ک برهیبا تک یشهر یهاابانیمطلوب خ یسازمان بصر ی(. طراح1363نجما. ) پور،لیاسماع و دیمقدم، ام نیگلچ
 .نیقزو ی. دانشگاه آزاد اسالمیو شهرساز یدر معمار نینو یهاهینظر یمل شیهماتهران(. -یفرحزاد ابانی)خ

های رفتاری و بازطراحی های ارزیابی قرارگاه(. سنخیت شناسی همسویی معنادار روش1367میری، سمیرا و مطلبی، قاسم. ) ،گلستانی، نفیسه
 .747 -771(، 1)34، فصلنامه مدیریت شهریمبلمان و فضاهای شهری. 

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران: (.1365)ی. نیمز منوچهر دکتر ترجمه(. 1647) ر.شه یمایس. نیکو نچ،یل
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