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BACKGROUND AND OBJECTIVES: The main purpose of this study is to evaluate and 
determine the criteria and indicators affecting the creation of sensory qualities in 

human-centered urban spaces and the reproduction of these factors in contemporary 
urban spaces. This study is conducted in “Taq-e Bostan”  pedestrian way, located in the 
historical fabric of Kermanshah, as a case study. This sidewalk has been one of the most 
important pedestrian ways of the city and manifests Kermanshah identity. This pedestrian 
way has unique environmental features such as straightness, with no slopes, and a view to 
the mountainous heights of Taq-e Bostan. It benefits from good thermal comfort conditions 
due to the existence of the vegetations. In addition, the historical monuments of Taq-e 
Bostan have given identity to this pedestrian way. Since machine life has caused anonymity 
and reduced the sensory qualities in urban spaces, this urban space is abandoned and 
empty of people. Therefore, the present study pursues the main purpose of the research 
and specifically seeks to recognize the impact of physical and activity factors on creating 
sensory qualities in this pedestrian way and the promotion of this urban space. Also, this 
research is based on the research aim and context and tries to understand and analyze 
the relationship between physical and functional factors and develop and enhance the 
sensory qualities in such environments.

METHODS: The present study is an applied research, and it is considered a descriptive 
survey research in terms of research method. Therefore, the theoretical foundations 

have been explained by referring to documentary and bibliographic studies in a descriptive 
method. The research objectives have been achieved based on survey studies and survey 
methods. In order to conduct the research in line with the research goals, the indicators 
related to the environmental quality of urban public spaces were extracted by reviewing 
the theories of researchers. Regarding the early hypothesis that considered some features 
of Taq-e Bostan pedestrian way compatible with the extracted indicators, the case study 
was chosen to evaluate the research hypothesis. In the next step, a questionnaire was 
provided to evaluate the extracted indicators. Each indicator was asked in the questionnaire 
and assessed through the five-point Likert scale. For validating the questions based on the 
sampling volume by Morgan table method and based on observing the number of users 
in one hour of a day in a particular part of space, a number of 220 questionnaires were 
completed to be analyzed in SPSS software. The statistical community was comprised of 
random age and gender groups of the space users. Finally, the relevant data was analyzed, 
and the main factors and the sample scores in each of the physical and activity criteria 
were achieved by inferential statistics analysis in SPSS software.

FINDINGS: In this research, the independent variables of the research that can create 
and improve sensory qualities in Taq-e Bostan pedestrian way in Kermanshah were 

determined to achieve the research objectives. These variables are as follows: activity 
criteria (environmental vitality and mobility), physical criteria (environmental desirability 
and suitability, structure, environmental facilities. The findings of this study indicate that 
there is a direct and significant relationship between all independent research variables 
(activity criteria, physical criteria (structure, desirability and environmental suitability, 
and environmental facilities). The highest correlation was seen between activity criteria 
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(environmental vitality and mobility). The sensory qualities of space in Taq-e Bostan 
pedestrian way in Kermanshah is mostly affected by the activity criteria. In the second 
stage, the correlation of physical criteria (environmental facilities and facilities) indicates 
a close relationship between independent variables and dependent variables. The lowest 
level of correlation is observed in the other criteria (desirability and environmental 
friendliness). In order to measure the collective effect of independent variables on the 
dependent variable, a multiple regression was used. The results indicate that independent 
variables simultaneously affect the development of sensory qualities. The multiple 
correlation coefficient of R = 0.798 and the coefficient of determination of R2 = 0.746 show 
that 74.6% of the changes of the dependent variable are interpreted by the independent 
variables.

CONCLUSION: In this study, the independent variables that develop and promote the 
sensory qualities in Kermanshah Taq-e Bostan pedestrian way (the dependent variable) 

were analyzed. Based on the results obtained from the analysis by SPSS software, a direct 
and significant relationship was recognized between all the criteria of the physical and 
functional variables and the development and improvement of sensory qualities in Taq-e 
Bostan pedestrian way. However, the obtained analytical results indicate the importance 
of activity criteria (environmental vitality and mobility) in achieving research objectives. 
It seems that sociable spaces with people’s presence and activity have a higher potential 
to become pedestrian-centered urban spaces. Therefore, planners and urban designers 
should consider this issue in defining space areas in the city. Finally, providing appropriate 
facilities for humans will lead to a higher presence of people and ultimately improve the 
sensory qualities in urban areas.

HIGHLIGHTS:
- Determining seven basic factors in the activity dimension of an environment along with 
eight basic factors of structural criteria and nine of the basic factors of facility criteria and 
eight of the criteria of spatial desirability in an urban pedestrian space.
- Determining the highest statistical correlation between environmental activity criteria 
and creating sensory qualities in it.
- Explain the desirability structure of an urban pedestrian space and strategies to improve 
the level of sensory qualities in it.
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نکات شاخص

- تعییــن 7 مــورد از عوامــل اساســی در بعــد فعالیتــی یــک محیــط، 8 مــورد از عوامــل اساســی معیارهــای ســاختاری، 9 
مــورد از عوامــل اساســی معیارهــای تســهیالتی و 8 مــورد از معیارهــای مطلوبیــت فضایــی در یــک فضــای پیــاده محــور 

شــهری.
- تعیین بیشترین میزان همبستگی آماری بین معیارهای فعالیتی محیط و ایجاد کیفیات حسی در آن.
- تبیین ساختار مطلوبیت یک فضای پیاده محور شهری و راهکارهای ارتقا سطح کیفیات حسی در آن.

ببــری ده مجنونــی، بهــارک.، مقدســی، محمدمهــدی و دژدار، امیــد. )1400(. بررســی تاثیــر عوامــل کالبــدی و فعالیتــی در ایجــاد کیفیــات حســی در پیــاده راه هــای 
شــهری )نمونــه مــوردی: پیــاده راه طــاق بســتان کرمانشــاه(، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران، 12)1(، 191-205.

نحوه ارجاع به مقاله

پیاده مــداری یکــی از قابلیت هــای شــهرها و فضاهــای شــهری ســنتی و مــدرن بــوده کــه عــالوه بــر 
ابعــاد اجتماعــی و ایجــاد کیفیــات حســی در فضاهــای شــهری، موجــب کاهــش اثــرات ســو زیســت 
ــلطه  ــوذ و س ــس از نف ــت پ ــن قابلی ــد ای ــر چن ــد. ه ــینی می گردن ــی ماش ــی از زندگ ــی ناش محیط
زندگــی ماشــینی در شــهرها بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد، امــا در چنــد دهــه اخیــر بــه دلیــل 
بــروز مشــکالت زیســت محیطــی و اجتماعــی در فضاهــای شــهری ایــن موضــوع مجــدداً بــه یکــی از 
رویکردهــای اصلــی برنامه ریــزی شــهری تبدیــل شــده اســت. ایــن پژوهــش بــه بررســی تاثیــر برخــی 
عوامــل کالبــدی و فعالیتــی یــک فضــای شــهری در توســعه و ارتقــای ســطح کیفیــات حســی بــرای 
ــا  ــدا ب ــور در ابت ــن منظ ــه همی ــردازد. ب ــهری می پ ــدار ش ــای پیاده م ــک فض ــتفاده کنندگان از ی اس
ــات  ــه از ادبی ــی، برگرفت ــدل مفهوم ــک م ــه ی ــا ارائ ــی و ب ــی و توصیف ــیوه های تحلیل ــتفاده از ش اس
نظــری تحقیــق، چهارچــوب کلــی عوامــل کالبــدی و فعالیتــی و آثــار آن هــا بــر ایجــاد کیفیــت حســی 
محیــط تبییــن شــده اســت. ســپس بــه منظــور ســنجش معیارهــای اســتخراج شــده و بــا اســتفاده از 
روش تحقیــق پیمایشــی، اقــدام بــه طراحــی پرسشــنامه بــر اســاس طیــف لیکــرت بــرای هــر یــک از 
ــا روش جــدول  ــر اســاس حجــم نمونه گیــری ب ــده اســت. تعــداد پرسشــنامه ها نیــز ب معیارهــا گردی
ــک  ــاعت از روز در ی ــک س ــتفاده کنندگان از فضــا در ی ــداد اس ــر اســاس مشــاهدات تع ــورگان و ب م
ــار  ــا روش تحلیــل آم ــه شــد. ســپس ب مقطــع خــاص از فضــا، تعــداد کل 220 عــدد در نظــر گرفت
اســتنباطی، بــه تحلیــل داده هــا و امتیــازات نمونه هــا پرداختــه شــد. بــر اســاس تحلیــل نتایــج حاصــل 
ــب همبســتگی  ــا ضری ــزار SSPS، معیارهــای فعالیتــی محیــط ب ــرم اف از تحلیــل پرسشــنامه ها در ن
0/81 و معیارهــای امکانــات و تســهیالت محیطــی بــا ضریــب همبســتگی 0/78، بیشــترین تاثیــر را 

ــات حســی محیــط را داشــته اند. در توســعه و ارتقــای کیفی
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ــی  ــیوه زندگ ــر ش ــانی و تغیی ــع انس ــعه جوام ــا توس  ب
ــه  ــان و برنام ــاران، طراح ــه معم ــردم، توج ــکونت م و س
ــه کیفیــت حســی فضاهــا و محیط هــای ســاخته  ــزان ب ری
شــده افزایــش یافتــه و نقــش طراحــی بــه عنــوان ابــزاری 
بــرای شــکل دادن بــه محیــط زندگــی و پاســخ گویی 
ــت و  ــه اس ــتری یافت ــت بیش ــان اهمی ــای انس ــه نیازه ب
ــل  ــر متقاب ــی تأثی ــاره چگونگ ــادی درب ــای زی پژوهش ه
کیفیــات محیــط یــا فضــای ســاخته شــده بــر ذهنیــات و 
رفتارهــای انســان، انجــام شــده اســت. افزایــش جمعیــت 
ــادی  ــعه اقتص ــد و توس ــا رش ــه ب ــم اینک ــهری علیرغ ش
ــات حاصــل ازآن درتشــدید مســائل  ــا تبع ــوده، ام ــوأم ب ت
اجتماعــی، سیاســی، مدیریتــی و زیســت محیطــی شــهرها 
ــده  ــد فزاین ــع، رش ــت. در واق ــته اس ــی داش ــش اساس نق
ــی  ــی اجتماع ــای منف ــاط شــهری، پیامده ــت در نق جمعی
ــرای  ــادی را ب ــی زی ــت محیط ــدی و زیس ــادی، کالب اقتص
شــهرها بــه وجــود آورده اســت. از ایــن رو شــهرهای 
ــا قابلیت هــای  ــه فضاهــای عمومــی و شــهری ب ــروزی ب ام
ــا از  ــد ت ــاز دارن ــی نی ــانی فراوان ــی و انس ــوع اجتماع متن
اثــرات منفــی تراکــم جمعیتــی و ســاختمانی آن هــا 
کاســته شــود. ســلطه تدریجــی حرکــت ســواره بــر فضاهــا 
ــهری را از  ــی ش ــزی و طراح ــه ری ــهری، برنام ــر ش و معاب
ــه  ــاخته و در نتیج ــان، دور س ــای انس ــا و نیازه مقیاس ه
ــای  ــی و فرهنگــی فضاه ــای اجتماع ــا و جاذبه ه از ارزش ه
شــهری کاســته اســت. تــداوم چنیــن رونــدی باعــث شــده 
حیــات مدنــی فضاهــا و تمــدن شــهری بــا خطــر روبــه رو 
شود)Karimi Moshaver and Negin Taji, 2013(. در 
واقــع شــهر تنهــا تراکــم فیزیکــی بناهــا و راه هــا نیســت، 
بلکــه بســتری اســت کــه موجــب تعالــی، کمــال و تبلــور 

ــود.  ــد ب ــه خواه ــی جامع مدن
در  پیــاده محــور  فضاهــای  تعریــف  کــه  آنجــا  از 
ممکــن،  راهکارهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  شــهرها، 
ــوی  ــی و معن ــالت اجتماع ــط و تعام ــت رواب ــب تقوی موج
شــهروندان می گــردد، بنابرایــن در شــهرهای امــروزی 
توجــه بــه حرکــت پیــاده و فضاهــای پیاده مــدار بــه 
عنــوان ســالم ترین روش حمــل و نقــل شــهری کــه 
ضامــن ســالمتی و حیــات اجتماعــی شهرهاســت، ضــرورت 
ــا نیازهــا و خواســته های  می یابــد، ایــن موضــوع همــواره ب
پراهمیت تریــن  از  می توانــد  و  درمی آمیــزد  انســان 
اســتفاده  طبیعــی  حقــوق  در  مــوارد  ضروری تریــن  و 
کننــدگان از فضاهــای شــهر تلقــی شــود. بــر ایــن اســاس 
و علی الرغــم وجــود نمونه هــای بــارز نــگاه انســانی و علــی 
الخصــوص پیاده مــدار بــه شــهرها و فضاهــای شــهری 
ســنتی، امــا در معمــاری و شهرســازی معاصــر خصوصــا در 
کشــورمان، حضــور ایــن قبیــل فضاهــا بــه حداقــل رســیده 
ــهری  ــزی ش ــری و برنامه ری ــام تصمیم گی ــت و در نظ اس
ــی  ــگاه توده ای ــینی و ن ــهری و ماش ــی ش ــه زندگ ــز غلب نی
ــاهده  ــهری مش ــای ش ــهرها و فضاه ــه ش ــاختمانی ب و س
ــی  ــی و فرهنگ ــر اجتماع ــب فق ــر موج ــن ام ــردد. ای می گ
ــر  ــالوه ب ــده و ع ــروزی ش ــهری ام ــای ش ــهرها و فضاه ش
ــی از  ــرات زیســت محیطــی ناش ــاد مخاط آن موجــب ایج

ــز  ــیلی نی ــای فس ــوخت ه ــرف س ــینی و مص ــی ماش زندگ
ــود  ــرایط موج ــا ش ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس گردی
ــر  ــن ام ــه ای ــگاه کالن ب ــر ن ــز تغیی ــی ج ــاًل چاره ای عم
ــاء  ــه مســئله ارتق ــذا در گام اول، توجــه ب ــدارد. ل وجــود ن
کیفیــات حســی محیط هایــی  انســانی موجــود بــه منظــور 
ــف،  ــات مختل ــا از جه ــراد از آن ه ــدی اف ــاء رضایتمن ارتق
ــراد از  ــتر اف ــدی بیش ــد. رضایتمن ــت می باش ــز اهمی حائ
ــا  ــن فضاه ــتر از ای ــتفاده بیش ــبب اس ــا س ــن محیط ه ای
ــر آن هــا در شــهر شــده و در  ــه و تکثی و در نتیجــه مطالب
نهایــت ســرزندگی شــهری و در نتیجــه افزایــش کیفیــات 
ــی آورد.  ــراه م ــه هم ــهری را ب ــای ش ــی در محیط ه حس

ــاده  ــک راه س ــا ی ــکان، تنه ــک م ــی ی ــات حس کیفی
ــط  ــکان توس ــت م ــا دریاف ــوه ادراک ی ــح نح ــرای توضی ب
فــرد نیســت بلکــه مفهومــی ارزشــی و چنــد بعــدی اســت 
و بــه شناســایی نمادیــن و عاطفــی فــرد نســبت بــه مــکان 
مربوطــه می شــود)Stefanovic, 1998(. کیفیــات حســی 
ــودآگاه و  ــودآگاه و ناخ ــات خ ــی از احساس ــکان مخلوط م
دریافت هــا )ادراک( اســت؛ مفهومــی اســت غنــی کــه 
را شــامل  افــراد  بیــان  و  تجربــه  دریافــت،  چگونگــی 
می شــود و بــه یــک مــکان معنــا می دهــد و حــس 
ــکان  ــار وی در آن م ــا و رفت ــکان، روی نگرش ه ــرد از م ف
تأثیرمی گــذارد. کیفیــات حســی مــکان را بــه یــک مــارک 
کاال تشــبیه می کنــد کــه نشــان دهنــده یــک ســری 
ــل اعتمــاد  ــداری و قاب ــا کیفیــت، پای توقعــات در رابطــه ب
حســی  کیفیــات   .)Sircus, 2001(می باشــد بــودن 
بینایــی، شــنوایی، بویایــی، حرکــت، المســه، حافظــه، 
ــا هــم ترکیــب می کنــد. کیفیــات  تصــور و پیش بینــی را ب
حســی مــکان یــک توانایــی اســت کــه بــه طورگســترده ای 
ــف  ــه از تعاری ــد آنچ ــدا می کن ــر پی ــراد تغیی ــن اف در بی
کیفیــات حســی مــکان مشــخص اســت، کیفیــات حســی 
مــکان در طــول زمــان و بــا  توجــه بــه درک افــراد، میــزان 
ــه  ــت. ب ــاوت اس ــکان متف ــان در م ــارکت آن ــور و مش حض
عبارتــی کیفیــات حســی مــکان دارای مراتــب و شــدت های 
ــردی  ــورت ف ــه ص ــان و ب ــر انس ــا ه ــب ب ــف، متناس مختل
می باشــد. بــرای افزایــش کیفیــات حســی مــکان دانســتن 
ــی  ــت حس ــف کیفی ــطوح مختل ــذار در س ــل تاثیرگ عوام
بســیار ضــروری اســت. مــدل پانتــر1 گویــای ایــن مطلــب 
ــه واســطه ی فعالیــت  اســت کــه کیفیــات حســی مــکان ب
انســانی، ســاختار فیزیکــی وکالبــدی و یــا معنــای محیــط 
ــنجش  ــای س ــر، معیاره ــر پانت ــد. از نظ ــود می آی ــه وج ب
ــر درشــکل گیری  ــل موث ــدی عوام ــل فیزیکــی و کالب عوام
هویــت مــکان و کیفیــات حســی مــکان همســان هســتند 
و شــامل عوامــل فیزیکــی، فعالیــت و معنــا در یــک محیــط 
می باشــند)Punter and Carmona, 2011(. پویایــی و 
ــت  ــی شهرهاس ــای اساس ــر از نیازه ــی دیگ ــرزندگی یک س
ــد شهرنشــینی و آســیب های اجتماعــی،  کــه باتوســعه رون

ــود.  ــتر می ش ــه روز بیش ــت آن روز ب اهمی
ــد بررســی کیفیــت فضاهــای  در همیــن راســتا در رون
بررســی  هــم  آن هــا  ســرزندگی  وضعیــت  شــهری، 
ــول  ــور حص ــه منظ ــه، و ب ــن مقدم ــس از ای ــود. پ می ش
ــن  ــی و تعیی ــا ارزیاب ــه همان ــق ک ــی تحقی ــدف اصل ــه ه ب
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کیفیــات  ایجــاد  بــر  موثــر  شــاخص های  و  معیارهــا 
ــدار و  ــان م ــهری انس ــای ش ــر فضاه ــذار ب ــی تاثیرگ حس
تکثیــر آن هــا در فضاهــای شــهری معاصــر می باشــد، 
پیــاده راه طاق بســتان در بافــت تاریخــی شهرکرمانشــاه بــه 
عنــوان نمونــه مــوردی و بســتر تحقیــق انتخــاب گردیــده 
ــن  ــی از مهمتری ــام یک ــم االی ــاده راه از قدی ــن پی ــت ای اس
ــوده اســت کــه  ــر شــهر و مظهــر هویتــی کرمانشــاه ب معاب
ــون  ــی همچ ــرد محیط ــه ف ــر ب ــای منحص دارای ویژگی ه
ــه  ــداز ب ــر، چشــم ان ــا صف ــداد مســتقیم، شــیب تقریب امت
حرارتــی  آســایش  طاق بســتان،  صخره ایــی  ارتفاعــات 
ــی  ــن معنای ــان و همچنی ــل وجــود پوشــش درخت ــه دلی ب
ــار مجموعــه تاریخــی طاق بســتان  ــه آث همچــون اتصــال ب
ــده اســت.  ــه آن گردی ــت بخشــی ب ــوده، کــه باعــث هوی ب
همانطــور کــه قبــال ذکــر گردیــد رســوخ زندگــی ماشــینی 
ــن فضــای  باعــث بی هویتــی و کاهــش کیفیــات حســی ای
ــای  ــن فض ــال ً ای ــه عم ــده، بطوری ک ــز گردی ــهری نی ش
ــت.  ــانی اس ــور انس ــدن از حض ــی ش ــال ته ــهری در ح ش
ــده  ــام ش ــدوده انج ــر درآن مح ــش حاض ــن رو پژوه از ای
ــه صــورت خــاص  ــی تحقیــق و ب ــال هــدف اصل ــه دنب و ب
بــه دنبــال شــناخت تاثیــر عوامــل کالبــدی و فعالیتــی بــر 
ایجــاد کیفیــات حســی در فضــای فــوق و ارتقــاء آن هــا و 
ــه ســایر فضاهــای شــهری مشــابه  در نهایــت تعمیــم آن ب
نیــز  تحقیــق  ســئوال  اصلی تریــن  همچنیــن  اســت، 
ــدی  ــل کالب ــان عوام ــاط می ــل ارتب ــی و تحلی ــه چگونگ ب
ــی  ــات حس ــطح کیفی ــای س ــعه و ارتق ــی و توس و فعالیت

ــردازد.  ــوق می پ ــط ف محی

روش تحقیقروش تحقیق
ــر  ــردی و از نظ ــش کارب ــوع پژوه ــر از ن ــق حاض تحقی
ــای  ــره پژوهش ه ــاز در زم ــورد نی ــای م ــردآوری داده ه گ
توصیفــی- پیمایشــی اســت. بدیــن صــورت کــه در ابتــدا 
ــه مطالعــات اســنادی  ــا اســتناد ب ــی نظــری ب تبییــن مبان
ــه روش توصیفــی انجــام شــده اســت و  ــه ای و ب و کتابخان
ــری از  ــی و بهره گی ــات میدان ــا اســتفاده از مطالع ســپس ب
روش تحقیــق پیمایشــی اهــداف تحقیــق محقــق گردیــده 
اســت. در ایــن راســتا پــس از تبییــن مبانــی نظــری 
درجدولــی  موضــوع  ســنجش  شــاخص های  پژوهــش، 
بــه صــورت مســتند اســتخراج گردیــده و در مرحلــه 
ــه  ــورد مطالع ــه م ــتخراجی درنمون ــاخص های اس ــد ش بع
برداشــت شــده اســت. ســپس بــا اســتفاده از روش تحلیــل 
ــر درکیفیــت  آمــار اســتباطی، اهمیــت عوامــل اصلــی مؤث
ــه  ــت. ب ــده اس ــخص گردی ــاده راه مش ــک پی ــی ی محیط

منظــور پیشــبرد پژوهــش در راســتای اهــداف ذکــر شــده، 
ــت  ــگران، در نهای ــات پژوهش ــر نظری ــروری ب ــق م از طری
ــی  ــت محیط ــوع کیفی ــا موض ــاط ب ــاخص هایی درارتب ش
ــه  ــت. ب ــده اس ــتخراج ش ــهری اس ــی ش ــای عموم فضاه
ــوردی  ــه م ــنجش در نمون ــازی و س ــی س ــور عملیات منظ
و بــا توجــه بــه فرضیــات اولیــه مبنــی بــر انطبــاق برخــی 
مولفه هــای  بــا  طاق بســتان  پیــاده راه  ویژگی هــای  از 
ــرای ســنجش فرضیــه تحقیــق  ــه ب اســتخراجی، ایــن نمون
ــه  انتخــاب شــد کــه در ادامــه معرفــی می شــود. ســپس ب
منظــور ســنجش شــاخص های اســتخراج شــده، اقــدام بــه 
طراحــی پرسشــنامه شــده اســت. در پرسشــنامه بــرای هــر 
یــک از شــاخص ها ســواالتی مطــرح شــده کــه همگــی بــه 
صــورت ذهنــی و از طریــق طیــف پنجگانــه لیکــرت مــورد 
ــز در  ــا نی ــنامه ه ــداد پرسش ــد. تع ــرار گرفته ان ــش ق پرس
راســتای معتبــر بــودن بــرای تحلیــل درنــرم افــزار اس پــی 
اس اس2 و بــر اســاس حجــم نمونه گیــری بــا روش جــدول 
ــداد اســتفاده کنندگان  ــر اســاس مشــاهده تع ــورگان و ب م
ــاص از  ــع خ ــک مقط ــاعت از روز در ی ــک س ــا در ی از فض
فضــا، تعــداد کل 220 عــدد در نظــر گرفتــه شــده اســت.  
ــاری،  ــه آم ــط جامع ــنامه ها توس ــل پرسش ــس از تکمی پ
ــی  ــنی و جنس ــای س ــی از گروه ه ــورت تصادف ــه ص ــه ب ک
ــه،  ــن اســتفاده کنندگان فضــا انجــام گرفت ــف و از بی مختل
اطالعــات مربوطــه وارد نــرم افــزار اس پــی اس اس شــده 
ــل  ــه تحلی ــتباطی، ب ــار اس ــل آم ــا روش تحلی ــا ب ــت ت اس
داده هــا، اســتخراج عوامــل اصلــی و امتیــازات نمونه هــا در 
ــدوده  ــی در مح ــدی و فعالیت ــای کالب ــک از معیاره ــر ی ه
ــد  ــل و  فرآین ــر )1( مراح ــود. تصوی ــه ش ــق پرداخت تحقی

ــد. ــان می ده ــق را نش تحقی

مبانی نظریمبانی نظری
انســان مداری و توجــه بــه تجــارب حســی در 

ــهری ــای ش فضاه

در طــول تاریــخ همــواره صاحب نظــران و اندیشــمندان 
انســان و توجــه بــه  بســیاری بــر لــزوم توجــه بــه 
ــد  ــهری تاکی ــای ش ــف او در فضاه ــی مختل ــارب حس تج
ــلط  ــور تس ــه منظ ــهری ب ــای ش ــی فضاه ــرده و طراح ک
ــه  ــری( را ب ــس بص ــس )ح ــک ح ــا ی ــد صرف ــش از ح بی
ــاب  ــکاران درکت ــی3 و هم ــان بنتل ــیده اند. ی ــش کش چال
محیط هــای پاســخده، نقــش حــواس در فضاهــای شــهری 
ــا عنــوان کیفیــت غنــای حســی معرفــی کــرده اســت  را ب
و پرداختــن بــه حــواس غیــر بصــری را عاملــی مهــم 
در طراحــی شــهری می دانــد. رد تســلط بینایــی و در 

 
Fig. 3.  Research process Fig. 1. Research process
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ــی از  ــد یک ــورت واح ــه ص ــواس ب ــه ح ــن کلی ــر گرفت نظ
اصــول مــورد توجــه پدیــدار شناســانی همچــون موریــس 
مرلوپونتــی4 بــوده اســت)Bentley et al, 2003(. یوهانــی 
پاالســما5 نیــز، تحــت تاثیــر نــگاه فلســفی مرلوپونتــی، بــا 
ــطه  ــه واس ــا ب ــرد و فض ــان ف ــه می ــدی ک ــر پیون ــد ب تاکی
ــتگی  ــود، وابس ــرار می ش ــی برق ــای حس ــرک ه ــه مح کلی
ــته  ــردود دانس ــان م ــرای ادراک جه ــی را ب ــرف بینای ص
ــه  اســت)Plasma, 2012(. مونیــکا دگان6 در توصیــف الی
بنــدی ، هــم پوشــانی و حضــور هــم زمــان تجــارب حــس 
متعــدد درفضــای شــهری از عبــارت »منظــر حســی« 
اســتفاده می کنــد و آن را برگرفتــه از عبــارت منظــر 
ــه آن اشــاره کــرد،  ــار پورتــس7 ب ــی کــه نخســتین ب بویای

 .)Degen, 2008(می دانــد
پــاول روداوی8 نیــز کــه از متخصصیــن جغرافیــای 
ــی«  ــای حس ــوم »جغرافی ــی مفه ــا معرف ــت ب ــانی اس انس
یــک سیســتم  عنــوان  بــه  انســان  بــدن  از ســاختار 
موقعیت یابــی عمومــی یــاد کــرده کــه متکــی برچهارگــروه 
حســی اصلــی شــامل: بینایــی، شــنوایی، بویایــی و المســه 
ــی در  ــوع ادراک حس ــه موض ــب ب ــن ترتی ــه ای ــت. ب اس
ــا  ــون توجــه شــده اســت، ام ــای گوناگ ــط از دیدگا ه محی
آنچــه حائــز اهمیــت اســت لــزوم توجــه یکپارچــه بــه همــه 
حــواس اعــم از بصــری و غیــر بصــری، درمحیــط اســت،که 
بــا عنــوان کیفیــت غنــای حســی شــناخته می شــود و بــه 
ــای  ــه ه ــی از جنب ــدی کل ــته بن ــک دس ــی ی منظورمعرف
ــج  ــام و رای ــدی ع ــته بن ــی از دس ــای حس ــون غن گوناگ
ــی،  ــنوایی، بویای ــی، ش ــس بینای ــج ح ــامل پن ــواس، ش ح
ــطو   ــوی ارس ــار از س ــتین ب ــه نخس ــه ک ــایی و المس چش
 Rodaway,(می شــود اســتفاده  اســت،  شــده  مطــرح 

.)1994

ــور  ــت مح ــتم اس ــرن بیس ــن ق ــورد9 از متفکری  مامف
اصلــی نظریــات او را انســان تشــکیل می دهــد. وی معتقــد 
ــم  ــم از نظــر طراحــی و ه ــد ه اســت فضــای شــهری بای
عملکــرد نمــود اهــداف انســان ارگانیــک باشــد. مامفــورد 
ــی فضــای شــهری  ــی و زیبای حــس فضــا، نظــم، هماهنگ
ــرد  ــا، عملک ــه در فض ــی ک ــه وحدت ــتاید و ب آن را می س
تاکیــد می کنــد. وی  داشــته  عناصــر شــهر وجــود  و 
ــی  ــالت اجتماع ــا، تعام ــی عملکرده ــاد دارد پراکندگ اعتق
ــکان  ــری ام ــو بهت ــه نح ــره را ب ــه چه ــره ب ــط چه و رواب
ــای  ــری محیط ه ــکل گی ــاس ش ــازد. وی اس ــر می س پذی
زیســتی را در فرهنــگ مــردم جســتجو می کنــد و تفــاوت 
ــد.  ــاوت فرهنگ هــا می دان محیــط کالبــدی را ناشــی از تف
ــه  ــف بســتگی ب ــای مختل ــک فضــا در فرهنگ ه ــف ی تعری
 Mumford,(وجــود و یــا عــدم وجــود عناصــر خــاص دارد
ــه  ــد س ــازمان می دهن ــا س ــه فض ــه ب ــری ک 2006(. عناص
دســته اند: عناصــری کــه شــکل آن هــا ثابــت اســت و 
ــا  ــوار و ی ــد: راه، دی ــد، مانن ــر می کن ــج تغیی ــه تدری ــا ب ی
ــان  ــم ،گیاه ــد: عالئ ــت مانن ــر ثاب ــاختمان و عناصــر غی س
و مبلمــان شــهری، عناصــر متحــرک کــه شــامل مــردم ، 

ــت.  ــا اس ــط آن ه ــا و رواب فعالیت ه
راپاپــورت10 فضــای شــهری را بــه عنــوان محیــط 

اجتماعــی کــه در بردارنــده مجموعــه ای از ارتباطــات اســت 
ــق  ــازد و شــناخت فضــای شــهری را از طری مطــرح می س
ــکان  ــی آن ام ــت اجتماع ــری و اهمی ــرم بص ــناخت ف ش
پذیــر می دانــد. راپاپــورت بــه ایــن نکتــه تاکیــد دارد 
ــی  ــرات مخرب ــب اث ــهری نامناس ــای ش ــاد فضاه ــه ایج ک
بــر فرهنگ هــا دارد و در عیــن حــال بــرای فضاهــا و 
ــت  ــل اس ــت قائ ــهر اهمی ــا ارزش ش ــی و ب ــر عموم عناص
ــی  ــه ای عموم ــود مجموع ــه وج ــهر را ب ــک ش ــت ی و منزل
ــاس آن  ــر اس ــهر ب ــی ش ــه حت ــد ک ــته می دان از آن وابس
ــت و  ــا منزل ــن آن ه ــن رفت ــا از بی ــود و ب ــتفاده می ش اس
 .)Rapaport, 1987(ــی رود ــت م ــز از دس ــهر نی ارزش ش
کامیلــو ســیته11 از شهرســازان قــرن معاصــر اســت کــه 
ــر  ــه ارزش هن ــد. وی ب ــری می اندیش ــازی هن ــه شهرس ب
ــد  ــاره می کن ــته اش ــازی دوران گذش ــی در شهرس و زیبای
ــه  ــه ب ــدرن ک ــت شــهرهای م ــه جذابی ــد اســت ک و معتق
ــت.  ــه اس ــت رفت ــه از دس ــکل گرفت ــی ش ــور مکانیک ط
زندگــی مــردم از فضاهــای شــهری محــو شــده، بنابرایــن 
بایــد محیطــی ایجــاد کــرد کــه از نظــر جســمی و روانــی 
 Sitte,(ــی داشــته باشــد ــرای نیازهــای شــهروندان کارای ب
ــت،  ــر اس ــرن معاص ــازان ق ــر12 از شهرس 2009(. راب کری
ــد  ــهر می دان ــاخت ش ــی از س ــهری را جزی ــای ش وی فض
کــه محصــور بــوده کــه توانایــی و خصوصیــات هندســی ، 
ــرد آن  ــاص عملک ــوی خ ــی و الگ ــی شناس ــت زیبای کیفی
ــوان  ــه عن ــه فضــای خارجــی در شــهر ب موجــب شــده ک
فضــای شــهری خوانــده شــود بــه نظــر وی مفهــوم ســنتی 
ــه  ــان رفت ــدرن از می ــازی م ــهری در شهرس ــای ش فضاه
اســت و فقــدان ایــن فضاهــا علــت اصلــی چهــره نازیبــای 
ــه  ــیته را ک ــی س ــر اصــول زیبای ــدرن اســت. کری ــهر م ش
ــرای  ــده ب ــاس گردی ــازی اقتب ــخ شهرس ــناخت تاری از ش
فضاهــای عمومــی معتبــر دانســته و معتقــد اســت. او 
مــی گویــد کــه بهتــر اســت از آن چــه قدیمــی امــا تاییــد 
ــازه ای بســازیم  ــز ت ــا چی ــم، ت شــده مــی باشــد، تقلیدکنی

 .)Carrier, 1975(ــود ــردم ش ــت م ــث زحم ــه باع ک
ــت  ــتم اس ــرن بیس ــرداز ق ــه پ ــتلز13 نظری ــل کس مانوئ
و  شــهر  مطالعــه  بــه  مارکسیســتی  بینشــی  بــا  کــه 
ــاب  ــا بازت ــر وی فض ــردازد. از نظ ــهری می پ ــای ش فضاه
جامعــه نیســت، بلکــه خودجامعــه اســت. فضــا بعــد مــادی 
ــی  ــط اجتماع ــتقل از رواب ــر آن را مس ــت و اگ ــه اس جامع
ــت و روان را  ــه ماهی ــد آن اســت ک ــم، مانن در نظــر بگیری
ــگامان  ــه14 از پیش ــزو تانگ ــازیم. کن ــدا س ــم آن ج از جس
طراحــی شــهری بــر اســاس طراحــی ســاختار و اســتخوان 
ــای  ــهر و فض ــر وی ش ــت. از نظ ــهر اس ــی ش ــدی اصل بن
ــت  ــده اس ــود زن ــک موج ــد ی ــه همانن ــد یافت ــهری رش ش
ثابــت و  ایــده ای در چارچــوب طرح هــای  کــه هیــچ 
ــد آن را در  ــرح نمی توان ــوان ط ــه عن ــاف ب ــل انعط غیرقاب

 .)Castells, 1979(ــه دارد ــی نگ ــود باق ــای خ ج
ــه  ــد ک ــر می باش ــازان معاص ــچ15 از شهرس ــن لین کوی
بــر روی مفاهیــم ادراکــی فضــا و تصــورات ذهنــی اســتفاده 
ــچ  ــدف  لین ــت. ه ــرده اس ــا کار ک ــن فض ــدگان از ای کنن
ــت. او  ــهری اس ــای ش ــهر و فضاه ــی ش ــی و نمایان خوانای
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ــد و  ــوع می کن ــردم رج ــه م ــهر ب ــی ش ــرای درک خوانای ب
ــه  ــس زمین ــی و پ ــه از تصــورات ذهن ــی آن اســت ک در پ
هــای فکــری آن هــا بــه ایــن مهــم قائــل شــود کــه چگونــه 

ــود.  ــا می ش ــهری خوان ش
ــهری  ــای ش ــی فضاه ــی و نمایان ــه توانای ــا ک  از آن ج
هــدف اصلــی  لینــچ  اســت، او بــه جهت یابــی افــراد 
ــری از احســاس گم گشــتگی  ــا و جلوگی ــرای درک فضاه ب
و عــدم امنیــت آن هــا اهمیــت فــراوان می دهــد و در ایــن 
میــان نشــانه ها هســتند کــه مهم تریــن کمــک را در 

.)Lynch, 1960(جهت دهــی بــه افــراد می کننــد
ــد بیکــن16 طــراح شــهری دوران معاصــر اســت.  ادمون
بــه عقیــده بیکــن مهــم نیســت مجموعــه اطالعاتــی 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــود دارد چیســت، مه ــه از فضــا وج ک
ــده  ــات دارد. او عقی ــیری از آن اطالع ــه تفس ــده چ گیرن
ــده ای  ــا ای ــرد ت ــالش ک ــعی و ت ــدر س ــد آن ق دارد نبای
ــم(  ــن بگیری ــده از ذه ــه زور ای ــری ب ــه تعبی ــن )ب از ذه
بیــرون کشــیده شــود، بلکــه زمانــی ایــده و طــرح خــوب 
اســت کــه حاصــل تراوشــات ناخــودآگاه و احســاس 
ــده  ــه ای ــت ک ــورت اس ــن ص ــد. در ای ــراح باش ــی ط درون
ــده  ــه وجــود آم دارای ارزش می شــود و فضــای شــهری ب
ــوب می گــردد. بیکــن، در مطالعاتــش از  ــرای مــردم مطل ب
ــا  ــای شــهری ی ــی(، فضاه ــای حرکت ــا و معابر)نظام ه راه ه
ســاختمان هــا و مراکــز تجــاری ســخن بــه میــان مــی آورد 
و می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه او اهمیــت بیشــتری 
ــوم اجتماعــی و  ــوارد می دهــد. اســتفاده از عل ــن م ــه ای ب
ــای  ــرای درک رفتاره ــی ب ــوزه طراح ــی در ح رفتارشناس
ــا  ــردم در طرح ه ــارکت م ــان، مش ــردم و خواسته هایش م
و اعمــال نظــرات آنــان در طــرح، طــی یــک فرآینــد رفــت 
و برگشــتی بیــن مــردم و جامعــه و نیــز درک تصــور 
ــی دارد، از  ــرح م ــن  آن را مط ــه  بیک ــردم ک ــی م ذهن
جملــه مهم تریــن عوامــل در ایجــاد خوانایــی و تصویــری 
 .)Bacon, 1967(روشــن از شــهر و فضــای شــهری اســت
ــوع  ــا موض ــط ب ــای مرتب ــه نظریه ه ــدول )1( خالص ج

پژوهــش ارائــه گردیــده اســت.

بررســی نظــری جایــگاه فضاهــای شــهری در 
زندگــی شــهری

ــد  ــی و نظام من ــای طبیع ــهری را فرآینده ــای ش فضاه
توســط انســان، و مبتنــی بــر شــرایط سیاســی، اجتماعــی 
فرهنگــی جامعــه شــکل  کلــی شــرایط  بــه طــور  و 
ــه  ــهری منجمل ــاختارهای ش ــه س ــامل کلی ــد و ش می دهن
میادیــن، معابــر و ... هســتند، کــه بــه تمامــی مــردم 
 .)Pakzad, 2006(ــد ــت می دهن ــازه دسترســی و فعالی اج
فضاهــای شــهری از جملــه مهمتریــن و فعالیــت پذیرتریــن 
محیط هــای شــهری هســتند کــه در تمامــی ادوار تاریخــی 
حضــور داشــته و توجــه بــه کیفیــات محیطــی ایــن گونــه 
ــاس  ــر اس ــی و ب ــف تاریخ ــای مختل ــا در دوره ه از فضاه
نیازهــا و بافــت اجتماعــی ســاکنین متفــاوت بــوده اســت. 
امــا آنچــه در همــه دوره هــا مشــترک بــه نظــر می رســد، 
حضــور مــردم در ایــن گونــه فضاهــا و وجــود روابــط 
اجتماعــی در آن هــا اســت کــه مهم تریــن اصــل در پویایــی 
ــهری  ــای ش ــردد. فضاه ــوب می گ ــهری محس ــای ش فضاه
بــه مثابــه صحنه ایــی از بــروز فعالیت هــای گوناگــون 

.)Bahrini, 2015(ــت ــهری اس ــی ش زندگ
فضاهای شهری پیاده

ــای شــهری اطــالق  ــه ای از فضاه ــه گون ــا ب پیاده راه ه
ــرار  ــاده ق ــراد پی ــار اف ــراً در اختی ــه منحص ــردد ک می گ
ــرویس  ــور س ــه منظ ــا ب ــه تنه ــایل نقلی ــرد و وس می گی
ــال  ــا کام ــاده راه ه ــه آن وارد شــوند. پی ــد ب دهــی می توانن
ــه  ــا ب ــا عموم ــن فضاه ــت ای ــا اس ــاده رو ه ــز از پی متمای
ــی دو  ــبز میان ــای س ــازار، فض ــان، ب ــر، خیاب ــورت معب ص
 .)Moieni, 2015(پــارک اســت یــا  و  معبــر، میــدان 
پیــاده روی همســازترین گونــه جابجایــی یــا حمــل و نقــل 
بــه شــیوه ایی کامــاًل پایــدار اســت. حرکــت پیــاده موجــب 
دسترســی بــی واســطه انســان بــه مقصــد می گــردد. 
پیــاده روی در فضاهــای شــهر باعــث مشــارکت تمــام 
حــواس انســانی در فضــا و ایجــاد ســطحی از غنــای حســی 
در محیــط می گــردد. فضاهــای پیــاده محــور شــهری 
پاســخی بــه نیازهــای فیزیکــی و حســی انســان در محیــط 
ــاده  ــهری پی ــای ش ــف فضاه ــاز تعری ــت و ب ــهری اس ش
ــا  ــی در آن ه ــدی و فعالیت ــات کالب ــاد کیفی ــور و ایج مح
می تــوان منجــر بــه ارتقــا ســطح کیفیــات حســی محیــط 
ــوان  ــم، می ت ــر ه ــن دو ب ــاق ای ــا انطب ــه ب ــته ک ــز گش نی
ــدار شــهری را فراهــم ســاخت. در  ــای توســعه پای زمینه ه
ــی  ــوخ زندگ ــل رس ــه دلی ــورمان ب ــر کش ــهرهای معاص ش
ــص  ــاده وتخصی ــران پی ــه عاب ــی ب ــی توجه ــینی و ب ماش
امکانــات ناچیــز بــه فضاهــای پیــاده محــور و عــدم آمــوزش 
و آگاهــی مــردم در اســتفاده از ایــن قبیــل فضاهــا، موجــب 
کاهــش کمیــت و کیفیــت اســتفاده از آن هــا شــده اســت. 
ــامانه های  ــایر س ــا س ــه ب ــوری در مقایس ــاده مح ــام پی نظ
مزایــای  و  دارای خصوصیــات  شــهری  نقــل  و  حمــل 
منحصــر بــه فــردی همچــون انعطاف پذیــری، مصــرف 
ــرژی کمتــر و دوســتدار محیــط زیســت اســت. قابلیــت  ان
پیاده مــداری در فضاهــای شــهری ارتبــاط مســتقیمی 
ــت،  ــری، فعالی ــاع پذی ــا و اجتم ــان در فض ــور انس ــا حض ب
امنیــت، دسترســی ، پیوســتگی، منظــر و آســایش دمایــی، 
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Theorist The main axis of the theory 

Lewis Mumford Humanism in urban spaces 

Amos Rapaport The impact of culture and cultural 
identity in urban environments 

Camillo Sitte Artistic urban planning 

Rob Carrier An imitation of traditional historical 
spaces 

Manuel Castells Urban space is not a reflection of 
society, but of society itself 

Kevin Lynch Perceptual concepts of space and 
mental images of users of space, 
legibility and visibility of the city 

and urban spaces 
Edmund Bacon Understanding behaviors, their 

participation and understanding 
people's mental imagery 

Table 1. Summary of theories of theorists related to the 
research topic
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ــر، عــدم  ــی معب ــداوم فضای ــری، پیوســتگی و ت ــوع کارب تن
ــای مزاحــم و ناهماهنــگ و  ــری ه تداخــل ســطوح و کارب
ــات  ــامل امکان ــط ش ــدی محی ــات کالب ــن خصوصی همچنی
ــح و  ــت مصال و تســهیالت محیطــی، مبلمــان شــهری، باف

.)Pourmokhtar, 2013(رنــگ و ... دارد
بــر  تأثیرگــذار  و تدویــن متغیرهــای  بررســی 
پیاده مــدار شــهری  فضاهــای  محیطــی  کیفیــات 

بــر اســاس مطالــب گفته شــده و در راســتای دســتیابی 
بــه اهــداف تحقیــق، متغیرهــای ارزیابــی کیفیــت محیطــی 
پیاده راه هــا در دو دســته کلــی شــامل معیارهــای فعالیتــی 

شــامل  زیرمجموعــه  ســه  بــا  کالبــدی  معیارهــای  و 
و تســهیالت  امکانــات  کالبدی)ســاختاری(،  معیارهــای 
محیطــی و مطلوبیــت و مطبوعیــت فضــا، طبقه بنــدی 
می شــوند و بــرای هــر یــک زیــر مجموعه هــای نیــز 
ــر اســاس  ــا مــدل مفهومــی تحقیــق ب تعریــف می گــردد ت
ــش،  ــی پژوه ــدل مفهوم ــد.در م ــازمان یاب ــر )3( س تصوی
ــا  ــی پیاده راه ه ــت محیط ــر کیفی ــذار ب ــای تاثیرگ متغیره
ــی  ــای توصیف ــر تحلیل ه ــی ب ــهری، مبتن ــای ش در فضاه
ــی  ــات حس ــای کیفی ــعه و ارتق ــب توس ــه موج ــق ک تحقی
ــه شــده اســت. ــد، ارائ ــاده راه می گردن ــک پی ــط ی در محی

Fig. 2. Characteristics of pedestrian urban spaces
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Figure (3) Investigation of variables affecting the environmental quality of pedestrian ways 
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بلــوار و پیــاده راه تاریخــی و توریســتی طاق بســتان، در 
شــمال شــهر کرمانشــاه و یکــی از طوالنی تریــن بلوارهــای 
ــتان در  ــدان طاق بس ــه از می ــت ک ــران اس ــجر در ای مش
ــب  ــدان ل ــل می ــا پ ــده و ت ــاز ش ــهر آغ ــن ش ــمال ای ش
ــان در  ــن خیاب ــاخت ای ــد. س ــداد می یاب ــهر امت آب آن ش
فاصلــه ســال های 1348 تــا 1351 خورشــیدی انجــام 
ــل در  ــل و نق ــی حم ــیر اصل ــتان مس ــوار طاق بس ــد. بل ش
ــد و  ــی شــهر کرمانشــاه به شــمار می آی بخــش شــمال غرب
ــن مســیرهای  ــا و اصلی تری ــن خیابان ه ــی از پرترددتری یک
 .)Khadivi, 2000(ــل شــهر کرمانشــاه اســت حمــل و نق
طــول ایــن بلــوار 3600 متربــوده و محــدوده آن بــه 
ــن  ــی و همچنی ــی و یادمان ــاص تاریخ ــت خ ــل موقعی دلی
ــم(  ــبز متراک ــای س ــراب و فضاه ــتان، س ــی )کوهس اقلیم
کــه در شــمال شــهر کرمانشــاه دارد موجــب جــذب مراکــز 
تجــاری، اداری و تفریحــی متعــدد و متنوعــی گشــته 
اســت. از همیــن رو باعــث جــذب جمعیــت نســبتاً زیــادی 
در طــول ســال می گــردد. طبــق آخریــن سرشــماری 
عمومــی نفــوس و مســکن در ســال 1395 جمعیتــی 
بالــغ بــر 11063 نفــر در محــدوده طاق بســتان کرمانشــاه 
ــه  ــای ن ــق آماره ــن مطاب ــد. همچنی ســکونت دایمــی دارن
ماهــه ابتــدای ســال 98 بیــش از 343 هــزار نفــر گردشــگر 
بازدیــد  تاریخــی و تفریحــی طاق بســتان  از مجموعــه 

کرده انــد. کــه از ایــن حیــث، مــکان فــوق در صــدر 
ــرار  ــاه ق ــتان کرمانش ــهر و اس ــگری ش ــای گردش مکان ه

می گیــرد.

یافته های پژوهشیافته های پژوهش
تحلیل داده های توصیفی

ــت  ــتان جه ــاده راه طاق بس ــی پی ــای فعالیت معیاره
ارتقــا کیفیــات حســی

در راســتای دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش که بررســی 
ــات  ــاد کیفی ــر ایج ــدی ب ــی و کالب ــل فعالیت ــر عوام تاثی
کرمانشــاه  طاق بســتان  پیــاده راه  محــدوده  در  حســی 
ــذاری  ــن و ارزش گ ــه تعیی ــبت ب ــد، در گام اول نس می باش
معیارهــای فعالیتــی در محــدوده تحقیــق پرداخــت شــده 
ــن معیارهــای فعالیتــی  ــر همیــن اســاس مهم تری اســت. ب
در محــدوده پیــاده راه بــر اســاس مشــاهدات میدانــی 
شــامل قــدم زدن، ایســتادن، نشســتن، اســتراحت کــردن، 
ــن  ــط تعیی ــردن محی ــا ک ــردن و تماش ــازی ک ــدن، ب دوی
ــذاری  ــنامه ها، ارزش گ ــج پرسش ــاس نتای ــر اس ــد. ب گردی
هــر یــک از ایــن فعالیت هــا در ارتبــاط بــا ایجــاد کیفیــات 
ــج  ــاده راه طاق بســتان انجــام و نتای حســی در محــدوده پی
ــن در  ــه شــده اســت. همچنی مربوطــه در جــدول )2( ارائ
جــدول )3( نتایــج حاصــل از آزمــون )t( برگرفتــه از نــرم 

ــی اس اس نشــان داده شــده اســت. ــزار اس پ اف

 
 

Fig. 1.  Location of Taq-e Botan Pedestrian Way in Kermanshah (Source: Google Earth) 

 

Fig. 2.  Kermanshah Taq-e Botan Pedestrian Way Fig. 5. Kermanshah Taq-e Botan Pedestrian Way

Fig. 4. Location of Taq-e Botan Pedestrian Way in Kermanshah (Google Earth)
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Table 3. Results of T-Test evaluation of the most important criteria of pavement activity on Taq-e Botan Pedestrian 
Way in relation to users

بــا توجــه بــه داده هــای جــدول )3( مــی تــوان 
ــوار  ــاده راه بل ــی پی ــای فعالیت ــه معیاره ــت ک ــان داش بی
اســتفاده  اصلــی  نیازهــای  تامیــن  در  طاق بســتان 
کننــدگان از فضــا و ایجــاد کیفیــات حســی در آن شــامل، 
ــن)1/78(  ــن میانگی ــا کمتری ــردن در فضــا ب ــتراحت ک اس
کــردن)2/16(،  بــازی  زدن)1/97(،  قــدم  ســپس  و 
ــا )2/36( و تماشــا  نشســتن)2/31(، ایســتادن و دویــدن ب
ــه  ــد ک ــن را دارا بوده ان ــد میانگی ــا )3/88( درص ــردن ب ک
پاییــن بــودن میانگیــن را در تمــام گزینه هــا بــه اســتثنای 
ــان  ــتان را نش ــاده راه طاق بس ــای پی ــردن در فض ــا ک تماش
می دهــد. نتایــج آزمــون)t( نیــز آن را تاییــد می کنــد کــه 
بیشــتر میانگیــن هــا بــه اســتثنای )تماشــا کــردن( از حــد 

ــت. ــوده اس ــر ب ــط پایین ت متوس
ــت  ــتان جه ــاده راه طاق بس ــدی پی ــای کالب معیاره

ــات حســی ــا کیفی ارتق

از عوامــل مهــم دیگــر در راســتای دســتیابی بــه اهداف 
طاق بســتان  پیــاده راه  کالبــدی  معیارهــای  تحقیــق، 
ــا عوامــل فعالیتــی باعــث ارتقــا  هســتند کــه در انطبــاق ب
ســطح کیفیــات حســی محیــط مــی گردنــد بــر این اســاس 
و پــس از مشــاهدات میدانــی معیارهــای کالبــدی در قالــب 
ســه زیــر مجموعــه ســاختار کالبــدی، امکانات و تســهیالت 
ــدی  ــته بن ــت محیطــی دس ــت مطلوبی محیطــی و در نهای
گردیــد بــر ای اســاس در زیرمجموعــه ســاختاری پیــاده راه 
عواملــی همچــون عــرض مســیر، دسترســی مناســب 
بــرای معلــوالن، فواصــل پیــاده روی معقــول، امنیــت 
ــود  ــی و وج ــت اقلیم ــری و کیفی ــت بص ــی و جذابی فیزیک
پارکینــگ هــای مناســب بــه جهــت حضــور افــراد از نقــاط 
مختلــف شــهر مدنظــر قــرار گرفــت. در بخــش تســهیالت 
ــی  ــتراحتگاه، طراح ــون اس ــواردی همچ ــز م ــی نی محیط
ــازی و ســرگرمی،  ــزات ب مناســب ســطوح، مبلمــان، تجهی

Table 2. Evaluation of the most important criteria of Taq-e Botan Pedestrian Way activity in relation to users
Table (2): Evaluation of the most important criteria of Taq-e Botan Pedestrian Way activity in relation to users 

                 

Factors Attractive Pleasant Medium Boring Unattractive Mean 
Walking 2/70 10/90 0/90 51/80 33/60 1/97 
Standing 4/50 4/50 4/50 43/60 42/70 1/36 

Sitting 4/60 13/00 8/80 56/50 17/20 2/31 
Rest 0/00 2/70 8/20 53/60 35/50 1/78 

Running 3/60 8/20 4/50 68/20 15/50 2/36 
Play 0/00 10/90 12/70 46/40 30/00 2/16 

Watching 3/60 20/00 12/70 38/20 25/50 3/88 

Table (3): Results of T-Test evaluation of the most important criteria of pavement activity on Taq-e Botan Pedestrian 
Way in relation to users 

 

 
Variable 

T - Test value 
No mean Standard 

deviation 
t degree of 

freedom 
Significance 

level 
Mean difference of the 

variable with the test value 
Walking 220 1/97 0/63659 7/297 219 0/001 -1/03 
Standing 220 2/36 0/70101 3/378 219 0/001 -0/64 
Sitting 220 2/31 0/63321 6/635 219 0/003 -0/69 
Rest 220 1/78 0/48446 9/380 219 0/004 -1/22 

Running 220 2/36 0/65072 8/074 219 0/000 -0/64 
Play 220 2/16 0/65159 5/267 219 0/001 -0/84 

Watching 220 3/88 0/26750 9/968 219 0/004 +0/88 

ــردازی  ــوری(، نورپ ــرویس و آبخ ــتی )س ــهیالت بهداش تس
محیطــی و گیاهــان و فضــای ســبز و آبنمــا و غرفــه هــای 
ــری و ســرگرمی مدنظــر  ــه محصــوالت فرهنگــی و هن ارائ
ــز  ــت در بخــش مطلوبیــت محیطــی نی قرارگرفــت در نهای
ــز  ــط، نی ــت محی ــت و مطبوعی ــون مطلوبی ــی همچ عوامل
ــط،  ــی محی ــزه گ ــی، پاکی ــایش و راحت ــد، آس ــرم و کالب ف
هویــت، خوانایــی، تنــوع محیطــی، انعطــاف پذیــری و 
ــه  ــی در نظــر گرفت ــای اصل ــوان معیاره ــه عن دسترســی ب
شــد. شــایان ذکــر اســت بــه منظــور تعییــن روابــط بیــن 
متغییرهــا در معیارهــای کالبــدی و تســهیالت محیطــی از 
ــت محیطــی  ــت و مطبوعی ــار مطلوبی ــون )t( و در معی آزم
ــی اس اس  ــزار اس پ ــرم اف ــکوئر در ن ــون کای اس از آزم
ــنامه  ــج پرسش ــاس نتای ــر اس ــت. ب ــده اس ــتفاده گردی اس
ــا در  ــه ه ــن زیرمجموع ــک از ای ــر ی ــذاری ه ــا ارزش گ ه
ــاده راه  ــا ایجــاد کیفیــات حســی در محــدوده پی ارتبــاط ب
طاق بســتان انجــام و نتایــج مربوطــه در جــدول )4( ارائــه 
شــده اســت. همچنیــن در جــدول )5( نیــز نتایــج حاصــل 
از آزمــون )t( برگرفتــه از نــرم افــزار اس پــی اس اس 

نشــان داده شــده اســت.
1. معیارهای کالبدی )ساختاری(

ــوان بیــان  ــه داده هــای جــدول )5( مــی ت ــا توجــه ب ب
ــاده راه  ــاختاری( پی ــدی )س ــای کالب ــه معیاره ــت ک داش
ــتفاده  ــی اس ــای اصل ــن نیازه ــتان در تامی ــوار طاق بس بل
کننــدگان از فضــا و ایجــاد کیفیــات حســی در آن شــامل 
ــن)2/16(،  ــرای معلولی ــی ب ــرض مســیر)2/15(، دسترس ع
ــت  ــت)3/02(، جذابی ــول)2/48(، امنی ــاده معق ــل پی فواص
بصــری و هویــت اجتماعــی )3/47(، آکوســتیک و کیفیــت 
صــدا )1/78( و پارکینــگ مناســب)1/82( درصــد میانگیــن 
ــتر  ــن را در بیش ــودن میانگی ــن ب ــه پایی ــد ک را دارا بوده ان
معیارهــای پیــاده راه طاق بســتان کرمانشــاه در جهــت 
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Table 5. Results of T-Test evaluation of the most important criteria of pavement activity on Taq-e Botan Pedestrian 
Way in relation to users

Table 4. Evaluation of the most important physical (Structural) criteria of Taq-e Botan Pedestrian Way in 
relation to users

Table (4): Evaluation of the most important physical (Structural) criteria of Taq-e Botan Pedestrian Way in relation 
to users 

Rows Items Very 
good 

Good Medium Bad Very 
bad 

Mean 

The width of the 
path 

in a whole pedestrian path should be wide 
enough to be able to provide the width of the 

distinct hypothetical area 

3/1 12/2 12/2 42 30/5 2/15 

Adaptation for the 
Disabled 

To ensure that people with disabilities have 
equal access to work, shops, and public 

transportation 

0 8/2 8/2 50 33/6 2/16 

Reasonable 
walking distances 

Walking distance that can be easily covered 
in the distance from the origin to the 

destination 

11/1 11/1 11/85 48/1 18/3 2/48 

Safety safety is affected by the scale and quality of 
space lighting 

11/1 38/5 7/3 27/1 19 3/02 

Visual appeal and 
social identity 

Appropriate design should enhance the 
intimacy and familiarity of the pedestrian 

environment 

18/3 42/7 12 19/5 6/5 3/47 

Acoustics and 
sound quality 

The space between the pedestrian and 
pedestrian crossings helps to protect 
pedestrians from the unpleasant and 
unpleasant environment of the rider 

0 2/7 8/2 53/6 35/5 1/78 

Proper parking Careful planning and design of parking 
facilities 

0 4/2 8/8 52/3 34/7 1/82 

 
 

Table (5): Results of T-Test evaluation of the most important physical (Structural) criteria of Taq-e Botan Pedestrian 
Way in relation to users 

Variable T - Test value 

No mean Standard 
deviation 

t degree of 
freedom 

Significance 
level 

Mean difference of 
the variable with the 

test value 

The width of the path 220 2/15 0/45959 9/297 219 0/001 -0/85 

Adaptation for the 
Disabled 

220 2/16 0/25401 3/378 219 0/001 -0/84 

Reasonable walking 
distances 

220 2/48 0/73321 6/635 219 0/003 -0/52 

Safety 220 3/02 0/88446 10/380 219 0/004 +0/02 

Visual appeal and social 
identity 

220 3/47 0/95072 8/074 219 0/0 +0/47 

Acoustics and sound 
quality 

220 1/78 0/25159 5/267 219 0/001 -1/22  

Proper parking 220 1/82 0/16750 9/968 219 0/004 -1/18 

ــون  ــج آزم ــد. نتای ــان می ده ــی نش ــات حس ــعه کیفی توس
ــه  ــا ب ــتر معیاره ــه بیش ــد ک ــد می کن ــز آن را تایی )t( نی
اســتثناء امنیــت و جذابیــت بصــری و هویــت اجتماعــی از 

ــت. ــوده اس ــر ب ــط پایین ت ــد متوس ح
2. معیارهای امکانات و تسهیالت )محیطی(

ــوان بیــان  ــه داده هــای جــدول )6( مــی ت ــا توجــه ب ب
ــات و تســهیالت )محیطــی(  ــای امکان ــه معیاره داشــت ک
ــی  ــای اصل ــن نیازه ــتان در تامی ــوار طاق بس ــاده راه بل پی
اســتفاده کنندگان از فضــا و ایجــاد کیفیــات حســی در 
ــه( ــت و لب ــتراحت )نیمک ــرای اس ــی ب ــامل امکانات آن ش

)2/16(، طراحــی مناســب ســطوح)3/52(، مبلمــان)3/72(، 
تجهیــزات بــازی و ســرگرمی)1/82(، تســهیالت بهداشــتی 
)دستشــویی، آبخــوری و...( )2/46(، نورپردازی و روشــنایی 

ــا )2/95(  ــان و فضــای ســبز )2/36(، آب نم )3/52(، گیاه
و غرفــه هــای ارائــه محصــوالت فرهنگــی- هنــری )3/86( 
ــه  ــای ارائ ــه غرفه ه ــد ک ــوده ان ــن را دارا ب ــد میانگی درص
ــزات  ــن و تجهی ــترین میانگی ــری بیش ــی هن ــار فرهنگ آث
کمتریــن  طاق بســتان  بلــوار  در  ســرگرمی  و  بــازی 
درصــد رضایتمنــدی اســتفاده کننــدگان را داشــته اند. 
طبــق جــدول )7(، نتایــج آزمــون )t( نیــز نشــان دهنــده 
بــازی و  بــودن تجهیــزات  از حــد متوســط  پایین تــر 
ــه(،  ــت و لب ــتراحت )نیمک ــرای اس ــی ب ــرگرمی، امکانات س
تســهیالت بهداشــتی )دستشــویی،آبخوری و..(، گیاهــان و 
ــا می باشــد و شــاخص های طراحــی  فضــای ســبز و آب نم
مناســب ســطوح، مبلمــان، نورپــردازی و روشــنایی و 
ــد  ــتر از ح ــری بیش ــی- هن ــار فرهنگ ــه آث ــای ارائ غرفه ه

ــوده اســت. متوســط ب
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Table 7. Results of T-Test evaluation of the most important criteria of facilities and facilities of Taq-e Botan Pedestrian 
Way in relation to users

Table 6. Evaluation of the most important criteria of sidewalk facilities and facilities in Taq-e Botan Pedestrian Way in 
relation to users

Table (6): Evaluation of the most important criteria of sidewalk facilities and facilities in Taq-e Botan Pedestrian Way 
in relation to users 

 

 

 

Rows Very bad Bad Medium Good Very good Mean 

Facilities for rest (bench and edge) 82/2 42/7 13/6 15/5 0 2/16 

Proper design of surfaces 6/4 11/8 6/4 58/2 17/3 3/52 

Furniture 6/4 16/4 10 42/7 24/5 3/72 

Game and entertainment 
equipment 

35/5 53/1 5/7 5/8 0 1/82 

Sanitary facilities (toilet and 
drinking) 

22/7 45/5 9/1 18/2 4/5 2/46 

Lighting and brightness 10/9 10/9 10/9 48/2 19/1 3/52 

Plants and green space 15/5 68/2 4/5 8/2 3/6 2/36 

Water features 34/4 34/4 11/5 38/5 8 2/95 

Booths for presenting cultural-
artistic works 

56/1 56/1 5/7 11/8 2/7 3/86 

Table (7): Results of T-Test evaluation of the most important criteria of facilities and facilities of Taq-e Botan 
Pedestrian Way in relation to users 

 
Variable 

T - Test value 
No mean Standard 

deviation 
t degree of 

freedom 
Significance 

level 
Mean difference 
of the variable 

with the test value 

Facilities for rest (bench 
and edge) 

220 2/16 0/45959 99/97 219 0/001 -0/84 

Proper design of 
surfaces 

220 3/52 0/254014 13/37 219 0/001 +0/52 

Furniture 220 3/72 0/733218 6/365 219 0/001 +0/72 
Game and 

entertainment 
equipment 

220 1/82 0/884462 10/309 219 0/001 -1/18 

Sanitary facilities (toilet 
and drinking) 

220 2/46 0/950721 8/074 219 0/001 -0/54 

Lighting and brightness 220 3/52 0/251598 6/267 219 0/001 +0/52  
Plants and green space 220 2/36 0/167507 7/968 219 0/001 +0/64 

Water features 220 2/95 0/1595 9/271 219 0/001 -0/5 
Booths for presenting 
cultural-artistic works 

220 3/86 54011/4 3/378 219 0/001 +0/86 

 

 

 

3. معیارهای مطلوبیت و مطبوعیت )محیطی(

ــوان بیــان  ــه داده هــای جــدول )8( مــی ت ــا توجــه ب ب
داشــت کــه معیارهــای مطلوبیــت و مطبوعیــت )محیطــی( 
ــی  ــای اصل ــن نیازه ــتان در تامی ــوار طاق بس ــاده راه بل پی
اســتفاده کنندگان از فضــا و ایجــاد کیفیــات حســی در آن، 
ــی)1/99(،  ــایش و راحت ــد)2/15(، آس ــرم و کالب ــامل ف ش
نظافــت و پاکیزگــی)3/28(، هویــت)3/90(، خوانایــی و 
ــردی)3/90(،  ــی و کارک ــوع فضای ــری)3/88(، تن تصویرپذی
ــری )3/32(  ــری)2/79( و دسترســی و نفوذپذی انعطاف پذی
درصــد میانگیــن را دارا بوده انــد کــه هویــت و تنــوع فضایی 
و کارکــردی بیشــترین میانگیــن و آســایش و راحتــی 
رضایتمنــدی  درصــد  کمتریــن  طاق بســتان  بلــوار  در 
تحلیل هــا  نتایــج  داشــته اند.  را  کننــدگان  اســتفاده 
ــر  ــی داری، کمت ــب معن ــه ضری ــا ک ــد از آنج نشــان می ده
ــه  ــت ک ــر اس ــر صف ــی داری براب ــت)ضریب معن از0/01 اس
نشــانگر معنــی داری کامــل اســت(، مقــدار x2، برابــر 
ــا  ــه در اینج ــی ک ــدار x2 بحران ــه از مق ــوده ک 63/955 ب

ــان 0/95،  ــطح اطمین ــه آزادی 4 و س ــه درج ــه ب ــا توج ب
ــذا  ــت)جدول 9(. ل ــتر اس ــد، بیش ــر 90/116 می باش براب
ــدی  ــف رضایت من ــن ســطوح مختل ــی داری بی ــاوت معن تف
ــای  ــه در داده ه ــود دارد ک ــوق وج ــار ف ــا معی ــه ب در رابط
ــاس در  ــن اس ــر ای ــت. ب ــاهده اس ــل مش ــدول )10( قاب ج
گویه هــای خیلــی ناراضــی، ناراضــی و تــا حــدودی راضــی 
ــر از  ــی کمت ــی راض ــی و خیل ــای راض ــتر و در گویه ه بیش

ــد. ــاهده می باش ــل مش ــدار، قاب مق
متغیرهــای  بیــن  مقادیــر همبســتگی  تعییــن 

وابســته تحقیــق و  مســتقل 

ــه  ــا توجــه ب ــه اهــداف تحقیــق و ب ــه منظــور نیــل ب ب
معیارهــای بررســی شــده در بخش هــای قبــل، متغیرهــای 
ــات  ــای کیفی ــاد و ارتق ــه موجــب ایج ــق ک مســتقل تحقی
ــه  ــاده راه طاق بســتان کرمانشــاه می شــوند، ب حســی در پی
ــده و  ــه ش ــر گرفت ــق درنظ ــته تحقی ــر وابس ــوان متغیی عن

طبــق جــدول )11(، طبقه بنــدی می گردنــد.



203

بهار و تابستان 1400 . دوره 12 . شماره 1/ صفحات 205-191بهارک ببری ده مجنونی، محمد مهدی مقدسی، امید دژدار
ی

ــ
ــ

ـم
ـل

ع
ـه 

ــ
مـ

ـا
ـن

ـل
ـص

ف
دو 

ان
ـر

ــ
 ای

ی
از

ــ
ــ

رس
ـه

 ش
ی و

ار
ــ

مـ
مع

Table 8. Evaluation of the most important criteria of desirability and pleasantness of Taq-e Botan Pedestrian Way in 
relation to users

Table (8): Evaluation of the most important criteria of desirability and pleasantness of Taq-e Botan Pedestrian Way 
in relation to users 

 

Rows Factors Attractive Pleasant Medium Boring Unattractive Mean 

Form and 
body 

view and landscape, spatial 
attractiveness (proper design of 
walls - lighting - landscaping) 

3/1 12/2 12/2 42 30/5 2/15 

Comfort and 
safety 

Safety and security (quality of 
flooring - reduction of 

interference between riders and 
pedestrians) Climate comfort 

18/2 43/6 12/7 19/1 6/4 1/99 

Cleanliness 
and 

cleanliness 

collection system and waste 
and surface water defense 

12/4 34/7 10/7 17/2 16 3/28 

Identity valuable and historical cultural 
buildings and elements 

33/2 43/5 9/9 6/9 6/5 3/9 

Readability 
and imagery 

urban signs, monuments 26/3 52/3 8/8 8/4 4/2 3/88 

Spatial and 
functional 
diversity 

Spatial diversity, functional 
diversity, diversity of different 

age and sex groups 

33/2 43/5 9/9 6/9 6/5 3/9 

Flexibility Ability to choose pedestrian 
movement and the ability to 
use different and variety of 

movement 

13/6 20 7/3 48/2 10/9 2/79 

Access and 
permeability 

Communication with other 
spaces; access with parking and 

public transportation 

22/1 33/2 11/1 22/1 11/5 3/32 

Table (9): Satisfaction of space users in relation to the criteria of utility and environmental suitability 

Abundance Abundance 
(Observed) 

Expected Percent Expected Cumulative Percent 
Factors 

Very dissatisfied 65 44 29/5 20 29/5 
Dissatisfied 77 44 35 20 64/5 

Somewhat dissatisfied 36 44 16/4 20 80/9 
Satisfied 30 44 13/6 20 94/5 

Very satisfied 12 44 5/5 20 100 
Mean  2/33                               Standard Deviation 1/18                                      Variance 1/4 

 
 

 

Table 10. Satisfaction of space users in relation to the criteria of utility and environmental suitability

Table (10): Chi-square test results (significant difference) in relation to the criterion of desirability and environmental 
suitability 

Comments Items 
63/995 Chi-square 

4 Df 
0/000 Asymp/sig 

 

Table 9. Chi-square test results (significant difference) in relation to the criterion of desirability and 
environmental suitability

Table (11): Correlation coefficients between independent variables of research and creation and promotion of sensory 
qualities in Kermanshah Taq-e Botan Pedestrian Way 

Rows Independent variable Dependent variable: Enhancing sensory qualities 
Correlation coefficient Significance level (Sig)  

1 Activity factors 
(Pleasure & Environment dynamics) 

0/81 0/001 

2 Physical factors 
(Environmental desirability and suitability) 

0/65 0/001 

3 Physical factors 
(Structrural) 

0/69 0/004 

4 Physical factors 
(Environmental facilities) 

0/78 0/005 

 

Table 11. Correlation coefficients between independent variables of research and creation and promotion of sensory 
qualities in Kermanshah Taq-e Botan Pedestrian Way
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ــت،  ــده اس ــان داده ش ــدول )11( نش ــه در ج چنانچ
بیــن تمــام متغیرهــای مســتقل تحقیــق )معیارهــای 
و  مطلوبیــت  کالبدی)ســاختاری،  معیارهــای  فعالیتــی، 
ــی(،  ــهیالت محیط ــات و تس ــی و امکان ــت محیط مطبوعی
ــه  ــت ک ــته اس ــود داش ــاداری وج ــتقیم و معن ــه مس رابط
بیشــترین همبســتگی بیــن معیــار فعالیتی)ســرزندگی 
و پویایــی محیطــی( بــوده اســت کــه مطــرح کننــده 
بیشــترین و موثرتریــن رابطــه بیــن ایــن معیــار بــا ارتقــای 
ــا در  ــدگان از فض ــتفاده کنن ــی اس ــات حس ــطح کیفی س
پیــاده راه طاق بســتان کرمانشــاه می باشــند. در مرتبــه 
دوم، همبســتگی معیارهــای کالبدی)امکانــات و تســهیالت 
ــای  ــان متغیره ــاط می ــترین ارتب ــر بیش ــی( بیانگ محیط
مســتقل و متغییــر وابســته تحقیــق بــوده و کمتریــن 
میــزان همبســتگی در معیارهــای مطلوبیــت و مطبوعیــت 

محیــط، مشــاهده می گــردد. 
ــر  ــری تاثی ــور اندازه گی ــه منظ ــت ب ــر اس ــایان ذک ش
ــر وابســته تحقیــق،  ــر متغی جمعــی متغیرهــای مســتقل ب
ــه  ــج ب ــد. نتای ــتفاده ش ــوام اس ــه ت ــیون چندگان از رگرس
دســت آمــده بیانگــر ایــن اســت کــه متغیرهــای مســتقل 
ــر  ــی تاثی ــات حس ــعه کیفی ــر توس ــان ب ــور همزم ــه ط ب
ــق  ــزان مواف ــه می ــب همبســتگی چندگان ــد. ضری می گذارن
ــد  ــن R2=0/746 نشــان می ده ــب تعیی R=0/798 و ضری
ــه وســیله  کــه 74/6 درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته ب

ــود.  ــیر می ش ــده تفس ــرح ش ــتقل مط ــای مس متغیره

نتیجه گیرینتیجه گیری
بیــن  کمــی  و  کیفــی  ارتبــاط  تحقیــق  ایــن  در 
ــای  ــوان متغییره ــه عن ــدی ب ــی و کالب ــای فعالیت معیاره
ــی  ــات حس ــا کیفی ــعه و ارتق ــا توس ــق ب ــتقل تحقی مس
ــر  ــوان متغیی ــه عن ــاه ب ــتان کرمانش ــاده راه طاق بس در پی
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــل و بررس ــورد تحلی ــق م ــته تحقی وابس
بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده از تحلیــل پرسشــنامه هــا 
ــرم افــزار اس پــی اس اس مشــخص گردیــد  ــه وســیله ن ب
ــن  ــا داری بی ــتقیم و معن ــاط مس ــه اول ارتب ــه در درج ک
تمامــی معیارهــای طــرح شــده در متغیرهــای فعالیتــی و 
کالبــدی و توســعه و ارتقــای کیفیــات حســی در پیــاده راه 
ــی  ــج تحلیل ــا نتای ــود دارد. ام ــاه وج ــتان کرمانش طاق بس
ــار  ــتر معی ــت بیش ــر اهمی ــنامه ها بیانگ ــل از پرسش حاص
ــه  ــت یابی ب ــط( در دس ــی محی ــرزندگی و پویای فعالیتی)س
ــب همبســتگی  ــه ضری ــد. بطوریک ــق می باش ــداف تحقی اه
ایــن معیــار و توســعه و ارتقــای کیفیات حســی در محدوده 
ــن  ــتگی بی ــزان همبس ــترین می ــر بیش ــوق 0/81 و بیانگ ف
متغیرهــای مســتقل و وابســته تحقیــق بــوده و بطــور کلــی 
نشــان دهنــده تاثیــر حضــور انســان در محیــط، و اجتمــاع 
پذیــری آن بــر ایجــاد کیفیــات حســی محیــط اســت. بــر 
ایــن اســاس بایســتی عنــوان نمــود کــه فضاهــای خالــی از 
حضــور انســانی بــه زودی بــه فضاهــای مــرده و بی هویــت 
تبدیــل می شــوند و ایــن حضــور انســان در فضــا و انجــام 
ــی  ــه آن معنــی و پویای ــف اســت کــه ب فعالیت هــای مختل
می بخشــد و باعــث برانگیختــن کیفیــات حســی در آن 
ــذا تســهیل فعالیت هــای انســانی همچــون  خواهــد شــد. ل

پیــاده روی، قــدم زدن، ایســتادن، بــازی کــردن، نشســتن و 
...( بیشــترین تاثیــر را بــر کیفیــت حســی محیــط خواهــد 
ــهیالت  ــات و تس ــار کالبدی)امکان ــن معی ــت. همچنی داش
ــه دوم  ــتگی  0/78در مرتب ــب همبس ــا ضری ــی( ب محیط
ــته  ــتقل و وابس ــای مس ــن متغیره ــاط بی ــترین ارتب بیش
ــور  ــه منظ ــد ب ــر می رس ــه نظ ــته و ب ــرار داش ــق ق تحقی
توســعه و ارتقــای ســطح کیفیــات حســی محیــط، ایجــاد 
ــات و تســهیالت محیطــی جهــت  ســطح مناســبی از امکان
ــوده و  ــع نیازهــای انســانی در فضــا امــری پراهمیــت ب رف
باعــث تقویــت اجتمــاع پذیــری فضــا نیــز خواهــد گردیــد.

ــای  ــش، فضاه ــن پژوه ــل از ای ــج حاص ــاس نتای براس
اجتماع پذیــر کــه آکنــده از حضــور و فعالیــت انســان 
اســت، پتانســیل باالتــری بــرای تبدیــل شــدن بــه فضاهای 
شــهری پیــاده محــور دارنــد و بــر ایــن اســاس در انتخــاب 
ــن  ــد ای ــهر، بای ــطح ش ــی در س ــن فضاهای ــدوده چنی مح
موضــوع بــه عنــوان پتانســیل اصلــی مدنظــر برنامه ریــزان 
ــن  ــن اســاس تامی ــر ای ــرد. ب ــرار گی و طراحــان شــهری ق
ســطح مناســبی از امکانــات و تســهیالت مــورد نیــاز 
ــن حضــور را تقویــت و در نهایــت موجــب  ــز، ای انســان نی

ــد. ــد ش ــی در آن خواه ــات حس ــطح کیفی ــای س ارتق

پی نوشتپی نوشت
1. Punter 
2. SPSS
3. Ein Bentley
4. Maurice Merloponty
5. Johanni Plasma
6. Monica Dagen
7. Ports 
8. Paul roduve 
9. Mumford
10. Rapaport
11. Camilo Sitte 
12. Rob Carrier 
13. Manuel Castells 
14. Kenzo Tange 
15. Kevin Lynch 
16. Edmund Bacon 

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن 
پژوهــش هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود 

ــته اســت. نداش

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویسـندگان متعهـد می شـوند کـه کلیۀ اصـول اخالقی 
انتشـار اثر علمی را براسـاس اصـول اخالقی COPE رعایت 
کرده انـد و در صـورت احـراز هـر یـک از مـوارد تخطـی از 
اصـول اخالقـی، حتـی پـس از انتشـار مقالـه، حـق حـذف 

مقالـه و پیگیـری مـورد را بـه مجلـه می دهنـد.
منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.



205

بهار و تابستان 1400 . دوره 12 . شماره 1/ صفحات 205-191بهارک ببری ده مجنونی، محمد مهدی مقدسی، امید دژدار
ی

ــ
ــ

ـم
ـل

ع
ـه 

ــ
مـ

ـا
ـن

ـل
ـص

ف
دو 

ان
ـر

ــ
 ای

ی
از

ــ
ــ

رس
ـه

 ش
ی و

ار
ــ

مـ
مع

ReferencesReferences

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــالم می دارنــد به طــور مســتقیم در 
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال 
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.

1. Bacon, Edmund. (1967(. Cities design. (Trans-
lated by Farzaneh Taheri(. Tehran: Publications 
of Iran Urban Planning and Architecture Studies 
and Research Publications.

2. Bahraini, Seyed Hussain (2015(. Analysis of ur-
ban spaces: in relation to user behavior patterns 
and criteria for design. Tehran: University of 
Tehran Press.

3. Bentley, Ein et al. (2003(. Responsive environ-
ments. (Translated by Mostafa Behzadfar) Teh-
ran: Iran University of Science and Technology 
Publications.

4. Carrier, Rob. (1975(. Urban Space. (Translated 
by Khosrow Hasheminejad(. Tehran: Khak Pub-
lishing.

5. Castells, Manuel. (1979). The Urban Question: 
A Marxist Approach. Londen: Mit Press.

6. Degen, Monica Montserrat. (2008). Sensing Cit-
ies: Regenerating Public Life in Barcelona and 
Manchester, London & New York: Routledge.

7. Karimi Moshaver, Mehrdad and Negin Taji, Sa-
mad. (2013). Different approaches to sidewalk 
planning and design. Quarterly Journal of Sus-
tainable Architecture and Urban Planning, pp. 
41-33.

8. Khadivi, Siamak. (2000(. Brief introduction of 
the historical context of Kermanshah. The Sec-
ond Congress of Architecture and Urban Plan-
ning of Iran, Bam Citadel. Kerman.

9. Lynch, Kevin. (1960(. City View. (Translated by 
Manouchehr Mazini(. Tehran: University of Teh-
ran Press

10. Moeini, Seyed Mehdi (2015). Pedestrian cities. 
Tehran: Azarakhsh Publications.

11. Mumford, Louise (2006(. Culture of cities. 

(Translated by Aref Aqwami(. Tehran: Publica-
tions of Urban Planning and Architecture Re-
search and Publications Center.

12. Pakzad, Jahanshah. (2006(. Guide to designing 
urban spaces in Iran. Tehran: Ministry of Hous-
ing and Urban Development Publications.

. 13 Plasma  ,Johani  .(2012(  .Skin  eyes  :The 
architecture  of  sensory  perceptions(  .Translated 
by  Ramin  Quds  .(Tehran  :Art  Publishing.

14. Pourmokhtar, Ahmad (2013), The study of pedes-
trian orientation in Chaharbagh Esfahan Street 
and its impact on social interaction of citizens. 
Iranian Journal of Iranian and Islamic City Stud-
ies. 

15. Punter, John and Carmona, Matthew. (2011(. 
Next design planning. (Translated by Seyed Ab-
dolhadi Daneshpour and Reza Basiri Mozhdehi(. 
Tehran: Tehran Municipality Information and 
Communication Technology Organization Pub-
lications.

16. Rapaport, Amos. (1987(. Cultural origin of bi-
ological complexes. (Translated by Razieh Re-
zazadeh(. Tehran: University Jihad Publications, 
Iran University of Science and Technology.

17. Rodaway, Paul.(1994(. Sensuous Geographies. 
London: Routledge.

18. Sircus, J. 2001((. Invented Places, Prospect, 81, 
Sept/Oct,30-35.

19. Sitte, Camillo. (2009(. Build a city based on ar-
tistic principles. (Translated by Fereydoun Ghar-
ib(. Tehran: University of Tehran Press.

20. Stefanovic, L. I. 1998 ((. Place with Encounters 
Phenomenological, Psychology Environmental 
of Journal,N 24, 31-44.



ی
عـلـمــــ

فـصـلـنـامــــه 
دو 

ی ایـــران
ی و شـهرســــاز

معمـــار

206

بهار و تابستان 1400 . دوره 12 . شماره 1


