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مقدمه
آن بر فضاهای  های اساسی در فضاهای شهری، گسترش روزافزون استفاده از اتومبیل و تسلط امروزه یکی از چالش

عنوان ابزاری برای تأمین رفاه و آسایش شهروندان طراحی شدند،  هایی که به ها است. اتومبیل خصوص خیابان شهری به

اند. صدمات ناشی از تصادفات  ترین عامل تأثیرگذار بر آسایش، آرامش، ایمنی و سالمت انسان تبدیل شده اکنون به مهم

نظران معتقدند  (. امروزه صاحبWHO, 2018یلیون نفر در سرتاسر جهان است )م 3/1رانندگی، عامل مرگ ساالنه 

های انسانی و ایجاد امکاناتی برای گسترش زندگی جمعی با توجه به رشد  رویکرد شهرسازی نوین باید طراحی زیستگاه

واهد شد مگر از طریق سابقۀ شهرنشینی در دنیا باشد که در آن، انسان مقیاس همه چیز است و این موضوع محقق نخ بی

سواری و ایجاد مسیرهای پیاده برای  گسترش فضاهای عمومی، توجه به استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی، دوچرخه

کاهد و  ها از محوریت خودرو می ها در سطح شهرها. این شیوه روی و ارتباط رودررو و حسی انسان گسترش فرهنگ پیاده

ونقل و یک شیوۀ  ها برای حمل روی اولین ابزار انسان دهد. پیاده جایی انسان پیاده می هاولویت را به رعایت حقوق اولیۀ جاب

بدنی،   ترین فعالیت خرج ترین و کم (. سادهWunderlich, 2008زیباشناختی و بینشی برای تعامل با محیط شهری است )

های قلبی، دیابت، فشارخون  جلوگیری از بیماریدارد و به  روی افراد را سالم نگه می (. پیادهGehl, 2013) روی است پیاده

تر در بین  (. همچنین سبب برقراری ارتباط اجتماعی قویGehl, 2013; Hass-Klau, 2014کند ) و چاقی کمک می

روی در فضای  (. با توجه به اهمیت پیادهShaaban, 2019بخشد ) ها را بهبود می شود و سالمت روح و روان آن افراد می

ریزی و طراحی شهرها در راستای امکان حرکت مطلوب، راحت و ایمن افراد  آوردن بستری برای آن، برنامه همشهری، فرا

گذاری فضایی در شهر است تا شهروندان با آسودگی خاطر در محیطی امن،  پیاده در فضای شهری از ملزومات سیاست

روی  دسترسی داشته باشند. ماهیت و ابعاد پیادهوآمد کنند و به خدمات و تسهیالت موردنیاز خود  آرام و جذاب رفت

کند  روی را در سنجش کیفیت فضاهای شهری و داخلی نمایان می ای در زندگی روزمره، اهمیت پیاده عنوان تجربه به

(Yarimbaş, 2018مطالعات پیاده .) گذاران را به کسب آگاهی بیشتر از این واقعیت تشویق  مداری، طراحان و سیاست

عنوان  کنند، بلکه از آن به ونقل که امروزه بیشتر مردم تصور می عنوان ابزاری برای حمل فقط به روی نه از پیاده کند. می

(. محبوبیت Mustapha Sulaiman, 2020شود ) بخشی از ذات طبیعی ما و ابزاری برای مشاهدات و ادراک یاد می

بر شهرهای بزرگ،  مدیران شهری افزایش یافت، تا جایی که عالوهها هم برای مردم و گردشگران و هم در نزد  راه پیاده

کار گرفتند )حبیبی و  راهی در مرکز شهرهای خود به شهرهای متوسط و کوچک نیز تمام تالش خود را برای ایجاد پیاده

ی بیشتری در اند، شاهد فروش و رونق اقتصاد مداری بیشتر طراحی شده منظور پیاده هایی که به (. مکان6: 1397حقی، 

توانند مبالغ بیشتری را برای کیفیت بیشتر در زندگی  کنند می روی می اند. افرادی که پیاده بین بازارهای تجاری بوده

(؛ به همین Parashar and Bnayan, 2020مداری باید لحاظ شود ) ، پیاده1انداز کنند. برای ساخت یک شهر دوستانه پس

ها در کسب رضایتمندی  راه راه تبدیل شد. با وجود این، میزان موفقیت پیاده ه پیادهمنظور، برخی از محورهای سواره ب

گرفتن ابعاد  رو شده است. نادیده دنبال داشته و در برخی از موارد با شکست روبه شهروندان و گردشگران نتایج متفاوتی به

گذاری فضایی و نبود الگوی  عف نظام سیاستوسیلۀ طراحان، ض ها به راه مختلف تأثیرگذار بر کیفیت حضورپذیری پیاده

                                                 
1. friendly 
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کنند و  های موردنظر را با چالش مواجه می ترین عواملی هستند که محدوده مداخلۀ متناسب با موقعیت و شرایط، از مهم

ایی طور عام شناس راه حضورپذیر را به های پیاده شوند. این پژوهش ابتدا مؤلفه شده می بینی مانع دستیابی به انتظارات پیش

راه حضورپذیر را در یک محور خاص  گذاری فضایی و الگوی مداخله در طراحی پیاده های اصلی سیاست کند و مؤلفه می

 دهد. بر این اساس، سؤاالت اصلی پژوهش به شرح زیر است:  ارائه می

 چیست؟ حضورپذیرراه  های پیاده شاخص و معیارها ،ها مؤلفه -

 محور یک در حضورپذیرراه  پیاده ایجادبرای  فضاییگذاری  سیاست ظامن و مداخله الگوی بهتوان  می چگونه -

  یافت؟ دست خاص

عنوان نمونۀ موردمطالعه انتخاب شد. در مرحلۀ اول از  شهر به های فوق، خیابان فردوسی شاهین برای پاسخ به پرسش

ارچوب مفهومی ترکیبی )دوسطحی( راه و کیفیت حضورپذیری، چ طریق مطالعۀ متون معتبر جهانی در زمینۀ طراحی پیاده

های  ترتیب مؤلفه عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیونی، به راه حضورپذیر تبیین شد. در مرحلۀ دوم با روش تحلیل پیاده

راه حضورپذیر فردوسی، ارائه و مدل نهایی پژوهش تبیین  منظور طراحی پیاده گذاری فضایی و الگوی مداخله به سیاست

 گذاری فضایی منتج از مدل نهایی، در خیابان فردوسی ارائه شد. ، نظام سیاستشد. در مرحلۀ سوم

مبانینظري

 های شهری راه پیاده 

هستند و   خصوص در ارتباط با اقتصاد شهری، کیفیت محیطی و سالمت اجتماعی ها ابزاری برای فعالیت جمعی به راه پیاده

این معابر، تسلط کامل با عابر پیاده است و از وسایل نقلیۀ موتوری فقط های اجتماعی را دارند. در  ترین نقش یکی از مهم

(. پهنۀ پیاده مکانی است که ساکنان آن با 1384شود )پاکزاد،  دهی به زندگی جاری در معبر استفاده می منظور سرویس به

هنگام فراغت، بلکه در استفاده از  فقط در روی را نه توانند امنیت، راحتی، تناسب و جذابیت در پیاده هر سن و توانایی می

دهندۀ میزان  سازی خیابان نشان (. قابلیت پیاده1387تجهیزات و آمدوشد نیز احساس کنند )انجمن شهرسازی آمریکا، 

روی در آن ایمن و  راه مسیری است که پیاده روی است. پیاده شده برای انجام پیاده بودن یک محیط ساخته متناسب

جایی سریع با اتومبیل و ترافیک گسترده در آن  شوند و جابه روی ترغیب می که فراد به پیاده وریط بخش است؛ به لذت

های ایمن، آسان و  شود که زیرساخت مداری خیابان زمانی بیشتر می (. قابلیت پیادهQuednau, 2018اولویت ندارد )

راه، عامل مهمی در ارتقای  اسب یک پیاده(. طراحی منLitman, 2016دسترسی برای عابران پیاده فراهم شود ) قابل

(. Quednau, 2018شود ) هایی جذاب، راحت، سالم و کارآمد می مداری است؛ زیرا موجب ایجاد خیابان قابلیت پیاده

 ,Litman, 2016; Quednau, 2018; Shaabanمدار در سرتاسر جهان تأیید شده است ) های پیاده اهمیت خیابان

گیرندگان این حوزه درخصوص  ای برخوردار است؛ زیرا به تصمیم های شهر از اهمیت ویژه ی خیابان(. مطالعات ادراک2019

دهد؛ اینکه آیا خیابان دلپذیر و جذاب، ایمن و بانشاط و تمیز است و آیا  ها آگاهی الزم را می نظرات مردم نسبت به خیابان

(. توجه جدی و عملی به Kinyingi et al., 2020) کند هایی که دوست دارند ترغیب می مردم را به انجام فعالیت

ساختن  گردد. در شهرهای اروپایی این انگاره با هدف خارج برمی 1940ها، به اواخر دهۀ  راه دهی حرکت پیاده و پیاده سامان
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رح و های کهن و احیای اجتماعی مراکز شهری مط های تاریخی شهرها از تسلط اتومبیل و برای حفاظت از بافت محدوده

ریزان شهری با توجه به مراکز  ای از برنامه نشینی فزاینده، عده گردانی از حومه دنبال روی (. به1380اجرا شد )حبیبی، 

های بالقوۀ شهر تغییر دادند و گرایش بازگشت به مراکز شهری قوت  شهری اروپایی، دیدگاه خود را نسبت به پتانسیل

فروشی آغاز شد،  با هدف احیای اقتصادی مراکز خرید و تسهیل خدمات خردهترتیب گسترش فضاهای پیاده  گرفت. بدین

که  طوری (؛ به1389تری پیدا کرد )قربانی و جام کسری،  تدریج اهداف اجتماعی وسیع های بعد، این گرایش به اما در سال

 1990، در دهۀ 1(. مطابق شکل Judge, 2013خیابان پیاده در آمریکا شکل گرفت ) 150بیش از  1960در دهۀ 

عنوان  های کامل پیاده و مصونیت عابران در شهر، به مداری، ایجاد شبکه زمان با جنبش نوشهرگرایی و تأکید بر پیاده هم

مداری در سرتاسر جهان از  ترین سنجۀ کیفیت زندگی در شهرها مطرح شد که به اقدامات اساسی در راستای پیاده مهم

 ی، کانزاس و غیره انجامید. جمله شهرهایی مانند لندن، سیدن

 

راهدرادبیاتجهانیپژوهش.تاورتاریخیپیاده1شکل
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بندی  ای که تردد پیاده اولویت دارد، طبقه وآمد وسایل نقلیه در منطقه اساس میزان و چگونگی رفت  گذرهای پیاده بر 

های اضطراری و وسایل نقلیۀ کوچک مخصوص نظافت تردد دارند و در  شوند. در گذرهای پیادۀ پیوسته، فقط سرویس می

وآمد هستند. در  منظور تخلیه و بارگیری کاالها مجاز به رفت ا نیز بهه شود، کامیون مواقعی که محدودیت تردد اعمال نمی

شود، اما وسایل نقلیۀ مجاز به تردد  ها با گذر داده می گذرهای ناپیوسته، به وسایل نقلیه اجازۀ تردد در محل تقاطع خیابان

سبک شهری و وسایل نقلیۀ  ونقل عمومی شامل اتوبوس، قطار های حمل در داخل گذر نیستند. همچنین عملکرد سیستم

های اضطراری در حریم باریکی از فضای گذر مجاز است. ترکیبی از گذرهای ناپیوسته همراه با مسیرهای ویژۀ  سرویس

متحده بسیار رایج است؛ چرا که  ترین سیستم از گذرهای پیاده است که معموالً در ایاالت ونقل عمومی، رایج وسایل حمل

وجود  ونقل عمومی و ارائۀ خدمات تجاری به های حمل ردد وسایل نقلیۀ شخصی، عملکرد سرویسحداقل جدایی را میان ت

 (. 1375آورد )وزارت مسکن و شهرسازی،  می

اند و  از کالبد و فعالیت محیط پیرامون تأثیر پذیرفته -عنوان یک فضای عمومی به-ها با توجه به ماهیت خود  راه پیاده

اند. وجود انواع مسیرهای پیاده در سراسر جهان، بیانگر همین حقیقت است  شکل گرفته متناسب با نیازهای هر مکان

روی در سفرهای روزانه و  ها به انتخاب شیوۀ پیاده (. عوامل مختلفی بر رفتار عابران پیاده، تمایل آن1397)حبیبی و حقی، 

های  روی در محیط ترین عواملی که بر قابلیت پیاده روی مؤثر هستند. از مهم ها از پیاده بردن آن میزان رضایتمندی و لذت

ریزی،  های شبکۀ معابر است که باید از چند خصوصیت اصلی برخوردار باشند و در برنامه گذارند، ویژگی مختلف تأثیر می

ط مداری محی ترین نیازهای عابران پیاده که پیاده ها توجه شود. مهم روی به آن طراحی و نگهداری تسهیالت پیاده

شود، دسترسی، ایمنی، امنیت، پیوستگی، کوتاهی مسیر، زیبایی، جذابیت و راحتی است )معاونت  ها ارزیابی می براساس آن

، برای طراحی معابر شهری فضاهای عمومی،های  (. کرمونا و همکاران در مکان1399ونقل وزارت راه و شهرسازی،  حمل

تأمین امنیت و آسایش فردی، افزایش دسترسی به محیط، ترغیب به ایجاد اند از:  اند که عبارت پیاده شش هدف ذکر کرده

انواع « سازی راه مفاهیم و مبانی پیاده»( در مقالۀ 1379مسیرهای مستقیم در بافت و افزایش خوانایی محیط. مهدیزاده )

مطالعات کالبدی، مطالعات  ریزی و طراحی مسیرهای پیاده را در سطح شهرها در چهار بعد منظور برنامه مطالعات الزم به

افزایش قابلیت »داند. در مقالۀ  محیطی ضروری می مهندسی راه و شبکه، مطالعات اجتماعی و فرهنگی و مطالعات زیست

 هایمداری عامل ( برای ارزیابی قابلیت پیاده1385، سید مهدی معینی )«تر سوی شهری انسانی مداری، گامی به پیاده

جایی، آموزش/ سالمت  ونقل، دسترسی/ جابه ، مطبوعیت، انتخاب نوع سفر/ انتخاب نوع حملامنیت، دلپذیری، جذابیت

را   های عبور و مرور و رفتار عابر پیاده ونقل عابر پیاده، دسترسی به ایستگاه عمومی، پیوستگی، ارتباط بین کاربری، حمل

عیارهای اصلی برای راحتی پیادگان را ایمنی/ ( م2009کند. کومار ) وجو می براساس معیارهای فرهنگی و اجتماعی جست

( توجه به مسائل کالبدی، اقتصادی، 2010داند. وود و همکاران ) ها و پیوستگی، می ظاهر خیابان، اختالط و تراکم کاربری

ارهایی مانند دانند و معی ها می راه یابی و طراحی پیاده ترین عوامل در مکان اجتماعی و غیره را در کنار مسائل ترافیکی، مهم

های مسیر  های تجاری در لبه ها و درنهایت وجود کاربری ها، دسترسی و اتصال مناسب خیابان اختالط و سازگاری کاربری

( عواملی نظیر دسترسی، قطعات و 2011شمارند. گالیمور و همکاران ) ها برمی را در طراحی مسیرهای پیاده در محله

عنوان  روها را به ناسب پیاده، ایمنی، امنیت و اتصال مناسب شبکۀ معابر و پیادهواحدهای متنوع، نفوذپذیری، تراکم م
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زاده و  راه تربیت تبریز )عباس کنند. همچنین با بررسی اصول طراحی پیاده ها ذکر می راه عوامل مؤثر در طراحی پیاده

(، جنت مشهد 1389و، ج ؛ کاشانی1389؛ رنجبر و رئیس اسماعیلی، 1376(، صف تهران )حمیدی، 1391تمری، 

های اشتروگت دانمارک  راه عنوان تجارب داخلی و پیاده ( به1393؛ عرفانیان سلیم و تقیان، 1390)محمدزاده، 

(Brambilla & Longo, 1977 ،؛ رنجبر و 1390؛ شهاب، 1375(، استقالل ترکیه )حبیبی، 1390؛ حبیبی و همکاران

( و میشیگان آمریکا )شهاب، 1389؛ رنجبر و رئیس اسماعیلی، 1390ب، (، رمبال اسپانیا )شها1389رئیس اسماعیلی، 

راه از مجموع  شاخص طراحی پیاده 89دست آمد. درنهایت  هایی برای طراحی به عنوان تجارب خارجی، شاخص (، به1390

ب مفهومی راه )چارچو ها، چارچوب مفهومی طراحی پیاده مستندسازی شد. این شاخص 1مطالعات احصا و مطابق جدول 

 دهند.  سطح دوم( را تشکیل می

راهبراساسمتونمعتبرجهانیهايطراحیپیاده.مستندسازيشاخ 1جدول
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                 راه های متنوع در طول پیاده پراکندن کاربری 1

                 راه ها با یکدیگر در طول پیاده سازگاری کاربری 2

                 درشت مانند انبار، مراکز انتظامی های دانه استقرارنیافتن کاربری 3

                 مشارکت عمومی 4

                 ایجاد فضاهای مکث و درنگ برای افزایش تعامالت اجتماعی 5

                 امکان فعالیت برای دستفروشان 6

                 های شاخص در طول مسیر ایجاد و تقویت فعالیت 7

                 ها های رفتاری و پاتوق ی و تقویت قرارگاهشناسای 8

                 های سنی، جنسی و معلوالن امکان حضور برای تمامی گروه 9

                 استفاده از فضای سبز متنوع 10

                 ها و عناصر تاریخی خلق کریدورهای بصری متنوع از طریق دید به نشانه 11

                 رعایت خط آسمان 12

                 کنترل محورهای دید و پرسپکتیو 13

                 استفاده از هنرهای خیابانی)نقاش دیواری، کاشی، موزاییک و غیره( 14

                 خصوص در همکف توجه به جزئیات نما به 15

                 شده استفاده از مصالح متنوع در نماسازی با حفظ پالت رنگی تعریف 16

                 استفاده از پوشش گیاهی متنوع و سازگار با اقلیم منطقه 17

                 نما، برکه، حوض و غیره استفاده از آب 18

                 استفاده از تجهیزات بازی و سرگرمی 19

                 سازی تنوع در کف 20

                 ها هماهنگی روشنایی مسیر با روشنایی جداره 21

                 تنظیم( استفاده از انواع روشنایی )مستقیم، پراکنده، قابل 22

                 در نورپردازی متنوع و رنگی   های از چراغ  استفاده 23

                 راحتی و مقیاس مناسب برای افراد مختلف 24

                 تنوع در مصالح و رنگ مبلمان 25

                 پذیری و قابلیت تغییر مبلمان انعطاف 26

                 راه های متنوع در جدارۀ پیاده های متنوع با ریتم کارگیری فرم به 27

                 های جاذب جمعیت ها و فعالیت استقرار کاربری 28

                 های سطحی آوری زباله و دفع آب سیستم جمع 29
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                 رو های تولیدکنندۀ آلودگی در مجاورت پیاده استقرارنیافتن کاربری 30

                 روی در سالمت آموزش همگانی در راستای اهمیت پیاده 31

                 سواری ترویج دوچرخه 32

                 جمعی های دسته ایجاد فضاهایی برای انجام ورزش 33

34 
و سایر عناصر الحاقی درصورت   آوردن تمهیداتی برای نصب آسان سایبان فراهم

 لزوم در فصول مختلف
                

                 وجود فضاهای چندمنظوره 35

36 
نماهای بزرگ و موانع فیزیکی در تقسیمات  ها و آب نکردن از باغچه استفاده

 فضایی
                

                 ها توالی و پیوستگی المان 37

38 
ها و  های ذهنی و بصری از طریق طراحی المان ایجاد و تقویت نشانه

 های چندمنظوره مجسمه
                

                 کیفیت و مکان استقرار تابلوهای راهنما 39

                 ادراک از طریق حواس المسه، شنوایی، بویایی، بینایی و چشایی 40

                 یابی و یافتن مسیر سهولت جهت 41

                 های بدنه به داخل مسیر پیاده تداوم کاربری 42

                 ها تعریف مناسب ورودی 43

                 سازی ترافیک )پرهیز از ایجاد مسیرهای مستقیم و ایجاد موانع فیزیکی( آرام 44

                 خروج سواره در ساعات خاصی از روز و ممانعت از ورود 45

                 رسانی استفاده از عالئم ترافیکی و اطالع 46

                 پیوستگی مسیرهای پیاده 47

                 وخم و جذاب استفاده از مسیرهای پرپیچ 48

                 سهولت حرکت پیاده در طول مسیر )یکپارچگی کف، نبود مانع( 49

50 
کشی  های روی جوی، نورپردازی، خط مسیر )پل عرض  در  پیاده  حرکت   سهولت

 عابر(
                

                 ها جداکردن مسیر پیاده از سواره و کاهش تداخل آن 51

                 درصد( 7-5رعایت شیب مناسب ) 52

                 متر( 6روی )حداقل  عرض مناسب برای پیاده 53

                 ها ایمن از بدنه حذف عناصر الحاقی غیر 54

                 ها تعمیر و بازسازی مداوم جداره 55

                 روشنایی مناسب مسیر پیاده 56

                 حذف موانع دید در مسیر پیاده 57

                 های تاریک و مخفی پرهیز از کنج 58

                 راه نظارت غیررسمی: امکان دید از طبقۀ همکف و باالتر به پیاده 59

                 راه نظارت رسمی: استفاده از پلیس در مسیر پیاده 60

                 های امنیتی نظارت مکانیکی: استفاده از دوربین 61

                 روزی متضمن حضور شهروندان های خدماتی شبانه بینی کاربری پیش 62

                 دار )اداری، انبار( های خاموش و زمان استقرارنیافتن کاربری 63

                 های فعال حذف فضای متروکه و تزریق کاربری 64

                 راه یجاد قابلیت دسترسی از نقاط مختلف به پیادها 65

66 
های قبل و بعد در راستای ایجاد  بندی فضا در عین توجه به سکانس سکانس

 وحدت
    

 
           

                 های پیرامون در راستای وحدت کردن کارکردهای هر سکانس با حوزه هماهنگ 67

                 ونقل عمومی های وسایل حمل دسترسی به ایستگاه 68
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                 دسترسی به پارکینگ 69

                 نشانی، اورژانس و غیره( نزدیکی به مراکز خدماتی )آتش 70

                 های بهداشتی دسترسی به سرویس 71

                 دسترسی به مراکز خرید و تفریح 72

                 راه های مختلف دسترسی به پیاده وجود گونه 73

                 ها برای بارگیری و باراندازی در ساعات خاص دسترسی مناسب مفازه 74

                 راه )پیاده، سواره، دوچرخه( های حرکتی در مسیر پیاده ع گونهتنو 75

                 حفظ و مرمت عنصر شاخص تاریخی 76

                 تأکید بر بنا و عنصر شاخص تاریخی 77

                 ورسوم( های افراد )قومیت، مذهب، فرهنگ و آداب توجه به ویژگی 78

                 استفاده از الگوها و مصالح بومی در جدارۀ مسیر 79

                 بودن فضاها انگیزی و معنادار خاطره 80

                 آمدگی سقف طبقات، طاق و رواق و فضاهای سرپوشیده پیش 81

                 گستر های منعطف و گیاهان سایه کارگیری سایبان و سقف به 82

                 کاهش آلودگی هوا و آلودگی بصری و صوتی 83

                 محصوریت فضاهای حرکت و فضاهای جمعی 84

                 طراحی همساز با اقلیم 85

                 گیری بناها ها و جهت اندازی توجه به سایه 86

                 های تجاری رونق اقتصادی کاربری 87

                 جویی ناشی از کاهش ترافیک و استفادۀ بهینه از انرژی صرفه 88

                 جذب گردشگر 89

 حضورپذیري

تر باشند،  ها همسوتر و هماهنگ های مختلفی دارند که هرچه این مؤلفه های دیگر مؤلفه فضاهای شهری مانند پدیده

صورت ویژه زمانی در طراحی شهری  (. مفهوم کیفیت به1390فضای شهری از کیفیت بهتری برخوردار است )حبیبی، 

اری مختلفی درمورد کیفیت محیط شهری خوب ارائه دادند. برخی از مطرح شد که متخصصان مختلف نظریات هنج

یکم، دامنۀ مفهوم کیفیت  و یافته بودند. با شروع قرن بیست های سامان ای متکی بر پژوهش این نظریات شهودی و پاره

ای عمومی به میزانی جایگاه خود را پیدا کرد که نهادها و مؤسسات مختلف با تکیه بر این موضوع به سنجش فضاه

شده در باب کیفیت، طیف گسترده  وجو در میان نظریات ارائه (. جست1389شهری پرداختند )رنجبر و رئیس اسماعیلی، 

 2طور خالصه در جدول  دهد که به نظران و نهادها در اختیار محققان قرار می و متنوعی از معیارها را از دیدگاه صاحب

  آمده است.
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نظرانمختلفازدیدصاحبهايکیفیت.مؤلفه2جدول

شدههايکیفیتمارحمؤلفهعنوانماالعهنظرانصاحب

1 
 جین جیکوبز

(1392) 
 آمریکایی بزرگ شهرهای زندگی و مرگکتاب 

هاا، اخاتالط    روها، ترکیب متنوع ساختمان تنوع فعالیتی، نظارت، سرزندگی پیاده
ونقل  انتظام خدمات حملپذیری، فضای سبز، مبلمان شهری،  اجتماعی، انعطاف

ها(، حس مکان، امنیات، مقیااس انساانی،     عمومی، نفوذپذیری )کوچکی بلوک
 فضای عمومی، تعامالت اجتماعی

2 
 کوین لینچ

(1376) 
 شهر خوب شکل تئوریکتاب 

ارتقای کیفیت زندگی، سرزندگی، دسترسی، حضور، استفاده و فعالیات، انطبااق،   
 حس مکان، امنیت، مقیاس انسانی

3 
 ویولیچ

(1983) 

های شهری  قرائت شهری و طراحی مکان»مقالۀ 
 «کوچک

هاای   وسیلۀ کااربرد فارم   پذیری محیط، آزادی انتخاب، ایجاد انگیزش به قرائت
ای،  متباین، امکاان زنادگی اجتمااعی، توجاه باه پیونادهای باومی و منطقاه        

 رسیدن آوای گذشته گوش به

4 
 یان بنتلی و همکاران

(1382) 
ده و مقالۀ اصالحی در  های پاسخ محیطکتاب 

1990 

پاذیری، ساازگاری بصاری، غناا، قابلیات       نفوذپذیری، تنوع، خواناایی، انعطااف  
سازی )رنگ تعلق(، کارایی از نظر مصرف انرژی، پاکیزگی، حفاظات و   شخصی

 هانگهداری از اکوسیستم

5 
 1مایکل ساوت ورث

(1989) 
شهری و مقالۀ از بررسی هفتاد مورد برنامۀ طراحی 

 «تئوری و عمل طراحی شهری معاصر»

ساختار و خوانایی، فرم، آسایش و راحتی، دسترسی، بهداشت و ایمنی، حفاظات  
تاریخی، سرزندگی، حفاظت محیط طبیعی، تنوع، سازگاری، گشودگی، مراودات 

پذیری، معنی، نظاارت و اختیاار،    اجتماعی، برابری و مساوات، نگهداری، انطباق
 ، هویت، دیدها و مناظر، مقیاس انسانی یا پیادهحس مکان

6 
 آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد

(1987) 
 «سوی یک مانیفست طراحی شهری به»مقالۀ 

بودن، ایمنی، سالمتی، دسترسی باه تساهیالت و امکاناات تفریحای،      مسکونی
تنوع اجتماعی، اصالت و معنی، تأمین آسایش عابران، اختصاص فضا باه پیااده،   

 کردن حرکت سواره دمحدو

7 
 فرانسیس تیبالدز

(1383) 
 شهروندگرا شهرسازیکتاب 

زدن، تناوع اجتمااعی،    اختالط کاربری، مقیاس انسانی، آزادی و گردش و قادم 
 خوانایی، لذت بصری، حس مکان، امنیت، آسایش پیاده، کیفیت زندگی

8 
 یان گل

(1387) 
 ها ساختمان یانم یدر فضا زندگیکتاب 

سازی، فضاهای همگانی،  محیط، تنوع اجتماعی، جذابیت، سرزندگی، آرامکیفیت 
 بردن، مطلوبیت، تعامل اجتماعی مبلمان شهری، امنیت، راحتی، لذت

9 
 راب کریر

(1387) 
 توجه به مقیاس انسانی، اختالط کاربری، خوانایی، حس مکان، امنیت شهری فضایکتاب 

10 
 نلسن

(1994) 
 یننو یکاییرؤیای آمر یاندازهایی برا کتاب چشم

گرایی،  شناسی، ترویج پیاده پذیری مبتنی بر بوم رعایت مقیاس انسانی، مسئولیت
ها در طرح، توجه به منظر خیابان، تنوع،  بینی هسته بینی فضاهای باز، پیش پیش

 ها، تعمیر و نگهداری دائمی محیط شهری اختالط کاربری

11 
 تر و متیو کرمونا جان جان
(1390) 

 ریزی برنامه یطراح بعداب کت
هاا، کیفیات    محیطی، کیفیت منظر شهری، کیفیت دیده کیفیت پایداری زیست

 ها، کیفیت عرصۀ همگانی فرم شهر، کیفیت فرم ساختمان

12 
 کرمونا و همکاران

(1389) 
 شهری فضاهای-یهای عموم کتاب مکان

سابزینگی،  ایمنی و امنیت، دسترسی، راحتی، کااربری، سارزندگی، پااکیزگی،    
 پذیری جذابیت، خوانایی، جامعه

13 

 مسائل ویژه نیروی
 شهری

Great Britain., and 

Rogers 
(1999) 

 یرنسانس شهر یکسوی  کتاب به
 

آرایای،   توجه به خصوصیات سایت، طرح و نقشۀ مناسب، نور و صادا، محوطاه  
 های مختلف مالکیت فضاهای باز، پیشگیری از بزهکاری، امنیت، اختالط شکل

مراتاب آن،   های ساختمانی، پایداری، عرصۀ همگاانی و رعایات سلساله    و گونه
 دسترسی و نفوذپذیری

14 
 PPSگروه 

(2016) 
حاصل مطالعه روی بیش از هزار قطعه فضای 

 عمومی شهری در کشورهای مختلف
هاا،   هاا و فعالیات   پیوستگی، آسایش و تصویر ذهنی، اساتفاده  هم دسترسی و به

 بودن اجتماعی

15 
وزیر  دفتر معاونت نخست

 انگلیس
 (1379)به نقل از گلکار، 

 طراحی کمک بهکتاب 
 

نظافت و پاکیزگی، دسترسی، جذابیت، راحتی، جامعیات، سارزندگی و پویاایی،    
 عملکرد، تمایز و تشخیص، ایمنی و امنیت، نیرومندی )قابلیت انعطاف(

 

                                                 
1. Southworth 
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عبارت  ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد. به های محیطی  های شهری، بین کیفیت براساس بررسی کیفیت

های محیطی همپای یکدیگر در ارتقای حیات اجتماعی شهری نقش دارند. فضای شهری زمانی  دیگر، مجموع این کیفیت

های مختلف را فراهم کند و واجد کیفیت  باارزش است که با تأمین کیفیت محیطی، زمینۀ حضور همۀ افراد با ویژگی

به نام حضورپذیری شود. انسان با حضور در فضا به دنبال آن است که وجود خود را معنادار کند و پایگاهی در  ای ویژه

موجب آن به حیات اجتماعی و  کند و به دست آورد. آدمی با حضور در فضا، معناها را آشکار و ادراک می فضا و زمان به

معنای بودن در جایی برای تأمین نیازهایش  حضور فرد به (. اگرSchulze & Moneti, 2007یابد ) دار دست می هدف

باشد، افراد با نیازها و خصوصیات متفاوت، به حضور در فضاهای گوناگون نیاز دارند و چنانچه فضایی را برای پاسخگویی 

ا و برقراری ه به نیازهایشان متناسب یابند، به تداوم حضور در آن تشویق خواهند شد. فضاهای شهری که با حضور انسان

(. براساس مستندسازی 1392پذیرد )هوشیار،  هایی تأثیر می شود، در ابعاد گوناگون از ویژگی تعامل میانشان تعریف می

های محیطی، فضای شهری حضورپذیر متأثر از ده مؤلفۀ سرزندگی، ایمنی، کارایی، راحتی و آسایش،  های کیفیت مؤلفه

پذیری و جذابیت است که هر مؤلفه، معیارهای متعددی را  یت، خوانایی، انعطافمندی، دسترسی و نفوذپذیری، امن هویت

های تاریخی و  مندی، معیارهای حس تعلق و حفظ ارزش معیار(؛ برای مثال، مؤلفۀ هویت 33شود )درمجموع  شامل می

)چارچوب مفهومی  ها و معیارهای فوق، چارچوب مفهومی حضورپذیری در فضای شهری گیرد. مؤلفه فرهنگی را دربرمی

 (.2دهند )شکل  سطح اول( را تشکیل می

 

هايکیفیاتمحیای.چارچوبمفهومیحضورپذیريدرفضايشهريحاصلازمستندسازيمؤلفه2شکل
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راهحضورپذیرچارچوبمفهومیطراحیپیاده
بدین معنا که  راه حضورپذیر، یک چارچوب مفهومی ترکیبی یا دوسطحی است. چارچوب مفهومی طراحی پیاده

ها و معیارهای حضور پذیری )چارچوب مفهومی  راه )چارچوب مفهومی سطح دوم(، در ذیل مؤلفه های طراحی پیاده شاخص

چارچوب مفهومی »ترتیب یک چارچوب مفهومی ترکیبی و دوسطحی با عنوان  اند و بدین شده بندی سطح اول(، طبقه

دهد که  راه حضورپذیر را نشان می چارچوب مفهومی طراحی پیاده 3. شکل دهند را تشکیل می« بر حضورپذیر طراحی پیاده

 راه حضورپذیر تبیین شده است.  های طراحی پیاده ها، معیارها و شاخص در آن، مؤلفه

 

 راهحضورپذیر)چارچوبمفهومیترکیبییادوساحی(.چارچوبمفهومیطراحیپیاده3شکل

روشپژوهش
ای،  تحلیلی است. ابزار گردآوری اطالعات، مطالعات کتابخانه-این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و روش آن توصیفی

عاملی اکتشافی و رگرسیون خطی  ها با استفاده از روش تحلیل تحقیق میدانی، توزیع پرسشنامه و مصاحبه است و تحلیل
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سازی  برای تحلیل مسائل شهری است که هدف آن، خالصهعاملی روشی  چندمتغیره انجام شده است. روش تحلیل

عاملی از  (. تحلیل1386های اصلی از بین نرود )زبردست،  ها به عوامل اصلی است؛ به شرطی که داده ها و تبدیل آن داده

های  های چندمتغیره است که در آن متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست؛ زیرا این روش جزء تکنیک جمله روش

شود تا تعداد زیادی متغیر در چند عامل اصلی  وابسته لحاظ و سعی می وابسته است و کلیۀ متغیرها نسبت به هم مه

ترتیب بین تمامی متغیرها  های مشابه است. بدین خالصه شوند. این امر یکی از مزایای این روش در مقایسه با روش

وسیلۀ  کنندگی بیشتری نسبت به سایرین دارند، به که قدرت تبیین شود و درنهایت مؤثرترین عوامل ارتباط پنهان برقرار می

عاملی قادر به شناسایی این روابط پیچیده  شوند. ذهن انسان بدون استفاده از تحلیل ریز شهری کشف و شناسایی می برنامه

کارشناسی مجزا و ای  نظرهای سلیقه های نیرومند موجود در این فرایند، آن را از اعمال نیست. از سوی دیگر روش

عاملی، با تعداد  کند. حجم نمونه در روش تحلیل های آماری دقیق را جایگزین آن می های ریاضی و آزمون منطق

های  برابر شاخص 5تا  3شده در پرسشنامه ارتباط مستقیم دارد و بدین منظور تعداد نمونه باید  های مطرح شاخص

صورت خطی با چند متغیر مستقل ارتباط دارد،  چندمتغیره )چندگانه( که بهسؤال در پرسشنامه باشد. رگرسیون خطی  مورد

توان از چند متغیر برای تبیین متغیر وابسته کمک گرفت. یکی از  پردازد. در اینجا می به بررسی متغیر وابسته می

ن اثرپذیری متغیر وابسته متغیره به تبیی کاربردهای تحلیل رگرسیون چندمتغیره، تبیین اثرات است. درواقع رگرسیون چند

 (. 1393شود )خلیلی،  کند. این کارکرد تا حدودی از مشارکت متغیرها )دو یا چند متغیر مستقل( برآورد می کمک می

 گیرد: پژوهش حاضر در سه مرحله انجام می

ها و کیفیت حضورپذیری و استفاده از روش فراتحلیل، چارچوب  راه با مطالعۀ متون در زمینۀ طراحی پیاده مرحلۀاول:

 شود.  راه حضورپذیر )چارچوب مفهومی ترکیبی یا دوسطحی( استخراج می مفهومی طراحی پیاده

دوم پژوهشگر با روش  وسیلۀ : برای شناخت خیابان فردوسی، مطالعات در سه بخش انجام شد. نخست، بهمرحلۀ

مشاهدۀ مستقیم و در موضوعاتی مانند سازمان اجتماعی، مشخصات کالبدی و غیره. دوم، شهروندان حاضر در خیابان 

افزار با استفاده از  فردوسی با روش مصاحبه در موضوعاتی نظیر نقشۀ ذهنی افراد، معضالت محور و غیره. سوم، نرم

دلیل تعدد  متغیره. در بخش سوم مطالعات، به ی و تحلیل رگرسیونی چندعاملی اکتشاف پرسشنامه و انجام تحلیل

گذاری فضایی مؤثر بر  های سیاست سازی و تعیین مؤلفه راه حضورپذیر و در راستای خالصه های طراحی پیاده شاخص

آمده از  دست های به عاملی اکتشافی استفاده شده است. با توجه به اینکه تعداد شاخص محور فردوسی، از روش تحلیل

قبول است. در همین راستا  قابل 325تا  195عدد است، حجم نمونه بین  65مرحلۀ اول که در پرسشنامه استفاده شد، 

ها استفاده شد. در تدوین پرسشنامه از مقیاس لیکرت با  ها تأیید و در تحلیل عدد از آن 300پرسشنامه توزیع شد که  330

برای سؤاالت منفی درنظر گرفته شد. برای  1تا  5برای سؤاالت مثبت و  5تا  1دهی از واحدی استفاده و امتیاز طیف پنج

دست آمد که مطلوبیت  به 868/0پرسشنامه بین افراد توزیع و آلفای کرونباخ آن  25بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه، 

گذاری فضایی مؤثر  های سیاست یی مؤلفهعاملی اکتشافی و شناسا دهد. پس از انجام تحلیل سؤاالت پرسشنامه را نشان می

های نیازمند اقدام و ارائۀ الگوی مداخله، از روش رگرسیون  راه حضورپذیر فردوسی، برای شناسایی حوزه بر طراحی پیاده

 دست آمد. گام استفاده شد و مدل نهایی پژوهش به به متغیره با روش گام چند
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راه حضورپذیر فردوسی  گذاری فضایی در پیاده پژوهش، نظام سیاستدر این مرحله براساس مدل نهایی مرحلۀسوم:

 ارائه شد.

 

 شناسیپژوهش.روش4شکل

 ماالعه عرفیمحدودةموردم

تهران قرار دارد. تاریخچۀ ایجاد این شهر -کیلومتری شمال اصفهان و در کنار جادۀ اصفهان 24شهر در  شهر جدید شاهین

ای از بزرگ مالکان اراضی تصمیم به ایجاد شهری جدید در بخش برخوار  که عدهگردد؛ زمانی  برمی 1350به دهۀ 

دادن آمریکاییان شاغل  های مالی مجریان آن و همچنین اسکان اصفهان گرفتند. هدف از ساخت این شهر، در ابتدا انگیزه

شهر، شهری است که از  ن(. شاهی1390در این مکان بوده است )مهندسین مشاور آتک،  1سازی بل در صنایع هلیکوپتر

های تفکیکی که بافت و  عالوه طرح نظر کالبدی بین محورهای دسترسی حبس و گسترش افقی آن کنترل شده است. به

فضایی -های مهم و اصلی ساختار کالبدی شهر بخشیده است، یکی از ویژگی طور کامل شطرنجی به شاهین ساختاری به
                                                 

 .یافت تغییر هوایی صنایع به کارخانه این نام و شد منتفی بل هلیکوپترهای تولید انقالب، از پس .1
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جنوبی(، -شهر )شمالی غربی( و مسیل شاهین-شهر با نام امام خمینی )شرقیشود. بلوار اصلی  شهر محسوب می شاهین

راه، باید  گیری برای تبدیل محور سواره به پیاده دهند. در راستای تصمیم بندی شهر را تشکیل می ساختار اصلی و استخوان

اساس مرور متون معتبر و  رسنجی انجام گیرد تا موفقیت بیشتری حاصل شود. برای این منظور ابتدا ب مطالعات امکان

محور سواره در  65ها تبیین شد. براساس مطالعات طرح جامع،  راه سنجی پیاده های موردی، چارچوب مفهومی امکان نمونه

ها، از ماتریس گولر استفاده شد. درنهایت شش محور با کسب باالترین  منظور تحدید نمونه شهر شناسایی و به شهر شاهین

راه باقی ماندند. در گام بعدی با استفاده از روش تاپسیس، از بین شش محور منتخب، محور  یل به پیادهامتیاز، برای تبد

کیلومتر است که از  5/1عنوان گزینۀ برتر انتخاب شد. خیابان فردوسی خیابانی شمالی جنوبی به طول حدود  فردوسی به

شود. این خیابان از غرب به خیابان پروین اعتصامی و از  میجنوب به بلوار اصلی شهر و از شمال به میدان دانشگاه منتهی 

دلیل وجود فضای سبز در میان خیابان و  متر است و به 10/29شود. عرض خیابان  شهر محدود می شرق به مسیل شاهین

و پارک دلیل تعدد مراکز تجاری  شهر و به نواز است. این خیابان مرکز خدماتی شاهین روها، بسیار چشم دو طرف پیاده

رود. همچنین وجود مراکز درمانی و  شمار می فردوسی )ورودی خیابان(، یکی از مراکز مهم گذران وقت و اوقات فراغت به

های مختلف، بر اهمیت این خیابان افزوده است. نکتۀ مهم شناسایی محل  پزشکی در این خیابان، مصالی شهر و بانک

گیری  ت به ساختار اصلی شهر است. این محور در هستۀ مرکزی شکلاستقرار محور فردوسی، بررسی موقعیت آن نسب

 شهر قرار گرفته است و با ساختار اصلی شهر ارتباط مستحکم و پیوسته دارد. شهر شاهین

 

.محورهايمجاورخیابانفردوسی6شکلشهرموقعیتخیابانفردوسیدرشاهین.5شکل

وبحثهایافته
راهحضورپذیرگذاريفضاییمؤثربرطراحیپیادههايسیاستعاملیاکتشافیوشناساییمؤلفهتحلیل

ها و  سازی شاخص منظور بومی راه حضورپذیر و به های حاصل از چارچوب مفهومی طراحی پیاده با توجه به تعدد شاخص

عاملی  راه حضورپذیر در خیابان فردوسی، از روش تحلیل پبادهگذاری فضایی مؤثر بر طراحی  های سیاست شناسایی مؤلفه

 شود. این روش دارای پنج مرحله به شرح زیر است: اکتشافی استفاده می
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1اطالعاتۀمرحلۀاول:تشکیلماتریساولی
 

ماتریس اولیۀ های موردنظر از متون معتبر، تشکیل  عاملی، بعد از استخراج معیارها و شاخص اولین گام در روش تحلیل

وسیلۀ  شده به ردیف )تعداد پرسشنامۀ تکمیل 300(. ماتریسی دارای 1392اطالعات است )زبردست، خلیلی و دهقانی، 

عنوان ماتریس اولیۀ  سؤال از شهروندان( به راه حضورپذیر مورد های طراحی پیاده ستون )شاخص 65شهروندان( و 

یافته  گانۀ لیکرت دریافت و مقدار اختصاص شاخص، از طریق طیف پنج اطالعات تشکیل شد. پاسخ سؤاالت مربوط به هر

 گذاری شد. ارزش 5تا  1پاسخ دریافتی، در بازۀ  به هر شاخص با توجه به

2مرحلۀدوم:بررسیمقادیراشتراکاتمربوطبههرمتغیرباسایرمتغیرهايمربوط
 

ها در  یک از شاخص ر خیابان فردوسی مقادیر عددی هیچشاخص اجرا شد که د 65عاملی با  در این پژوهش، روش تحلیل

شده در تحلیل، واریانس باالی  کارگرفته به دست نیامد. همچنین تمامی متغیرهای به 4/0جدول اشتراکات کمتر از 

( دارای بیشترین اشتراک و 784/0دارند که امکان حضور برای سالمندان ) 7/0شاخص واریانس باالی  21مشترکی دارند. 

شده  ( دارای کمترین مقدار اشتراک نسبت به واریانس تبیین504/0راه ) ها با یکدیگر در طول پیاده سازگاری کاربری

 شده هستند. های استخراج وسیلۀ ترکیبی از عامل به

 وماتریسهمبستگی4،آزمونکرویتبارتلت3هاياولکینمرحلۀسوم:بررسیمقادیرآزمون

ها مناسب خواهد بود )زبردست،  ها برای تحلیل داده باشد، همبستگی میان داده 7/0یشتر از اگر مقدار ب KMOدر آزمون 

توان نتیجه گرفت که  بیشتر است، می 7/0است و از آنجا که از  KMO ،806/0(. مقدار آزمون 1392خلیلی و دهقانی، 

 قرار دارد.ها مناسب است. همچنین مقدار آمارۀ بارتلت در حد پذیرش  همبستگی میان داده

5شدةموضوعوتعیینتعدادعواملمنتخبمرحلۀچهارم:بررسیواریانستبیین

عامل نهایی منتج شده  19راه حضورپذیر، به  های پیاده ها و سنجه سازی شاخص عاملی در کاهش و خالصه برآیند تحلیل

است که این مقدار در عامل اول  1ر از ، مقادیر ویژۀ مربوط به تمامی عوامل بیانگر موضوع باالتدر این تحلیلاست. 

شدۀ  عامل استخراج 19است. همچنین مجموع واریانس تجمعی  941/2و در عامل سوم  473/3، در عامل دوم 488/5

راه در خیابان فردوسی  درصد است. این عوامل تا حد نسبتاً زیادی به موضوع حضورپذیری پیاده 052/67نهایی 

 دهد. راه را نشان می درصد حضورپذیری پیاده 052/67د شهر مربوط است و حدو شاهین

هاباعواملمنتخهببهرايیافتهوتعیینمقادیرارتباطشاخ مرحلۀپنجم:محاسبۀماتریسعاملیدوران

6وتفسیرعواملمربوطه گذارينام

راه  عامل نهایی مؤثر بر طراحی پیاده 19تکرار دوران واریماکس،  43یافتۀ نهایی، بعد از  براساس ماتریس عاملی چرخش

                                                 
1. Initial Matrix 

2. Communalities Checking 

3. KMO 

4. Bartlett 

5. Explained Variance Checking 

6. Rotated Component Matrix Counting 
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عامل  17دلیل داشتن یک شاخص حذف شد و درنهایت  دست آمد که دو عامل آخر به حضورپذیر در خیابان فردوسی به

 440/2پذیری  درصد )حداکثر( و عامل انعطاف 443/8ی، گذاری شدند. جذابیت و کیفیت فضای عموم طبق جدول نام

ها بر  گذاری فضایی و میزان تأثیر آن های سیاست ترتیب مؤلفه اند. بدین درصد )حداقل( از واریانس کل را شامل شده

 (.7شهر شناسایی شد )شکل  راه حضورپذیر در خیابان فردوسی شاهین طراحی پیاده

 

 شهرراهحضورپذیردرخیابانفردوسیشاهینهابرطراحیپیادهيفضاییومیزانتأثیرآنگذارهايسیاست.مؤلفه7شکل

راهحضورپذیرتحلیلرگرسیونیوارائۀالگويمداخلهدرطراحیپیاده
ه راه حضورپذیر فردوسی با توجه به دیدگا های نیازمند اقدام و ارائۀ الگوی مداخله در طراحی پیاده برای شناسایی حوزه

شود. در این پژوهش، متغیر وابسته )میزان حضورپذیری  شهروندان، از روش تحلیل رگرسیونی چندمتغیره استفاده می

شده از  عامل استخراج 17طورکلی و با توجه به تمامی سؤاالت پرسشنامه( و متغیرهای مستقل )تمامی  خیابان فردوسی به

دست آمده  عامل به 17، همبستگی بین 1د. با ترسیم نمودار پراکنشگذاری فضایی( هستن های سیاست عاملی مؤلفه تحلیل

شود. نتایج بیانگر آن است که تقریباً تمامی  شهر سنجیده می است که با میزان حضورپذیری خیابان فردوسی شاهین

(. 10و  9ی ها عنوان نمونه شکل اند )به اند و حول خط رگرسیون قرار گرفته عوامل با حضورپذیری، رابطۀ خطی داشته

محیطی، آسایش اقلیمی و امنیت دارای همبستگی منفی و  های زیست جذابیت و کیفیت فضای عمومی، کاهش آلودگی

 سایر عوامل دارای همبستگی مثبت هستند.

                                                 
1. Scatterplot 
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.پراکنشهمبستگیبینعاملنفوذپذیري)متغیر8شکل

مستقل(بامیانگینعواملمؤثربرحضورپذیري)متغیروابسته(

.پراکنشهمبستگیبینعاملحستعلق)متغیر9شکل

مستقل(بامیانگینعواملمؤثربرحضورپذیري)متغیروابسته(

توان از ضرایب بتا استفاده کرد.  منظور تعیین اهمیت نسبی هر یک از متغیرهای مستقل، می در تحلیل رگرسیونی، به

در این روش که پرکاربردترین روش برای ساخت مدل رگرسیونی گام استفاده شده است.  به در این تحلیل از روش گام

شوند؛ با این تفاوت که هر بار بعد از ورود یک متغیر، متغیرهایی  ترتیب اهمیت وارد معادله می است، متغیرهای مستقل به

شوند، وگرنه باقی  میشان کاسته شد، از مدل خارج  شوند و اگر سطح معناداری اند، مجدداً بررسی می که تاکنون وارد نشده

عاملی وارد تحلیل رگرسیونی شدند که  منظور دستیابی به مدل نهایی پژوهش، هفده عامل مستخرج از تحلیل مانند. به می

ترتیب  درنهایت چهارده عامل به همراه اهمیت نسبی هریک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته استخراج و به

شده در  دهندۀ آن است که از میان هفده عامل تبیین ( نشان10مدل نهایی پژوهش )شکل اولویت اقدام ارائه شدند. 

های  کنندگی و اثرگذاری بر مؤلفه عاملی، فقط چهارده عامل مستخرج از تحلیل رگرسیونی، بیشترین تبیین تحلیل

بنابراین برای دستیابی به  شهر را دارند؛ راه حضورپذیر خیابان فردوسی شاهین گذاری فضایی در طراحی پیاده سیاست

 گذاری الزامی است.  گانۀ سیاست های چهارده الگوی مداخله، توجه به مؤلفه

 

متغیره.مدلنهاییپژوهشحاصلازتحلیلرگرسیونیچند10شکل
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آن ( و ضریب اهمیت β=441/0براساس مقدار بتا، نفوذپذیری بیشترین تأثیر را در حضورپذیری خیابان فردوسی دارد )

های  ( و کاهش آلودگیβ=244/0(، پاکیزگی )β=262/0(، تعمیر و نگهداری )β=355/0است. پس از آن حس تعلق ) 1

دهد عامل کارایی  اند. همچنین ضریب بتا نشان می را به خود اختصاص داده 5تا  2(، ضرایب β=211/0محیطی ) زیست

(093/0=β کمترین اهمیت را در حضورپذیری خیابان فردوسی ) گیرد. با استفاده از این تحلیل،  قرار می 14دارد و در رتبۀ

راه حضورپذیر فردوسی  گذاری فضایی ذکرشده در طراحی پیاده های سیاست های مربوط به مؤلفه الگوی مداخله در شاخص

گین نارضایتی در ارتباط شود. این امتیاز با توجه به میان آید؛ بنابراین از امتیاز نارضایتی استفاده می دست می شهر به شاهین

آمده  دست شود. عدد به ها حاصل می های عوامل استخراجی، بار عاملی و ضریب تعیین عوامل مرتبط با شاخص با شاخص

ای که هرچه امتیاز نارضایتی مربوط به یک شاخص باالتر باشد،  گونه دهد؛ به میزان اولویت آن شاخص را نشان می

 عیت آن شاخص باالتر خواهد بود.اولویت مداخله برای ارتقای وض

رسانی در شرایط اضطراری، در اولویت اول برای مداخله قرار دارد که علت  براساس این امتیاز، شاخص امکان خدمات

های متعدد  مراتب، وجود فرعی نکردن سلسله توان ضعف شبکۀ معابر در محدوده دانست که مشکالتی مانند رعایت را می

تر حجم باالی  های بسیار زیاد در شبکه، وجود موانع عملکردی در معابر و از همه مهم م، وجود تقاطعدر شبکه با کارایی ک

آمدگی سقف طبقات، طاق و رواق و  دلیل ضعف شبکۀ معابر دارد. شاخص پیش ها به پیاده و سواره و تداخل شدید آن

گیرد. در مرتبۀ بعد، شاخص  در اولویت دوم قرار میفضاهای سرپوشیده، بیشترین امتیاز نارضایتی را دارد و برای مداخله 

ونقل عمومی، بیشترین امتیاز نارضایتی و برای مداخله، اولویت سوم را دارد.  های وسایل حمل دسترسی به ایستگاه

یت وسیلۀ شهرداری و اولو بودن فضاها، تعمیر و بازسازی مداوم جداره و کف به انگیزی و معنادار هایی نظیر خاطره شاخص

راه شاخصی با اولویت مداخلۀ  اند. ایجاد قابلیت دسترسی از نقاط مختلف به پیاده چهارم مداخله را به خود اختصاص داده

شدت نیازمند ارتقای نفوذپذیری است. نگهداری و تعمیر  دهد محدوده به پنجم است. درمجموع این پنج اولویت نشان می

دیگر، ارتقای کیفیت کالبدی محور، دومین   اهتمام بیشتری نیاز دارد. به عبارتها در این محدوده به توجه و  کف و جداره

دلیل ماهیت  نیاز اصلی است. افزایش حس تعلق در محدوده، از دیگر اقدامات مهم در خیابان فردوسی است که به

د؛ بنابراین سومین عامل خاطر برای افراد ندار انگیزی و تعلق بودن ساکنان، این محدوده خاطره شهرهای جدید و مهاجر

 منظور ارتقای کیفیت، حضورپذیری در محور است. اصلی به

شود )شکل  راه حضورپذیر فردوسی ارائه می گذاری فضایی در طراحی پیاده براساس مدل نهایی پژوهش، نظام سیاست

، خوانایی با ضریب 1 گذاری فضایی نفوذپذیری با ضریب اهمیت های سیاست مثال در ورودی محور، مؤلفه (؛ برای 11

شده برای  های ارائه تأثیرگذار است و از میان شاخص 11، جذابیت و کیفیت فضای عمومی با ضریب اهمیت 7اهمیت 

های  ، دسترسی به ایستگاه1رسانی در شرایط اضطراری با اولویت مداخلۀ  های امکان خدمات عامل نفوذپذیری، شاخص

و  5راه با اولویت مداخلۀ  ، ایجاد قابلیت دسترسی از نقاط مختلف به پیاده3خلۀ ونقل عمومی با اولویت مدا وسایل حمل

شوند.  های تأثیرگذار انتخاب می عنوان شاخص ، به12راه با اولویت مداخلۀ  های مختلف دسترسی به پیاده وجود گونه

 گیرد.  ترتیب الگوی مداخله نیز براساس اولویت اقدام شکل می بدین
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 راهحضورپذیرفردوسیبراساسمدلنهاییپژوهشگذاريفضاییدرپیادهسیاست.نظام11شکل

گیرينتیجه
گذاری  های اصلی سیاست طور عام( و تبیین مؤلفه راه حضورپذیر )به های طراحی پیاده هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه

راه حضورپذیر در یک محور خاص )خیابان فردوسی( است. وجه تمایز این  فضایی و ارائۀ الگوی مداخله در طراحی پیاده

های  حلیل و استفاده از متون معتبر جهانی در ارتباط با شاخصهای مشابه، تلفیق روش فرات پژوهش با سایر پژوهش

عاملی اکتشافی و  های آماری )تحلیل های ثانویه با روش سو و از سوی دیگر تحلیل داده راه حضورپذیر از یک طراحی پیاده

عاملی  ایج، از تحلیلگذاری فضایی است. براساس نت تحلیل رگرسیونی چندمتغیره( برای ارائۀ الگوی مداخله و نظام سیاست

گذاری فضایی مؤثر بر  های سیاست عنوان مؤلفه راه حضورپذیر، هفده عامل به های عام طراحی پیاده اکتشافی بر مؤلفه

عاملی با  راه حضورپذیر فردوسی شناخته شدند. در راستای ارائۀ الگوی مداخله، عوامل مستخرج از تحلیل طراحی پیاده

عنوان  گام تحلیل شدند و درنهایت چهارده عامل با ضریب اهمیتشان، به به تغیره و روش گامم روش تحلیل رگرسیونی چند

راه حضورپذیر فردوسی استخراج شدند. بر این اساس، نفوذپذیری  گذاری فضایی در طراحی پیاده های نهایی سیاست مؤلفه

فردوسی داشتند. حس تعلق، تعمیر و نگهداری، راه حضورپذیر  بیشترین تأثیر و کارایی کمترین تأثیر را در طراحی پیاده



 1400تابستان،2رةشما،9دورة،ریزيشهريبرنامهيفیااجغريهاهشپژو  306

پذیری، تنوع جداره و مبلمان، جذابیت و کیفیت  مداری، انعطاف شمولی، خوانایی، پیاده ها، همه پاکیزگی، کاهش آلودگی

ترتیب ضریب اهمیت دوم تا سیزدهم را دارند. عالوه بر آن،  فضای عمومی، سرزندگی، دسترسی به خدمات شهری به

درصد از واریانس  588/22مداری، درمجموع  ها، جذابیت و کیفیت فضاهای عمومی و پیاده ی، کاهش آلودگینفوذپذیر

های  تر به شاخص دهند. با نگاهی دقیق راه حضورپذیر فردوسی را تشکیل می گذاری فضایی در پیاده های سیاست مؤلفه

های پژوهش همسو با مبانی  است؛ بنابراین یافته 10 باالتر از 1ها در جدول  شود که فراوانی آن این عوامل، مشخص می

بر طراحی  -پس از نفوذپذیری-عنوان دومین مؤلفۀ تأثیرگذار  نظری پژوهش هستنند. همچنین عامل حس تعلق به

عنوان فضاهای شهری،  ها به راه دهندۀ آن است که پیاده راه حضورپذیر فردوسی شناخته شده است. این امر نشان پیاده

عنوان یک عنصر هویتی نیز  توانند به ط سبب ایجاد سرزندگی و افزایش حضورپذیری در شهرها خواهند شد، بلکه میفق نه

های آتی، تأثیر هویتی  کند؛ بنابراین برای پژوهش عمل کنند. این امر در شهرهای جدید اهمیت بسیاری پیدا می

 شود. می های حضورپذیر در مقیاس محلی شهرهای جدید مطالعه راه پیاده
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