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 چکیده

شاهری  در فضاااای  تدریج نقش عابرپیااده به ل،یاستفاده از اتومب شیافزادنبال آن و بهبدون برنامه  یرشد شهر اب امروزه

 دفاست. اشدهاا اجتماعی در شهرعمومی برای تعامالتموجب کااش سرزندگی فضااایود و امین امر شمیرنگ کم

ساو  در  یاانقش مکان یبررس ؛رشتشهر  یفرانگراهادهیدر پ یاجتماعتعامالت تیفیسطح و ک یحاضر، بررسپژواش

و  یکاابرد  ،حاضار پژواش ادف است. یتوسعه گردشگر در یاجتماعسطح تعامالت شیافزا و یاجتماعتعامالت جادیا

از  نیاسات.امنن اساتفاده شاده   کارت یلفیط دارایاا از پرسشنامه داده یگردآور ی. برااست یفیتوص روش تحقیق نیز،

سؤال  11 شامل، هپرسشنام .شداستفادهاا داده لیتحل یبرا رسونیپ یامبستگبیو ضر یعامللیتحل ،یانمونهتک یآزمون ت

. سنجدیم یالهدعلمراهادهیرا در پ یو تعامالت اجتماع یگردشگر تیجذاب ت،یسو ، اویاامکان تیفیک ،یطیمحتیفیک

است. شده ۸91/4کرونباخ برابر  یآن توسط آزمون آلفا ییایپا نفر محاسبه شد. ۴۸0کوکران حجم نمونه با استفاده از فرمول

-تیا فیک» ،«مکاان یتمندیاو» یااکه مولفه دادیماست و نشان یقبولار سه آزمون مقدار قابل یبرا یامبستگ یااافتهی

پاژواش   نتیجاه مهمتارین  دارناد.   راهادهیا در پ یدر توسعه و رونق گردشگر یتوجهقابل ریثتا «سو یاامکان»و  «راهادهیپ

ساو  در برناماه   حاضر تبیین روابط ام افزا میان توسعه مکان اای سو  و گردشگری است. بنابراین جایگاه مکاان ااای   

ریزی شهری و امننین برنامه ریزی گردشگری شهری باید در کشورمان مورد تاکید قرار گیرد و افازایش کیفیات ااای    

محیطی و فرانگی آن در نهایت به افزایش تنوع اجتماعی، تعامل میان شهروندان و گردشگران و افزایش درآمداای پایدار 

 منجر گردد.

 اویت مکان.اای سو ، رشت، مکانرانگی، توسعه گردشگری، راه فپیاده: هاکلیدواژه
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 مقدمه .0

روی شاهروندان  اا در بیشتر جوامع جز اصلی شبکه معابر شهری و محلی بارای اساتراحت، تفار  و پیااده    راهپیاده

 بر پیااده در فضاای عماومی شاهری بارای حرکات      او از آنجایی که معا  (.2421و امکاران،  1)آلور شوندمحسوب می

(. 2421و امکااران،   2)خاو  تواند موجب تقویت رابطه اجتماعی و معنوی شهروندان تلقی گاردد باشد، میعابرپیاده می

 شاوند اای معلول و فراموش شده شاهراا تلقای مای   عنوان مکاناین معابر به اای درحال توسعه؛اما متاسفانه در کشور

 شاهراا  کالباد  توساعه،  وىسا باه  شاتابان  حرکت اثر در یراخ داه چند طول در .(1۴99گراغانی، )مرصوصی و صباحی

 در آن از حاصال  تحاوتت  و خاودرو  ورود از قبال  تاا  .(1۴9۸)ملکشااای،   اناد شده متحمل را شدیدى بسیار تغییرات

 رفات گمای   لشاک  شهروندان اجتماعى نیازااى و انسانى فضاااى با کامل انطباق در شهرى فضاااى و ااراه ی،شهرساز

 اساتوار  وارى مارد   یاا  انسانى مقیاس براساس کلى طوربه شهر کالبدى نظا  کهن شهرااى در (.2421مکاران، و ا ۴ژو)

 دیگار  نقطاه  باه  ایهنقط از پیاده پاى با شهروندان که بود چنان آن مختلف مراکز میان فاصله و شهراا وسعت و ستاهبود

 باراى  راحت و امن مکانى دسترسى، و ارتباطى نقش ربعالوه شهرى فضاااى و ااراه این (.2410، 0)استفنسون فتندریم

 را ساتد  و داد و ماذاکره  و سرگرمى و تفریح اا،آیین و ااجشن برگزارى اخبار، شنیدن تماشا، و گردش اجتماعى، تماس

 زنادگى  محال  که شهرى فضاااى از بسیارى ماشینى ونقلحمل پیدایش با (.2411و امکاران،  1)یانگ آوردندیم فراام

 اجتمااعى  و کالبادى  سااختار  تماا   تدریجبه توسعه این و شده تبدیل ماشینى وسائط توقفگاه و گذرگاه به بود، اجتماعى

برناماه  توجاه  ماورد  کمتر پیاده انسان طبیعى حقوق و نیازاادر نتیجه  (.2416و امکاران،  6)یوسف برد نفوذ زیر را شهر

 حرکات  از تاابعى  عناوان باه  بلکاه  شاهرى از فضاى بخشى عنوانبه نه پیاده اىاراه و قرارگرفت شهرىطراحان و ریزان

جادایی  و با از باین باردن پویاایی زنادگی      اتومبیل محور شهرسازی. (2410و امکاران،  1آمدند )آلن حساببه سواره

راین مسایراای  بنااب . (244۴، ۸)ساندلندز  اسات اای عمومی باعث کم شدن تعامالت اجتماعی شدهافراد از مراکز تجمع

رفات و آماد عاابران پیااده در ایان مسایراا باه        بودند که اای تبدیل شدهبه مکان مختلفی اای زمانیسواره نیز در بازه

کاه باا    اسات؛ و تعامالت اجتماعی در این مسیراا به شدت روبه کااش و افول باوده  افتادسختی اتفاق می و بهندرت 

اا سبب شد که در راستای توساعه گردشاگری در بیشاتر شاهراا م مار      راها پیادهتبدیل این مسیراا به مسیراای پیاده ی

و صانعت   و افزایش تعامالت اجتماعی در بین افراد جامعه و گردشگران گردیاد و سبب کنش ارتباطی ثمر واقع شوند 

 در ماتیصانعت خاد   تارین بعناوان گساترده   و کشورااست بین و اجتماعی فرانگی تبادتت در گردشگری عامل مؤثر

 و شاغلی  ااای فرصات  ایجااد  باه  گردشگری و عظمت اامیتاست؛ و به طورکلی ای ویژه اامیت حائزدارای  جهان

                                                
1. Alver 

2. Xu 

3. Zhou 

4. Stephenson 

5. Yang 

6. Yusup 

7. Alen 

8. Sandelands 
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 مساتقیم  مناافع  است گردشگری قادر شده، تعیین پیش از توسعه و ریزیبرنامه شود بلکه در صورتنمی درآمد محدود

نمایاد   ایفاا  ملای  توساعه  در تاوجهی را  قابال  ساهم  و ایجااد  را محیطای  و فرانگی-اقتصادی، اجتماعی غیرمستقیم و

 نهادااای  و ریازان برناماه  از بسیاری شهراا، تاریخی اایبافت منظور احیایامین  به(. 1۴9۸پور و امکاران، )ساتری

-فعالیات  و گردشاگری  جدیاد،  اایفعالیت این از نمونه یک. استند اای جدیدفعالیت جذب برای تالش در مرتبط،

 گردشاگری  ااای . پاروژه (2421و امکااران،   2؛ فینت2421و امکاران،  1است )ابوشوک آن به مربوط گیفران اای

اای سو  باه فضاااای   و تبدیل مکان م بت درک ایجاد به و کنند مبارزه متروکو  کهنه تصویر با که دارند را این امکان

و  ۴)جنگارا  شاوند  منجار  گاذاری مایهسار  احتماال  و اطمیناان  افازایش  باه  در نتیجاه  و کنند کمک گردشگری شهری

 در مانیال  یبیانیاه  انتشاار  باا  گردشاگری  مسائل در اافرانگ تعامل و تبادل ینحوه و فرانگی ابعاد. (2421امکاران، 

 ضامن  بیانیاه  ایان  در ،قرارگرفت اساسی توجه مورد گردشگری جهانی سازمان عمومی اجالس مجمع در 19۸4 سال

 حفا   در شاد خواساته  ااا دولات  از المللی،بین و داخلی گردشگری از ناشی اجتماعی و م بت فرانگی آثار برشمردن

و ایان   (.2421، 0)االادر و سااردا  نشاود.   ااآن رفتن بین از باعث مستمر یاستفاده که نحویبکوشند؛ به فرانگی منابع

عناوان  ساو  باه  ااای مکاان شد و مند توان در راستای توسعه گردشگری فرانگی بهرهاای سو  نیز میاز مکانمهم که 

صورت مانظم باه آن سار    توانند بهشوند که افراد میاایی اطالق میی عمومی به مکانیکی از نهاداای اصلی در حوزه

و با یک دیگار تباادل فرانگای و اجتمااعی      اا ارتباط برقرار کننداا، امکاران و حتی غریبهبزنند و با دوستان، امسایه

ااای اول)خاناه( و   (، در مکان اای سو  برخالف مکاان 1999)6(. از نظر اولدنبرگ2411، 1و بوسون )مهتا داشته باشند

گذارناد و باه   اای معمولشاان را کناار مای   است که افراد نگرانیای فراام شدهگونهاای دو )محل کار(، شرایط بهمکان

ااای ساو  از نظار اولادنبرگ؛ بساتری خن ای       نبرند، براین اساس؛ مکاسادگی از معاشرت با افراد پیرامونشان لذت می

استند که سبب ایجاد مکانی با زمینة امن برای برقراری ارتباط باافراد ناآشنا، مکاانی امساطح کنناده باه منظاور ایجااد       

وگاو باه عناوان    بستری برابر برای امه اعضای جامعه، دارای فضااایی مناسب برای کنش ارتبااطی در راساتای گفات   

زمیناه   دارایاای سو ، در دسترس به لحاظ زمانی، سهولت و  موقعیات دسترسای،   فراد حاضر در مکانفعالیت اصلی ا

سااختار کالبادی سااده بارای از باین رفاتن        دارایااای اجتمااعی،   در جهات بسترساازی بارای تماا  گاروه      مناسب

ااای ساو  یااد    ار سااده مکاان  که به طور کلی  اولدنبرگ از آن به عنوان ظاا  استند اای اجتماعی غنی و فقیراختالف

ااای ساو    ای دور از خانه را برای مکانطور اولدنبرگ دو ویژگی دیگری امنون؛ جو صمیمی و خانهکند و امینمی

-اای غیرجدی و دوستانه و بستراای مناساب بارای شاکل   گو و تبادل نظر در عین بحثوای برای گفتعنوان زمینهبه

 کاه  اسات  ایان  ساو   فضاای  باارز  ویژگای ااای   جملاه  (. از199۸برد. )اولدنبرگ، گیری حمایت اجتماعی را نا  می

                                                
1. Abou-Shouk 

2. Fitchett 

3. Jangra 

4. Halder & Sarda 

5. Mehta & Bosson 

6. Oldenburg 
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 کاه  میشاود  شاامل  را افاراد  از وسیعی طیف است و تغییر حال در مدا  بلکه نیستند ثابتی افراد فضااا، این حاضرین در

 تاا  میشاود  باعث و میشود چهره به روابط چهره افزایش باعث سو  مکان. میشود بات حضوپذیری سرزندگی و منجربه

 فضاای  ساکونت،  -اول فضاای ) قلمرو سه زیست در تعادل ضرورت بر باشند، امننین تأکید باخبر ام حال از مرد 

 اسات،  زیساتی  مطلاوب  یاک تجرباه   باه عناوان  ( فراغات  اوقات و تفرح)زندگی اجتماعی  -فضای سو  و کار -دو 

-مای  فاراام  اجتماعی را قلمرو ایجاد زمینه سو  فضای میشوند، محسوب اویت بخش عامل دو  و اول مکان ارچند

 (.  1۴9۸پور و امکاران، آورد )ساتری

ااا باه بررسای میازان     دااد کاه بخشای از آن   استای موضوع پژواش نشاان مای  راای پیشین در بررسی پژواش

و چنگلاوایی،  اند )محمادی  معیاراا در مسیراای گردشگری پرداخته سایر به نسبت عملکردی معیارتأثیرگذاری بیشتر 

( و برخی دیگر به بررسی میزان اثرگذاری روابط اجتمااعی و تعاامالت اجتمااعی در    1۴91؛ سلطانی و پیروزی، 1۴91

-؛ جاللای و قلعاه  1۴92اای سو  پرداختند )احمدی و دیانتی، مسیراای گردشگری و تبدیل فضااای گمشده به مکان

 (.1۴91؛ محمدی زاده، 1۴9۴نویی، 

مداری و توجاه دوبااره باه ساهم جابجاایی      مانند بسیاری از شهراای جهان افزایش قابلیت پیادهدر شهر رشت نیز 

 1۴94شاهری قرارگرفات و در ایان راساتا از ساال      ریازان و طراحاان  ونقل در دستور کار برنامهعابرپیاده در نظا  حمل

بال شهروندان و گردشگران قارار گرفات   پروژه پیاده راه سازی در بافت مرکزی این شهر آغاز شد.این پروژه مورد استق

و به عنوان یک پروژه بزرگ مقیاس شهری ، علیرغم ضعف اا و کمبوداای مختلف، توانست باه افازایش سارزندگی    

اجتماعی در مرکز رشت کمک نماید. بدیهی است سنجش و ارزیابی آثار پاروژه ااای ایننناین در افازایش تعاامالت      

ند به انباش دانش و دوری از آزمون و خطا در پروژه اای مشاابه آتای در کشاور    اجتماعی و توسعه گردشگری می توا

راه اجتماعی در محادوده پیااده  تعامالتترین ااداف موردنظر این پژواش، بررسی سطح و کیفیتبیانجامد. بنابراین مهم

ساو   ااای با تاکید بر مکاان  راهسو  در ایجاد تعامالت اجتماعی، بازطراحی پیادهاایفرانگی رشت، بررسی نقش مکان

 و افزایش سطح تعامالت اجتماعی و توسعه گردشگری است.

 توان به این صورت بیان کرد:  با عنایت به موارد مذکور، سؤاتت اساسی این پژواش را می

 راه فرانگی رشت چگونه است؟سطح و کیفیت تعامالت اجتماعی در محدوده پیاده -1

 جاد تعامالت اجتماعی در شرایط فعلی چقدر است؟اای سو  در اینقش مکان -2

سو  به افازایش ساطح تعاامالت اجتمااعی و توساعه      اایراه با تاکید بر مکانتوان با بازطراحی پیادهچگونه می -۴

 گردشگری کمک کرد؟
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 روش شناسی .7

 پژوهشروش . 0. 7

ااا، توصایفی از ناوع    آوری دادهروش پژواش حاضر، با توجه به ادف کاربردی باوده و باتوجاه باه نحاوه گارد     

ی آمااری پاژواش،   نموناه شده شادند.  آوریاای موردنیاز پژواش نیز با استفاده از پرسشنامه جمعدادهپیمایشی است. 

گیری از نوع نمونه گیری در دسترس است زیارا از افاراد حاضار    . روش نمونهالهدی استندراه علمبازدیدکنندگان پیاده

در ایان پاژواش بارای محاسابه حجام نموناه از       اسات.  آوری اطالعات استفاده شدهلهدی برای جمعاراه علمدر پیاده

بارای   بناابراین حاصال شاد.    ۴۸0شده است. با قرار دادن جمعیت رشت در فرمول کوکران عدد فرمول کوکران استفاده

پرسشانامه بار    و گویه اایمتغیراا دید. راه توزیع گرپرسشنامه بین مراجعه کنندگان به پیاده044انجا  این تحقیق تعداد 

پرسشانامه ماذکور،   . اسات  شاده سااخته ( 2446) مونتگاومری (، 2414) (، مهتا و بوسان 1991) اساس نظریه اولدنبرگ

اای سو ، اویت، جذابیت گردشاگری و  راه، کیفیت مکانکه کیفیت پیاده باشدیم با طیف لیکرت سؤال 11مشتمل بر 

متخصصاین باه   روایی این پرسشنامه از نظارات  برای تایید . سنجدیمالهدی راه علمطح پیادهتعامالت اجتماعی را در س

کرونبااخ  . پایایی این پرسشانامه توساط آزماون آلفاای    و تایید نهایی سواتت استفاده شده است ، اصالحارزیابی منظور

ااای آزماون   ای تحلیل اطالعات از روشبر .مشااده می گردد 1در جدول شماره  مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج آن

 است.شدهامبستگی پیرسون استفادهعاملی و ضریبای، تحلیلنمونهتی تک
 

 . پایایی متغیرهای پژوهش0 جدول
 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 ۸۴/4 راهکیفیت پیاده

 ۸6/4 اای سو کیفیت مکان

 ۸۸/4 اویت

 94/4 جذابیت گردشگری

 ۸2/4 یتعامالت اجتماع

 (1۴99، مأخذ: )یافته اای پژواش
 

 محدوده مورد مطالعه. 7. 7

ااای شاهری و   اایی است کاه در دل بافات  راهجنبش جدیدی که امروزی شهراای ایران را در برگرفته است پیاده

ااای اجتمااعی و تعامال ارچاه بیشاتر      ای جهات برقاراری کانش   اای شهر فضااای شهری فعاال و سارزنده  خیابان

کاوری  شهر که مانند گاره  سنگین خودرو شهر رشت سالیان زیادی با ترافیکتاریخی مرکز  .آوردوجودمیبهدان شهرون

باه امات    90در ساال  . کارد وپنجاه نار  مای   دسات  ،فشرد و جریان زندگی را در آنجا بند آورده بودمرکز شهر را می

تی که اطراف آن را در برگرفته بودناد تبادیل باه    شهرداری شهر رشت، میدان و سه خیابان سعدی، اما  خمینی و شریع

 .اندراه دنیا را به خود اختصاص دادهترین پیادهکیلومتر عنوان یکی از بزرگ ۴/۸اایی شدند که با طول راهپیاده
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 راه مرکزی شهر رشت. موقعیت پیاده0 شکل

 

 مدل مفهومی .3. 7

راه مناساب بایاد دارای چهاار ویژگی)خواناایی، سارزندگی، نفوذپاذیری،       پژواش یک پیاده باتوجه به مبانی نظری

شاود کاه   راه موجب ایجاد تعامل اجتماعی و تبادل فرانگی میان مرد  مای ایمنی و امنیت( باشد. سرزنده بودن یک پیاده

-راه ااا خلاق مکاان   زندگی در پیااده اای ایجاد سراای مختلف میان مرد  است. یکی از راهنتیجه آن یادگیری و تجربه

ااای مختلاف را میاان    شود و تجرباه اای سو  مناسب است که باعث ایجاد پاتوق و تعامالت اجتماعی میان مرد  می

کند. از آنجایی که گردشگری خالق بار روی میاران نااملموس یاک جامعاه تمرکاز دارد و اادف آن        اا ایجاد میآن

عنوان فضایی موثر در خدمت گردشاگری خاالق   توانند بهاای سو  میی است، مکاناا و تبادل فرانگیادگیری تجربه

تواناد زمیناه ایجااد    راه مای بر ایجاد سرزتدگی و پویایی در سطح یک پیادهاای سو  عالوهقرارگیرند. پس توسعه مکان

 داد:می گردشگری خالق را در آن ایجاد کند. مدل مفهومی این پژواش این روابط را به خوبی نشان
 

 
 ی پژوهشمفهوم مدل .7شکل 
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 هایافته .3

 توصیفیهای یافته .0. 3

تحصایالت بیشاتر پاساخگویان    . اساتند ساال   21تاا   1۸ااا دارای سان باین    نفر از پاسخگویان به پرسشنامه 12۸

ن باومی شاهر رشات    نفر از آناا  ۴2۸اند تعداد نفر آنان زن بوده 192نفر آنان مرد و  24۸نفر بوده است.  102لیسانس با 

 سال است.   ۴4تا  24نفر مدت اقامت آنان  112بوده و 

 

 دهندگان. درصد فراوانی مشخصات پاسخ7جدول
 درصد فراوانی تعداد سطح متغیر

 جنسیت
 1/1۸ 24۸ مرد

 1/01 192 زن

 سن

 2/0 1۸ سال 1۸زیر 

 01 12۸ سال 21تا  1۸

 10 16 سال ۴1تا  21

 16 ۸0 سال 01تا  ۴1

 11 66 سال 64تا  01

 ۸/1 2۸ سال 64باتی 

 تحصیالت

 1 ۴4 ترسیکل و پایین

 1/14 ۸4 دیپلم

 ۸/11 ۸۸ فوق دیپلم

 2/11 102 لیسانس

 9/9 64 فوق لیسانس و دکتری

 شغل

 0/11 146 کارمند

 0/06 114 آزاد

 2/۴۸ 100 بیکار

 نوع سکونت
 1/۸9 ۴2۸ بومی

 1/14 12 غیربومی

 کونتمدت س

 1/9 04 سال1زیر 

 ۴/0 26 سال 1تا  1

 1/9 04 سال 14تا  1

 2/1 ۴0 سال 11تا  14

 2/1۸ 16 سال 24تا  11

 1/۴1 112 سال ۴4تا  24

 11 12 سال ۴4باتی 

 (1۴99مأخذ: )یافته اای پژواش، 
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 های تحلیلییافته .7. 3

داایم تاا صاالحیت نموناه بارای تحلیال عااملی را        یما جا  و کرویت بارتلت را انکیسر میرالکین ی ااآزمونابتدا 

داد که حجم نمونه برای تحلیل عاملی مناسب است یاا خیار،   یمی قرار دایم. شاخص کیسر میرالکین نشان موردبررس

کاافی   انادازه باه  ااا دادهایان اسات کاه در مااتریس      داندهنشانبیشتر باشد. آزمون بارتلت نیز  4.1که میزان آن باید از 

نتایج آزمون بارتلت و مقدار عاددی شااخص کفایات    امبستگی وجود دارد که بتوان تحلیل عاملی را ادامه داد یا خیر. 

داد. ساطح معنااداری آزماون بارتلات     اا برای انجا  تحلیل عامل را نشان میتناسب کلی بین نمونه KMOگیری نمونه

ااا بارای انجاا     است که مناسب باودن داده  ۸61/4با  برابر KMO گیریو مقدار عددی شاخص کفایت نمونه 4441/4

 داد.  تحلیل عاملی را نمایش می
 

 تایج تحلیل عاملی KMOآزمون بارتلت و مقدار  .3جدول
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ۸61/4  

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1۴۸/016۸  

df 044 

Sig. 444/4  

 (1۴99مأخذ: )یافته اای پژواش، 
 

 ۸10/21اسات کاه    466/۴مقدار ویاژه عامال اول   اند در امین جهت هدشبیان  0در جدول  عوامل  متغیراای تما

عاداد  . و تکناد درصد از واریانس را تبیاین مای   9۸۴/24است که  9۴۸/2در عامل دو   درصد از واریانس و مقدار ویژه

اای سو  اسات. مقادار ویاژه عامال ساو       کیفیت مکان اند که مربوط به شاخصمتغیر در این عامل بارگذاری شده 10

اناد. مقادار   جاای گرفتاه   1متغیر در جدول  14کند. که دارای درصد از واریانس را محاسبه می 610/00است و  061/0

متغیر اسات. امنناین مقادار     1کند و دارای نس را تبیین میدرصد از واریا 611/09است که  0۸۴/2ویژه عامل چهار  

 باشد.  متغیر می 11کند و دارای درصد از واریانس را محاسبه می 614/۴6است و  4۴0/0ویژه در عامل پنجم 
 

 تغییرات بیان شده کل عوامل .0 جدول

Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues 
Component 

Cumulative % % of Variance Total Cumulative % % of Variance Total 

۸10/20 ۸10/20 466/۴ ۸10/20 ۸10/20 466/۴ 1 

9۸۴/24 9۸۴/24 9۴۸/2 9۸۴/24 9۸۴/24 9۴۸/2 2 

610/00  610/00  061/0  610/00  610/00  061/0  ۴ 

611/09 611/09 0۸۴/2 611/09 611/09 0۸۴/2 0 

614/۴6 614/۴6 4۴0/0 614/۴6 614/۴6 4۴0/0 1 

 (1۴99مأخذ: )یافته اای پژواش، 
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اای مورد نظار باا ماتن نظاری و تجربای در ایان زمیناه، و        با توجه به روابط بین عوامل استخرا  شده با شاخص

بعاد از  گاذاری شاده اسات.    ناا   1در جادول   0مطالبی که در پژواش بیان شده عوامل اشتخرا  شده به شرح ستون 

در نظار  اساتند،  دارند که این متغیراا را در ذیل عامل  0/4عامل، بارعاملی باتی  از متغیراا با بیش از یک برخیدوران 

امننین قابل ذکر است که عالمت منفی در این جدول نیز فقاط نشاان داناده جهات مخاالف ایان ناوع        گیرند. نمی

لعاه ذیال اار    اای مورد مطاعامل و شاخص 1اا است و نه مقدار عددی کمتر. بر این اساس، شاخص با بقیه شاخص

متغیار ذیال ایان عامال دارد:      14( باا اار   6/4عامل سو  ارتباط باتیی ) بیشتر از شوند. میمشخص 1عامل در جدول 

توان به عنوان اویات فاردی   ( را می۸۴6/4کند )(، رشت من را از دیگران متمایز می۸12/4دانم )خود را یک رشتی می

(، وجاه  610/4ش میادان شاهرداری در تعریاف اویات و تااری  رشات )      و تقویت کننده اویتمندی مکان نا  برد، نق

(، حاس خاوبی   ۸69/4(، دلبستگی به میادان شاهرداری از لحااظ عااطفی )    1۴۴/4اشتراک اویت فرد با اویت میدان )

( کاه حاس فارد    ۸06/4راه شهرداری )( و تعلق فرد به پیاده120/4عنوان حس تعلق )نسبت به پیاده را شهرداری دار  به

ااای ذکار شاده دلبساتگی     اای بارز اویتمندی مکان اسات. در باین مؤلفاه   سبت به تعلق خود به مکان نیز از ویژگین

تار ایان   گردد که به بیاان سااده  عاطفی به مکان، حس تعلق نسبت به مکان و اویت فردی سبب ایجاد اویت مکان می

راه شاهرداری،  نیاز ماؤثر اساتند. دسترسای باه پیااده      راه شهرداری نوع متغیراا در اویتمند نمودن مکانی امنون پیاده

راه، راه، حس امنیت، رضاایت از کاف ساازی معاابر پیااده     رضایت از روشنایی پیادهاای خدماتی، دسترسی به کاربری

داناد. کاه تماامی ایان     اا و متغراایی استند که عامل دو  را تشکیل مای کافی بودن فضای سبز موجود و ... شاخص

( و 621/4دارند ولی دو شاخص از عامل اول امنون رضاایت از مبلماان شاهری )    6/4عاملی کمتر از  اا بارشاخص

ااای ساو  در   عامل دو ؛ کیفیات مکاان  استند.  6/4( با باری باتتر از 106/4احساس رضایت از عد  آلودگی صوتی )

بودن مکان صندلی اا و فضااای قابال نشساتن    ( دارد از قبیل؛ متناسب6/4متغیر ارتباط باتیی )بیشتر از  0بین متغیراا، 

راه ااای پیااده  (، ذران اوقاات فراغات در کافاه   140/4ااا ) ااا و کافاه  (، قابل تشخیص بودن سار در رساتوران  1۸9/4)

( اسات در صاورتی کاه باار ساایر      619/4اا به نسبت نیاز مرد  )اا و رستوران( و مناسب بودن کافه669/4شهرداری )

در باین عوامال،   اساتند.   6/4داند و در عامل دو  کمتار از  اای سو  را نشان میاای کیفیت مکانگیمتغیراا نسز ویژ

راه از طریاق نشاانه   سمت پیااده ای است از قبیل؛ جذب شهروندان بهمتغیر دارای باراای قابل مالحظه 1عامل چهار  با 

ااای خااص بارای عکاسای در     جاود جاذباه  (، و169/4(، وجود بازار بزرگ رشت در مرکاز شاهر )  ۸40/4و نماداا )

انگیازی از  غیار از متغیار میازان خااطره    ( و به60۸/4اا و کافه با مرد  )(، مناسب بودن کارکنان رستوان121/4محدوده )

پاذیرای  در عامل پنجم با ناا  تعاامالت اجتمااعی متغیار     است.  14۸/4یعنی برابر  6/4محدوده که دارای باری کمتر از 

(، مناسب بودن ایان مکاان بارای    604/4(، موفقیت در جذب جوانان با بار عاملی )1۴1/4یاده راه با بار )جمعیت بودن پ

راه (، برقارای ارتباط دوستانه پایادار در پیااده  611/4(، امکان مراوده و گفتگو در پیاده راه )619/4دیدار جمعی دوستان )

( اسات کاه   6۸1/4راه )فذانگی و تعامالت اجتماعی در پیاده( و تبادل 619/4اای خانوادگی )(، پذیرای جمع-62۴/4)

راه عالمت منفی نشاان داناده جهات مخاالف ایان شااخص باا بقیاه         در متغیر برقراری ارتباط دوستانه پایدار در پیاده



  شمارۀ دو                                             مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             146

 

موفقیات  بادین ترتیاب اسات؛    در عامال پانجم    6/4اای کمتر از اا است و نه مقدار عددی کمتر. سایر مؤلفهشاخص

مناد باه   راه، جذب گروه سنی کودکان، پذیرای گردشگران و توریسات، عالقاه  روه سنی سالمندان توسط پیادهجذب گ

 گفتگو و تعامل در این فضا.
 

 ها برای تحلیل گردشگری فرهنگیعوامل استخراجی، بارعاملی و نام گذاری آن .1 جدول

 شاخص بارعاملی گذاری عواملنام
عنوان 

 عامل

عامل اول: رضایت 

 یتجهیزات فضا از

 شهری

621/4 
 سطل ، ه نیمکت شهری، روشنایی اای چراغ مانند) محدوده این در موجود شهری مبلمان

 .دارند کارایی و استند سالم( زباله اای

ت پیاده
کیفی

راه
 

 .دارید رضایت احساس محدوده این در صوتی آلودگی نبود از 106/4

 .دارید رضایت اوا شدن اریکت درساعات محدوده این روشنایی از 111/4

111/4 
 شما زدن قد  برای محدوده این در (...و اا،سنگفرش موزائیک نوع سازی، کف)معابر پوشش

 .است مناسب

 .استید راضی محدوده این در زباله آوری جمع نحوه و نظم از 169/4

 .دارید یترضا اا جوی و باران آب مانند سطحی اای آب دفع اای زیرساخت از 104/4

عامل دو : رضایت 

اای از عرصه

 بازوجمعی

 .دانید می کافی را (درختان نوع و تعداد اا، پارک) منطقه این در موجود سبز فضای 192/4

 .کنید می امنیت احساس محدوده این در شب در روی پیاده انگا  -119/4

 اید؟ کرده مشااده نکودکا بازی برای فضایی محدوده این در اندازه چه تا -1۴1/4

عامل سو : 

 دسترسی به پیاده راه
 .است راحت برایتان اینجا به دسترسی 11۸/4

عامل اول: فضااای 

مناسب گذران 

 اوقات فراغت

140/4 
 قابل و متمایز سردر و ساختمانی نمای دارای اا فروشگاه و اا شاپ اا،کافی رستوران

 .استند تشخیص

ت
کیفی

 
مکان

های سوم
 

 .آیم می اینجا اای شاپ کافی به فراغت گذران و نشستن برای 669/4

 .آیم می اینجا اای تئاتر و سینمااا به تئاتر و فیلم تماشای برای 114/4

111/4 
 برگزار راه پیاده این در ای کننده سرگر  و جذاب انری فرانگی، رویداداای و اا جشنواره

 .شود می

 اید؟ کرده مشااده خیابانی موسیقی و تئاتر،نمایش باز فضای حدودهم این در میزان چه تا 111/4

 .دید خوبی به را اا مغازه و اا شاپ کافی و اا رستوران داخل فضای توان می بیرون از 111/4

 .آیم می اینجا به اا خوری غذا یا اا رستوران در خوردن غذا برای 101/4

عامل دو : استقرار 

 اامناسب صندلی

 .دارد وجود نشستن برای مناسب و کافی فضای اینجا در 619/4

 .است مناسب نشستن فضااای و اا صندلی قرارگیری مکان 1۸9/4

 .دارد وجود  مکان این در مناسب اای سایبان 161/4

عامل چهار : عبور 

 گذری
 .کنم می عبور گذری شکل به اینجا از -112/4

عامل اول: دلبستگی 

 عاطفی

 است؟ میزان چه شهرداری میدان اویت با شما فردی اویت اشتراکات وجه 1۴۴/4

هویتمندی 

مکان
 

 .است شخصی خاطرات و معانی کننده تداعی برایم (شهرداری راه پیاده) اینجا 611/4
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 شاخص بارعاملی گذاری عواملنام
عنوان 

 عامل

 .است من وجود از بخشی (شهرداری راه پیاده) اینجا کنم می حس ۸49/4

 .دار  دلبستگی (شهرداری راه پیاده) اینجا به عاطفی لحاظ از ۸69/4

 .دار ( شهرداری راه پیاده) اینجا به نسبت خوبی حس 120/4

 .است ارزشمند برایم (شهرداری راه پیاده) اینجا به تعلق ۸06/4

 .کنم می افتخار (شهرداری راه پیاده) مکان این وجود به 691/4

عامل دو : اویت 

 فردی

 .دانم می (رشتی)یک را خود  ۸12/4

 .کند می متمایز دیگران از را من رشت ۸۴6/4

عامل سو : اویت 

 تاریخی پیاده راه
 دارد؟ نقش رشت تاری  و اویت تعریف در حد چه نتا شهرداری میدان 610/4

جذابیت  اول:عامل 

 گردشگری

۸40/4 
 شده ودهمحد این به شما جذب باعث خاص بنااای و شهری اای نشانه وجود میزان چه تا

 است؟

ت
جذابی

 
ی

گردشگر
 

169/4 
 گردشگر یک عنوان به شما جذب در میزان چه تا محدوده این در رشت بزرگ بازار وجود

 است؟ بوده تأثیرگذار

 دارد؟ وجود عکاسی برای خاصی اای جاذبه محدوده این در میزان چه تا 121/4

14۸/4 
 را خاطره این احتمات و است بوده انگیز خاطره ماش برای راه پیاده این از بازدید اندازه چه تا

 کرد؟ خوااید تعریف دیگران برای

60۸/4 
 برخورد آنها اابا فروشگاه اا، رستوران در که کسانی ویژه به مرد  رفتار نحوه از اندازه چه تا

 است؟ بوده مناسب شما با اید داشته

عامل اول: تعامالت 

 اجتماعی

 باشد؟  دوستانه اای  جمع پذیرای توانسته میزان چه تا فضا این 1۴1/4

ت اجتماعی
تعامال

 

 است؟ کرده عمل  موفق سالمندان سنی گروه جذب در میزان چه تا فضا این 1۴1/4

 است؟ کرده عمل  موفق نوجوانان و جوانان سنی گروه درجذب میزان چه تا فضا این 604/4

 باشد؟  اا توریست و گردشگران یرایپذ تواند می میزان چه تا فضا این 16۴/4

 کنید؟ می انتخاب را فضا این دوستانتان با مالقات برای حد چه تا 619/4

 استید؟ شهری فضای این در دیگران با  ..و تعامل گو، و گفت به مند عالقه حد چه تا 160/4

 است؟ آورده وجود به شما برای را دیگران با کردن گفتگو و مراوده امکان فضا این میزان چه تا 611/4

 کنید؟ برقرار پایدار دوستانه ارتباط افراد سایر با اید توانسته مکان این در حد چه تا -62۴/4

 باشد؟  خانوادگی اای جمع پذیرای توانسته میزان چه تا فضا این 619/4

6۸1/4 
 دانش اطالعات، افزایش عثبا مکان این در گردشگران و مرد  بین تعامالت، و فرانگی تبادل

 .است گردیده تجارب و عمومی

 (1۴99مأخذ: )یافته اای پژواش، 

 

دایم تا ببینیم رابطه بین مکاان ااای   یمانجا   ااآنحال که متغیراای نهایی شکل گرفت آزمون امبستگی را برای 

 سو  و تعامالت اجتماعی چگونه است.
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 و تعامل اجتماعیهمبستگی پیرسون بین مکان سوم  .6 جدول
 تعامل اجتماعی شاخص  نام متغیر

 444/4 061/4 سو  مکان

 (1۴99مأخذ: )یافته اای پژواش،  
 

تعامال  -مشااده نتیجه آزمون امبستگی پیرسون در سطح پیاده راه رشت نشان می داد که دو مولفاه )مکاان ساو    

در مکان اای سو  در سطح یک فضا تقویت شاوند  اجتماعی( وابستگی م بتی باام دارند. این بدین معناست که ارچق

می توانند تعامالت اجتماعی بیشتر و بهتری را منجر شوند. این امر بیانگر این واقعیت است کاه مکاان ااای ساو  باه      

زندگی غیر رسمی شهروندان معنا داده، روابط اجتماعی شهروندان را در خار  از زندگی رسامی کااری و خاانوادگی    

مفهو  تعامالت اجتماعی را از برخورداا و روابط سطحی و زودگذر باه پیوناداای اجتمااعی قاوی تار       ترمیم کرده، و

 ارتقا می داند.             

 های سوم و افزایش سطح تعامالت اجتماعی و توسعه گردشگریراه با تاکید بر مکانبازطراحی پیاده. 0. 7. 3

دایم سه مولفه )کیفیت مکان اای ساو ، کیفیات پیااده راه     سو  این پژواش به دنبال این استیم که نشان سؤالدر 

و اویتمندی مکان( می توانند باعث توسعه گردشگری شاوند، و باه دنباال روناق گردشاگری باعاث افازایش ساطح         

تعامالت اجتماعی شوند.  به امین منظور ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی، عوامل و معیاراای این مولفه ااا را خالصاه،   

در پاردازیم.  یما  ااا آنکنیم، سپس با استفاده از تحلیل امبستگی پیرسون به بررسی ارتباط باین  یمی بنددستهتب و مر

)کیفیت مکان اای ساو ، کیفیات پیااده راه و اویتمنادی     این قسمت پس از تحلیل عاملی و خالصه کردن مولفه اای 

 مبستگی پیرسون میسنجیم:مکان( ارتباط آن اا را با مقوله گردشگری از طریق آزمون ا

 

 همبستگی بین متغیرها .2 جدول
 گردشگری شاخص  نام متغیر

 444/4 120/4 اای سو کیفیت مکان

 444/4 116/4 راهکیفیت پیاده

 444/4 06۴/4 اویتمندی مکان

 (1۴99مأخذ: )یافته اای پژواش، 
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 مختلف یها همولف با یگردشگر یهمبستگ .3شکل 

 

نتیجه آزمون امبستگی پیرسون برای ار سه آزمون مقدار قابل قبولی است و نشان می دااد کاه اار ساه ی ایان      

مولفه اا تاثیر قابل توجهی در توسعه و رونق گردشگری پیاده راه دارند. اما از میان این سه مولفه کیفیت پیااده راه تااثیر   

د. این امر بیانگر ایان واقعیات اسات کاه پوشاش معاابر، مبلماان شاهری،         بیشتری را بر جذب و رونق گردشگری دار

زیرساخت اای دفع آب اای زائد، نحوه جمع آوری زباله و میزان فضای سبز و.... برای مارد  و گردشاگران اامیات    

یااده راه  بسیار زیادی دارند و تاثیر فراوانی بر روی انتخاب آن اا می گذارند، پاس بایاد باه کیفیات آن ااا در ساطح پ      

اامیت داد. بعد از کیفیت پیاده راه مولفه مکان سو  بیشترین امبستگی را با گردشگری نشان داد. این نتیجه نشاان مای   

داد که کیفیت مغازه اا، کافی شاپ اا، رستوران اا، سینمااا و... یک پیاده راه از اامیت فراوانی بارای مردمای کاه باه     

واقع این اا مکان اایی استند که مرد  خار  از زندگی کاری و رسامی خاود باه     آن مراجعه می کنند برخوردارند. در

آن مراجعه می کنند و عالوه بر سرگر  شدن به تعامل و گفت و گو با دیگر مرد  می پردازند. امننین ایان مکاان ااا    

ایفاا کنناد امکاان     نقش پررنگی در پر کردن اوقات فراغت مرد  دارند. پس ارچقدر این مکان اا نقاش خاود را بهتار   

و اما مولفه ای کاه کمتارین امبساتگی     مراجعه مرد  به آن فضای عمومی برای استفاده از این مکان اا بیشتر می شود.

را با گردشگری نشان داد مولفه اویتمندی مکان بود. این مولفه این امر را تداعی میکند که ارچقدر یاک مکاان بتواناد    

را برایشان ترسیم کند، بیشتر میتواند آن مرد  را به خود جذب کناد و آن ااا را باه     معانی و خاطرات فرانگی آن مرد 

خود عالقه مند کند. کمتر بودن میزان امبستگی این مولفه نشان دانده بی اامیت بودن آن نیست، زیارا مارد  شادیدا    

 به مکان اایی که فرانگشان را نشان می داد عالقه مندند.
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 راه دهایپ ضعف نقاط .8 جدول
 نقاط ضعف پیاده راه

 کیفیت پیاده راه

 مرد  از دسترسی به کاربری اای خدماتی رضایت زیادی ندارند.  -1

 روشنایی محدوده در شب نسبتا ضعیف است. -2

 آلودگی صوتی محدوده زیاد است. -۴

 زیرساخت اای دفع آب اای سطحی مانند آب باران و جوی اا ضعیف است. -0

 رای بازی کودکان وجود ندارد.فضای مناسبی ب -1

کیفیت مکان اای 

 سو 

 مرد  از میزان رستوران اا و غذاخوری اای موجود در محدوده راضی نیستند. -1

 مرد  از میزان کافی شاپ اای موجود در محدوده راضی نیستند. -2

 مرد  از میزان سینمااا و تئاتراای موجود در محدوده راضی نیستند. -۴

 ش اا و موسیقی اای خیابانی جاذب جمعیتفقدان نمای -0

 نبود سایبان اای مناسب در محدوده -1

 با توجه به پاس  اای مرد  این مکان از لحاظ اویت و ایجاد این حس در مرد  بسیار خوب عمل کرده است. اویتمندی مکان

 (1۴99مأخذ: )یافته اای پژواش، 

 

عه گردشاگری حاال میخاواایم باا اساتفاده از امبساتگی       پس از مشخص شدن تاثیر مولفه اای ماذکور بار توسا   

پیرسون میزان وابستگی گردشگری و تعامل اجتماعی را بسنجیم. در واقع میخواایم ببینیم کاه روناق گردشاگری چاه     

 تاثیری را بر تعامالت اجتماعی بین مرد  می گذارد:

 

 یاجتماع تعامالت و یگردشگر یهمبستگ .0 جدول
 گردشگری متغیرها

 444/4 11۸/4 مل اجتماعیتعا

 .(1۴99مأخذ: )یافته اای پژواش، 
 

نتیجه این تست نشان دانده امبستگی بااتی میاان گردشاگری و تعامال اجتمااعی مای باشاد. یعنای ارچقادر          

گردشگری در یک مکان توسعه پیدا کند امکان ایجاد تعامل اجتماعی میان مرد  بیشتر می شاود. ایان تعامال اجتمااعی     

ود که مرد  مختلف با فرانگ اا و زبان اای مختلف در کنار ام قرار گیرند و با فرانگ و انار اام آشانا    باعث می ش

شوند. این مقوله عالوه بر بات بردن ارزش اای اجتماعی پیاده راه باعث بوجاود آوردن جاذابیت ااایی مای شاود کاه       

جدا می کند، کاه ارزش ااای اکولاوژیکی فراوانای      مرد  را به سمت استفاده از پیاده راه می کشاند و از زندگی ماشینی

 برای شهر نیز دارد.
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 بحث .0

بستگی م بت بین مولفه اای کیفیت مکان سو  و تعامل اجتماعی، حکایت از این مساله دارد که ارچاه کیفیات   ام

تعاامالت  مکان اای سو  ارتقاء یابد، حضور جمعیت در این فضااا افازایش مای یاباد. لاذا منجار باه شاکل گیاری         

اجتماعی گسترده تر می گردد. به عبارتی چناننه کاربری اای جاذب )رساتوران ااا، کاافی شااپ ااا و ...( در مکاان       

د و جشنواره اا، رویداداا و فعالیت اای فرانگی، اناری و سارگر  کنناده در ایان     ناای سو  در نظر گرفته شده باش

د جایگاه خاود را در فضاااای شاهری    نباز و موسیقی خیابانی بتوانفضااا به وقوع بپیوندند و نمایش و تئاتر در فضای 

د و طراحی جداره اای مکان اای سو  به گونه ای باشد که ارتباط تنگاتناگ کااربران درون کاافی شااپ ااا و      نبازیاب

اشاته  رستوران اا و ... با حاضران در فضااای عمومی حف  گردد )دید از بیرون به درون کاربری اای مذکور وجاود د 

مای  این مکان ااا  باشد( و مبلمان )سایبان و ...( در خور مکان اای سو  و مطابق با اصول طراحی شهری ایجاد گردد، 

تمایال باه حضاور و اساتفاده از فضاااا را در      چنین اقداماتی  . درواقعدند پاسخگوی نیاز روحی و روانی مرد  باشنتوان

د و تاداو  اساتفاده از آن   نا باعث حضور مجادد افاراد در آن فضاااا گرد    دند. به گونه ای که می تواننانگیزمی بر مرد 

مکان اا حاصل شود. چنین حضور گسترده ای می تواند روابط میان مرد  را مستحکم تر نماوده و تعاامالت میاان آن    

ان اا را افزایش داد. در واقع چناننه بستری مناسب برای تعاامالت اجتمااعی وجاود داشاته باشاد، بای شاک کااربر        

بستر فراام شده را پیدا می کنند. چرا که انسان اا خالیقی اجتمااعی اساتند و تعامال باا     ، تمایل به حضور در بسیاری

( نیز، در پژواش خاویش بیاان   2410دیگران جزء نیازاای اساسی آن اا تلقی می شود. پیرو بحث مطرح شده، آدامز )

اعی ضروری است. لاذا بارای پاسا  گاویی باه ایان نیااز        می دارد که زیرساخت کالبدی جهت تسهیل تعامالت اجتم

اساسی، طراحی فضااای شهری مطابق با اصول طراحی مکان اای سو ، از جملاه مسائولیت ااای خطیار طراحاان و      

 برنامه ریزان شهری می باشد.  

ی ااای طراحای فضاااا   رایافات »( باا عناوان   1۴9۸پور و امکااران ) اای پژواش حاضر با پژواش سیاوشیافته

اای پژواش حاضر باا اساتفاده   مطابقت دارد. یافته« اای مکان سو شده از ویژگیپذیری شهری برگرفتهعمومی اجتماع

مکاان ساو  در ساطحی از    کیفیات  داد کاه ارچقادر   از ضریب امبستگی بین مکان سو  و تعامل اجتماعی نشان می

داناد و  اا به زندگی غیررسمی شهروندان معناا مای  کانفضا ارتقاء یابد، تعامالت اجتماعی تقویت می گردد. این نوع م

پاور و  گیارد. در پاژواش سایاوش   روابط اجتماعی شهروندان در خاار  از زنادگی رسامی و خاانوادگی شاکل مای      

بیاان شاد و از مکاان ساو        ااای گرداماایی غیررسامی   کمبود مکانحلی برای رفع عنوان راه مکان سو  بهامکاران، 

)دارای خاود  ااای مخاتص باه   عمومی در شهراا یاد شد که با ویژگای  ییااای گردامترین محیطعنوان یکی از مهمبه

تعامالت افراد باا یکادیگر    ء، دارای پتانسیل ارتقا(پذیر بودن، در دسترسرسمی بودنغیر کنندگی افراد، امسطحقابلیت 

 .و جامعه است و بر زندگی اجتماعی شهروندان تأثیر گذاشته است
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پژواش حاضر بیان داشت که ام بساتگی م بتای باین کیفیات مکاان ااای ساو ، کیفیات پیااده راه و           یافته اای

اویتمندی مکان با جذابیت گردشگری وجود دارد. در واقع طراحی اصاولی مکاان ااای ساو  و پیااده راه، منجار باه        

کنناد. چنانناه مکاانی     پیادا مای   ر آن ااا جذابیت فضااای شهری می شود. لذا گردشگران بیشتری تمایل به حضور د

این فضااا به دلیل فرانگ، تاری ، معماری و ... غنای  خصایص متمایزی داشته باشد، اویت منحصر به فردی می یابد. 

مای شاوند.   و معناادار  خود به طور ناخودآگاه برای افرادی که یک بار سابقه حضور در آن اا را یافته اند، خاطره سااز  

در آن اا افزایش می یابد چرا که عناصر و کاربری ااایی کاه بارای مارد  خااطره سااز       لذا احتمال حضور مجدد افراد 

بوده اند، ام چنان در این فضااا به حیات خویش ادامه می داناد و آدمای باه جهات بهاره منادی مجادد از فضاا و         

حضور نیافتاه اناد، باه    یادآوری خاطرات، انگیزه حضور در آن مکان را پیدا می کند. افرادی که تاکنون در ای ن فضااا 

 واسطه تبلیغات گردشگری خوااان تجربه فضااای مذکور استند.  

آب ااای  در مجموع می توان چنین بیان داشت که فراام ساازی زیرسااخت ااا و خادمات اولیاه )جماع آوری       

سایر  ...( از اقدامات اساسی جهت اشتیاق مرد  به حضاور در فضاااسات کاه در ایان م     سطحی، نورپردازی مناسب و

در کناار  و جایدای مناسب کاربری اا و فعالیت اا می تواند به عنوان مکمل عامل فاوق ایفاای نقاش نمایاد و      توزیع

منجر به افزایش حضور مرد  در فضاااا گردناد. کلیات حاصال از مجماوع دو عامال فاوق )فاراام ساازی          یکدیگر 

حی جداره اا( می تواند منجر به خلاق ااویتی   مناسب کاربری اا و فعالیت اا و طرا توزیعزیرساخت اا و خدمات و 

منحصر به فرد شود و احساس دلبستگی در افراد را برانگیزد و منجر به حضور متاداو  مارد  گاردد. اماان طاور کاه       

 اویات  تارویج  و ارائاه  درگیار  فعاتنه گردشگر، جذب منظور به گردشگری ( بیان داشتند، مشاغل2411وانگ و چن )

ارچقادر میازان   م بت گردشگری و تعامالت اجتمااعی نیاز باه ایان مسااله اشااره دارد کاه         امبستگی .استند مکان

چنانناه حضاور   یاباد. در واقاع   گردشگری در یک مکان توسعه یابد، تعامالت اجتماعی در بین مرد  نیز افازایش مای  

تجاارب یاک دیگار    گرشگران در فضااای شهری افزایش یابد، امکان آشانایی و تباادتت فرانگای و بهاره منادی از      

دیگار آشانا شاوند. ایان     گیرند و با فرانگ و انر یکاای مختلف در کنار ام قرار میمرد  با فرانگحاصل می شود. 

شاود و تاا   گردد باه اماین منظاور موجاب مای     راه فرانگی شهر رشت میاای اجتماعی پیادهامر موجب ارتقاء ارزش

( نیز در پژواش خاویش بیاان   2416یوسبیو، کارنیرو و کالدیرا )گیرند. حدودی مرد  از زندگی مبتنی بر اتومبیل فاصله 

   داشتند که فعالیت اای گردشگری تاثیر م بتی بر تعامالت اجتماعی دارند.

  گیرینتیجه .1

نقاش مهمای در زناده کاردن حیااط       تاریخی و فرانگی خوداای راه فرانگی شهر رشت با دارا بودن پتانسیلپیاده

ی اتفاقاات غیررسامی زنادگی و    عناوان اساته  اای مکان سو  نقش مهمای باه  دارد و دارا بودن ویژگیاجتماعی شهر 

امننین این پیاده راه می تواند باه افازایش   اا و اقشار گوناگون اجتماع دارد. فضایی برای تعامالت اجتماعی میان گروه

طاور کاه   اماان در میان آنها بپردازد.  "بودن در آنجا"خاطره انگیزی و وفاداری گردشگران  از طریق ایجاد حس خوب 



  11۴                 ...                      یدر توسعه گردشگر یسو  شهر یاانقش مکان یبررس                           سال نهم            

 

رونق گردشگری و تعامات اجتماعی به کیفیت مکان ااای ساو  وابساته اسات. امنناین       نتایج تحقیق نشان می داد

   تاثیر معناداری دارد.گردشگری توسعه کیفیت پیاده راه و اویتمندی مکان نیز بر تعامالت اجتماعی و 

نتاایج   )ساوال اول پاژواش(   رشت فرانگی راه پیاده محدوده در اجتماعی تتعامال کیفیت و سطح در خصوص 

 ترااا  جاوان  از بهتر تر مسن افراد کهنشان داد ( جنسیت و تحصیالت سطح سن،) متغیر چهارتحلیل اا در خصوص  

 برقاراری  و تعامال  هب تر راحت راه پیاده این محیط در مردان کنند، برقرار ارتباط دیگران با محیط این در که اند توانسته

 میاان  در میازان  کمتارین  و( تار  پاایین  و دیپلم فوق)گروه میان در محیط در تعامل میزان بیشترین و پردازند می ارتباط

 ارتبااط )مولفاه  ساه  که داد می نشان فضا در اجتماعی تعامل اای مولفه بررسی امننین. است( باتتر و لیسانس)گروه

 حاد  از تار  پاایین  میاانگینی ( گاو  و گفات  و مراوده برای فرصت -خانوادگی اای جمع از میزبانی -دیگران با دوستانه

 دارای خاود  ااای  جنباه  از برخی در رشت راه پیاده که گرفت نتیجه توانمی شدهگفته مطالب به توجه با. دارند متوسط

 .کند فراام اقشار ی امه یبررا  و ابعاد امه در را اجتماعی تعامالت ایجاد امکان نتوانسته که باشد می اایی ضعف

 آزماون  نتاایج  )ساوال دو (  راه پیااده  فضاای  در اجتمااعی  تعاامالت  ایجاد در سو  اای مکان نقش در خصوص

 مای در نتیجاه   .دارناد  باام م بتی وابستگی( اجتماعی تعامل-سو  مکان) مولفه دو که داد می نشان پیرسون امبستگی

 اصاالح  بارای  صاادقانه  افاراد  کاه  ااسات  انساان  اجتمااعی  نیازااای  عرف برای فضایی سو  اای مکان که گفت توان

افازایش    ساو   ااای  مکاان  اای ویژگی از دیگر یکی. کنند می کمک دیگران بهبود برای و کرده گو و گفت یکدیگر

 ایجااد  بارای  ااایی  عرصه عنوان به سو  اای مکان شود می باعث که ااست ویژگی امینو  است نشاط و سرزندگی

 .باشند داشته بارزی و مهم نقش اجتماعی تعامالت

 اجتمااعی  تعاامالت  سطح در راستای افزایش سو  اای مکان بر تاکید با راه پیاده بازطراحی گیچگوندر خصوص 

 باا ( مکاان  اویتمنادی  و ساو   ااای  مکاان  راه، پیااده  کیفیات ) متغیار  ساه  اای مولفه باید گفت گردشگری توسعه و

عالوه بر این تعامال اجتمااعی   . شود می گردشگری توسعه و رونق باعث اا آن بهبود و دارند م بتی ارتباط گردشگری

نیز تاثیر زیادی بر توسعه گردشگری خوااد داشت. در مجموع ایجاد ارتباط با افراد جامعه میزباان و یاادگیری فراناگ    

 است.و آداب اجتماعی ایشان یکی از انگیزه اای مهم گردشگران در سبک اای نوین گردشگری 

تعامال   جااد یکناد امکاان ا  دایمکاان توساعه پ   کیا در  یارچقادر گردشاگر   نشان می دادپژواش حاضر  نتایج 

تعاامالت   شیبار جاذب گردشاگر و افازا     راهادهیا پ یتمناد یاو گار ید ی. و از ساو شودیم شتریمرد  ب انیم یاجتماع

کننده اقشار مختلاف مارد    جذب تواندیممکان  کی یو فرانگ غن یشهر تیدارد. درواقع او یم بت ریتاث زین یاجتماع

در عین حال یکی از موثر ترین رااکاراای ارتقاء اویت مکاان و تعامال اجتمااعی توساعه مکاان       مکان باشد. کیبه 

 ااایی گاا   فضاا  ایان  بیشاتر  ارچاه  بهباود  جهت در زیر رااکاراای یارائه با توانمی بنابرایناای سو  شهری است. 

 برداشت: موثر

 خیابانی موسیقی و نمایش برگزاری برای راه پیاده از مناسبی محدوده تعیین -

 راه پیاده در برنامه اجرای برای اا آن از دعوت و موسیقی و نمایش استعداد با و جوان اای گروه کشف -
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 سایه ایجاد و اوا تطیف به کمک برای محدوده در موجود درختان و سبز فضای تقویت -

 گردشگران راحتی برای راه پیاده اای نیمکت از برخی روی بر ابجذ اای سایبان ایجاد -

 محدوده در مناسب خدماتی اای کاربری جانمایی -

 صوتی اای آلودگی کااش و جذب برای سبز اای دیواره تقویت -

 پایین سنین مناسب و کوچک اای بازی استقرار برای ای محدوده تعیین -

 فضااای بردن بین از مناسب، نورپردازی: مانند شود می بانوان در یتامن حس ایجاد باعث که مواردی تقویت -

 فضاااای  باردن  باین  از مناسب، نورپردازی: مانند شود می بانوان در امنیت حس ایجاد باعث که مواردی تقویت -
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