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ABSTRACT 

 

Objective: At present, Kermanshah, as the largest Kurdish city in Iran and the center of the 

province, has failed to realize vibrant urban spaces. Of course, Nobahar Street is one of the few 

spaces in this city that is considered somewhat lively. The present study aims to analyze the 

vitality of this street. 

Methods: This study is analytical-interpretive. At first, vitality indices were extracted from 

valid researches and were arranged in the form of a questionnaire. The validity of the questions 

has been confirmed by receiving the opinion of experts and the reliability by calculating 

Cronbach's alpha (0.806). The statistical population includes all citizens of Kermanshah who 

have visited Nobahar Street for commercial and entertainment. The sample size was based on 

Cochran's formula of 384 items, which is approximately 400. The sampling method is simple 

random. Data analysis was performed using factor analysis and linear multivariate regression 

model. 

Results: Findings show that 38 indicators represent the vitality of an urban shopping street that 

are categorized in 8 factors including "Walkability", "Space to Stay", "Invigorating", "Shopping 

Convenience", "Accessibility", "Inclusiveness", "Flexibility" and "Memorable". Meanwhile, 

the two factors of Walkability and Space to Stay have the greatest impact on people's 

satisfaction with the vitality of a commercial street. 

Conclusion: In the case of Nobahar Street, it was observed that although this street has a good 

vitality, dissatisfaction is evident in two factors: "Accessibility" and "Inclusiveness  " . 

Therefore, strategies in this regard are presented. 
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 های تجاری شهری، نمونه مطالعه: بلوار نوبهار شهر کرمانشاهتحلیلی بر سرزندگی خیابان
 

 1وb حقیحمدرضا م ، aاحسان حیدرزاده

 
a  رانیا ،بوشهر ،خلیج فارسدانشگاه دانشکده هنر و معماری، ، شهرسازیاستادیار. 
b رانیا ،کرمانشاه ،رازی دانشگاهدانشکده فنی و مهندسی،  ،استادیار شهرسازی. 
 

  چکیده

، در تحقق فضاهای شهر کرمانشاه به عنوان بزرگترین شهر کُردنشین کشور و مرکز استان در حال حاضرتبیین موضوع: 

جوش وشهر است که به سبب حضور پُر جنبشهری سرزنده ناموفق عمل نموده است. البته خیابان نوبهار جزو معدود فضاهای این 
پژوهش حاضر تالش دارد با تحلیل وضعیت این خیابان، ضمن ارائه راهبردهایی  لذاشود. می قلمدادمردم، تا حدودی سرزنده 

 ، راه را برای ارتقای سرزندگی سایر فضاهای شهری کرمانشاه، روشن و هموار نماید. آنپیشنهادی برای 

و خارجی استخراج های معتبر داخلی های سرزندگی از پژوهشلذا ابتدا شاخص تفسیری است.-تحلیلیپژوهش حاضر  روش:

کارشناسان و پایایی با محاسبه آلفای االت با دریافت نظر اند. روایی سؤای تنظیم شدهاالت پرسشنامهشده و به صورت سؤ
برای خرید یا که یید قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان کرمانشاهی است ( مورد بررسی و تأ806/0کرونباخ )

در  400مورد بوده است که به تقریب  384اند. حجم نمونه نیز بر مبنای فرمول کوکران تفریح به خیابان نوبهار مراجعه داشته
افزار ها در نرمگیری به صورت تصادفی ساده صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل دادهنظر گرفته شده است. همچنین نمونه

SPSS انجام گرفته است.های تحلیل عاملی و رگرسیون چندمتغیره خطی و به کمک مدل 

سرزندگی یک خیابان تجاری شهری هستند که در قالب شاخص، نمایانگر  38دهد حدود های پژوهش نشان مییافته ها:یافته

، «شمولیهمه»، «پذیریدسترس»، «راحتی خرید»، «بخشینشاط»، «فضایی برای ماندن»، «مداریپیاده»عامل شامل  8
ثیر ین تأمداری و فضایی برای ماندن بیشترشوند. در این میان، دو عامل پیادهبندی میدسته« انگیزیخاطره»و « پذیریانعطاف»

 ریزان و طراحان شهری قرار گیرد.را بر جلب رضایت مردم از سرزندگی یک خیابان تجاری دارند که باید مورد توجه برنامه

کنندگان در دو اگرچه خیابان نوبهار در شهر کرمانشاه از سرزندگی نسبتا مطلوبی برخوردار است اما نارضایتی مراجعه :نتایج

رو، در انتهای مقاله، راهبردهایی برای ارتقاء این دو عامل ارائه مشهود است. از همین« شمولیمهه»و « پذیریدسترس»عامل 
 شده است.

 سرزندگی شهری، فضای شهری، خیابان سرزنده، کیفیت محیطی، شهر کرمانشاه. :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ریزان شهری بوده است، تا در های اصلی برنامهفضاهای عمومی از زمان آگورای یونانی و فروم رومی یکی از دغدغه
ریزی به جای توجه به نیازها و انتظارات عابران پیاده، بیشتر به خودروها معطوف گردید. در دوره مدرنیسم که توجه برنامه

ها به و سرزندگی در بسیاری زمینه موجود در شهرهای قدیمی را از دست دادههای قبلی نتیجه شهرها بسیاری از کیفیت
 عامل بههمین مساله سبب گردید امروزه (. Jalaladdini & Oktay, 2012: 664-665) دست فراموشی سپرده شد

 بالفاصله که تاس توقعاتی و انتظارات سبب به امر این .شود ویژه توجه شناختیجامعه عوامل دیگر به نسبت سرزندگی

 که افراد توقعاتی ترینبرجسته از یکی واقع، در گیرد.می شکل شهروندان اذهان در شهری فضای نام از مطرح شدن بعد

شود )ذاکر حقیقی، می معنا شهری سرزندگی مفهوم قالب در که فضاهاست آن نشاط و پویایی دارند، شهری فضاهای از
 اجتماعی، هایآسیب و شهرنشینی روند توسعه با که شهرهاست اساسی نیازهای از یکی سرزندگیتوان گفت می(. 5: 1398

اگر ساکنان شهری خودشان را در یک شهر سرزنده  .(106: 1397پور و همکاران، شود )قربانمی بیشتر روزبهروز آن اهمیت
دی برای دستیابی به کیفیت زندگی ها از مکان ارزشمند است. در واقع، سرزندگی شهری یک عنصر کلیبیابند، برداشت آن

 (.Nogueira Lopes & Camanho, 2013: 753) شهری است
گرا، شهری فشرده، رشد خالق شهری و شهرنشینی مردم درک سرزندگی شهری برای نظارت بر سالمت شهری، توسعه

بویژه برای کالنشهرها که ذهنیت مردم نسبت به فضاهای  لهاین مسأتوجه به  (.Fang et al., 2021: 2) ضروری است
له سبب شد تا در پژوهش ت دوچندان برخوردار است. همین مسأمرج است از اهمیوری، شلوغی، ترافیک، آلودگی و هرجشه

کرمانشاه تفریحی شهر کرمانشاه پرداخته شود. اگرچه شهر -های تجاریحاضر به تحلیل و ارزیابی سرزندگی یکی از خیابان
به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور از سبقه تاریخی و فرهنگی باالیی برخوردار است اما فضاهای شهری مناسبی در آن 

افزایش  تواند بهرسد ارتقای کمی و کیفی سرزندگی فضاهای شهری در کرمانشاه میرو، به نظر میاز همین شود.دیده نمی
توان از جمله خیابان نوبهار را می گردد. در این میان،منجر و آرامش عابران پیاده تعامالت جمعی، ارتقای احساس امنیت 

معدود فضاهای شهری باکیفیت در شهر کرمانشاه دانست که پژوهش حاضر تالش دارد وضعیت سرزندگی آن را مورد 
ید و مسیر را برای ارائه راهبردهای های آن را مشخص نماتواند کاستیارزیابی سرزندگی خیابان نوبهار میارزیابی قرار دهد. 

حرکت به سمت ارتقای سرزندگی خیابان نوبهار )به مثابه یک فضای شهری( نه تنها احساس بهتری مناسب هموار سازد. 
های تجاری کننده، رونق فعالیتهای مختلف مراجعهبخشد بلکه به جذب بیشتر مردم، افزایش تنوع طیفبه عابران پیاده می

 های اقتصادی و تفریحی مکمل خواهد انجامید.فعالیتو توسعه 
موجب  این خیابانموفقیت ارتقای سرزندگی خیابان نوبهار را نباید تنها در قالب یک پروژه موضعی تصور نمود بلکه 

های نفعان را برای سازماندهی اقدامات مشابه در دیگر خیابانگیری جریانی خواهد شد که مردم، مسئولین و سایر ذیشکل
اهمیت جلوه دادن موضوع ارتقاء سرزندگی خیابان نوبهار و عدم تدوین توجهی و کم، بیدر مقابلکند. شهر ترغیب می

 اب نگرانه برای آن، موجب خواهد شد به مرور برخی کیفیات خیابان افول پیدا کند و در نهایتای منسجم و آیندهبرنامه
های پیشین خود را و کاهش احساس امنیت عابران، ارزش جنسیتی شدنتک کاهش حضور و ماندگاری مردم در این فضا،

 نیز از دست بدهد.
 االت پژوهش حاضر عبارتند از:مهمترین سؤبر این اساس، 

 های شهری چه هستند؟های ارزیابی و تحلیل سرزندگی خیابانشاخص -
 اند؟ثیر را بر سرزندگی خیابان نوبهار داشتهکدام عوامل بیشترین تأ -
 شوند؟نقاط ضعف خیابان نوبهار از نظر سرزندگی چه هستند و چه راهبردهایی برای ارتقاء سرزندگی آن پیشنهاد می -
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 پیشینۀ نظری 

 و وجوشجنب از متاثر که انسان در خاطر اطمینان و لذت از احساسیتوان آن را مفهوم سرزندگی شهری که می
پیشنهاد « مرگ و زندگی شهرهای آمریکایی»کرد، توسط جین جیکوبز در کتاب معرفی ( 48: 1398است )پاکزاد،  فعالیت

شد و غالباً به عنوان قدرت و انرژی پنهان درون یک شهر و همچنین به عنوان هدف طراحی شهری خوب، در نظر گرفته 
ک دیدگاه به عنوان یک هدف اصلی طراحی شهری، ارتقای سرزندگی شهری از ی (.Liu et al, 2019: 1) شودمی

های طراحانه بحث شده است. در این مباحثات، قابلیت دسترسی خیابان، تراکم و شناسانه در بسیاری از تئوریریخت
اند. ای به عنوان زیربناهای مهم کالبدی سرزندگی شهری برجسته شدهها، به طرز گستردهساختمانو تنوع شناسی گونه

هم به قابلیت دسترسی خیابان و هم به تراکم ساختمانی « مرکز متراکم مردمت»تحت عنوان  1961دیدگاه جیکوبز در سال 
بهبود قابلیت دسترسی و ایجاد فضا  بهشوند که های کوچک موجب ایجاد یک قلمرو عمومی نفوذپذیر میدارد. بلوک اشاره

متفاوت، بازتاب ترکیب عملکردی های با قدمت و کیفیت . اختالط کاربری و ساختمانانجامدمیها برای تعامالت و فعالیت
به عنوان یک محرک زندگی شهری « شدت توسعه»بر اهمیت  1998های خیابانی هستند. مونتگمری در سال در بلوک

های شهری و نفوذپذیری در مطالعاتش، بیان سرزنده تأکید دارد. وی با برجسته کردن قابلیت انطباق، مقیاس انسانی، بلوک
شوند. اصول های خیابانی میها و فعالیتی بلوکی و یا خطی، منجر به ایجاد تعامل بین ساختمانهاشناسیکرد که گونه

دیگر او در ارتباط با ریزدانگی، ارتباط با خیابان و اختالط کاربری نیز به اهمیت قابلیت دسترسی و تنوع عملکردی اشاره 
در مورد کپنهاگ  اتشی قابلیت دسترسی و تراکم در مطالعنیز به سطوح باال 1971ل در سال گِیان دارند. به همین ترتیب 

مدار، های پیادهشود که اصولی چون خیاباناشاره کرد. پیشنهادات مشابهی نیز در خطوط راهنمای نوشهرگرایی مشاهده می
 (.Ye et al, 2018: 3) سازدتراکم مناسب و اختالط کاربری را برجسته می

های پیاده(، در اوقات گوناگون روز و شب اشاره افراد داخل و اطراف خیابان )جریانتوان گفت سرزندگی به شمار می
ها در طول سال، وجود یک زندگی خیابانی فعال و به طور کلی میزانی که دارد. همچنین شمار رخدادهای فرهنگی و جشن

پیوندند، هایی که در خیابان به وقوع میتریزی رخدادها و فعالیتوان با برنامهیک مکان احساس زنده بودن دارد. قطعاً می
تواند در جایی حاصل شود که تنوع در اوقاتی از روز به ایجاد سرزندگی پرداخت، اگر چه در درازمدت سرزندگی شهری می

سه بعد اصلی  (.Montgomery, 1998: 97-98)ای از کاربری زمین اولیه و فعالیت )اقتصادی بزرگ( وجود دارد پیچیده
های در مدلسازی سرزندگی شهری نقش دارند که در تعامل با هم هستند. این سه بعد عبارتند از محیط ساخته شده، فعالیت

ها، وجود ها عبارتند از تنوع در سن و کیفیت ساختمانمحیط. در ارتباط با محیط ساخته شده شاخص-انسانی، تعامل انسان
های متراکم و عبارتند از سکونتگاهها شاخصهای انسانی فعالیتدر ارتباط با ، تالط کاربریاخ و های با سایز کوچکبلوک

ها و دسترسی به شبکه عبارتند از دسترسی به زیرساختها شاخصمحیط -تعامل انسانو در بعد  عملکردهای متنوع
 (. Yue et al, 2019: 4) نقلیوحمل

است که با چشمان ناظری که امنیت  روپیاده از استفاده پیچیدگی آن ماهیت شهری سرزنده، محیط یک ساختن برای
شود. اگر چه مطالعات قبلی در مورد سرزندگی شهری، تعدادی از کنند، مراقبت میها و آزادی شهر را تأمین میخیابان

ابلیت دسترسی به گیرند. به عنوان مثال سیاست جلوگیری از پارک خودرو، قعوامل کالبدی و اجتماعی را در نظر می
مداری اجتماعی، پیاده و رفاهی شناختی،زیبایی نقل، محرومیت اجتماعی اقتصادی محله، تعاملوها و حملفروشیخرده

اند. این واقعیات توجه بیشتری را شهرها، محیط مصنوع و محیط طبیعی، عوامل اصلی هستند که مورد بررسی قرار گرفته
 مردم مداوم ها، حضوردیدگاه این به توجه (. باKang et al, 2020: 3دارند )معطوف میهای ساخته شده به تنوع محیط

 کالبدی رایج مانند موارد از برخی با رویپیاده هایمحیط کند. بیشترمی تسهیل را اجتماعی تعامل روهاپیاده و هاخیابان در
 نظر به که کالبدی مهم هایویژگی از دیگر شوند. یکیمی مشخص فشردگی و امنیت دسترسی، قابلیت جایی،جابه قابلیت
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 الیه چند حضور و پیاده عابر هایشبکه و سرزندگی شهری دارد، پیکربندی رویپیاده قابلیت در زیادی تأثیر رسدمی
عوامل تأثیرگذار بر سرزندگی اساساً شامل تراکم جمعیتی،  (.Geraldine et al, 2018: 1)هوا است  گردش هایسیستم

-های با قدمت و الگوهای متفاوت، دسترستراکم ساختمانی، تراکم عملکردی، اختالط کاربری زمین، فضای باز، معماری

 (.Zhang et al, 2020: 5) است هاپیوستگی خیابان و مداریپذیری، پیاده
هایی ایجاد شد در پاسخ به گرایش پسامدرنغربی در دوران  پردازاننظریه سوی از سرزندگی موضوع به گسترده توجه

گیری سرزندگی بیانگر آن است که جهتموضوع نمود. مروری بر ادبیات که تعامالت اجتماعی را نفی و شهروند را منزوی می
تمام ساعات و برخوردار از فعالیت مطرح شدن مفهوم فضای سرزنده برای  -1رود: نظریات فوق به سمت موارد زیر می

ساعته در ادبیات شهری  24روزی، شهرها را به سمت زندگی شبانه سوق داده است و مفاهیمی چون شهر ممتد شبانه
آید و جایگاه جدیدی باز کرده است. این در حالی است که در فرهنگ سنتی فضا و زندگی شبانه هنوز مذموم به شمار می

خورد. های امنیتی مربوط به این موضوع، نوعی مقابله برای ترویج این سبک زندگی به چشم میدغهبا در نظر داشتن دغ
ها یکی از عوامل سرزندگی فضای شهری هستند، مطرح شدن مفاهیمی چون فضاهای دوستدار از آنجایی که انسان -2

تنوع  -3 ه منظور سرزنده نمودن آن است.جنسیتی و حضور هر چه بیشتر زنان در فضا بزنان، خواستار دوری از نگاه تک
مثالً سرزندگی  شهری و ابعاد گوناگون مطالعات شهری، بیشتر شده است. مسائل های مختلفاستفاده از سرزندگی در حوزه

تأکید به ماهیت خاص هر فضا به منظور سرزنده نمودن آن و تزریق میزان سرزندگی  -4فرهنگی یکی از این ابعاد است. 
 یک با محلی فضای یک هایرا ایجاد نموده است. مثالً تفاوت «سرزندگی برای فضاهای مختلف»بندی وعی طبقهالزم، ن

احساس  مخل که است مطلوب حدی تا سرزندگی محلی فضای یک در .شود رسمیت شناخته به باید شهری فضای
بود. این  آن به کافی توجه و سرزندگی و آرامش میان دیالکتیک باید مراقب مکان هر در .نشود دنجی و آرامش امنیت،

 کرد.ها بحث میدر حالی است که نظریات پیشین سرزندگی فضاها را به طور کلی و فارغ از معنای خاص آن

 انواع سرزندگی

 بندی نمود:توان به شرح زیر دستهبا مروری بر متون اسنادی، انواع سرزندگی مرتبط با مطالعات شهری را می
 دفع صوت، و هوا آلودگی نظیر متغیرهایی با که اکولوژیکی پایداری اول گیرد؛در برمی را جنبه دو :محیطی سرزندگی

 متغیرهایی که است های طراحانهجنبه جنبه دوم، و شودمی سنجیده سبز فضاهای و ترافیکی شلوغی فاضالب، و زائد مواد

امنیت و دوستانه بودن  و روشنایی شهر، مختلف هایبخش ارتباط و اتصال معمارانه، تمایز مکان، حس خوانایی، مانند
شناسانه و های سرزندگی محیطی عبارتند از مالحظات زیباییبرخی از مؤلفه (.Landry, 2000) شودمحیط را شامل می

 (.25: 1399)فیضی و بصیری،  اهمیت به محیط کالبدی
 تحت منطقه یک در مردم زندگی استانداردهای و خالص درآمد اشتغال، سطوح متغیرهای با :اقتصادی سرزندگی

 ,Landryگیرد )می قرار ارزیابی مورد دارایی و زمین ارزش ها وفروشیخرده عملکرد گردشگران، سالیانه شمار بررسی،

های سرزندگی اقتصادی عبارتند از نزدیکی به محل کار و دسترسی به خدمات مورد نیاز خانواده برخی از مؤلفه (.2000
باشد و ی اقتصادی یک منطقه پایدار می(. سرزندگی اقتصادی به معنای آن است که توسعه25: 1399)فیضی و بصیری، 

هایی چون مزیت اقتصادی، منابع انسانی، قوانین دولتی، کیفیت زندگی ساکنین، نوآوری باثبات است و با شاخص یک توسعه
 (.Wu, 2020: 219-220)تباط است در فناوری، باز بودن به جهان خارج و ... در ار

 شود.می سنجیده اجتماعی ارتباطات ماهیت و اجتماعی تعامالت و هافعالیت سطوح متغیرهای با :اجتماعی سرزندگی

 غرور و جمعی اجتماعی، روحیۀ هایالیه میان پویایی و خوب ارتباطات قوی، اجتماعی محرومیت، پیوستگی سطوح پایین

های سرزندگی اجتماعی عبارتند از سالمت مؤلفه (.Landry, 2000)های سرزندگی اجتماعی هستند مدنی، از دیگر شاخص
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: 1399جایی و طراحی برای همه سنین )فیضی و بصیری، جسمی و روانی، رابطه بین مردم و رویدادها، امکان حرکت و جابه
25.) 

 اجتماعی، هایجشن سنت، خاطرات، مردمانش، هویت، و شهر از تجلیل و احترام بقا، دربرگیرنده :فرهنگی سرزندگی

(. Landry, 2000)است  شهر متمایز ماهیت بیانگر که است هاییو نشانه ساختدست محصوالت مصرف و توزیع تولید،

 روزمره زندگی یک بعد عنوان به فرهنگ و هنر از حمایت و اعتبارسنجی سرزندگی فرهنگی ناظر به شواهد ایجاد، اشاعه،
شود که در سراسر کشور های فرهنگی مردم را شامل میها و فعالیتاین موضوع طیف وسیعی از دارایی .باشدجوامع می در

 (.Jackson et al, 2006: 4)گیرد شوند و همچنین مشارکت فرهنگی افراد را در بر میبه عنوان آثار قابل توجه ثبت می
 (.25: 1399های تاریخی )فیضی و بصیری، حانی و فرهنگی و حفظ نشانههای سرزندگی فرهنگی عبارتند از غنای رومؤلفه

 خیابان تجاری شهری

پردازند. خیابان نقش مهمی را خیابان مکانی است که مردم در آن به خرید، فروش و لذت بردن از فعالیت تجاری می
مردم از یک  کاالها نقش مهمی را در استفادهها و کیفیت کند. تنوع مغازههای تجاری ایفا میدر تنوع استفاده از فعالیت

خیابان به عنوان یک فضای محصور شده تعریف  (.Sami Al-obeidy & Shamsuddin, 2015: 193) خیابان دارند
ها کنند. اصوالً خیابانها، درختان، دیوارها یا هر ترکیبی از این عناصر، حرکت میشود که مردم در آن از میان ساختمانمی
ها( و یا های موجود در خیابان یا غیررسمی هستند )همچون دکهباشند. فعالیتی محصوریت و مقیاس انسانی میدارا

های اصلی خیابان (.Ja’afar et al, 2012: 645)گیرند ها قرار میهای رسمی هستند که معموالً درون ساختمانفعالیت
 از ایگسترده طیف شامل معموالً هاشوند. آنی شهرها شناخته میبه طور ویژه به عنوان مرکز مبادالت اجتماعی و اقتصاد

کنند. فعالیت خرید می تضمین را روزمره خدمات و پیاده به کاالها عابران آسان دسترسی و هستند کوچک هایفروشیخرده
، مراکز خرید 1970 ۀدهکند. از جوش و پویا تبدیل میوها را به فضاهای عمومی پر جنبهای اصلی، آنکردن در خیابان

ها را کمرنگ های تجاری کوچک در مراکز شهرها، تبدیل شده و نقش آنبزرگ تجاری به رقیب قدرتمندی برای مغازه
اقتصادی از طریق خرید آنالین و  -اند. با توجه به افزایش مالکیت خودرو و الگوهای در حال تغییر مبادالت اجتماعیکرده

 :Istrate et al, 2020اند )های اصلی رونق خود را از دست دادههای تجاری بزرگ، خیابانمعیا ترجیح به خرید از مجت

 زندگی جریان خیابان شود،می یادآور وایت که همانطور. کشندمی نفس شهرها آنها در که هستند فضاهایی هاخیابان (.2-3
خیابان پیشنهاد شد.  دو رویکرد متضاد به توسعه 1950ی کنیم. در اواخر دههمی دیدار یکدیگر با ما که جایی است، شهر

های ها برای پذیرش سریع جمعیت و وسایل نقلیه مرتبط بود. رویکرد دوم ایجاد خیابانرویکرد اول با افزایش ظرفیت خیابان
اخیراً روند جهانی نقل و افزایش نقش پیاده به جای ماشین بودند. وهای گوناگون حملبه پذیرش گزینه متنوع بود که قادر

مکان پاسخ  تعلق و حس از قبیل غذا، امنیت، زیبایی، حس ای است که به نیازهای پایههای سرزندهبه سمت ایجاد خیابان
 (.Ghazi & Radi Abaas, 2019: 1)کنند تر در فضا میدهند و مردم را تشویق به ماندن برای زمان طوالنیمی

اند و شهروندان به دالیل گوناگون و در ساعات مختلف در آن از رویدادهای متعدد و متنوع رهای شهری سرشاخیابان
ها، پرسه زدن و گردش، دیدن دیگران و دیده شدن توسط یابند. رجوع به مراکز مهم فعالیتی خرید، تماشای مغازهحضور می

ویدادهای جمعی و فردی برای شهروندان نموده ها، همه و همه خیابان شهری را تبدیل به فضایی متراکم از انواع رآن
های متنوع های شهری در تصویر ذهنی شهروندان بیش از هر چیزی یک مکان متراکم از رویدادها و فرصتاست. خیابان

های شهری مملو از خاطرات، نیازها و سالیق شهروندان بوده و گویای نوع زندگی، طرز تفکر، زندگی شهری است. خیابان
باشد. توقعات موردی از تصادی، نوع روابط اجتماعی و سایر اشتراکات ذهنی و عینی شهروندان در مقیاس شهر میسطح اق

انگیزی و ایمنی. در راستای ارتقای سرزندگی خیابان، ایجاد تنوع در خیابان شهری عبارتند از سرزندگی، انعطاف، خاطره
های مختلف سنی های همجوار باعث جذب گروهدر کاربری عملکردهای یک خیابان، یک گام اساسی است. این تنوع
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مسیر داده شود. در نظر گرفتن  قراردادن مبلمان و سایبان در عرصه کند. باید اجازهتر میشود که فضا را سرزندهمی
قابلیت بروز رو خیابان شهری باید پیاده های اتوبوس مختلف و متناسب با شخصیت خیابان، ضروری است. عرصهایستگاه

های شهری را داشته باشد. تداوم رویدادهای بدنه به داخل فضا، نقش بسیار مهمی در ایجاد محیطی سرزنده انواع فعالیت
نماید. استفاده از رواق و یا مسقف های خیابان شهری از یکنواختی و کسالت آن جلوگیری میدارد. متنوع نمودن سکانس

دست می دهد. یکی از نکات اساسی در ایجاد سرزندگی خیابان ایجاد ه ای رفتاری خاصی بهنمودن بخشی از مسیر، قرارگاه
 (.143-135: 1385شهروند را در هر ساعت و شرایطی فراهم آورد )پاکزاد،  آن است و خیابان باید امکان حضور امنیت در

سرزندگی آنهاست.  میزانی معطوف به های تجارتوان ادعا نمود بخشی از موفقیت خیابانبا توصیفاتی که مطرح شد می
سرزندگی اقتصادی از های تجاری اگر از سرزندگی اجتماعی و محیطی برخوردار باشند بسیار محتمل خواهد بود که خیابان

روست که امروزه بسیاری از شهرها بویژه شهرهای گردشگرپذیر تمام تالش خود را برای هرچه . از همینشوندمند بهرهنیز 
اند. نمونه بارز چنین نگرشی را ها و مراکز تجاری متمرکز نمودهدادن فضاهای مختلف شهر از جمله خیابانتر جلوهسرزنده

ریزان شهری برای ارتقای سرزندگی های تجاری مشاهده کرد که مدیران و برنامهسازی خیابانراههای پیادهتوان در پروژهمی
تجهیزات مورد نیاز عابران پیاده را در دستور ها و ترافیک سواره و تعبیه مبلماناجتماعی، اقتصادی و محیطی خیابان، حذف 

   دهند.کار خود قرار می

  عملیپیشینۀ 

نظر لینچ و جیکوبز هستند از سرزندگی خوبی شهرهایی که دارای معیارهای مد ،(2017مطابق پژوهش ایسیکالر )
دهند عبارتند از: تعامالت اجتماعی، حس امنیت شهرها را افزایش میهایی که سرزندگی برخوردارند. به طور کلی کیفیت

 ایبسته و بازباز، نیمه فضاهای از فعال شخصی، تعلق فردی نسبت به فضا، تأمین نیازهای مختلف در محالت شهر، استفاده
توجه به نیازهای زمان، فراهم  نیازهای فردی و اجتماعی خود را ارضا کند، قابلیت تغییر واحدها با تواندمی فرد آن در که

 های اجتماعی.کند، قابلیت دسترسی شهروندان به شبکهشناختی که نیازهای بصری را ارضا میکردن معیار زیبایی
باشند. در این پژوهش در بریتانیا می "HSUK2020" به دنبال ارزیابی تأثیرات پروژه ،(2017پارکر و همکاران )

تأثیرگذار بر سرزندگی شهری تدوین شده است و با استفاده از تکنیک دلفی )نظرات گروه کارشناسان(، عامل  201لیستی از 
دار سرزندگی عبارتند از: ساعات فعالیت، ارتقای اولویت عوامل برخی ازاند. اولویت اول سرزندگی محدوده مشخص شده 25

نیازهای افراد، برخورداری از امکانات الزامی همچون  کیفیت ظاهر بصری محدوده، پاسخگویی دامنه و کیفیت کاالها به
نقل بزرگ، تنوع و ویک محرک مانند فروشگاه و یا حمل هایی برای نشستن و توالت عمومی، وجودوجود پارکینگ، مکان

به  های سرگرمی و اوقات فراغت، قابلیت دسترسیمداری مرکز، وجود فعالیتعملکردی بودن خیابان، قابلیت پیاده چند
 .پذیری خیابانسازگاری و انعطاف، مکان، راحتی خرید، امنیت و ایمنی

های شهری و نگاشتی بین انواع مختلف فعالیت در پژوهشی اقدام به ساخت یک رابطه ،(2020یو و همکاران )لی
 محرکه عوامل و فضایی الگوی که دهدمی نشان کنند. نتایجهای مختلف سرزندگی از جمله اجتماعی و اقتصادی میجنبه

 .است در فضا ناهمگن حد از بیش اجتماعی و اقتصادی یجنبه دو هر شهری در سرزندگی
اقتصادی -های اجتماعیسرزندگی شهری به عنوان شدت )ازدیاد و تنوع( فعالیت ،(2020در پژوهش ژیا و همکاران )

از وجود مشاغل کوچک مربوط به پذیرایی و برای گیری سرزندگی در روز تعریف شده است. در این پژوهش برای اندازه
گیری سرزندگی در شب از نورپردازی )روشنایی( شبانه بهره برده است. توسعه با تراکم باال )افزایش تراکم ساخت و اندازه

 .اندهای سرزندگی معرفی شدهروی، از دیگر شاخصپیاده محیط برای فعالیت بودن ساز(، اختالط کاربری و مناسب
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 سرزندگی بر بنیادی و زیربنایی در پژوهشی به دنبال کشف عواملی هستند که به صورت ،(1399عیدی و همکاران )س

 و موضوع علمی ادبیات از های مستخرجشاخص مبنای بر نیاز مورد هایههستند. در این راستا، داد مؤثر عمومی فضای
 اکتشافی عاملی تحلیل روش از استفاده با و تهران، گردآوری شدهچهارراه ولیعصر  محدوده در پرسشنامه از استفاده با

عامل  پنج است. گرفته صورت بنیادی عوامل نامگذاری و تفسیر های مختلف،ماتریس محاسبه از پس شدند. بررسی
 اجتماعی(پذیری جامعه برای الزم هایزمینه و اجتماعی هنجارهای -2 فضایی-محیطیِ کارکردی هایکیفیت-1 شامل:

 کنشبرهم و ادراک نحوه -5فردی  روحیه و عالیق روان، حالت -4اقتصادی  هایفعالیت رونق مناسب و درآمد -3 )شدن

 .هستند مؤثر عمومی فضای سرزندگی بر باهم، دوستانه شهروندان
 شهروندان دیدگاه از شهری عمومی فضاهای سرزندگی در بر ثرمؤ عوامل به بررسی ،(1399زاده و همکاران )خراسانی

 مفاهیم از سرزندگی در ثرمؤ عوامل گیریاند. به منظور اندازهاصفهان پرداخته 6و  5، 3، 1شهری  مناطق در گردشگران و

گردیده  استفاده مستقل متغییر عنوان به سرزندگی شاخص وابسته و عنوان متغییر به کالبدی هویت و جذابیت امنیت،
 .باشندمطابق با نتایج، امنیت، هویت و جذابیت کالبدی دارای تأثیر معناداری بر سرزندگی می .است

در پژوهشی به دنبال ارزیابی و تحلیل معیارهای سرزندگی شهری در خیابان ولیعصر  ،(1399طهماسبی و همکاران )
ی کلیدی سرزندگی شهری مؤلفه 7وندان، تهران هستند. در این راستا، با انتخاب روش تحقیق ترکیبی و مصاحبه با شهر

 اساس پذیری و حس مکان مورد ارزیابی قرار گرفت. برپذیری، آسایش، امنیت، کاربری، دسترسشامل: فراگیری، اجتماع

 متغیرهای جزو اغلب خیابان، این سرزندگی بر اثرگذار متغیرهای مهمترین ولیعصر، کاربران خیابان نگاه در نتایج،

 پوشش در تنوع سواره، بر پیاده اولویت زنی،پرسه امکان خیابان، فضای در زنان حضور آنها میان که از هستند کالبدیغیر

 .دارند معیارها سایر به نسبت بیشتری اهمیت امنیت و وجود رفتار و
ویژه ه دهد توجه به این موضوع بهای انجام گرفته پیرامون موضوع سرزندگی فضاهای شهری نشان میمرور پژوهش

های اخیر بیشتر شده است. اما پژوهش حاضر از چند وجه نسبت به مطالعات پیشین متمایز است. نخست آنکه در در سال
های سرزندگی شناسایی و در نمونه تر از شاخصگیری از مطالعات قبل، طیفی وسیعاین پژوهش سعی گردیده است با بهره

. دوم آنکه نگاه به موضوع اند(به طور مستند مشخص شده (1)متغیرها در جدول )این  مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گیرند
له اند. مسأها ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، ترافیکی و ... را در بر گرفتهبعدی نبوده و شاخصسرزندگی تک
نفعان اصلی( است. در عنوان ذیگردد که ذهنی و برگرفته از نظرات مردم )به می شناسی پژوهش حاضر برسوم به روش

واقع به سبب استفاده از مدل ترکیبی تحلیل عاملی و رگرسیون چندمتغیره، تحلیل صورت گرفته ماهیت استقرایی و از پایین 
بندی متغیرها، شناسایی نقاط قوت و ضعف محدوده و نهایتا راهبردهای سازی و دستهبه باال دارد. به عبارت دیگر، خالصه

له چهارم و تصرفی در نتایج نداشته است. مسأاند و سالیق کارشناسی هیچ دخل ی از بطن نظرات مردم بدست آمدهپیشنهاد
های ریاضی، روابط پنهان میان متغیرها را سنجیده های آماری و منطقکاربست مدل تحلیل عاملی است که بر طبق آزمون

کند. مساله پنجم به کاربست بندی میتر دستهدر قالب عواملی کلی شان،درونیو آنها را با توجه به تشابهات و ارتباطات 
ثیر عوامل مختلف را در تحقق سرزندگی خیابان مورد مطالعه با دد که وزن و تأگرمی مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بر

سازد. اگرچه میهای موجود هموار نماید و راه را برای تدوین راهبردهای متناسب با ضعفدقتی قابل قبول مشخص می
تمام این موارد به طور یکجا و یکپارچه در  کاربستاما اند مدنظر داشتههای پیشین، برخی از موارد ذکر شده را پژوهش

 از پژوهش حاضر استنتاج شود.قابل اتّکاتری نتایج  رسدبه نظر می تر رخ نداده و لذامقاله حاضر، پیش

 شناسی ها و روشداده

های شهری های سرزندگی خیاباننخست از طریق مروری بر متون معتبر داخلی و خارجی، شاخصدر پژوهش حاضر، 
ثر از ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست آنجا که سرزندگی فضاهای شهری متأ استخراج گردیده است. از
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رو، پس ی مرتبط با آن است. از همینهامحیطی و ... است، لذا برای سنجش آن نیاز به شناسایی گستره جامعی از شاخص
شده  (1)ها در قالب جدول سازی و مستندسازی شاخصاز تدوین مبانی نظری و گردآوری پیشینه پژوهش، اقدام به خالصه

تواتر استفاده از شاخص در »ها با در نظر گرفتن مواردی همچون است. الزم به ذکر است مستندسازی و گزینش شاخص
تطابق با شرایط »و « قابلیت ارزیابی ذهنی و کیفی توسط مردم»، «هاهمپوشانی حداقلی با سایر شاخص»، «مقاالت

 انجام پذیرفته است.« فرهنگی و بومی ایران

 های سرزندگی فضاهای شهریمستندسازی شاخص -1جدول 

 منابع (Criteria)معیارها 
I H G F E D C B A 

1C نورپردازی محیط * *  * * * * * * 
2C روهاکیفیت و مطلوبیت پیاده * * * *  * * * * 
3C ها و خدماتتنوع و تراکم کاربری * * *  * * * * * 
4C سهولت دسترسی سواره به خیابان * * *   * * * * 
5C سهولت دسترسی کافی به پارکینگ و جای پارک خودرو * * *   * * * * 
6C سهولت دسترسی به وسایل نقلیه عمومی * * *   * * * * 
7C های شهریوجود ابنیه خاص و نشانه   *  * * * *  
8C هاایمنی و عدم خطر جانی بویژه از طرف اتومبیل * *   * * * * * 
9C برپایی مراسم و وقوع رویدادهای متنوع خیابانی * *   * * * * * 
10C مبلمان و اثاثیه شهری بویژه محل نشستن * *   * * * * * 
11C ... فضای سبز، گیاهان، آبنما و *    * * * *  
12C امنیت اجتماعی * *   * * * *  
13C شاپهای خرده فروشی بویژه اغذیه فروشی و کافیفعالیت * *   * * * *  
14C تراکم جمعیت و شلوغی   * * * *    
15C هاتنوع و کیفیت نمای ساختمان  * *   *  * * 
16C  دستفروشانفعالیت      * * * * 
17C ارائه خدمات و کاالهای سنتی و بومی      * * * * 
18C کیفیت و تنوع رنگ در محیط *     * * *  
19C های گوناگون از محیطتنوع رفتاری و استفاده     * *   * 
20C های شبانهکیفیت و میزان فعالیت * *    * *  * 
21C  هاکاربریپراکنش و توزیع مناسب  * *  *  *   
22C های ناتوان جسمی حرکتیحضور افراد کهنسال و گروه *    * *   * 
23C آسایش اقلیمی     *   * * 
24C ها و فضاهای تعامل جمعیها، پاتوققرارگاه *    * * *   
25C فرهنگ و احترام متقابل کاربران *    *   * * 
26C هافضا و نشانهپذیری و دید بصری به رؤیت      * *  * 
27C وضعیت تابلوها و عالئم *     *  *  
28C ابعاد و مقیاس انسانی فضا       *  * 
29C هاها و فعالیتسازگاری کاربری  *    *   * 
30C حضورپذیری زنان و کودکان      *   * 
31C سهولت و تعداد دسترسی برای پیاده و دوچرخه  *    * *   
32C تنوع وضع اقتصادی کاربران      *   * 
33C اولویت پیاده بر سواره  * *   *    
34C دسترسی به سرویس بهداشتی و کیفیت آن  *    *    
35C ارتباط و همپیوندی با محیط پیرامون و محالت  *       * 
36C پاکیزگی محیط و عدم آلودگی *     *    
37C خوانایی و سهولت مسیریابی * *       * 
38C به صرفه بودن قیمت کاالها و خدمات عرضه شده  *       * 

 منابع:
A:  ،1399سعیدی و همکاران                  B:   ،1389خستو و سعیدی رضوانی          C:  ،1395حبیبی و همکاران            
D:  ،1399طهماسبی و همکاران               E: 1399همکاران، زاده و خراسانی             F: Xia et al., 2020 
G: Zhang et al., 2020                           H: Parker et al., 2017                              I: Zang Zarin et al., 2015 
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بررسی قرار گرفته است. د ای تنظیم شده و روایی و پایایی آن مورها به صورت سواالت پرسشنامهدر ادامه، شاخص
کنترل گردیده و پایایی نیز با توجه به مقدار آزمون آلفای کرونباخ  کارشناس 15االت از طریق دریافت نظر روایی سؤ

با توجه به اینکه خیابان نوبهار به عنوان محدوده مورد  یید قرار گرفته است.مورد تأپرسشنامه آزمایشی  30برای ( 806/0)
های زمانی مختلف به این خیابان مراجعه مطالعه انتخاب شده است و از آنجا مردم کرمانشاه برای خرید یا تفریح در بازه

شود. ا شامل میکنند، لذا جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان کرمانشاهی هستند که جمعیتی حدودا یک میلیون نفری رمی
در نظر گرفته  05/0و بیشینه خطا  =p=q 5/0به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که در آن 

نظر گرفته شد. در ادامه،  نفر در 400نفر به دست آمد که به تقریب  384حجم نمونه برابر با که بر طبق آن  شده است
اینترنتی تنظیم گردیده و به طور تصادفی در میان شهروندان کرمانشاهی  طراحی پرسشنامه هایدر بستر سایتها پرسشنامه

وارد شده و با مدل تحلیل عاملی  SPSSافزار ها در نرمهای حاصل از پرسشنامهدادهتوزیع گردیده است. پس از آن، 
شاخص سرزندگی خیابان  38تحلیل عاملی اند. خروجی مدل اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره خطی مورد سنجش قرار گرفته

های عامل در سرزندگی خیابان 8ثیر رگرسیون چندمتغیره خطی، وزن و تأ عامل خالصه نموده و در ادامه مدل 8را در 
 تجاری را مشخص نموده است.

 قلمرو پژوهش

 دارای که باشدمی یرانا در کرمانشاه کرمانشاه نهمین شهر پر جمعیت و یکی از کالنشهرهای ایران و مرکز استان

 مهمترین و کردنشین شهر بزرگترین کرمانشاه شهربالغ بر یک میلیون نفر و مساحتی در حدود ده هزار هکتار است.  جمعیتی
 به آن پیدایش و رودمی شمار به ایران فرهنگی و تاریخی شهرهای از کرمانشاه. است ایران غرب منطقه مرکزی در شهر
های زاگرس آب و . شهر کرمانشاه اقلیم معتدل کوهستانی دارد و به دلیل نزدیکی به کوهگرددمی باز میالدی چهارم سده

 . این شهر مهمترین کانون مهاجران روستایی استان و نواحی پیرامونی خود است.هوایی به نسبت خنک دارد
خود شکل گرفت. این بلوار به  همزمان با ساخت محالت شهری پیرامونی 1340بلوار نوبهار خیابانی است که در دهه 

تدریج به مکانی با کارکردهای مختلف تجاری، فرهنگی و تفریحی شد و مردم اجازه ندادند روح عقالنی و تکنیکی 
های زیادی گیری فضاهای مصرف، فعالیتبا شکل 80و اوایل دهه  70باری بر این خیابان حاکم شود. از اواسط دهه کسالت

های عمومی ید، تفریح و گذران اوقات فراغت در آن متداول گشت. هم اکنون بلوار نوبهار یکی از حوزهزنی، خراز جمله پرسه
 (.144: 1399( )عزتی و همکاران، 1رود )شکل و مراکز تجمع مردم در شهر کرمانشاه به شمار می

گیری متر و جهت 30عرض آن فاصل میدان مرکزی تا تقاطع بلوار چمران( حدود یک کیلومتر،  طول خیابان نوبهار )حد
( بلوار نوبهار از میان چندین معبر اصلی 1398جنوبی است. همچنین بر اساس پژوهش محمدی و همکاران )-آن شمالی

شهر کرمانشاه، تنها معبری است که در هر دو فصل تابستان و زمستان در محدوده آسایش حرارتی قرار دارد )محمدی و 
 (.  1398همکاران، 
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 نقشه هوایی شهر کرمانشاه و خیابان نوبهار – 1شکل 

 هایافته

انجام ها های سرزندگی فضاهای شهری، تنظیم پرسشنامه بر اساس شاخصبندی شاخصپس از استخراج و جمع
االت کلی و توصیفی است که نیمرخی اند. بخش اول شامل سؤاالت پرسشنامه در سه بخش تدوین شدهپذیرفته است. سؤ

های سرزندگی را در قالب االتی است که شاخصدهد. بخش دوم شامل سؤکاربران را مورد پرسش قرار میاز وضعیت 
ها و پیشنهادات االتی باز برای دریافت نظرات، ایدهنیز سؤ دهد. در بخش سوماالت طیف لیکرت مورد پرسش قرار میسؤ

 نمایش داده شده است. 5تا  2های قالب شکل های بخش اول پرسشنامه درکاربران تنظیم شده است. برخی از یافته

 
 کنندگان به خیابان نوبهارنمودار گروه سنی مراجعه –2شکل 

 
 کنندگان به خیابان نوبهارنمودار گروه درآمدی مراجعه –3شکل 

 
 کنندگان به خیابان نوبهارنمودار تحصیالت مراجعه –4شکل 

 
 به خیابان نوبهار کنندگاننمودار بازه زمانی مراجعه –5شکل 
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کنندگان به خیابان نوبهار عمدتا در رده سنی جوان و میانسال هستند. این افراد به ، مراجعه5تا  2های مطابق شکل
درصد از آنها باالتر از  50لحاظ اقتصادی عمدتا در وضعیت متوسط و باالتر قرار دارند. به لحاظ تحصیالت نیز بیش از 

 50از  کند زمان مراجعه افراد به خیابان نوبهار است که بیشیش از موارد پیشین خودنمایی میسطح دیپلم هستند. آنچه ب
کنند و بسیاری از آنها نیز تا پس از غروب ظهر )پیش از غروب آفتاب( به این خیابان مراجعه میدرصد مردم در ساعات بعداز

کنندگان هدف از حضور در خیابان نوبهار را به ترتیب اکثریت مراجعهها حضور دارند. عالوه بر این، آفتاب در خیابان و مغازه
 اند.عنوان کرده« گردیکافه»و « خرید»، «رویپیاده»، «تفریح»

اقدام به تشکیل ماتریس  SPSSافزار ها و وارد کردن آنها در نرمپس از استخراج اطالعات بخش دوم از پرسشنامه
 38ستون به ازای  38ستون ) 39ردیف )هر ردیف به ازای یک پرسشنامه( و  400از اولیه اطالعات گردید. این ماتریس 

متغیر و یک ستون برای سوال کلی( تشکیل گردیده است. مطابق با انجام مدل بدست آمده، مقدار عددی تمامی متغیرها 
است.  KMOل و مقدار آماره کنندگی مدبه دست آمد که بیانگر مناسب بودن قدرت تبیین 0.4در جدول اشتراکات بیش از 

در صورتی که مقدار  .است 1 و 0همواره بین ، KMO مقداراست.  KMOخروجی بعدی تحلیل عاملی مربوط به آزمون 
باشد،  0.69تا  0.50و اگر مقدار آن بین  ،ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بودباشد، داده 0.50مورد نظر کمتر از 

باشد، همبستگی موجود میان  0.7به تحلیل عاملی پرداخت. اما در صورتی که این مقدار بیشتر از بایستی با احتیاط بیشتر 
ها برای تحلیل عاملی باید ها مناسب خواهد بود. از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن دادهها برای تحلیل دادهداده

ای با های مشاهده شده، متعلق به جامعهه ماتریس همبستگیاز آزمون بارتلت استفاده کرد. آزمون بارتلت این فرضیه را ک
آزماید. به همین دلیل است که قبل از تحلیل عاملی باید به تشکیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای نابسته است، می

دار معنامتغیرها اقدام کرد. اگر ماتریس همبستگی واحد باشد برای تحلیل عاملی نامناسب است، آزمون بارتلت هنگامی 
در این پژوهش برابر  KMOمقدار عددی آزمون ( 2). مطابق با جدول باشد 05/0به آن کمتر از ه است که احتمال وابست

بود. خروجی  خواهد مناسب هاداده تحلیل برای هامیان داده موجود بدست آمد که به معنی آن است که همبستگی 806/0با 
(. همچنین مقدار =000/0Sigکه مقدار آن در حد پذیرش قرار دارد )سطح معناداری،باشد بعدی مربوط به آزمون بارتلت می

 به دست آمده است که مؤید پایایی پرسشنامه است. 7/0آلفای کرونباخ بیش از 

  مردم از سرزندگی خیابان نوبهارها در شناسایی رضایتمندی اعتبارسنجی داده هایمقادیر آزمون -2جدول 
 کرونباخآلفای  914/0

 گیری کایزر مییرآزمون کفایت نمونه 806/0

 کای اسکوئر 037/1252

 درجه آزادی 391 آزمون کرویت بارتلت

 سطح معناداری 000/0

 منبع: نگارندگان

 و سنجش آزمایش عاملی تحلیل در کاربست برای را خام هایداده که آماری، هایآزمون مناسبت و کنترل از بعد

گردد. می مشخص هر عامل بوسیله شدهتبیین واریانس آن در که شود،می پرداخته مقدماتی ماتریس محاسبه به نمایند،می
 کندمی مشخص به روشنی شود،می داده نشان شده تبیین واریانس جدول قالب در که مربوطه ماتریس دیگر عبارت به

چند  سرزندگی خیابان نوبهار شهر کرمانشاه به هایسنجه و هامتغیر سازیخالصه و کاهش در عاملی تحلیل برآیند که
 چه به مطلوبیت سرزندگی خیابان تبیین در مربوطه عوامل از هر یک سهم اینکه ترمهم و است شده منتهی نهایی عامل

 بوده است.  میزان
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 رعایت را شرط سه آماری به لحاظ باید ی سرزندگی خیابان نوبهارکنندهتبیین عوامل تعداد نهایی تعیین با ارتباط در

 رعایت دوم شرط .باشد 1 از باالتر باید عوامل تمامی به مربوط ویژه مقادیر که است نکته این به توجه اول نمود. شرط

 سوم شرط و باشد  60 از باالتر باید نهایی شده عوامل استخراج تجمعی واریانس مجموع که است تجمعی واریانس مقدار

که معموالً در مطالعات شهری شرط سوم محقق  باشد،  10 از باالتر تنهایی به باید عامل هر شده تبیین واریانس اینکه
 شود.نمی

ی مطلوبیت سرزندگی خیابان نوبهار مشخص گردید. کنندهعامل به عنوان عوامل تبیین 8در نهایت  (3)مطابق با جدول 
، برای 90/17همچنین درصد واریانس برای عامل اول برابر با باشد. می 1مقدار ویژه کلیه این عوامل استخراجی بیشتر از 

عامل  8باشد. در نهایت، مجموع واریانس تجمعی این درصد می 85/11و برای عامل سوم برابر  40/14عامل دوم برابر با 
ان را تبیین درصد از رضایتمندی مردم از سرزندگی خیاب 80باشد یعنی در مجموع بیش از می 57/80استخراجی برابر با 

 باشد.کنند که آماره قابل قبولی میمی

 مطلوبیت سرزندگی خیابان نوبهار شهر کرمانشاه  ثر برؤعوامل م شدهمجموع واریانس تبیین -3جدول 
 مجموع ضرایب عاملی چرخش داده شده

 عوامل
 مقدار ویژه درصد از واریانس درصد از واریانس تجمعی

90/17 90/17 88/5 1 

31/32 40/14 73/4 2 

15/44 85/11 89/3 3 

32/54 17/10 34/3 4 

67/62 34/8 74/2 5 

88/69 22/7 37/2 6 

58/75 69/5 87/1 7 

57/80 99/4 64/1 8 

 منبع: نگارندگان

 مربوطه هایمتغیر از هر یک تا داده را دوران عاملی ماتریس عوامل، از یک هر واریانس تعیین از بعد و مرحله این در

نمایند )جدول  تسهیل عوامل، شناسایی و گذاریبرای نام را شرایط و آورند دسته ب گانه 8 عوامل با را ارتباط بیشترین
4 .) 

 ماتریس عاملی دوران یافته و بارهای عاملی متغیر ها  -4جدول 
 شاخص ها 1 2 3 4 5 6 7 8

       681/0 C1 

       608/0 C2 

    771/0    C3 

   680/0     C4 

   773/0     C5 

   567/0     C6 

590/0        C7 

       452/0 C8 

711/0        C9 

      645/0  C10 

     668/0   C11 

      627/0  C12 

    795/0    C13 

       663/0 C14 

     437/0   C15 
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 720/0       C16 

 492/0       C17 

     605/0   C18 

 449/0       C19 

 803/0       C20 

    523/0    C21 

  552/0      C22 

      755/0  C23 

      667/0  C24 

      627/0  C25 

433/0        C26 

     553/0   C27 

       471/0 C28 

    692/0    C29 

  691/0      C30 

       509/0 C31 

  533/0      C32 

       520/0 C33 

      484/0  C34 

   657/0     C35 

     742/0   C36 

       416/0 C37 

  447/0      C38 

 منبع: نگارندگان

گانه در عوامل، باید عوامل را تفسیر و  38های یافته عوامل و با استفاده از جایگاه متغیربعد از ایجاد ماتریس دوران
ترین مرحله تحلیل عاملی است، زیرا هیچ مالک مشخصی در این زمینه وجود به نوعی مهم گذاری نمود. این مرحلهنام

توان گفت که متغیرهای مرتبط با هر یک از عوامل چه چیز مشترک یا چه واقعیتی را نشان ندارد و با یقین کامل نمی
 دهند. این مرحله به صورت زیر انجام گرفته است:می

رضایتمندی دهد. این عامل بیشترین نقش را در تبیین از کل واریانس را توضیح می %90/17 عامل اول: این عامل
های به بار عاملی شاخص ماتریس عاملی دوران یافته و باتوجه یکند. با مالحظهایفا میشهروندان از سرزندگی خیابان 

، «روهاکیفیت و مطلوبیت پیاده»، «یطنورپردازی مح»شود که این عامل با متغیرهای مربوط به این عامل مشاهده می
سهولت و »، «ابعاد مقیاس انسانی فضا»، «تراکم و شلوغی جمعیت»، «هاایمنی و عدم خطر جانی بویژه از طرف اتومبیل»

بیشترین ارتباط را دارا « خوانایی و سهولت مسیریابی»و « اولویت پیاده بر سواره»، «تعداد دسترسی برای پیاده و دوچرخه
 گذاری کرد.تفسیر و نام «مداریپیاده»توان تحت عنوان اشد. این عامل را میبمی

مبلمان و اثاثیه »دهد و با توجه به نتایج با متغیرهای ز کل واریانس را توضیح میا %40/14عامل دوم: این عامل 
، «فضاهای تعامل جمعیها و ها، پاتوققرارگاه»، «آسایش اقلیمی»، «امنیت اجتماعی»، «شهری بویژه محل نشستن

باشد. این بیشترین رابطه را دارا می« دسترسی به سرویس بهداشتی و کیفیت آن»و « فرهنگ و احترام متقابل کاربران»
 گذاری کرد.نام« فضایی برای ماندن»توان عامل را می

فضای سبز، گیاهان »متغیرهای  با عامل این. باشدمی %85/11عامل سوم: سهم این عامل در تبیین و توضیح واریانس 
پاکیزگی »و « وضعیت تابلوها و عالئم»، «کیفیت و تنوع رنگ در محیط»، «هاتنوع و کیفیت نمای ساختمان»، «و آبنما

 گذاری نمود.نام« بخشینشاط»توان باشد. این عامل را میبیشترین ارتباط را دارا می« محیط و عدم آلودگی
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فروشی بویژه اغذیه های خردهفعالیت»، «ها و خدماتتنوع و تراکم کاربری» تغیرهایعامل چهارم: این عامل با م
ارتباط معناداری دارد و « هاها و فعالیتسازگاری کاربری»و « هاپراکنش و توزیع مناسب کاربری»، «شاپفروشی و کافی

 گذاری کرد.ر و نامیتفس« راحتی خرید»وان تدهد. این عامل را میاز کل واریانس را توضیح می 17/10%
، «سهولت دسترسی سواره به خیابان»متغیرهای  با و دهدمی توضیح را واریانس از %34/8 عامل پنجم: این عامل

ارتباط و »و « سهولت دسترسی به وسایل نقلیه عمومی»، «سهولت دسترسی کافی به پارکینگ و جای پارک خودرو»
« پذیریدسترس»توان این عامل را می نیباشد؛ بنابراارتباط تنگاتنگی را دارا می« همپیوندی با محیط پیرامون و محالت

 گذاری نمود.نام
حضور افراد کهنسال »ی به نتایج با متغیرها و باتوجه دهدیاز کل واریانس را توضیح م %22/7: این عامل ششمعامل 

به صرفه بودن »و « تنوع وضع اقتصادی کاربران»، «حضورپذیری زنان و کودکان»، «های ناتوان جسمی حرکتیو گروه
 گذاری کرد.نام« شمولیهمه»توان باشد. این عامل را میبیشترین رابطه را دارا می« قیمت کاالها و خدمات عرضه شده

، «فعالیت دستفروشان»متغیرهای  با عامل این. باشدمی %69/5: سهم این عامل در تبیین و توضیح واریانس هفتمعامل 
های کیفیت و میزان فعالیت»و « های گوناگون از محیطتنوع رفتاری و استفاده»، «ارائه خدمات و کاالهای سنتی و بومی»

 گذاری نمود.نام« پذیریانعطاف»توان باشد. این عامل را میبیشترین ارتباط را دارا می« شبانه
برپایی مراسم و وقوع رویدادهای متنوع »، «های شهریوجود ابنیه خاص و نشانه» : این عامل با متغیرهایهشتمعامل 

دهد. از کل واریانس را توضیح می %99/4ارتباط معناداری دارد و « هاپذیری و دید بصری به فضا و نشانهرؤیت»و « خیابانی
 گذاری کرد.ر و نامیتفس« انگیزیخاطره»وان تاین عامل را می

ها، وضعیت کلی خیابان نوبهار به و میزان رضایتمندی شهروندان از شاخص هادر ادامه با توجه به بار عاملی شاخص
با بیشترین رضایت « راحتی خرید»و « پذیریانعطاف»مشخص شده است. بر این اساس، دو عامل  گانه 8 تفکیک عوامل

درصد واریانس  اند. از سوی دیگر،با کمترین میزان رضایت همراه بوده« شمولیهمه»و « پذیریدسترس»و دو عامل 
امتیاز عوامل،  (Treemap) ها مورد توجه قرار گیرد. لذا نمودار درختیعوامل با یکدیگر متفاوت هستند که باید در قضاوت

ها نمایانگر وزن عامل و رنگ آنها نمایانگر میزان رضایتمندی آید که در آن مساحت مستطیلبه دست می (6)مطابق شکل 
 (.6شهروندان است )شکل 

 
 نمودار درختی امتیاز عوامل سرزندگی در خیابان نوبهار -6شکل 

شمولی با شرایط مطلوبی همراه نیست و پس از آن، پذیری و همه، خیابان نوبهار به لحاظ دسترس(6)مطابق شکل 
و طراحی شهری ریزی گذارد نیازمند توجه بیشتر در فرایند برنامهمداری به سبب وزن زیادی که بر سرزندگی میعامل پیاده

 است.
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)متغیر مستقل( و رضایتمندی کلی مردم از سرزندگی خیابان نوبهار )متغیر گانه  8 در ادامه رابطه خطی میان عوامل
وابسته( با روش رگرسیون خطی چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با تحلیل رگرسیونی، مقدار ضریب همبستگی 

(R ) ین ، ضریب تعی806/0برابر با(R Square ) و دوربین واتسون  650/0برابر با(Durbin-Watson)  083/2برابر 
 آید.به دست می 5باشد که بیانگر مناسب بودن مدل رگرسیونی است. در نهایت خروجی مدل رگرسیونی مطابق جدول می

 ضرایب عوامل در مدل رگرسیونی  -5جدول 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 510/2 033/0  747/16 000/0 

 514/0 036/0 495/0 382/2 000/0 (A) 1عامل 

 365/0 036/0 351/0 331/1 000/0 (B) 2عامل 

 327/0 036/0 315/0 709/3 014/0 (C) 3عامل 

 261/0 036/0 251/0 755/1 000/0 (D) 4عامل 

 220/0 036/0 211/0 004/2 000/0 (E) 5عامل 

 285/0 036/0 272/0 683/2 011/0 (F) 6عامل 

 115/0 036/0 111/0 805/1 031/0 (G) 7عامل 

 096/0 036/0 093/0 451/1 000/0 (H) 8عامل 

 منبع: نگارندگان

 ، میتوان مدل رگرسیونی را به صورت زیر استخراج نمود:5با توجه به ضرایب جدول 
  :1 رابطه

 A 514/0 +B 365/0 +C 327/0 +D 261/0 +E 220/0 +F 285/0 +G 115/0 +H 096/0+ 51/2رضایتمندی از سرزندگی خیابان = 

مداری( و دوم )فضایی برای ماندن( بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی مردم از سرزندگی ، عامل اول )پیاده(1)مطابق رابطه 
خیابان دارند. ضرایب بدست آمده از مدل رگرسیونی به میزان زیادی متناسب با درصد واریانس عوامل در مدل تحلیل 

اء سرزندگی یک خیابان شهری، فراهم ثرترین راه برای ارتقترین و مؤدهد سریعنشان می( 1)عاملی است. در واقع رابطه 
روی مراجعان و نیز ایجاد فضاهایی برای مکث و ماندن آنهاست. این نمودن تسهیالت الزم برای راحتی حرکت و پیاده

 یافته، با اصل ایستایی و پویایی فضاهای شهری در شهرسازی سنتی ایران نیز منطبق است.

 گیرینتیجه

توان آغاز جنبش سرزندگی میاما زمان دقیقی برای توجه به موضوع سرزندگی در شهرها مشخص نمود توان اگرچه نمی
که  تفکراتی های سخت و خشک دوره مدرنیسم قلمداد نمود.های انتقادی نسبت به طرحشهری را همزمان با ظهور دیدگاه

د و با سیطره خودروهای شخصی در شهرها، مردم را به دنبال استانداردسازی نیازهای انسان، کیفیت را قربانی کمیت نمودن
تر بیشتر است )میس ون کم»در این میان معماران و شهرسازان متاثر از شعارهایی چون ها دفع کردند. ها و میداناز خیابان

به طور کامل نیازهای  «فرم تابع عملکرد است )لویی سالیوان(»و « خانه ماشینی برای زندگی است )لوکوربوزیه(»، «دروهه(
در چنین شرایطی کیفیت فضاهای شهری تقلیل یافت، امنیت و ایمنی  روحی و روانی انسان را به ورطه فراموشی سپردند.

شد. جین جیکوبز  نسبت به مدرنیسم انتقادی هایجنبشسرآغاز  1960در نهایت دهه ها از دست رفت و عابران در خیابان
های خود بر تفکرات لینچ و ویلیام وایت با رویکردی رفتارشناسانه با انتقادات و پژوهشو کوین شناسانهبا رویکردی جامعه
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مطرح گردید و مسیر را برای طرح مسائل « مدرنیسمپست»رویکردی که در ادامه به عنوان مدرنیستی خط بطالن کشیدند. 
 ریزی شهری هموار نمود.اجتماعی و روانی مردم در برنامه

های طرح موضوع سرزندگی در فضاهای توان به عنوان اولیه جرقهمسائل اجتماعی در فضاهای شهری را میتوجه به 
تر های دیگر نیز موفقپذیرتر در حوزهای که به دنبال خود سبب گردید فضاهای شهری اجتماع. مسالهقلمداد نمودشهری 

های ای برای تحقق سرزندگی در حوزهاجتماعی مقدمهتوان گفت که سرزندگی عمل نمایند. بنابراین به طور عام می
سرزندگی به نمودی از کیفیت فضاهای شهری تبدیل گردید که  روندی که سبب گردید اقتصادی، محیطی و فرهنگی شد.

رو، در پژوهش حاضر به سنجش . از همینگیرندهای متنوعی را در پیش شهرهای مختلف جهان برای دستیابی به آن برنامه
های تجاری پرداخته شده است. در این پژوهش خیابان نوبهار در شهر کرمانشاه به عنوان نمونه مورد ندگی خیابانسرز

کنندگان به این فضا، سعی گردیده است نقاط قوت و مطالعه انتخاب شده و با استفاده از دریافت نظر کاربران و مراجعه
های سنجش سرزندگی فضاهای شهری از منابع ذا در ابتدا شاخصضعف آن در حوزه سرزندگی مورد تحلیل قرار گیرد. ل

کنندگان به خیابان نوبهار مورد پرسش قرار معتبر داخلی و خارجی استخراج شده و در ادامه به صورت پرسشنامه از مراجعه
حلیل رگرسیون خطی وارد شده و به کمک مدل تحلیل عاملی اکتشافی و ت SPSSافزار ها در نرماند. در ادامه دادهگرفته

 اند.چندمتغیره مورد ارزیابی قرار گرفته
های شهری نقش شاخص در سرزندگی خیابان 38های پیشین حدود دهد بر اساس پژوهشهای پژوهش نشان مییافته

-دسترس»، «راحتی خرید»، «بخشینشاط»، «فضایی برای ماندن»، «مداریپیاده»عامل شامل  8کلیدی دارند که در قالب 

و « مداریپیاده»شوند. در این میان دو عامل خالصه می« انگیزیخاطره»و « پذیریانعطاف»، «شمولیهمه»، «پذیری
کنند. این یافته با پاسخ در مجموع بیش از یک سوم از تغییرات سرزندگی خیابان تجاری را تبیین می« فضایی برای ماندن»

اند، مطابق است. روی و خرید را مطرح کردهان نوبهار که به ترتیب تفریح، پیادهکاربران در مورد هدف آنها از مراجعه به خیاب
کنندگان باشد، فضایی برای گردش و رسد خیابان نوبهار بیش از آنکه با هدف خرید مورد توجه مراجعهدر واقع به نظر می

ها و مداخالت مرتبط با این خیابان أس پروژهدهد ارتقاء سرزندگی خیابان نوبهار باید در رتفریح است. همین مساله نشان می
مورد توجه ویژه قرار گیرد. لذا نگاه مدیریت شهری در قبال خیابان نوبهار نیازمند بازنگری است و این خیابان باید به جای 

 ها به مثابه هدف و مقصدی برای تفریح و گردش قلمداد شود.مسیری برای رسیدن به خدمات و کاربری
شود. هایی دیده میهای پیشین است و در مواردی نیز مغایرتژوهش حاضر در بیشتر موارد همسو با پژوهشهای پیافته

درآمد مناسب و رونق »های از این تحقیق به ترتیب با عامل« نشاط بخشی»و « راحتی خرید»به طور مثال عوامل 
مطابقت دارد.  ،(1399سعیدی و همکاران )از پژوهش  «حالت روان، عالقه و روحیه فردی»و  «های اقتصادیفعالیت

های اقتصادی سرزندگی توجه نشده در این پژوهش به جنبه ،(2020یو و همکاران )پژوهش لی همچنین اگرچه به اندازه
های در تطابق با پژوهش توان با تحقیق مذکور مرتبط دانست.از این تحقیق را می «راحتی خرید»است ولی عامل 

(، متغیر امنیت )که در این 2017( و پارکر و همکاران )1399(، طهماسبی و همکاران )1399همکاران ) زاده وخراسانی
عامل فضایی برای ماندن است(، دارای تأثیر معناداری بر سرزندگی خیابان است. این موضوع بیانگر  پژوهش زیر مجموعه

های تواند کمک شایانی به سرزندگی خیابانمی آن است که رعایت اصول امنیت و پیشگیری از جرم از طریق طراحی،
همچنین اگرچه روش تحلیل استفاده شده در این پژوهش )تحلیل عاملی( با روش تحلیل استفاده شده در  شهری نماید.

از این تحقیق با عامل « پیاده مداری»یعنی روش دلفی، دارای تفاوت است اما عامل  ،(2017پژوهش پارکر و همکاران )
 از پژوهش مذکور دارای انطباق است.« مداریت پیادهقابلی»

که متغیر حضور زنان در فضای خیابان واجد اهمیت باالیی شده  ،(1399در تضاد با پژوهش طهماسبی و همکاران )
در خیابان نوبهار پایین ارزیابی شد. این موضوع بیانگر آن است  «همه شمولی»بود، در این پژوهش رضایتمندی از عامل 
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های سنی و جنسی سازی بیشتری برای حضور همه گروههای تجاری، باید زمینهدر خیابان نوبهار همچون سایر خیابان که
 مداری از این تحقیق قرابت دارد.فراهم شود. الزم به ذکر است متغیر اولویت پیاده بر سواره از پژوهش مذکور با عامل پیاده

( عامل دسترسی در این پژوهش واجد 2017( و پارکر و همکاران )2015)های زنگ زرین و همکاران بر خالف پژوهش
، این دسترسی بیشتر موجب افزایش ترافیک رغم دسترسی مناسب به خیابان نوبهاررضایتمندی باالیی نشد. در واقع علی

  است.عمومی در این خیابان با ضعف همراه  نقلوهای پارکینگ و حملو شاخص در این خیابان شده است
همچنین از مقایسه پژوهش حاضر با دو نمونه از مقاالتی که خیابان نوبهار را با موضوعی نسبتا مشابه مورد تحلیل 

(، صرفا بر 1400منش )منش و بختیاریتوان به برخی وجوه تشابه و افتراق پی برد. پژوهش بختیاریاند نیز میقرار داده
ان پرداخته و در بررسی خیابان صرفا از روشی غیرکمی بهره برده است. این نقش عوامل کالبدی بر سرزندگی این خیاب

های آماری را مبنای تحلیل نموده و روش هایی از ابعاد مختلفسرزندگی را با شاخص ،درحالی است که پژوهش حاضر
پذیری شهر بهار بر اجتماع( نیز که تاثیر خیابان نو2019پریان و همکاران )پژوهش امیری تحلیل و تفسیر قرار داده است.

های محدودی را مورد تحلیل قرار داده، از تحلیل همبستگی کرمانشاه را مورد بررسی قرار داده است عالوه بر آنکه شاخص
های پژوهش حاضر همخوانی با این وجود، نتایج هر دو پژوهش ذکر شده با یافته ای کمتر استفاده نموده است.با حجم نمونه

ثیر پریان و همکاران تأثیر عوامل کالبدی و در پژوهش امیریمنش تأمنش و بختیاریچنانکه در پژوهش بختیاریدارند. 
پذیری بر سرزندگی خیابان نوبهار مورد تایید قرار گرفته است و این نتایج با وزنی که این عوامل در پژوهش عوامل اجتماع

 اند همخوان است.حاضر کسب نموده

 پیشنهادها 
ارتقاء سرزندگی خیابان نوبهار ضروری است دو دسته راهبرد دنبال شوند. در درجه اول، راهبردهایی که به راستای  در

و در درجه دوم،  اندهای موجود کمک کند که شامل عواملی است که با رضایت حداقلی کاربران مواجه بودهرفع کاستی
 (.6گذارند )جدول گی خیابان میتری بر سرزندتر و عمیقثیر ملموسراهبردهایی که تأ

 راهبردهای ارتقاء سرزندگی خیابان نوبهار شهر کرمانشاه – 6جدول 

 راهبردهای پیشنهادی عوامل نوع راهبرد

-حل کاستی

 های موجود
)اولویت 

 سطح یک(

-دسترس

 پذیری

 های عمومی طبقاتی در حوزه بالفصل خیابان نوبهارتعبیه پارکینگ -
 نقل عمومی منتهی به خیابان نوبهارومسیرهای حملافزایش شبکه  -
 ای در خیابان نوبهاربخشی به پارک حاشیهکنترل و نظم -

 شمولیهمه

 های ناتوان جسمی حرکتیها برای حرکت گروهروها و گذرگاهسازی پیادهسازی و ایمنسالم -
 کاالها و خدمات مدیریت فضاهای تجاری با هدف افزایش تنوع و صرفه اقتصادی قیمت -
 ایجاد فضاهای مکث و استراحت برای افراد کهنسال، زنان باردار، کودکان و غیره -
 اختصاص فضاهای دارای حریم برای حضور دختران و زنان، به دور از آزار و اذیت پسران -

تقویت 
 سرزندگی
)اولویت 
 سطح دو(

 مداریپیاده

 تغییر در نوع کفسازی مسیرهای سوارهکنترل و کاهش سرعت تردد خودروها از طریق  -
 روهاروها بر پیوستگی سوارهارجحیت برقراری اتصال و پیوستگی پیاده -
 تعبیه تجهیزات بویژه روشنایی معابر متناسب با نیاز عابران پیاده )بجای خودروها( -
 ن عابران پیادهمدیریت زمانی و مکانی فعالیت دستفروشان با هدف پرهیز از سدمعبر و حفظ تردد روا -
 هامدیریت زمانی ترافیک سواره در خیابان با رویکرد کاهش ترافیک سواره همزمان با افزایش حجم تردد پیاده -
 هاهای راهنمایی تقاطعبندی چراغهای عابر پیاده و بویژه در زمانبخشی به عابران پیاده در گذرگاهاولویت -

فضایی برای 
 ماندن

 ا و فضاهای تعامل جمعی بر مبنای عوامل جوی، تابش آفتاب، سایه و غیرههجانمایی مبلمان -
 های بزرگهای کوچک و جمعتنوع و طراحی منعطف فضاهای نشستن برای استفاده فردی، گروه -
 روهاها و ... به داخل پیادهفروشیها، اغذیههای کافهتشویق و بسترسازی برای گسترش فعالیت -
 ای با هدف حفظ جذابیت، تازگی و عدم تکراری شدنفضاها، مبلمان و غیره به صورت دورهبه روزرسانی  -
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