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 چکیده

تدریج نقش عیابر   رویة شهرها و اهمیت و نقش روزافزون اتومبیل در شهر، به دنبال گسترش بی ر بههای اخی در دهه

رنگ شده است. این امر موجب کاهش سرزندگی فضاهای عمیومی و کیاهش فضیایی     پیاده در فضاهای شهری کم

های شیهری   سکونتياه دنبال ایجاد سرزندگی بیشتر و تبدیل مناسب برای تعامالت اجتماعی در شهر شده است. به

ساختند. پژوهش حاضر « راه پیاده»ای به نام  محور، بسیاری از شهرها فضاهای بدون وسیلة نقلیه به شهرهای انسان

آوری  منزلة فضای عمومی در سرزندگی فضای شهری است. برای جمع شهریور به 17راه  به دنبال تحلیل نقش پیاده

کار گرفته شد. جامعة آماری تحقیق تمام افرادی اسیت کیه    تحلیلی به -صیفیها روش تو وتحلیل آن ها و تجزیه داده

راه و در میان کسیبة   پرسشنامه در محدودة پیاده 289راه حضور دارند. پس از انتخاب نمونه تعداد  در محدودة پیاده

وتحلییل شید.    تجزیه SPLSافزار  محلی، ساکنان اقراف و بازدیدکنندگان از فضا توزیع و نتایج آن با استفاده از نرم

شهریور با توجه به کارکرد و ساختار کنونی خود نتوانسته موجب سرزندگی محییط   17راه  دهد پیاده نتایج نشان می

های انسانی ناموفق بوده است، زیرا میزان اثرگذاری هر  شود و در ایجاد فضایی برای تداوم حضور عابران و فعالیت

ی نبوده است که در کنار سایر عوامل بتواند موجب سرزندگی محیط شود. در بین ابعیاد  راه به حد کدام از ابعاد پیاده

هیا   بیشترین اهمیت را در سرزندگی داشته است. اما وضیعیت سیایر شیاخص    226/0راه دسترسی با ضریب  پیاده

است. در بین ابعیاد  راه نامناسب  در محدودة پیاده 189/0و امنیت اجتماعی با  186/0ازجمله کیفیت کالبدی با وزن 

هیا در   نسبت بیه سیایر شیاخص    177/0و ایمنی و امنیت با وزن  178/0سرزندگی هم تعامل و حس مکان با وزن 

نامناسب  155/0راه با وزن  و برد و دامنة پیاده 153/0وضعیت بهتری قراردارد و ابعاد تنوح و جذابیت محیط با وزن 

 است.
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 مقدمه

بر اینکه تجلیگـاه   و عالوه استهای تجلی هویت، فرهنگ و تمدن جامعة شهری  فضاهای شهری یکی از بارزترین عرصه

ــین انســان و فضاســت،   ــی دارد   نظــر  ازرابطــة عملکــرد ب ــز ارزش وائی  نظــری و)سیاســی، اقتصــادی و اجتمــاعی نی

 در عمـومی  هـای  عرصـه  و شـهری  فضـاهای  ینتـر  مهـم  از یکـی  پیـاده  بین فضـاهای  ین ا در. (3: 1390ثانی، رضابیگی

شـمارد.   یبرمـ  آن عضـو  ترین حیاتی نیز و شهر اصلی و عمومی فضای  را ها راه یادهپ جکوبز جین طوری که به شهرهاست،

 و زوال عمومی و خصوصـی  نقلیة وسایل افزایش شهری، کالبد رویة یب توسعة که کند می پیدا نمود بیشتر زمانی مهم این

 سـروری،  و نظـری )داشته باشد  شهروندان روانی و جسمی سالمت یجهنت در و شهر ساختار بر زیانباری زیست آثار یطمح

 شده است. شهری فضای در پیاده . این روند موج  نوعی طردشدگی عابر(3: 1393

صـحنة   زا را خـود  ترافیـک  از ناشـی  هـای  نـاراحتی  دلیل به مردم کرد کاری نباید که دارد یم اظهار 1اپلیارد مقابل، در

کننـد   بـازی  و گفتگـو  و بنشینندها  آن در بتوانند مردم که باشد فضاهایی حاوی باید خیابان محیط سازند. خارج ها خیابان

روی شـده   . بدین ترتی ، در دو دهة گذشته، در مطالعات پویایی شهری توجه بیشتری به بحـث پیـاده  (64: 1394 معینی،)

-Lamíquiz & López)خـود جلـ  کنـد     یـدار را بـه  پایرغاست و این امر باعث شد توجـه سیاسـت مقابلـه بـا شـهری      

domínguez, 2015: 149) تحلیـل  (55: 1389 ی،جـام کسـر   و ی)قربـان ی در احیای مراکز شهری گستر یادهپ. جنبش ،

 ,Peiravian)روی  های پیاده ، توسعة شاخص(3: 1392ی، تمر وزاده  )عباسراه  ی تأثیرگذار بر بهبود فضایی پیادهها مؤلفه

Derrible, & Ijaz, 2014: 74) ارزیابی محیط عابران پیاده با توجه به ،TOD (Wey & Chiu, 2013: 108)  و جزآن

های فضـاهای   ی اخیر است. یکی از ویژگیها پژوهشها و  ۀ اهمیت این موضوع در شهر و توجه به آن در طرحدهند نشان

 ;Montgomery, 1998)شـود   پیاده مـی  عابرانها(، سرزندگی است که موج  جذب بیشتر  خصوص خیابان مومی )بهع

Sci, 2014: 95)هـای اجتمـاعی    سعة روند شهرنشـینی و آسـی   که با تو ست. سرزندگی یکی از نیازهای اساسی شهرها

و هر چه بیشتر افـراد در فضـا    استشود. سرزندگی به معنای حضور و فعالیت فرد در مکان  بیشتر می روز روزبهاهمیت آن 

 و نشـاط  تـأمین  . امـروزه، (Sci, 2014: 363)تـر خواهـد شـد     باشند و فعالیت کنند، شهر پویـاتر و سـرزنده   داشته حضور

 شـده  یل تبـد  یافتـه  توسـعه در کشورهای  یژهو به شهری مدیریت های نظام اصلی های از دغدغه یکی به شهری سرزندگی

 .(67: 1386 گلکار،)است 

ها و نیازهای انسـان   ریزی و طراحی شهری را از مقیاس سلطة تدریجی حرکت سواره بر فضاها و معابر شهری، برنامه

چنـین  های اجتماعی و فرهنگی فضـاهای شـهری کاسـته اسـت. تـداوم       ها و جاذبه یجه، از ارزشنت درپیاده دور ساخته و 

 . در(7: 1391 تـاجی،  نگـین  و مشـاور  کریمـی )شود  رو روبهروندی باعث شده، حیات مدنی فضاها و تمدن شهری با خطر 

  شـده  لمتحمـ  شـدید   بسـیار  تغییـرات  شهرها کالبد توسعه، یسو به ما کشور شتابان حرکت اثر در اخیر، دهة چند طول

 دارنـد  نیازهـای   و ها فعالیت ما اند. مردم رفته بین از ما شهرها  در بسیار  کالبدها  فکرنشده تغییرات این اثر در. است

  .(18: 1390 ی،)مرتضوندارد  وجود شهرها در ها فعالیت این برا  کالبد  دیگر که

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Donald Appleyard 
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روی و درنظرگرفتن فضـای شـهری بـرای انسـان،      در چند سال اخیر، در شهر تهران با توجه به اهمیت موضوع پیاده

 محـور  ،(گلوبنـدک ) خـرداد  15 خیابان سازی راه یادهپاست. جنبش  شده  انجامسازی  راه یادهپروی و  اقداماتی در زمینة پیاده

 پالزای) پیاده خالص فضای ایجاد اقدام، آخرین  در و( سپهسائر) صف خیابان و مروی کوچه وناصرخسرو  و همایون باب

 ارزیـابی  و تأمـل  شایان عملی و نظری بستر در که است مندی ارزش های اقدامازجمله  (ع) حسین امام میدان در( شهری

متـر کشـیده شـده و نقطـة      1250 ه طـول بشهریور در حدفاصل میدان امام حسین )ع( و میدان شهدا  17راه  یادهپ .است

 و آشـفته  فضـای  شود، زیرا تبدیل یم محسوبگرا  انسان شهرسازی تحقق در مثبت ریزی شهری و گامی عطفی در برنامه

 پایـة  بـر  سواره، یها مزاحمت از عاری پیاده، خالص فضای به( ع) ینحس امام میدان در اتومبیل سلطة تحت و دیده ی آس

سـاخت،   خواهـد  محقق را تاریخی و اجتماعی فرهنگی، و آیینی مقاصد و برد خواهد راه شهری گریگردش به که اهدافی

راه شـده و آثـار اجتمـاعی،     ( تاکنون انتقادهای بسیاری به این پیاده1390مند است. از زمان اجرای این طرح ) بسیار ارزش

یتی از این پـروژۀ شـهری شـده اسـت.     نارضاج  ای که بر ساکنان و کسبة منطقه داشته مو فرهنگی، اقتصادی و کالبدی

ین مشکالتی که موج  نگرانی کسبه و ساکنان شده کاهش تردد و شلوغی محدوده و کـاهش سـرزندگی   تر مهمیکی از 

ی و بررسـ شـهریور در سـرزندگی فضـای شـهر      17راه  یادهپهمین منظور در این پژوهش نقش  این مرکز شهری است. به

 های زیر است: به مطالبی که گفتیم، این پژوهش در پی پاسخگویی به سؤالتحلیل شده است. باتوجه 

 راه نقش دارد؟ هایی در سرزندگی پیاده چه ابعاد و شاخص .1

 شهریور چه نقشی در سرزندگی فضای شهر دارد؟ 17راه  پیاده .2

 شهریور در سرزندگی فضاهای شهری به چه صورت است؟ 17راه  های پیاده اهمیت مؤلفه .3

 

 ریمبانی نظ

 جایياه فضاهای شهری در زندگی شهروندان

 هـر  فرهنگـی  یطـورکل  بـه  و سیاسـی  اجتماعی، شرایط انسان، یلةوس به و یافته نظام طبیعی فرایندهای را شهری فضاهای

 کـه  فضایی است؛ شهری عناصر سایر و ها یابانخ ها، یدانجمله م از شهری یها سازه تمامی شامل و دهد یم شکل جامعه

. فضاهای شهری از (81: 1385 ،)پاکزاد کنند فعالیت آن در و باشند داشته دسترسی آن به که دهد یم اجازه دممر همة به

های موجـود در   شود و توجه به عناصر کیفیت های شهری در دوران زندگی بشر محسوب می ین مکانتر فعالین و تر مهم

در  آنچـه های ساکنان شهر متفـاوت بـوده اسـت.     هاهداف و خواست براساسی مختلف تاریخی ها دورهگونه فضاها در  این

ین اصـل در پویـایی   تـر  مهـم هاسـت کـه    مشترک بوده، حضور مردم و وجود روابط اجتماعی حـاکم بـر آن   ها دورهتمامی 

 های یتفعال که است ای صحنه عمومی شهری به مفهوم . فضای(19: 1390 ی،)مرتضوآید  می حساب بهفضاهای شهری 

 .(313: 1377 ینی،)بحرپیوندد  یم وقوع به  آن در شهری زندگی عمومی

 

 فضاهای شهری پیاده  

 هـای  یـت فعال از یا دامنه یا و فراغت تفریح استراحت، برای امکانات و خدمات مانند ییها شاخصه پیاده های یابانعموماً خ
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 ی)رسولهاست  راه یادهپ واموال  و بازارها پیاده، همچون مخصوص مناطق شامل پیاده یها حوزه دارند. خود در را گوناگون

 پیادگـان  اختیـار  درانحصـاراً   شـود کـه   اطـالق مـی   معابری یا نواحی به ها راه یادهپ ی،کل طور به .(1388 ،خرم دخت یمرحو 

 هـا  راه یـاده پدارنـد.   را آن به ورود حق ضروری دهی یسسرو و دسترسیمنظور  به تنها موتوری نقلیة وسایل و گیرد یمقرار

 ینـی، )معاسـت   مجتمـع  فضـای  یـا  پـارک  میدان، بازارچه، بازار، کوچه،صورت  به معابر این. روهاست یادهپ از متمایزکامالً 

هـا   فضاهای شهری پیاده پاسخی برای نیاز عالی انسان در شهر است. شهر تنها تـراکم فیزیکـی بناهـا و راه    .(20: 1394

نیست، بلکه بستری است که موجد تعالی، کمال و تبلور مدنی جامعه است. بازتعریف نواحی و فضـاهای شـهری پیـاده و    

ریزی نیز  خأل ناشی از مناسبات با اصطالح مدرن که البته ملزم به برنامه پرکردنکانی است برای ها ام ایجاد کیفیت در آن

را مقصد گردشـگری    های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی بسیاری دارد که آن سو نواحی شهری، جاذبه است. از یک

زدید از میراث فرهنگی و طبیعی، زیـارت، و حضـور   کند. از سوی دیگر، دیدار دوستان، خرید، تفریح، با و خاطره تعریف می

تـوان بـا انطبـاق ایـن دو بعـد بـر هـم، یکـی از          های گوناگونی است که می در مراسم اجتماعی و سفرهای روزانه انگیزه

 .(44: 1389 عاشوری،)های توسعة پایدار شهری را فراهم کرد  ینهزم

 

   ونقل حملجایياه و سهم عابر پیاده در نظام 

تقویـت رابطـة اجتمـاعی و معنـوی     که معبر پیاده در فضای عمومی شهری برای حرکت عابر پیاده است، موجـ     آنجا از

ها و عدم آمـوزش   راه یادهپتوجهی و تخصیص امکانات ناچیز و ناقص در سطح  یبدلیل  شود و اغل  به شهروندان تلقی می

شناسـند و گـاهی از ایـن حـق محـروم       ها، افراد پیاده حقوق واقعی خـویش را نمـی   و آگاهی مردم از قوانین حرکت پیاده

بـه زنـدگی ماشـینی و     با توجـه آمار  براساسهای اخیر  در دهه ونقل حمله سهم این وسیله در نظام ک  یطور بهشوند،  می

های شهری پاسخ مثبت به نیاز روزافزون جامعة شهری بـا   راه شمار دیگر کمرنگ شده است. پیاده یبتوفق ماشین و موانع 

کودکان و هیاهوی فروشندگان و پیر  وجوش پرجن های  های ناامن از تردد ماشین و محوطه های فراوان در محیط آلودگی

جـایی حکایـت دارد کـه در     جابـه  عنصرمنزلة اولین  بهاز تفکر نو در سهم عابر پیاده  1و جوان در میان شهرهاست. شکل 

یـق  ریـزی دق  ریزان شهری قرارگرفته است. این تفکر نوین مطمئناً نیازمند سازوکارهای اجرایی و برنامـه  دستور کار برنامه

 .(11: 1385 معینی،) آورد یدپداست که تعادل بین ماشین و عابر را در شهر 

 پایـدار ونقـل   حمل اصول با حرکتی گونة همسازترین و کلیدی عنصری روی یادهپپایدار.  ونقل حملراه در  جایگاه پیاده

 عـدالت  و برابـری  ایجـاد  لحاق به جایی جابه نوع گردد، بهترین می مقصد به واسطه یب دسترسی سب  پیاده است. حرکت

 حـس  تحریـک  بـا  و است ونقل حمل شیوۀ ینتر پاک و ترین یمنا و سالمتی موج  است، جامعه افراد همة بین اجتماعی

 گردد. یم عمومی آموزش و مشارکت سب  بصری حواس تمام درگیری و کنجکاوی
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 (11: 1385 معینی،) ونقل حمل. جایياه و سهم عابر پیاده در نظام 1شکل 

 

 جلـوگیری  و هـا  یکاربر برخی احیای به نسبت توان یم شهری پیادۀ یها شبکهکامل  اتصال و یکپارچه یزیر برنامه با

 بـرای  نقلیه وسایل رانندگان حتی .است شکل پیاده بهونقل  حمل روش ینتر سالم و کرد. پایدارترین اقدام طبیعی منابع از

 هـا  یانـه پا و ها یستگاها به یراحت به مردم اینکه به مؤثر، همگانیونقل  . حملشوند یم بدل پیاده عابران به خود سفر تکمیل

 .(187: 1393 ،جو ی)کاشاناند  جایی جابه به مایل و پویاها ذاتاً  . انساناست وابسته باشند، داشته پیاده دسترسی

 در جیکـوبز  جـین  عقیـدۀ  بـه  «خیابـان  زنـدگی » مفهـوم  از ای عمـده  اجتماعی. بخش پایدار توسعة در راه یادهپ سهم

 هـای  عرصـه  آوردن فـراهم  بـا  کـه  اسـت  جـوش  و پرجن  و شلوغ روهای پیاده این او، نگاه از. است نهفته آن روهای پیاده

 و کـارایی  لـذا  بخشـد،  مـی  معنـا  شهر مرکز به گوناگون رفتارهای از ای گستره و اجتماعی بلمتقا روابط امکان از ای بالقوه

 پیوسـته  حرکت شیوۀ به وابسته شهر، از بخش این مدنی حیات و است انسان حضور متضمن شهری، مراکز بودن سرزنده

فرهنگـی   -ع تعـامالت اجتمـاعی  جـایی پیـاده، موضـو    یکی از ابعاد مهـم جابـه   است. آن در پیاده عابر دسترسی میزان و

( معتقـد اسـت   1960شهروندان در شهر و تأثیری است که بر سرزنده بودن شهر و محیط همسایگی دارد. جین جیکـوبز ) 

ای از اجتمـاع   شناسـند در صـفحه   فضای عمومی شهری قادر است مردمی را که یکدیگر را نمـی  عنوان بهمسیرهای پیاده 

ای از این برخوردهای اتفاقی و عمومی  رسد، مجموعه یت به نظر میاهم کمی و جزئاهراً گردهم آورد. گرچه این موضوع ظ

، احساسی از اطمینان و هویت و حیات برنداردزمان و مکان شهری که لزوماً هی  تعهد مشخصی را برای کسی در  در یک

 .(37-36: 1394 ینی،)معآورد  اجتماعی را برای ساکنان شهر به همراه می

 

 مفهوم سرزندگی در شهر

شده است که افراد احساس شور و شوق، سـالمتی و انـرژی در    یف تعرروحی سرزندگی به معنای داشتن انرژی جسمی و 

. سرزندگی در مفهوم کلی به خودکفـایی، پایـداری، سـازگاری،    (Ryan & Frederick, 1997: 536)کنند  وجود خود می
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یعنـی ظرفیـت شـهر     شود. سرزندگی شـهری  پذیری، ظرفیت برای تغییر، خودسازی، مسئولیت و امنیت مربوط می انعطاف

 فضـا  بـه  آنچـه  و اسـت  بـودن  جمع میان در فرد زندگی و . حیات(Sci, 2014: 368)دادن و انطباق با شرایط  برای پاسخ

 شـده  ارائـه تعـاریف   1. در جـدول  (1382 پاکزاد،)ها در فضاست  نشاط آن و پرشور و فعال حضور و مردم دبخش یم زندگی

 دربارۀ سرزندگی آمده است.

 

 برای سرزندگی در شهر شده ارائه. مفاهیم 1جدول 

 مآخذ برای سرزندگی شهری شده ارائهمفاهیم 

شود و شهر  داند که باعث تمرکز می سرزندگی را قدرت خام و انرژی شهر می 1چارلز ئندری

کند که محرکـی بـرای سـرزندگی     ماندن و خالقیت هدایت می زنده را به سمت هدفی برای

دانـد کـه دارای    است و در آن فعالیت خـالق تمرکـز دارد. ئنـدری شـهری را سـرزنده مـی      

معیارهای ایمنی و امنیت، تـراکم، تنـوع، دسترسـی، رقابـت، ظرفیـت سـازمانی، ارتباطـات،        

 خالقیت، هویت و تمایز باشد.

 ؛ 86: 1392و همکاران،  خنیفر)

Sci, 2014) 

شـود. همچنـین،    بخشی از تمایل که به رضـایت از زنـدگی در محـل خاصـی مربـوط مـی      

 جامعة محلی توجه دارد. سالمت  بهسرزندگی 
(Lowe et al., 2013: 11) 

 مراکـز  در شهریت حس ها، یادهپحرکت  اقتصادی، کیفیت هایی نظیر کیفیت سرزندگی شامل

 و جزآن است. یفروش خردههای  یتفعال تجمع پذیر، یترؤ  های یتفعال شهری،
 (1379 گلکار،)

کند  ی را توصیف میا درجهداند و  سرزندگی را یکی از ابعاد عملکرد طراحی شهری می 2لین 

دهـد. سـرزندگی بـه     های انسان را شکل می یتقابلهای مکان، نیازهای زیستی و  که فعالیت

 شهری فضای اجتماعی موفقی باشد. پردازد که فضای ای می درجه

(Jalaladdini & Oktay, 2012) 

 اقبـال  خـوش  و خودجـوش  ارگانیک، شهرهاییبانشاط  و سالم شهرهای است مدعی جیکوبز

 هـا  یکـاربر  اخـتالط  و متـراکم  های یتجمع معماری، انسانی، و اقتصادی پایة تنوع بر است،

 و متـراکم  پیچیـده،  شـهری  مراکـز درگـرو   را شـهر بـودن   زنده او پویایی و احساسبالد.  می

 داند. یم پرازدحام

 (1390 همکاران، و مدیری)

 مراتـ   سلسـله روزی،  هـای شـبانه   ی اراضی، فعالیتکاربرراب کریر سرزندگی را در اختالط 

 داند. یمها و جزآن  توزیع کاربری
 (1376 سلیمی، و حبینی)

کنـد کـه در سـاعات مختلـف      مونت گومری سرزندگی را با توجه به تعداد افرادی معنـا مـی  

آمـدن زنـدگی    به وجودهای جاذب خیابان که باعث  در خیابان حضور دارند، فعالیت روز شبانه

 کند. می وجوش پرجن و  بانشاطشود و محیط را سرزنده و  فعال در خیابان می

(Montgomery, 1998) 

 (Jalaladdini & Oktay, 2012) داند. های شهری موفق می باری شرمن سرزندگی را شاخصی برای مکان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Charles Landry 
2. Kevin A. Lynch 
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 ارتباط سرزندگی و توسعة پایدار

اسـت. سـنجش سـرزندگی شـهر در      شـده   انجامینة ارتباط بین سرزندگی شهر و توسعة پایدار شهر تحقیقات کمی زم در

گیرد که عملکرد آن بـا عوامـل دیگـری همچـون پایـداری محیطـی، رقابـت اقتصـادی و          وب توسعة پایدار قرارمیچارچ

هـای   آوری در ارتباط است. سرزندگی شامل رفاه انسان و کیفیت محیط کالبدی شهر اسـت کـه از عملکـرد سیسـتم     تاب

 .(Newton, 2012: 85)ی شهر و فرایندهای کار و زندگی افراد در شهر مشتق شده است کالبد

ها به رفـاه،   کند و همة آن یة پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیطی را ترکی  میپا  سهمفاهیم گستره از توسعة پایدار 

کنندۀ سالمت و سـرزندگی همپوشـانی دارد    یینتعشود. این مفهوم توسعة پایدار با عوامل  آینده و زندگی جامعه مربوط می

(Bijl, 2011: 159) بـاره   یـن ا دردر پاسخ به ادغام مفاهیم بسـیاری ظهـور کـرده اسـت کـه      « سرزندگی پایدار». مفهوم

شـود، مگـر اینکـه در درازمـدت پایـدار باشـد        است. استدئل آن این است که محـیط، سـالم و سـرزنده نمـی     شده مطرح

(Newman, 1999: 221). 

 

 راه سرزندگی در پیاده

 کیفیـت  دو. است آن اصلی و اساسی های یژگیو از سرزندگی و باشد جریان در اجتماعی زندگی باید همواره ها راه پیاده در

 در تنـوع  به رسیدن های یاستس از یکی. ستفضاها این یرینفوذپذ و تنوع شود یم ها راه پیاده سرزندگی به منجر که مهم

 یـا  کـه  است شهری یها نشانه و نماد شود، یم طراحی پیاده عابر حرکت مختص پیاده مسیر اینکه به توجه با مسیر طول

 آن و افزایـد  می مسیر خوانایی به که شود، یم طراحی بافت یها ارزش و موجود شرایطبراساس  یا موجود کالبد از برگرفته

 متناس  و متنوع های یکاربر ایجاد انجامد یم ها راه یادهپ تنوع و سرزندگی به که عواملی دیگر از. کند یم تبدیل نماد به را

 های یکاربر استقرار همچنین دارد، پی در را شهروند حضور تداوم که خدماتی های یکاربر استقرار راه، پیاده سکانس هر با

 شـاخص  عناصـر  و ابناه بر روشنایی یدتأک وها  بدنه مسیر روشنایی هماهنگی و مسیر طول در مبلمان فراغت، تنوع اوقات

 در بایـد  که است نهفته سرزنده تنوع در جکوبز جین قول به شهری زندگی . جوهر(1390و همکاران،  یهمدان یدی)است 

 .(1387 یستانی،)سدهد  قرارها  آن تیاراخ در راها  انتخاب حق از وسیعی دامنة و باشد دسترس در همه و برای زمان هر

 

 شناسی پژوهش روش

پیمایشـی اسـت. جامعـة     -هـای توصـیفی   ها جزء پژوهش گردآوری داده نظر ازکاربردی و  تحقیق حاضر از نوع پژوهشی

ای کـه در   شهریور تردد دارند؛ ساکنان محـل و کسـبه   17راه  آماری این پژوهش شامل افرادی است که در محدودۀ پیاده

ن به تعداد محـدودی جمعیـت یـا افـرادی     توا اند. با توجه به اینکه جامعة آماری را نمی راه مشغول به فعالیت محدودۀ پیاده

پیاده از مناطق مختلف  عابراننسبت داد که در یک محله، ناحیه و بخش سکونت دارند، جامعة آماری نامحدود است، زیرا 

 شـده   اسـتفاده یری از روش تصـادفی سـاده   گ نمونهشهر تهران و حتی از شهرهای دیگر در این تحقیق قرارگرفتند. برای 

نفـر   270( تعداد نمونـه  pre testآزمون ) یری پیشگ نمونهکه جامعة آماری نامحدود است، با توجه به روش   اآنج ازاست. 

 پرسشنامه توزیع شد.  289دست آمد. برای اطمینان بیشتر  به
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 εانحراف معیـار، و   σدرصد،  90ا سطح اطمینان مقدار متغیر نرمال واحد متناظر ب Za/2: حجم نمونه، n که در این رابطه 

 است. شده  گرفتهدرصد در نظر  9مقدار اشتباه مجاز است که در پژوهش حاضر 

 زیر است. صورت بهمحاسبات حجم نمونه برای تحقیق حاضر 

2
645 / 1  8989 / 0

94 / 269
09 / 0


 
 
 
 

n 

شـده مـدل سـاختاری     تحقیقـات انجـام   راه و سرزندگی با توجه به مبانی نظری پـژوهش و  برای تحلیل وضعیت پیاده

اسـتفاده شـده    SPLSو  SPSSافـزار   ها و متغیرهای مکنون تدوین شد. برای بررسی آن از نـرم  پژوهش با توجه به سازه

است. همچنین، برای اطمینان از روایی و پایایی میزان آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی هر شاخص به همراه روایی همگرا 

 شد. و واگر محاسبه

 

 روش دلفی فازی

1روش دلفی اولین بار در دهة شصت در شرکت رند
معرفی شد که هـدف آن اسـتفاده از گـروه مشـاور در حفـظ مزایـای        

آن  اسـاس  بـر بینی آینده اسـت کـه    دلفی نظرخواهی تخصصی برای پیش. (Kauko & Palmroos, 2014)شرکت بود 

که بـرای    یطور بهتوان نتایج مختلف را استخراج کرد. این روش ضمن سادگی، از اطمینان بائیی نیز برخوردار است،  می

های افـراد و   ضاوتها و ق بررسی نگرش منظور بهرود. این روش  کار می های افراد به آوری و تلخیص نظرها و قضاوت جمع

آوری نظرهـای ایـن افـراد     های متخصص، بدون الزام حضور افراد در محل معینی، با استفاده از پرسشنامه بـه جمـع   گروه

گـذاری، تـدوین    ها و نظرهای افـراد، مبنـای هـدف    دیدگاه گذاری و تحلیل مجموعة  بندی، ارزش پردازد. در پایان جمع می

هـا از ایـن روش    . در این پـژوهش بـرای تأییـد شـاخص    (1386 همکاران، و ی)نورگیرد  گیری قرارمی برنامه و یا تصمیم

 است. شده  استفاده

( پرسـیده  uینانـه ) ب خـوش ( و m(، محتمـل ) Lابتدا نظر کارشناسان در مورد شاخص مربوط در سـه سـطح بدبینانـه )   

 شود.  می

 (2رابطة 
      ,   ,  
i i i

L m uAi a a a
 

(i) که در آن
La  ،بیانگر مقدار بدبینانه(i)

ma  نظر محتمل و(i)
ua  ینانة هر خبره در مورد هر شاخص است. ب خوشنظر 

 شود. در گام بعدی، میانگین هندسی نظرهای خبرگان در خصوص هر شاخص از طریق رابطة زیر محاسبه می

 (3رابطة  ,  , i i i ia l m u 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. RAND Company 
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میـانگین هندسـی    miبدترین نظر در بین نظرهای خبرگان مربوط به یک شاخص،  liشود،  که مالحظه می طور همان

ترین نظـر در بـین نظرهـای تمـامی خبرگـان در خصـوص یـک         ینانهب خوش uiن در مورد یک شاخص و نظرهای خبرگا

 شاخص است. 

( در خصـوص  7کردن نظرهای خبرگان در خصوص هر شاخص با استفاده از رابطـة )  در گام آخر، با استفاده از دیفازی

 شود.  گیری می ها تصمیم شاخص

 2 (7رابطة   

4

 
 i i i

i

l m u
a 

شـده نظرهـای خبرگـان(     گـردد )میـانگین اعـداد دیفـازی     که توسط خبرگان تعیین می rبا درنظرگرفتن مقدار آستانة 

( باشد، آن شـاخص  rشدۀ نظر هر خبره بیشتر از مقدا آستانه ) دیفازی aiشود. بدین صورت اگر  ها انتخاب یا رد می شاخص

 شود. ها از آن استفاده نمی منظور ادامة تحلیل شود و به صورت شاخص رد می شود، در غیر این تأیید می

 

 سازی معادالت ساختاری مدل

معادئت ساختاری تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومندی از خانوادۀ رگرسیون چنـدمتغیری اسـت.    سازی مدل

 ،)هـومن و پنهان اسـت   1شده مشاهدهط بین متغیرهای یی دربارۀ روابها هیفرضاین روش رویکرد آماری جامع برای آزمون 

اری یـا  . در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل خاصی از رابطة بین متغیرهاست، از تحلیل مدل معادئت سـاخت (11: 1388

(. در این پژوهش با توجه به اینکه در پی تحلیل رابطة بـین  98: 1393شود )سرمد و همکاران،  های علّی استفاده می مدل

شهریور و سرزندگی فضای شهری است، استفاده از مدل معادئت ساختاری مدل مناسبی برای سـنجش ایـن    17راه  پیاده

 آمده است. 3و  2های  زندگی مورد استفاده در جدولراه و سر های تحلیل پیاده رابطه است. شاخص

 راه پیاده برای شده استخراج های . شاخص2جدول 

 مفهوم شاخص سازه

ده
پیا

 
 راه

 اراضی کاربری اختالط
صورت عمودی )واحد مسـکونی بـائی    هاست که به اختالط کاربری به معنای ترکیبی از کاربری

 گیرد. ی( در محدوده قرارمیفروش خردهار مسکونی در کن  فروشگاه( و افقی )کاربری

 کالبدی کیفیت
 بایـد  آن در شده استفاده پوش کف و ها ساختمان کالبدی وضعیت همراه به راه پیاده محیط کیفیت

 .شود افراد آسایش و راحتی موج  و باشد راه پیاده محیط با متناس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. observed variables 
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 راه پیاده برای شده استخراج های . شاخص2جدول ادامه 

 مفهوم شاخص سازه

 

 انداز چشم و منظر

دهد. در منظر شهری  که کیفیت بصری محیط را نشان می است ای گستردهمنظر شهری مفهوم 

انداز متنـوع و خوانـایی    استفاده از مبلمان مناس ، تمیزی محدوده، استفاده از فضای سبز و چشم

 شود. مطرح می

 امنیت اجتماعی
 هنگـام  در افراد راحتی احساس محیط، حفظ حریم شخصی و امنیت دربرگیرندۀ اجتماعی امنیت

  .هاست آن با مصاحبت و افراد با برخورد و محیط در حضور

 دسترسی
 ونقل حمل به دسترسی در را آن توان می که است جمعیت جذب در مؤثر عوامل از یکی دسترسی

 .کرد خالصه و جزآن تفریحی امکانات خدمات، خرید، مراکز سبز، فضای عمومی،

 

 سرزندگی برای شده استخراج های . شاخص3جدول 

 مفهوم شاخص سازه

ی
دگ
رزن
س

 

 رفاهی خدمات و امکانات کردن فراهم با راه پیاده محدودۀ سکنة و عابران راحتی و آسایش آسایش و راحتی

 امنیت و ایمنی

در هنگـام   فضاست، شامل ایمنـی افـراد   در شهروندان حضور معیارهای ترین مهم از یکی ایمنی

 و امنیت افـراد  ایمنی افزایش که موج  محیط روشنایی و افزایش انتظامی، مأموران تردد، وجود

 .شود می

 جذابیت و تنوع
 تنـوع  طراحی، در تنوع فضا، اندازۀ در تنوع است، شامل سرزندگی مهم عوامل از جذابیت و تنوع

 ها. فعالیت و تنوع رنگ، در

 تفریح و فراغت

 و محـیط  جـذابیت  موج  محیط در حاضر افراد برای تفریحی و فراغتی های برنامه نآورد فراهم

 فرهنگی و های برای مثال، برنامه شود، می محیط در حضور و استفاده برای افراد انگیزه در ایجاد

 نمایشگاه. برپایی

 برد و دامنه

 های فعالیت آیا است؟ فهصر به مقرون محیط در شده عرضه کائهای آیا دهد می نشان برد و دامنه

 اجتمـاعی  و اقتصادی های ویژگی با افراد تمام برای است؟ سنی های گروه تمام برای شده عرضه

 .است مناس 

ــل ــس و تعام ــق ح  تعل

 مکان

. شـود  می محیط در راحتی احساس برای افراد در درونی نیروی ایجاد باعث مکان حس و تعامل

 و هـا  جشـن  در شـرکت  همچنین ها، پروژه و های طرح رد همکاری به مایل افراد صورت این در

 .شود می مذهبی و ملی اعیاد

 

 مطالعه موردمحدودة 

شـرقی در   51◦ 26′ 35″شـمالی و   35◦ 42′ 50″میدان امام حسین با مختصـات   حدفاصلشهریور  17راه  محدودۀ پیاده

راه از میـدان   طول محدودۀ پیـاده  .وب قرارداردشرقی در جن 51◦ 26′ 20″شمالی و  35◦ 41′ 70″شمال و میدان شهدا با 
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 17راه  محدوده در بخش شمالی میـدان امـام حسـین و پیـاده     متر است. موقعیت نسبی 1250امام حسین تا میدان شهدا 

و گرگان در جنـوب ایـن ناحیـه بـا میـدان امـام        آباد نظامشهرداری تهران قراردارد که محالت  7منطقة  1شهریور ناحیة 

منطقـة   6شرقی محلة ایران قراردارد که در ناحیة  تماس است. در ضلع شرقی محله دروازه شمیران و در جنوب حسین در

 1شهرداری تهران واقع شد. در ضلع غربی با محالت شهید اسدی و صفا همجوار است که ایـن دو محلـه در ناحیـة     12

شـهرداری تهـران    14منطقة  1کوفه واقع در ناحیة ة شمحل  همغربی  گیرد. در جنوب جای می تهرانشهرداری  13منطقة 

 17راه  یادهپهکتار(  100های جمعیتی محدودۀ بالفصل ) (. شناخت و توصیف ویژگی1394، 1قراردارد )نقشة آنالین تهران

جمعیت با رشدی  1385نفر بوده است. در سال  18907 بر  بالغجمعیت محدوده  1375ی شده است. در سال بررسشهریور 

به بازۀ زمانی پنج ساله جمعیت رشد بائیی داشت  با توجهبرخالف دورۀ قبل،  1390نفر رسید و در سال  19707ک به اند

نفر رسید. همچنین، بعد خـانوار در   25688تعداد آن نسبت به دورۀ قبل افزوده شد و جمعیت به  بر نفر 6000و نزدیک به 

 روندی نزولی داشته است. رسید که  7/2به  1390و در سال  1/3به  1385 در سالاست.  7/3برابر با  1375سال 

 

 شهریور 17راه  های جمعیتی محدودة بالفصل پیاده . ویژگی4جدول 

 زن مرد جمعیت خانوار سال

1375 5158 18907 9579 9328 

1385 7829 19707 10042 9665 

1390 9314 25688 12895 12793 

 ، مرکز آمار ایران1390و  1385، 1375سرشماری نفوس و مسکن 

 

 

  1390و  1385، 1375در سه دورة  مطالعه مورد. ویژگی جمعیتی محدودة 2شکل 

 (1390تا  1375)مرکز آمار، سرشماری نفوس و مسکن سال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Map.tehran.ir        1394/ 09/ 12تاریخ مراجعه به سایت  
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 شهریور و محدودة بالفصل( 17 راه ادهیپ) مطالعه مورد. نقشة محدودة 3شکل 

 

 حقیقهای ت یافته

 راه و سرزندگی های پیاده انتخاب شاخص

ها ابتدا از منابع مختلف و مبـانی نظـری پـژوهش     تعیین شاخص منظور بهی تحقیق بیان شد، شناس روشکه در  طور همان

ای با خبرگان )اساتید و کارشناسان(  راه و سرزندگی شناسایی شد. همچنین، مصاحبه های پیاده های مربوط به سازه شاخص

هایی که اهمیت کمتری دارد  وتحلیل شاخص یهتجزو از  مشخص شودها برای انجام پژوهش  م شد تا اهمیت شاخصانجا

است. مراحل انجام آن بـه   شده  استفادههای مهم  در مرحلة بعد از روش دلفی فازی برای انتخاب شاخص شود. نظر صرف

 :(Hsu et al., 2010)شرح زیر است 

خواسته شد تا  ها آنای درآمد و در اختیار خبرگان قرارگرفت و از  پرسشنامه صورت بهها  ابتدا فهرستی از شاخص .1

امتیـاز دهنـد،    10تـا   1ینانـه )زیـاد( در طیفـی از    ب خـوش نظر خود را در سه سطح بدبینانـه )کـم(، محتمـل و    

شود و کارشناسان نظر خـود را در   فته میگر در نظرتایی 10از سطوح بائ طیفی  کدام هرصورت که برای  ینبد

 بیان کردند.  مورد هر شاخص

ینانه( میانگین هندسی نظرات خبرگان محاسبه شد و ب خوشاز سطوح )بدبینانه، محتمل و  کدام هرسپس، برای  .2

در  6یید یـا رد شـاخص امتیـاز    تأعدد مربوط در فیلدی با عنوان امتیاز نهایی آورده شده است. حد آستانه برای 

شـود. در   تـر باشـد رد مـی    است و اگر پایین موردقبولباشد،  بائتر از این حد   نظر گرفته شد. اگر امتیاز شاخص

 ییدشده به همراه امتیاز نهایی و رتبة هر شاخص آمده است.تأهای  شاخص 5جدول 
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 راه و سرزندگی با روش دلفی فازی های پیاده . تأیید شاخص5جدول  

 رتبه تصمیم امتیاز ها شاخص ردیف شاخص

ده
پیا
ی 
ها
ص 

اخ
ش

 
 راه

 2 قبول 5/7 اختالط کاربری اراضی 1

 12 رد 0/6 ضوابط و مقررات مردم در محیط 2

 6 قبول 9/6 راه یادهپکیفیت کالبدی مسیر  3

 3 قبول 4/7 راه محیط پیاده انداز چشممنظر و  4

 11 قبول 2/6 امنیت اجتماعی 5

 13 رد 7/5 راه طراحی محیط پیاده 6

 9 قبول 3/6 راه یادهپدسترسی به  7

 14 رد 6/5 راه پیوستگی مسیر پیاده 8

ص
اخ
ش

 
ی
دگ
رزن
 س
ی
ها

 

 4 قبول 3/7 یطمحراحتی و آسایش افراد در  9

 10 قبول 2/6 ایمنی و امنیت افراد در محیط 10

 1 قبول 7/7 ها تنوع و جذابیت محیط و فعالیت 11

 8 قبول 4/6 فراغتهای گذران اوقات  تفراغت و فعالی 12

 15 رد 1/5 متفاوت در مسیر های ساختمان معماری های سبک بین همگونی 13

 5 قبول 2/7 راه دامنه و برد، دسترسی پیاده 14

 7 قبول 8/6 تعامل و حس مکان افراد در محیط 15

 

 راه و سرزندگی تحلیل مدل معادالت ساختاری پیاده

است. بـرای   شده  استفادهپرسشنامه از بررسی سازگاری درونی و برای بررسی روایی از روایی همگرا و واگرا برای ارزیابی 

است. نتایج این بررسـی در   شده  محاسبهسنجش پایایی، ضری  آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای متغیرهای پژوهش 

اسـت، و همـة میـانگین     7/0یشـتر از حـد بحرانـی    آمده است. همة ضرای  پایـای مرکـ  و آلفـای کرونبـاخ ب     6جدول 

 قراردارد. قبول قابلگیری در حد  توان گفت مدل اندازه یجه، مینت دراست.  5/0بیش از  شده استخراجهای  واریانس

 

 . ضرایب پایایی ترکیبی و روایی هميرایی تحقیق6جدول 

 (AVEشده ) نگین واریانس استخراجمیا (CR) پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ ها تعداد سؤال نام متغیر

 48/0 782/0 621/0 4 اختالط کاربری اراضی

 732/0 808/0 725/0 7 کیفیت کالبدی

 502/0 800/0 667/0 4 انداز چشممنظر و 

 564/0 786/0 647/0 4 امنیت اجتماعی
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 . ضرایب پایایی ترکیبی و روایی هميرایی تحقیق6جدول ادامه 

 (AVEشده ) میانگین واریانس استخراج (CR) پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ ها تعداد سؤال نام متغیر

 582/0 806/0 643/0 3 دسترسی

 558/0 79/0 601/0 3 راحتی و آسایش

 502/0 834/0 752/0 5 ایمنی و امنیت

 825/0 79/0 649/0 5 تنوع و جذابیت

 593/0 794/0 661/0 4 فراغت و تفریح

 567/0 77/0 606/0 4 دامنه و برد

 504/0 834/0 751/0 5 تعامل و حس مکان

 285/0 893/0 873/0 22 راه یادهپ

 672/0 904/0 886/0 26 سرزندگی

 - - 927/0 48 ها مجموع سؤال

 

هـای بیرونـی مقـدار بیشـتری را بـه خـود        های هر شاخص نسبت به سایر گویه یهگوهمچنین، بار عاملی هر کدام از 

 های پژوهش است. دهندۀ روایی همگرا در بین شاخص نشان دهد که اختصاص می

است. روایـی واگـرا یـا همـان روایـی تشخیصـی،        شده  استفاده 2متغیرها، از روایی واگرا 1یخط هم ریتأثبرای بررسی 

 هـای دیگـر در   معین از نشانگرهای سـازه  ای دهندۀ میزان تمایز نشانگرهای سازه مکملی برای روایی همگراست که نشان

ۀ شـد  اسـتخراج ( اسـتفاده از میـانگین واریـانس    1981مدلی یکسان است. برای ارزیابی روایی تشخیصی، فرنل و ئرکـر ) 

AVE مقادیر  ها آنکنند.  یعنی، میانگین واریانس مشترک بین سازه و نشانگرهایش را پیشنهاد میAVE 5/0  و بیشتر را

 AVEر جـذ  مقـدار  شـود،  مـی  مشـاهده  7جـدول   در کـه  گونه مانه (.1391زاده و همکاران،  کنند )سیدعباس توصیه می

 همبسـتگی  مقـدار  از اسـت  قرارگرفته ماتریس اصلی قطر در موجود های خانه در که حاضر پژوهش در مکنون متغیرهای

. برای مثال، مقدار همبسـتگی شـاخص   است بیشتر شده،  داده ترتی  اصلی قطر چپ و زیرین های خانه در که ها آن میان

شده برای شاخص دسترسی بـه درسـتی    های تدوین دهد گویه هاست و نشان می سترسی با خودش بیش از سایر شاخصد

دهنـدۀ میـزان    راه و سرزندگی هم این مقدار محاسبه شده است کـه نشـان   کند. همچنین، برای پیاده شاخص را تبیین می

 درن( مکنـو  هـای )متغیر ها سازه حاضر، پژوهش در که داشت اظهار توان می ،رو نیازاهاست.  های این سازه تناس  شاخص

 .است مناسبی حد در مدل واگرای روایی ،لذا .سازه سایر با تا دارد خود های شاخص با بیشتری تعامل مدل

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Collinearity 
2.  Discriminant Validity 
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 . نتایج روایی واگرا )تشخیصی(7جدول 
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 76/0 دسترسی
            

 75/0 41/0 آسایش و راحتی
           

 66/0 43/0 35/0 جذابیت و تنوع
          

 71/0 43/0 45/0 36/0 مکان حس و تعامل
         

 7/0 35/0 37/0 49/0 38/0 اراضی بریکار اختالط
        

 7/0 3/0 54/0 42/0 31/0 32/0 جذابیت و فراغت
       

 6/0 3/0 5/0 41/0 51/0 49/0 53/0 کالبدی کیفیت
      

 68/0 4/0 57/0 4/0 58/0 38/0 39/0 35/0 برد و دامنه
     

 7/0 53/0 5/0 45/0 5/0 48/0 45/0 53/0 45/0 امنیت و ایمنی
    

 71/0 5/0 34/0 7/0 35/0 4/0 41/0 47/0 51/0 52/0 انداز چشم و منظر
   

 69/0 51/0 6/0 47/0 5/0 29/0 5/0 44/0 34/0 47/0 36/0 اجتماعی امنیت
  

 52/0 59/0 56/0 8/0 77/0 6/0 73/0 5/0 81/0 68/0 66/0 5/0 سرزندگی
 

 1 71/0 72/0 84/0 6/0 49/0 9/0 41/0 7/0 51/0 54/0 61/0 69/0 راه پیاده

 

نتـایج آزمـون الگـوی سـاختاری      4شـکل  . اسـت  شده استفاده  مسیر تحلیل تکنیک از مدل پژوهش بررسی منظور به

که در  طور همان .دهد می نشان را راه و سرزندگی روابط بین ابعاد پیاده به مربوط نتایج خالصة 8جدول  همچنین پژوهش،

، منظـر و  322/0، کیفیت کالبدی در سرزندگی 267/0اختالط کاربری در سرزندگی  (β) آمده ضری  تأثیر مسیر 8جدول 

اسـت. بـین    306/0راه در سـرزندگی   یـاده پو  250/0، دسترسـی  266/0، امنیت اجتمـاعی  291/0انداز در سرزندگی  چشم

اخـتالط   آن از بعـد کالبـدی و  ین بین، بیشترین ضـری  را کیفیـت   ا درراه اختالف ناچیزی وجود دارد.  ضرای  ابعاد پیاده

 دهندۀ اهمیت این دو بعد از سرزندگی محیط است. دهد که نشان کاربری اراضی به خود اختصاص می

 راه و سرزندگی . نتایج تحلیل روابط بین ابعاد پیاده8جدول 

 نتیجه P-value (βضری  تأثیر مسیر) رابطه فرضیه

 تأیید P <01/0 267/0 سرزندگی ←اختالط کاربری اراضی 1

 تأیید P <01/0 322/0 سرزندگی ←کیفیت کالبدی 2

 تأیید P <01/0 291/0 سرزندگی ←انداز چشممنظر و  3

 تأیید P <01/0 266/0 سرزندگی ←امنیت اجتماعی 4

 تأیید P <01/0 250/0 سرزندگی ←دسترسی 5

 رد P >01/0 306/0 سرزندگی ←شهریور 17راه  پیاده 6
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مجـزا آمـده اسـت. همچنـین،      صـورت  بـه راه، سپس در سرزندگی  یادهپیر هر کدام از ابعاد در در مدل زیر ضری  مس

است  01/0ها کمتر از  تمامی شاخص P-valueشده است.  یان بهر کدام  P-valueضری  مسیر ابعاد سرزندگی به همراه 

است. با این تفاسیر نتـایج   01/0راه بیش از  ها را تأیید کرد. فقط برای پیاده توان معناداری آن % می99و با سطح اطمینان 

شهریور بر سرزندگی محیط تأثیری نداشته است. در بین  17راه  دهد که از نظر جامعة مورد مطالعه، پیاده پژوهش نشان می

دهد هر چـه   می ها ضری  مسیر بائتری دارد که این امر نشان راه کیفیت کالبدی نسبت به سایر شاخص های پیاده شاخص

 کند. راه هم افزایش پیدا می راه افزایش پیدا کند کیفیت پیاده یفیت کالبدی محدودۀ پیادهک

 

 راه و سرزندگی . مدل معادالت ساختاری پیاده4شکل 

ترین شاخص بـرازش   های برازش مقدار مناسبی دارد. در این میان مهم دهد، شاخص نشان می 9طور که جدول  همان

( برخوردار است که نشان از برازش 385/0( از مقدار مناسبی )GoFعنی شاخص نیکویی برازش )ی PLSافزار  در کار با نرم

مثال، شاخص میـانگین ضـری  مسـیر     ها نیز وضعیت مناسبی دارد. برای  خوب مدل مفهومی پژوهش دارد. سایر شاخص

(APC( و شاخص میانگین ضری  تعیین )ARS دارای مقدار )P  سترازش خوب مدل او نشان از ب 01/0کمتر از. 

 های برازش مدل . شاخص9جدول 

 P-Value نتیجه قبول مقدار قابل شاخص برازش

 1 Good if P< 05/0 270/0 01/0> P(APCمیانگین ضری  مسیر )

 2 Good if P< 05/0 990/0 01/0> P(ARSمیانگین ضری  تعیین )

 3 Good if P< 05/0 891/0 01/0> P(AARSشده ) میانگین ضری  تعیین تعدیل

 - small >= 1/0, medium >= 25/0, large >= 36/0 385/0 (GoFشاخص نیکویی برازش )

 - 4 acceptable if <= 5, ideally <= 3/3 711/0(AVIFواریانس ) تورم میانگین عوامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Average path coefficient (APC) 

2.  Average R-squared (ARS) 

3.  Average adjusted R-squared (AARS) 

4.  Average block VIF (AVIF) 
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 راه و سرزندگی ی پیادهها مؤلفهاهمیت 

شهریور بار عـاملی   17راه  در پیاده ها مؤلفه. برای سنجش اهمیت تعریف شد مؤلفهراه پنج  که گفتیم، برای پیاده طور همان

شـهریور دسترسـی بـائترین امتیـاز و اهمیـت را       17راه  راه، در پیـاده  ی پیادهها مؤلفهاست. در بین  شده  محاسبههر کدام 

خصوصـی دسترسـی    نقـل و حملی و اتوبوس( و هم آرت عمومی )مترو، بی ونقل حملراه هم به  داراست، زیرا محدودۀ پیاده

راه بـه شـکل    ینکـه در پیـاده  ا بـا کنـد.   راه هم این موضوع را تصدیق می وتحلیل فضایی محدودۀ پیاده یهتجزبائیی دارد. 

امتیـاز در مرتبـة دوم قـراردارد کـه نشـان از       205/0انداز با  ظاهری و بصری فضا توجه چندانی نشده است، منظر و چشم

هـا در وضـعیت    راه نسبت به سایر شاخص شایان ذکر است کیفیت کالبدی در محدودۀ پیاده پایین بودن سایر عوامل است.

 بدتری قراردارد.

 مطالعه موردراه در محدودة  ی پیادهها مؤلفه. وزن 5شکل 

 

شهریور یکی  17راه  یادهپاست. در  شده  محاسبهتعریف شد و بار عاملی هر کدام از عوامل  مؤلفهبرای سرزندگی شش 

دهـد هنـوز هـم هویـت      یمین عواملی که در سرزندگی محیط نقش داشته تعامل و حس مکان است. این نشان تر مهماز 

شوند. بعد از تعامل، ایمنی و امنیت در  جمع می دورهمملی و مذهبی   ی در این محدوده وجود دارد و افراد در مراسما محله

برد و دامنه و تنوع و جذابیت امتیاز  مؤلفهت بائیی در سرزندگی محیط داشته است. در محدودۀ دو یل نقلیه اهمیوسابرابر 

 ازی با تنوع و جذابیت محیط در ارتباط اسـت. هـر چـه محـدوده     نوع بهتری نسبت به سایر عوامل دارد. برد و دامنه  پایین

های مختلف اجتمـاعی و اقتصـادی از    موج  جذب گروه متنوع باشد، اجراشدههای  کالبدی، کاربری اراضی و برنامه لحاق

 راه هـم پـایین    شود. اما اگر جذابیت و تنوع محیط پـایین باشـد، دامنـه و بـرد پیـاده      سایر نقاط شهر تهران به محدوده می

 آید. می
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 مطالعه  موردی سرزندگی در محدودة ها مؤلفه. وزن 6شکل 

 

 وتحلیل بحث و تجزیه

هـا از نظـر    راه و سرزندگی از مبانی نظری استخراج شد. برای تأیید یـا رد شـاخص   های پیاده در این پژوهش ابتدا شاخص

ها با روش دلفی فازی انجام شد. در این بین یازده شـاخص )پـنج    خبرگان و کارشناسان استفاده شد و تجزیه و تحلیل آن

هـای   راه شـاخص  زندگی( برای ادامة روند کار مشـخص شـد. بـرای پیـاده    راه و شش شاخص برای سر شاخص برای پیاده

انداز محیط، امنیت اجتماعی و دسترسی به محیط و برای سرزندگی  اختالط کاربری اراضی، کیفیت کالبدی، منظر و چشم

تعامل و حس مکـان  راه   های راحتی و آسایش، ایمنی و امنیت، تنوع و جذابیت، فراغت و تفریح، برد و دامنة پیاده شاخص

های پرسشنامه با استفاده از ضری  آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس  انتخاب شد. روایی و پایایی شاخص

ها با توجه به بیشتر بودن ضری  هر شاخص نسبت به استاندارد در نظر گرفته شده برای هـر   ارزیابی شد. در تمام شاخص

راه  وتحلیل مدل ساختاری پژوهش ارتباط بین هر کـدام از ابعـاد پیـاده    شود. در تجزیه تأیید میشاخص پایایی و روایی کار 

در بـین سـایر    322/0وتحلیل شد. در این بین، کیفیت کالبدی محـیط بـا ضـری      شهریور در سرزندگی محیط تجزیه 17

دگی تأثیرگذار بـود. همچنـین، تـأثیر    عوامل نقش مؤثری در سرزندگی محیط داشته است؛ البته، سایر عوامل هم در سرزن

است. با این حال، معناداری آن  306/0راه بر سرزندگی محیط بررسی شد که ضری  آن  مجموع این عوامل در قال  پیاده

یگر نقشی که د  عبارت بهشهریور نتوانسته موج  سرزندگی محیط شود.  17راه  دهد پیاده است که نشان می 01/0بیش از 

ی نبود که در کنار هم فضایی سرزنده و پویا برای شهروندان و ا اندازه بهراه در سرزندگی محیط داشت  عاد پیادههرکدام از اب

راه بررسی و مشخص شود چرا این عوامل در کنار  تک ابعاد پیاده عابران پیاده ایجاد کند. برای تحلیل این موضوع باید تک

شـهریور وزن هـر    17راه  اخت اهمیت ابعاد پیاده و سرزندگی در پیـاده هم نتوانسته موج  سرزندگی محیط شود. برای شن

راه، دسترسی و در ابعاد سرزندگی، تعامل و حس مکان نسبت به سـایر   ها محاسبه شده است. در ابعاد پیاده کدام از شاخص

 عوامل در محدوده شرایط بهتری دارد.

 

 گیری نتیجه

انسانی موج  بروز بسیاری از مشکالت در شهرهای امروزی شده اسـت.  گسترش کالبدی شهرها بدون توجه به نیازهای 
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محور و  همین دلیل توجه به شهری انسان رفتن آن است. به یکی از این موارد دوری انسان از فضاهای شهری و به حاشیه

اهای عمـومی  بـه سـرزندگی فضـ    پژوهشسزایی دارد. در این  با درک نیازهای افرادی که در شهر حضور دارند اهمیت به

ترین رکـن فضـاهای     یکی از اساسی عنوان بهراه  پیاده نقشمنظور حضور افراد در این فضا توجه شده است و به تحلیل  به

شهریور یکی اقدامات اخیـر شـهرداری    17راه  است و سرزندگی پیاده شده  پرداختهعمومی، در سرزندگی فضاهای شهری 

شـهریور نتوانسـته    17راه  دهـد پیـاده   وتحلیل پژوهش نشان می حلیل شد. تجزیهمحور ت تهران در زمینة شهرسازی انسان

گونه نتیجه گرفت که  توان این فضایی عمومی و موج  سرزندگی فضاهای شهری شود. با این تفاسیر از نتایج تحقیق می

استفاده از فضـا   صرف ایجاد محیطی بدون حضور اتومبیل و مختص عابران پیاده موج  سرزندگی و جذب جمعیت برای

سازی تردد اتومبیـل موجـ  تحـرک و شـلوغی محـیط، همچنـین رونـق         راه یادهپشود، کمااینکه قبل از اجرای طرح  نمی

در  مـؤثر های  اقتصادی محدوده بوده است. بدین ترتی  باید در کنار محدودیت دسترسی خودرو به محدوده به دیگر جنبه

داخته شد توجه شود تا بتوان محیطی سرزنده و مناس  برای حضور شهروندان ها پر سرزندگی محیط که در تحقیق به آن

 امام میدان در اتومبیل سلطة تحت و دیده ی آس و آشفته فضای ایجاد کرد. البته، ذکر این نکته هم اهمیت دارد که تبدیل

 و بـرد  خواهد راه شهری شگریگرد به که اهدافی پایة بر سواره، یها مزاحمت از عاری پیاده، خالص فضای به( ع) ینحس

 شهرسـازی  تحقـق  و نقطـة عطفـی در   مثبت گامی ساخت، خواهد محقق را تاریخی و اجتماعی فرهنگی، و آیینی مقاصد

، مشکالت این فضاهای نوپا برطرف شود و در شـهرها  جانبه همهریزی درست و  شود. باید با برنامه می محسوبگرا  انسان

شود. مرور  توجهنیز  محور انسانشویم، به انسان و فضاهای  ی ماشینی اهمیت قائل میزندگ وکه برای اتومبیل  طور همان

دهد کـه در اکثـر شـهرهای دنیـا )از جملـه کپنهـاگ دانمـارک، نـورنبرگ آلمـان،           تجارب جهانی در این زمینه نشان می

صاص داده شـده، ابتـدا بـا مشـکالت     ولورهمپتون انگلستان و جزآن( که تردد سواره محدود شده و فضا به عابر پیاده اخت

های مشارکتی و افزایش آگاهی  ها و برنامه تدریج با اجرای طرح متعدد و نارضایتی ساکنان محدوده همراه بوده است، اما به

ها در ادامة پروژه در جهت بهبود وضعیت و رسـیدن بـه محیطـی امـن و آرام بـا       شهروندان موج  رضایت و همکاری آن

 بائی شهری شده است. سرزندگی و تحرک
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