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تأیید مقاله1400/04/07 :

چکﯿده
امﺮوزه سالمت یکی از شﺎخص ﻫﺎي اصلی توسعه یﺎﻓتگی ﺟوامع به حسﺎب می آید .شهﺮﻫﺎي کنونی ایﺮان نسببت ببه
گذشته پﯿﺎدهمداري کﻤتﺮي دارند و این بهویژه در منﺎطق شهﺮي ﺟدید ،بﺮ بسﯿﺎري از ابعﺎد زندگی شهﺮنشﯿنﺎن حتبی
ﺟوانﺎن تأثﯿﺮ منفی گذاشته است .ﻫدف این پژوﻫﺶ بﺮرسی ارتبﺎط پﯿﺎده مداري منﺎطق شبهﺮي ببﺮ سبالمتی قشبﺮ
ﺟوان است .روش تحقﯿق به لحﺎظ مﺎﻫﯿت ،آمﯿخته است .سالمت عﻤومی شبﺎمل چهبﺎر حبوزة ﺟسبﻤی ،اضبطﺮاب و
اختالل خواب ،کنﺶ اﺟتﻤﺎعی و اﻓسﺮدگی می شود .بﺮاي سنجﺶ سالمت عﻤومی سﺎکنﺎن ،از پﺮسشنﺎمۀ ﺟی اچ کﯿو
استفﺎده شد .روش نﻤونه گﯿﺮي تصﺎدﻓی ﻫدﻓﻤند بود و پﺮسشنﺎمه بﯿن ﺟوانﺎن توزیع شد .از سوي دیگبﺮ ،ببه لحبﺎظ
کﺎلبدي-ﻓضﺎیی ،دو مؤلفۀ اصلی کﺎربﺮي زمﯿن و شبکۀ ارتبﺎطی بﺮاي سنجﺶ پﯿﺎده مداري در ایبن پبژوﻫﺶ درنظبﺮ
گﺮﻓته شدند که به روش مﯿدانی مورد سنجﺶ قﺮار گﺮﻓتند .مهم تﺮین یﺎﻓته ﻫﺎي پژوﻫﺶ بﯿﺎنگﺮ آن است که بﺎ توﺟه
به رتبه ﻫﺎي منﺎطق در زمﯿنۀ پﯿﺎده مداري و سالمت عﻤومی ،مشﺎﻫده می شود که این یک ارتبﺎط کﺎمالً مستقﯿم نﯿست
و متﻐﯿﺮﻫﺎي پنهﺎنی در این مﯿﺎن وﺟبود دارد و در ﻫبﺮ چهبﺎر مقﯿبﺎ

سبالمت عﻤبومی ،ایبن رابطبه تفبﺎو

دارد.

پﯿﺎده مداري منﺎطق شهﺮي بﯿﺶ از اینکه بﺮ سالمت ﺟسﻤی ﺟوانﺎن تأثﯿﺮگذار بﺎشد ،بﺮ سالمت روان آن ﻫبﺎ اثﺮگبذار
است؛ بهطوري که منﺎطقی که داراي بﯿشتﺮین حد پﯿﺎده مداري ﻫسبتند ،ﺟوانبﺎن آنﻫبﺎ در ببﺎتتﺮین درﺟبۀ سبالمت
روانتنی ﻫستند .بﺎ وﺟود این ،ارتبﺎط مستقﯿﻤی بﯿن پﯿﺎدهمداري کﺎلبدي-ﻓضﺎیی منﺎطق شبهﺮي و سبالمت عﻤبومی
وﺟود ندارد.

واژهﻫﺎي کلﯿدي :پﺮسشنﺎمۀ ﺟی اچ کﯿو ،پﯿﺎدهمداري ،سالمت ﺟسم و روان ،سالمت عﻤومی ،قزوین.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
رشد شهرنشینی و ازدیاد وسایل نقلیه موجب ازبینرفتن مقیاس انسانی شهر ،نابودی فضاهای شهری و ارتباطات
چهرهبهچهره ،افزایش میزان تصادفات در شبکۀ معابر ،ازبینرفتن ایمنی و امنیت عابران پیاده ،کاهش ارزش عابر پیاده و
بهطورکلی موجب تنزل کیفیت محیط شده و امکان بهرهگیری از موقعیت مکانی را بهشدت کاهش داده است (نیکپور،
حسینپور و طالبی 111 :1395 ،به نقل از رفیعیان و همکاران .)42 :1390 ،در سالهای اخیر توجه زیادی در اندازهگیری
میزان سالمت افراد و قدرت تأثیر بیماریهای جسمی و روانی بر فعالیتهای روزانه و رفتارهای آنها صورت گرفته است
که این اندازهگیریها به یک نگرش و رویکرد کلینگر در سالمتی و مراقبتهای بهداشتی معطوف شده و در این رابطه
رویکرد نوینی به نام کیفیت زندگی در تحقیقات پزشکی و اجتماعی مطرح شده است (.)Dunstan et al., 2012: 369
مزایای پیادهمداری در حوزۀ سالمت عمومی تا جایی است که قابلیت پیادهمداری شهری موضوعی شاخص در برنامۀ
شهرهای سالم سازمان بهداشت جهانی 1و بخش حملونقل ،محیطزیست سالم این سازمان شده است (رضازاده و
اسکویی .)323 :1393 ،سازمان بهداشت جهانی در سال  2013نداشتن فعالیت بدنی را بهعنوان چهارمین عامل مرگومیر
در جهان معرفی کرده است (علیمردانی ،محمدی و زیبایی .)194 :1396 ،به گفتۀ سازمان بهداشت جهانی ،حدود دو
میلیون کشته در سال به نداشتن تحرک جسمی منتسب میشود .سبک زندگی بیتحرک موجب افزایش علل مرگومیر،
دوبرابرشدن خطر بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت و چاقی میشود و خطرات سرطان رودۀ بزرگ ،فشارخون باال ،پوکی
استخوان ،اختالالت چربی ،افسردگی و اضطراب را افزایش میدهد .افزایش شهرنشینی به عواملی منجر میشود که
ممکن است از مشارکت در فعالیتهای بدنی بکاهد؛ مانند خشونت ،ترافیک سنگین ،کیفیت پایین هوا ،آلودگی و کمبود
پارک و پیادهرو و امکانات ورزشی و تفریحی ( .)World Health Organization, 2020آژانس سالمت عمومی کانادا
نیز درنتیجۀ مطالعهای در رابطه با نقش فعالیت فیزیکی در پیشگیری از بیماریها در سال  2003بیان میکند:
«درحالیکه نداشتن فعالیت فیزیکی بههمراه مصرف دخانیات ،فشارخون و کلسترول خون باال بهعنوان عوامل ریسک
بیماریهای قلبی بهشمار میروند .فعالیت فیزیکی میتواند سبب کاهش احتمال ابتال به دیابت نوع دوم و سرطان رودۀ
بزرگ به میزان  50درصد شود .فعالیت فیزیکی منظم میتواند عالئم بیماران مبتال به روماتیسم را کاهش دهد و در
بسیاری از موارد داروهای کمتری مورد نیاز قرار بگیرد» (رضازاده و اسکویی.)323 :1393 ،
محیط مجموعهای متشکل از عوامل خارجی غیرژنتیکی از جمله فیزیکی ،تغذیهای ،اجتماعی ،رفتاری و غیره است که
بر عملکرد انسان تأثیر میگذارد (آبرون ،قرایی و طباطباییان .)253-252 :1397 ،گفته میشود برخی از مؤلفههای
کالبدی محله بر سالمت جسمی و روانی ساکنان تأثیرگذار است که از جملۀ آنها میتوان به تراکم و الگوی فضایی
گونههای سکونتی اشاره کرد (میرغالمی ،قرهبگلو و نوزمانی .)66 :1396 ،مطالعات نشان داد افرادی که در محلههای
پیادهمدار زندگی میکنند ،بیشتر از کسانی که در محلههای با قابلیت پیادهمداری کمتر زندگی میکنند ،پیادهروی دارند و
با انجام این کار  40درصد از هدف فعالیت فیزیکی خود را تأمین و خطر اضافهوزن را نصف میکنند (کاشانیجو :1389
 186به نقل از .)Tolley, 2003
1. WHO Region of the Americas and the Eastern Mediterranean Region
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شهر قزوین یکی از شهرهای تاریخی ایران است که از سه منطقه و بافت متفاوت تشکیل شده است .بافت جنوبی
(منطقۀ  )1کامالً ارگانیک ،بافت میانی (منطقۀ  )2شطرنجی نامنظم و بافت شمالی (منطقۀ  )3عمدتاً بافتی طراحی شده
است .در گذشته رفتوآمد به شکل پیاده و بهویژه با دوچرخه رواج زیادی داشت ،ولی با توسعۀ کالبدی شهر ،روزبهروز
وابستگی به اتومبیل در هر سه بافت بیشازپیش شده است .از آنجا که سالمت قشر جوان بهعنوان آیندهسازان هر
جامعهای بسیار مورد توجه است ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط پیادهمداری مناطق شهری و سالمت عمومی
جوانان است.
دو پرسش اصلی این تحقیق عبارتاند از :پیادهمداری مناطق شهری بر هرکدام از ابعاد سالمت جسمی و روانی
(سالمت عمومی) قشر جوان چه تأثیری دارد؟ و آیا با افزایش میزان پیادهمداری ،سالمت عمومی افراد نیز افرایش
مییابد؟ بنابراین فرضیۀ پژوهش اینگونه بیان میشود :پیادهمداری مناطق شهری بهلحاظ کالبدی-فضایی ،ارتباط
مستقیمی با سالمت عمومی جوانان دارد.

ادبﯿﺎ

تحقﯿق

به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سطح جهان ،حدود  31درصد از بزرگساالن (سن  15سال و باالتر) به اندازۀ کافی
در سال  2008فعال نبودند (مردان  28درصد و زنان  34درصد) .هرساله تقریباً  3/2میلیون مرگومیر ناشی از فعالیت
بدنی ناکافی رخ میدهد .در سال  2008شیوع فعالیت بدنی کافی در منطقۀ سازمان بهداشت جهانی آمریکا و منطقۀ
مدیترانۀ شرقی  1باالترین بود .در این دو منطقه ،تقریباً  50درصد از زنان به اندازۀ کافی فعال نبودند؛ درحالیکه شیوع
این عارضه در میان مردان در آمریکا  40درصد و در مدیترانۀ شرقی  36درصد بود .منطقۀ جنوب شرقی آسیا کمترین
درصد را نشان میداد ( 15درصد مردان و  19درصد زنان) .در همۀ مناطق سازمان بهداشت جهانی ،مردان بیشتر از زنان
فعال بودند و بیشترین تفاوت در شیوع بین دو جنس در مدیترانۀ شرقی وجود داشت ( World Health Organization,

 .)2020مطالعات بسیاری در زمینۀ تأثیر ابعاد مختلف شهر بر سالمت جسمی یا روانی در داخل و خارج از کشور انجام
شده است که هرکدام به نتایج مهمی در این رابطه دست یافتهاند .از طرفی پیادهمداری بهعنوان موضوعی مهم و نسبتاً
جدید ،بههمراه معیارهای آن بررسی شده است .خالصهای از آخرین تحقیقات مرتبط با موضوع در جدول  1آمده است.
ﺟدول  .1بﺮخی از ﺟدیدتﺮین تحقﯿقﺎ
پژوﻫشگﺮان

سﺎل

سیدحسین بحرینی و
حسین خسروی

2015

چاوترن

2016

مورا ،گونچالوس
وکمبرا
آپولونی ،ویتوریاکورازا
و دآلساندرو

2017
2019

عنوان

انجﺎمشده دربﺎرة تأثﯿﺮ ابعﺎد مختلف شهﺮ بﺮ سالمت اﻓﺮاد
نتﺎیج پژوﻫﺶ

مقﺎت انگلﯿسی
سالمت جسمی شهروندان در شهرهای جدید ،بررسی
پیچیدگی فضایی و مقیاس انسانی مهمترین کیفیات کالبدی -فضایی مؤثر
نقش طراحی شهری در فعالیتهای فیزیکی شهر
در میزان پیادهروی پیوستگی فضایی ،پیچیدگی فضایی و مقیاس انسانی
جدید هشتگرد
است.
سنجش ویژگیهای محیط مصنوع نقش بسیار مهمی در این موضوع دارد و
شهرهای سالم :پیادهمداری بهعنوان بخشی از
مشاهده شد که محیط مصنوع بهطور مستقیم بر رفتارهای شاخص تأثیر
سالمت -ارتقای طراحی و برنامهریزی شهری
میگذارد.
تفاوت واضحی در نمرات پیادهروی گروههای مختلف عابر پیاده ،یعنی بین
سنجش پیادهمداری برای گروههای پیاده ویژه به روش
بزرگساالن و سالمندان یا عابران دارای اختالل درنظر گرفته شده است.
تحلیل مشارکتی :شهر لیسبون
چهار معیار اجراییبودن ،ایمنی ،شهریت و تمایل و در دو حوزۀ کاربری زمین
لذت پیادهروی :یک روش بدیع برای دستیابی به یک
و حملونقل امکان پیادهمداری بررسی شده است.
عملکرد پیادهمدار مناسب در نواحی شهری
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پژوﻫشگﺮان

سﺎل

عنوان

باربوسا و همکاران

2019

پیادهمداری ،اضافهوزن و چاقی در بزرگساالن :مروری
سیستماتیک بر مطالعات دیداری

نجمه حمید
محمد بابامیری

1391

بررسی رابطۀ فضای سبز با سالمت روان :شهر تهران

راضیه رضازاده
و همکاران

1393

تأثیر قابلیت پیادهمداری محلهها بر رضایتمندی سکونتی-
محلۀ چیذر

پانتهآ حکیمیان

1393

فضاهای شهری سالمتمحور :ویژگیهای کالبدی
تأثیرگذار بر چاقی افراد

عامر نیک پور
و همکاران

1395

مطالعه و ارزیابی شاخصهای محیطی مؤثر بر قابلیت
پیادهروی -شهر آمل

علی حسینی
و همکاران

1395

تأثیر طراحی شهری بر سالمت شهروندان با تأکید بر سه
عنصر فضای سبز ،محله و سیستم حملونقل

مقﺎت انگلﯿسی
مؤلفههای پیادهمداری مانند اختالط کاربری ،ارتباط خیابانها و تراکم مسکونی در
این مقاله بررسی و مشاهده شد بههمراه سایر مؤلفههایی نظیر دسترسی به غذا،
فعالیت فیزیکی ،امنیت اجتماعی و غیره بر اضافهوزن تأثیر دارند.

مقﺎت ﻓﺎرسی

علی کاظمی و
طاهره گل الله
صدیقه لطفی
و همکاران
مسعود علیمردانی
و همکاران
مرتضی میرغالمی
و همکاران
احمد پوراحمد
و همکاران

1396
1396
1396
1396
1397

بازشناسی عوامل کالبدی-فضایی مؤثر بر پیادهروی
شهروندان در محلههای شهری -نوشهر
مطالعۀ اثرات توزیع کاربری اراضی بر سالمت شهروندان
بابلسر
بررسی رابطۀ حس دلبستگی به مکان و پیادهروی بهمنظور
بهبود سطح سالمت در محله -محلۀ مطهری شهر مشهد
ارزیابی تأثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محله بر سالمت
روانی و حس سالمتی
تأثیر چشماندازهای شهری بر سالمت روان شهروندان
(مناطق  2و  9شهر تهران(

علی اصغر آبرون
و همکاران

1397

واکاوی ابعاد کیفیت محیط شهری مؤثر بر سالمت روانی
شهروندان :محلههای بهار و انقالب سبزوار

رستم صابریفر

1397

بررسی رابطۀ بین میزان بهرهمندی از فضاهای رفاهی
شهری و سالمت روان شهروندان :سبزوار

آمنه کالنتر و پویان
شهابیان
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سنجش پیادهمداری محلههای شهری با استفاده از شیوۀ
واک اسکور :محلۀ پارک الله و محلۀ ایوانک

ساناز سعیدی منفرد و
امیر گلرو
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ارزیابی ارتقای سالمت روان در فضاهای رهاشدۀ تحقیق
با محوریت شکلگیری شهر سالم  -شهر مشهد

سکونت در فضای سبز بهمدت طوالنی موجب افزایش سالمت روان میشود و
در بهبود مؤلفههای مربوط به سالمت روان اهمیت دارد.
میان تناوب پیادهروی و رضایتمندی سکونتی رابطۀ معنیداری وجود ندارد .این
در حالی است که رضایتمندی سکونتی بهشدت تحت تأثیر مدتزمان پیادهروی
و نیز خوشایندی پیادهروی است.
ویژگیهای کالبدی فضاهای شهری مبدأ-مقصد ،مسیر و محدوده ،اختالط
کاربری و غیره بر چاقی تأثیر میگذارد.
هرچه میزان فشردگی و اختالط کاربریهای شهری بیشتر باشد قابلیت
پیادهروی افزایش مییابد و مناطق مرکزی شهر آمل باالترین میزان قابلیت
پیادهروی را دارد.
مقیاس میانی مداخله در سکونتگاههای شهری بهعنوان یک عنصر بسیار
قدرتمند ،و بهینه ،برای بهبود شرایط انسانی است و قادر است چگونگی استفادۀ
ساکنان از شهر را تعیین کند.
عوامل کاربری ،تراکم و دسترسی (در بین عوامل کالبدی -فضایی شهر)
بیشترین همپیوندی را با میزان پیادهروی شهروندان دارند.
ترکیب و توزیع کاربریها تأثیر زیادی بر میزان تحرک فیزیکی شهروندان دارد.
میان میزان پیادهروی و حس دلبستگی به مکان ساکنین محله رابطۀ معنیداری
موجود نیست ،درصورتیکه میان هدف از پیادهروی و حس دلبستگی به مکان
رابطه معنیدار موجود است.
بهترتیب ساکنان گونۀ سکونتی تراکم پایین ،تراکم متوسط و تراکم باال ،با تفاوت
معنیداری ،کمتر دچار پریشانی روانی میشوند.
شاخصهای تأثیرگذار بر سالمت روان در دو منطقه با هم متفاوت بود.
میان کیفیت محیط محلۀ شهری و سطح سالمت روانی ساکنان رابطۀ مثبت و
معنیداری وجود دارد .بهترتیب ارزشهای معنایی محله ،کیفیات عملکردی محله
و کیفیت کالبدی محلۀ تأثیرگذار هستند.
هرچه شهروندان از فضاهای شهری بیشتر بهرهبرداری کنند و مبلمان موجود در
این فضاها ،از تناسب و جانمایی بهتری برخوردار باشند ،سالمت روان باالتری
خواهند داشت.
امتیاز پیاده محلۀ پارک الله باالتر از محلۀ ایوانک است و درنتیجه وضعیت
پیادهمداری در محلۀ پارک الله بهمراتب بهتر از ایوانک است.
بااینکه اغلب ارزیابی اثرات سالمت در سطح پروژهها انجام میشود ،ولی
سیاستهای کلیتری از قبیل استخدام ،تجارت ،آموزش و سیاستهای راهبردی
طراحی مکانی برای ارزیابی سالمت میتواند استفاده شود.

براساس جدول  ،1در تحقیقات انجامشده عمدتاً بر ارتباط پیادهروی یا پیادهمداری محلهها با سالمت جسمی یا
سالمت روان شهروندان پرداخته شده است .دو خأل پژوهشی در تحقیقات مذکور وجود دارد .اول اینکه هیچکدام به
مفهوم سالمت عمومی بهعنوان یک معیار جدید و معتبر نپرداختهاند که دربرگیرندۀ سالمت جسم و روان و بهویژه ابعاد
اجتماعی نیز هست .دوم اینکه فقط به قشر جوان جامعه پرداخته نشده و ساکنان محلهها بهطور عام درنظر گرفته شدهاند.
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چﺎرچوب نظﺮي
تندرستی یا سالمت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی انسان .همانطور که گفته شد ،امروزه ثابت
شده است که محیط و طراحی آن تأثیر بسیار زیادی بر سبک زندگی و سالمت افراد میگذارد (بحرینی و خسروی.)1389 ،
در این زمینه دو مفهوم مهم سالمت و پیادهمداری در این مقاله تبیین و بررسی میشود .به عقیدۀ سازمان بهداشت جهانی،
سالمتی به معنای وضعیت رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نداشتن بیماری و معلولیت است .مفهوم سالمت ،خود به
دو دستۀ کلی جسمی و روانی تقسیم میشود .سالمت جسمی یعنی توانمندبودن بدن برای فعالیتهای روزانه و حفظ انرژی
برای موارد اضطراری و دوری از بیماریها و تناسب کلی جسمانی .همانگونه که گفته شد ،سبک زندگی بیتحرک سبب
افزایش مرگومیر ،دوبرابرشدن خطر بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت و چاقی میشود 60 .تا  85درصد از مردم جهان (چه
کشورهای توسعهیافته و چه درحالتوسعه) شیوۀ زندگی بیتحرکی را در پیش گرفتهاند .بهطور تخمینی ،تقریباً دوسوم
کودکان نیز به اندازۀ کافی فعال نیستند و پیامدهای جدیای برای سالمتی آیندۀ آنها در پیشرو است ( World Health

)Organization, 2020؛ بنابراین مهمترین بیماریهای جسمی که با کمتحرکی در ارتباط هستند ،بهطورکلی عبارتاند از:
اضافهوزن و چاقی ،دیابت نوع دوم ،مقاومت به انسولین ،فشارخون باال ،بیماری قلبی یا عروقی ،کبد چرب ،کمردرد و غیره.
سازمان بهداشت جهانی سالمت روان را بهعنوان توانایی کامل فرد در ایفای کامل نقشهای اجتماعی و روانی ،قابلیت
ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی افراد تعریف میکند (آبرون ،قرایی و
طباطباییان .)252 :1397 ،فردی را که میتواند به فشارهای معمول زندگی روزمره غلبه کند و یک زندگی مستقل داشته
باشد میتوان بهعنوان یک فرد دارای سالمت روان معرفی کرد .پیشگیری از پیدایش بیماریهای روانی و سالمکردن محیط
روانی از نیازهای اولیۀ تأمین بهداشت روانی محسوب میشود.

سالمت عﻤومی
در سالهای اخیر ،روابط اجتماعی بهطورجدی زیرمجموعۀ مفهوم سالمت قرار گرفته و اصطالحی با عنوان سالمت عمومی
تعریف شده است .سالمت عمومی از یک مثلث زیستی ،روانی و اجتماعی تشکیل شده است؛ بنابراین مفهوم سالمت عمومی
بهعنوان یک مفهوم جدید شامل حالت روانی و فیزیولوژیکی و اجتماعی انسان ،افراد ،گروهها و جوامع است .بهداشت و سالمت
نباید فقط در شرایط نداشتن بیماری عفونی ،ضعف یا عوارض بیماری تلقی شوند .سالمت در ارتباط با تمامی کاراکترهای محیط
انسانی ،زندگی روزمرۀ انسان و رابطۀ بین آنها مانند رابطۀ بین فعالیتهای انسانی و سالمت فردی و گروهی ،اقتصاد و
محیطزیست است (علیمردانی ،محمدی و زیبایی .)194 :1396 ،سالمت عمومی با چهار مؤلفۀ عالئم جسمانی ،عالئم اضطراب
و اختالل خواب ،عالئم کنش اجتماعی و عالئم افسردگی سنجیده میشود و هرکدام از آنها زیرمجموعههایی دارند که در
جدول  2آمده است .سالمت عمومی بهعنوان یک مفهوم موردپذیرش سازمان بهداشت جهانی ،معیاری پرکاربرد است که
امروزه در بسیاری از تحقیقات مربوط به حوزۀ سالمت و بهداشت و پزشکی استفاده میشود .ویژگی مهم آن این است که
شاخصهای سالمت جسمی و روانی را در ارتباط با یکدیگر میسنجد .پرسشنامۀ سالمت عمومی (جی اچ کیو) آزمونی با
ماهیت چندگانه و خوداجرا است که بهمنظور بررسی اختالالت غیرروانگسسته طراحی شده است که در وضعیتهای مختلف
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جامعه یافت میشود .این پرسشنامه ممکن است در هر گروه سنی بهمنظور کشف ناتوانی در عملکردهای بهنجار در زندگی
استفاده میشود ( .)Goldberg, & Williams, 1988طبق تحقیقات انجامگرفته ،این پرسشنامۀ  28سؤالی برای استفاده در
پژوهشهای روانشناختی و فعالیتهای بالینی مناسب است (تقوی.)1380 ،
ﺟدول  .2ابعﺎد تشکﯿلدﻫندة سالمت عﻤومی ﻫﻤﺮاه بﺎ شﺎخصﻫﺎي آنﻫﺎ
شﺎخصﻫﺎي سالمت عﻤومی
عالئم ﺟسﻤﺎنی
 .1احساس سالمت و تندرستی
 .2احساس نیاز به داروهای تقویتی در کارها
 .3احساس ضعف و سستی
 .4احساس بیماری
 .5سردرد
 .6احساس فشار بر سر
 .7احساس داغ و سردشدن

عالئم اضطﺮاب و اختالل
خواب
 .1بیخوابی
 .2بیدارشدن در وسط خواب
 .3احساس تحتفشاربودن
 .4عصبانیت و بدخلقی
 .5هراسان و وحشتزدهبودن
 .6ناتوانی در انجام کارها
 .7دلشوره

عالئم کنﺶ اﺟتﻤﺎعی

عالئم اﻓسﺮدگی

 .1توانایی در مشغول نگهداشتن خود
 .2صرف وقت بیشازحد معمول
 .3احساس خوبانجامدادن کارها
 .4احساس رضایت از انجام کارها
 .5احساس مفیدبودن
 .6احساس قدرت تصمیمگیری
 .7لذتبردن از فعالیتهای روزمره

 .1احساس بیارزشی
 .2ناامیدی
 .3احساس بیارزش بودن
 .4افکار خودکشی
 .5ناتوانی در انجام کارها
 .6آرزوی مرگ
 .7اقدام به خودکشی

منبعGoldberg, & Williams, 1988 :

پﯿﺎدهمداري
مکانی قابلیت پیادهروی دارد که ساکنان آن با هر سن و هر درجهای از توانایی بتوانند جذابیت و دلپذیری ،آسایش و
راحتی و امنیت را در هنگام پیادهروی ،نهفقط در هنگام فراغت ،بلکه در استفاده از امکانات و تسهیالت و حین تردد
احساس کنند (لطفی ،قدمی و حسینپور .)1396 ،فضاهای شهری پیاده مدار ،مکانهایی برای حضور شهروندان و
مشارکت آنان در زندگی جمعیشان هستند که پرداختن به کیفیات آنها سرزندگیشان را به حداکثر میرساند (سیفالهی،
الریمیان و معززی .)92 :1392 ،قابلیت پیادهروی میزان مطلوب محیط مصنوع برای حضور مردم ،زندگی ،خرید ،مالقات،
گذران اوقات و لذتبردن از آن در یک پهنه است .یکی از بهترین روشهای سریع سنجش پیادهمداری یک بلوک،
کریدور یا محله ،شمارش تعداد عابرانی است که در یک فضا پیادهروی و مکث میکنند و از آن لذت میبرند .تنوع افراد و
خصوصیات حضور کودکان و سالمندان و افراد با ناتوانیهای خاص نشانگر کیفیت ،موفقیت و سالم و بیخطربودن یک
فضای پیادهمحور است (نیکپور ،حسینپور و طالبی 113-112 :1395 ،به نقل از  .)Nosal, 2009: 7با توجه به تحقیق
تشکری و مهربانی ( )1397از مؤلفههای تأثیرگذار در فضاهای شهری که موجب افزایش حضور افراد در فضا میشود،
میتوان به تنوع و اختالط کاربریها ،مطلوبیت کیفیتهای بصری و نفوذپذیری مکان ،عملکردهای پیادهمدار و مجاورت
با عناصر تاریخی اشاره کرد که با فراهمشدن این عوامل ،حضور افراد در مکان شکل میگیرد .قابلیت پیادهروی در
فضاهای شهری ،با کاربریها ،حملونقل ،جذابیت محیطی ،پیوستگی ،امنیت ،عوامل فرهنگی-اجتماعی و غیره ارتباط
مستقیم دارد .پژوهش دیگری معتقد است که «میتوان شش مورد را بهعنوان عوامل اصلی مؤثر بر پیادهروی نام برد که
در اغلب پژوهشها مورد تأکید واقع شدهاند ،از جمله پیوستگی مسیرها ،اختالط کاربری ،کیفیت مسیرهای پیاده ،ایمنی و
امنیت ،زیبایی و مطلوبیت محیط و تراکم مسکونی» (کاظمی و گل الله .)91 :1396 ،بسیاری از اندیشمندان معاصر در
راستای پیادهمدارکردن شهرها پیشنهادهایی را مطرح کردهاند .جف اسپک ( )2018در کتاب قوانین شهرهای پیادهمدار
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 101قانون را تحت چند عنوان کلی برای پیادهمدارکردن شهرها معرفی میکند که عبارتاند از :معاملۀ پیادهمداری،
کاربری مختلط ،مسکن قابلخرید ،اخذ عوارض پارکینگ ،تقویت حملونقل عمومی ،عدمتشویق به رانندگی ،ایمنی،
تقویت شبکۀ خیابانها ،اصالح مسیرهای حرکتی ،ارزشدادن به دوچرخه ،ایجاد شبکۀ منسجم دوچرخه ،پارکینگ
خیابانی ،تمرکز بر هندسه ،تمرکز بر تقاطعها ،اصالح پیادهروها ،ایجاد مکانهای راحت و جذاب و اقدام سریع .در
پژوهشهای مختلف ،مؤلفهها و شاخصهای گوناگونی برای سنجش میزان پیادهسازی شهری بیان شده است .خالصۀ
این مؤلفهها و شاخصها در جدول  3گردآوری شده است .براساس همین جدول ،بهمنظور تدوین مدل مفهومی پژوهش،
مؤلفهها و شاخصهایی انتخاب شدند که دارای بیشترین همپوشانی و تکرار از سوی محققان بودند .این مؤلفهها و
شاخصها در سطر آخر جدول  3بهترتیب آمده است .مؤلفههای امنیت ،اختالط و نوع کاربری ،ایمنی ،عرض و شیب
مسیر ،دسترسی به حملونقل عمومی و درنهایت اتصال و پیوستگی بهترتیب دارای بیشترین همپوشانی بودند که از بین
آنها شاخصهای مربوط به عرض و شیب مسیر با توجه به حوزۀ وسیع این پژوهش درنظر گرفته نخواهند شد.
انجﺎمشده

داخل کشور

ﺟدول  .3مؤلفهﻫﺎي سنجﺶ پﯿﺎدهمداري طبق ﺟدیدتﺮین تحقﯿقﺎ
مؤلفهﻫﺎ و شﺎخصﻫﺎي سنجﺶ پﯿﺎدهمداري
ایمنی ،عملکرد محلی ،زیبایی محیطی ،مقاصد محلی
پیوستگی و ارتباطات ،امنیت ،توانایی اقتصادی ،حملونقل عمومی ،کاربری سازگار با پیادهراه
امنیت ،کاربری مختلط ،دسترسی ،مدیریت شهری کارآمد ،کیفیت محیط ،حملونقل هوشمند و تنوع اجتماعی
امنیت ،ایمنی ،دسترسی ،حملونقل ،مبلمان ،جذابیت و سرسبزی ،فعالیتهای اجتماعی ،مجسمهها و آثار هنری
تناوب پیادهروی در هفته ،مدت پیادهروی در هر بار ،خوشایندی پیادهروی
امنیت ،شرایط فیزیکی ،ایمنی در برابر حرکت سواره ،امکانات پیادهروها ،دسترسی ،تقاطعها ،کیفیت و نگهداری
ویژگیهای کالبدی محیط ساختهشده ،کیفیت طراحی شهری و ویژگیهای فردی
عرض پیادهرو ،عرض جدول و کانیو ،روشنایی پیادهرو ،جنس کف پیادهرو ،نیمکت در حاشیۀ پیادهرو ،شیب پیادهرو ،مسدودنبودن پیاادهرو،
ارتباط پیاده رو و سواره ،تراکم جمعیت مناطق مسکونی ،اختالط کاربری ها در سطح محلاه ،تاراکم تقااطع خیاباان هاا در ساطح محلاه،
دسترسی به حملونقل عمومی ،دسترسی به مراکز تجاری خدماتی ،دسترسی به مراکز آموزشی
پیوستگی مسیرها ،اختالط کاربری ،کیفیت مسیرها ،ایمنی و امنیت ،زیبایی و مطلوبیت ،تراکم مسکونی
تراکم خالص مسکونی ،نسبت کاربری مسکونی ،نسبت کاربری تجاری ،نسبت کاربری مختلط ،نسبت واحدهای مسکونی ،نسبت پاارک
و فضای سبز ،نسبت کاربری آموزشی (مهدکودک و دبستان) نسبت کاربری شبکۀ ارتبااطی ،معکاوس مالکیات خاودرو ،نسابت تاراکم
تقاطعها ،نسبت تراکم بلوکها ،اختالط کاربری ،فاصله از مرکز شهر ،میزان فشردگی بافت
شبکه و فواصل پیاده ،سنجههای کمی خیابان شامل تعداد تقاطع و اندازۀ بلوک ،امتیاز کاربریهای گروه خاص
ایمنی جاده ،عبور آسان ،راهیاب ،ترس از جرم ،هوشمند و زیبا ،سرگرمکننده
نزدیکی به خدمات ،تراکم منجر به تنوع ،کیفیت زیرساخت ،دلپذیربودن خیابان
امتداد پیادهرو ،عرض پیادهرو ،تفکیک سواره و پیاده ،موانع حرکتی ،امکانات استراحت ،کیفیت حملونقل عماومی ،زیباایی سااختمانهاا،
دسترسی به امکانات فراغتی ،وجود قطعات ساختهنشده ،شیب خیابان ،ترس از تاریکی ،جارموجنایات ،تارس از زماینخاوردن ،تارس از
سگهای ولگرد ،دسترسی به خردهفروشی ،دسترسی به مراکز ورزشی ،دسترسی به پارکها ،فاصله تا ایستگاه حملونقل عمومی ،آلودگی
هوا ،سروصدا
تراکم (درجۀ تراکم ،واحدهای مسکن و مشاغل در هکتار) ،تنوع (کاربری و جمعیت) ،طراحی (پیاادهرو ،پیاادهراه و مسایرهای دوچرخاه)،
دسترسی به مقصد (بهطور روزانه) و به حملونقل عمومی (نزدیکترین ایستگاه)
اتصال ،راحتی ،آسایش ،مراکز فراغت ،آشکاری ،همزیستی ،تعهد
کاربری مختلط ،مسکن قابل خرید ،اخذ عوارض پارکینگ ،تقویت حمل ونقل عمومی ،عدمتشاویق باه راننادگی ،ایمنای ،تقویات شابکۀ
خیابانها ،اصالح مسیرهای حرکتی ،ارزشدادن به دوچرخه ،ایجاد شبکۀ منسجم دوچرخه ،پارکینگ خیابانی ،تمرکز بر هندسه ،تمرکز بار
تقاطعها ،اصالح پیادهروها ،ایجاد مکانهای راحت و جذاب و اقدام سریع
ترافیک ،شیب خیابان ،پوشش گیاهی ،کنترل سرعت ،نورپردازی ،عرض پیادهرو ،نوع فعالیت ،مبلمان شهری ،مصالح پیاادهرو ،مسایرهای
عبور پیاده از خیابان و موانع حرکتی
مرکز محله ،مردم ،کاربری مختلط ،پارک و فضای عمومی ،مدارس و مراکز کار ،خیابان کامل
 .4عرض و شیب مسیر
 .1امنیت
مؤلفه ها و شاخص های تکرارشده و دارای هم پوشانی بهترتیب
 .5دسترسی به حملونقل عمومی
 .2اختالط و نوع کاربری
بیشترین تکرار
 .6اتصال و پیوستگی
 .3ایمنی

پژوﻫشگﺮان
رضازاده و همکاران1390 ،
عباسزادگان و آذری1391 ،
تاجیک و پرتوی1392 ،
شاهیوندی و قلعهنویی1392 ،
رضازاده و اسکویی1393 ،
بهرامی و همکاران1395 ،
اسکندرپور و همکاران1396 ،
صفاری راد و شمس1396 ،
کاظمی و گل الله1396 ،
نیکپور ،حسینپور و طالبی1396 ،
کالنتر و شهابیان1397 ،
واکنومیک2011 ،
لورن دانیل2012 ،
بحرینی و خسروی2015 ،

خارج کشور

چاو ترن2016 ،
مورا ،گونچالوس و کمبرا2017 ،
اسپک2018 ،
آپولونی ،ویتوریاکورازا و دآلساندرو2019 ،
پایگاه اینترنتی واک اسکور2020 ،
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روش تحقﯿق
روش تحقیق این پژوهش بهلحاظ هدف ،کاربردی ،بهلحاظ زمان ،مقطعی و بهلحاظ ماهیت آمیخته است .ابتدا به روش
اسنادی با مطالعۀ تحقیقات موجود در زمینۀ پیادهمداری و سالمت به بررسی و مطالعۀ ابعاد و مؤلفههای هرکدام از این دو
مفهوم پرداخته شد .اول مفهوم سالمت عمومی بهعنوان متغیر وابستۀ تحقیق که خود شامل دو بخش سالمت جسم و
روان است و دوم مفهوم پیادهمداری بهعنوان متغیر مستقل به همراه تبیین معیارهای آن مطرح شد .در شکل  ،1سالمت
عمومی بهعنوان متغیر وابستۀ این پژوهش به همراه ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای آن نشان داده شده است .سالمت
عمومی به دو بخش جسمی و روانی تقسیم میشود.

شکل  .1مدل مفهومی سالمت عﻤومی بهعنوان متﻐﯿﺮ وابسته
منبع :نگﺎرندگﺎن

همانگونه که پیشتر گفته شد ،برای سنجش سالمت عمومی ،از پرسشنامۀ  28مادهای جی اچ کیو استفاده شد .این
فرم را گلدبرگ و میلر براساس تکنیک تحلیل عاملی طراحی کردهاند .این پرسشنامه مشتمل بر چهار مقیاس فرعی 1است
که در هریک از آنها هفت سؤال قرار دارد .عناوین مقیاسهای این پرسشنامه براساس ابعاد سالمت عمومی عبارتاند از:
عالئم جسمانی ،عالئم اضطراب و اختالل خواب ،کنش اجتماعی و عالئم افسردگی .در بخش عالئم جسمانی یا
زیرمقیاس اول (الف) ،وضع سالمت عمومی و عالئم جسمانی بررسی میشود که فرد طی یک ماه گذشته تجربه کرده
است .در بخش عالئم اضطراب و اختالل خواب یا زیرمقیاس دوم (ب) ،عالئم و نشانههای بالینی اضطراب شدید،
بیخوابی ،تحتفشاربودن ،عصبانیت و دلشورۀ فرد بررسی میشود .در مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس سوم (ج)،
توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ،احساس رضایت در انجام وظایف ،احساس مفیدبودن ،قدرت یادگیری و لذتبردن از
فعالیتهای روزمرۀ زندگی مطالعه میشود .در بخش عالئم افسردگی یا زیرمقیاس چهارم (د) ،احساس بیارزشی،
ناامیدی ،افکار خودکشی ،آرزوی مرگ و ناتوانی در انجام کارها بررسی میشود .نمرۀ کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات
1. Checklist of Criteria

خستو و کﯿﺎئی :تحلیل رابطۀ پیادهمداری شهری و سالمت عمومی جوانان با تأکید بر ابعاد کالبدی -فضایی...

471

چهار زیرمقیاس بهدست میآید .پایینبودن نمره در این مقیاس نشانۀ سالمت و باالبودن نمره نشانگر نداشتن سالمت
است .از روش سادۀ لیکرت (با نمرات  ،)3 ،2 ،1 ،0برای گزینههای سؤاالت پرسشنامه استفاده شده است .نمرات  14تا
 21در هر زیرمقیاس ،وخامت وضع آزمودنی را در آن عامل نشان میدهد .نمرۀ کلی  23و نمرۀ باالتر نشانگر نداشتن
سالمت عمومی و نمرۀ پایینتر از  23بیانگر سالمت روانی است (نوربخش.)1392 ،
ﺟدول  .4ابعﺎد چهﺎرگﺎنۀ سالمت عﻤومی به ﻫﻤﺮاه امتﯿﺎزﻫﺎي آنﻫﺎ
ابعﺎد سالمت عﻤومی
عالئم ﺟسﻤﺎنی (الف)
احساس سالمت و تندرستی
احساس نیاز به داروهای تقویتی در
انجام کارها
احساس ضعف و سستی
احساس بیماری
سردرد
احساس فشار بر سر
احساس داغ و سردشدن
امتیاز 9 -0
نشاندهندۀ سالمت جسمی افراد در
زمینۀ بیماریهای روانتنی است.
امتیاز 15 -10
نشاندهندۀ سالمت جسمی متوسط
افراد است .این دسته از افراد کموبیش
دچار عالئم جسمی میشوند که ناشی
از شرایط نامطلوب روانی است.
امتیاز 21-16
نشاندهنده شدت عالئم این
بیماریهای روانتنی است .فرد باید
برای بررسی شکایت جسمی خود به
متخصص مراجعه کند.

عالئم اضطﺮاب و اختالل خواب (ب)
بیخوابی
بیدار شدن در وسط خواب
احساس تحتفشاربودن
عصبانیت و بدخلقی
هراسان و وحشتزدهبودن
ناتوانی در انجام کارها
دلشوره
امتیاز 9 -0
نشاندهندۀ آن است که فرد از لحاظ حفظ
آرامش و کنترل اضطراب در وضعیت مطلوبی
قرار دارد.
امتیاز 15 -10
نشاندهندۀ آن است که فرد گاهی با
مشکالت اضطرابی مواجه میشود.
امتیاز 21-16
نشاندهندۀ اضطراب شدید فرد در
موقعیتهای مختلف است .آموزش و
روشهای کنترل اضطراب و آرامشورزی به
شخص توصیه میشود.

عالئم کنﺶ اﺟتﻤﺎعی (ج)
توانایی در مشغول و سرگرم نگهداشتن
خود
صرف وقت بیشازحد معمول
احساس خوب انجامدادن کارها
احساس رضایت از نحو انجام کارها
احساس مفیدبودن
احساس قدرت تصمیمگیری
لذتبردن از فعالیتهای روزمره
امتیاز 9 -0
نشاندهندۀ سالمت کامل فرد در روابط
میانفردی و ارتباطات در محیط کاری
است.
امتیاز 15 -10
نشاندهندۀ سالمت نسبی فرد در روابط
میانفردی و ارتباطات کاری است.
امتیاز 21-16
نشاندهندۀ این است که فرد در روابط
میانفردی و در موقعیتهای کاری خود
بهطور مداوم دچار مشکل میشود؛
بنابراین ،یادگیری مهارتهای میان
فردی توصیه میشود.

عالئم اﻓسﺮدگی (د)
احساس بیارزشی
ناامیدی
احساس بیارزشبودن
افکار خودکشی
ناتوانی در انجام کارها
آرزوی مرگ
اقدام به خودکشی
امتیاز 9 -0
نشانۀ سرزندگی و نشاط فرد در
زندگی روزمره است.
امتیاز 15 -10
نشاندهندۀ آن است که فرد گاه
دچار حاالت افسردگی میشود .تغییر
در روش زندگی میتواند سبب تغییر
کلی این شرایط شود.
امتیاز 21-16
نشاندهندۀ آن است که فرد احتماالً
مبتال به افسردگی است .مراجعه به
متخصصان ذیربط توصیه میشود.

با توجه به آخرین مصوبۀ جلسه شورای عالی جوانان کشور ،افراد در بازۀ سنی  18تا  35سال در این نظرسنجی
بهعنوان قشر جوان سنجش شدند .جمعیت جوانان شهر قزوین حدود  90هزار نفر است (مرکز آمار و اطالعات استان
قزوین .)1398 ،براساس فرمول تعیین حجم نمونۀ کوکران با ضریب خطای معادل  ،0/1تعداد  96پرسشنامه در شهر
توزیع شد که  6مورد مخدوش بود و  90مورد آنها بررسی شد.
در شکل  ،2پیادهمداری بهعنوان متغیر مستقل این تحقیق ،به همراه ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای آن نشان داده شده
است .همانگونه که مشاهده میشود ،پیادهمداری شهری ،تحت تأثیر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،کالبدی-فضایی
و حتی اقلیمی است .از میان اینها ،بعد کالبدی-فضایی مورد توجه این پژوهش است که خود با دو مؤلفۀ کاربری زمین و
شبکۀ ارتباطی قابلسنجش است .دو عامل اصلی در حوزۀ کاربری زمین که میتوان با آن پیادهمداری را سنجید ،اختالط
کاربریها و وجود کاربریهای جاذب افراد پیاده است .در حوزۀ شبکۀ ارتباطی ،در دو بعد کالن و خرد ،شاخصهایی
تعریف شده است که با توجه به مقیاس این پژوهش ،به بررسی شاخصها در بعد کالن اکتفا شد .برای سنجش
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پیادهمداری ،نقشههای تحلیلی مناطق سهگانۀ شهر قزوین با توجه به معیارهای مشخصشده تهیه شد .سپس با نتایج
پرسشنامهها مطابقت داده شد .برای تحلیل نتایج و مقایسۀ یافتهها در  2بخش پیادهمداری و سالمت عمومی ،از آزمون
همبستگی و رگرسیون استفاده شد که در بخشهای آتی توضیح داده میشود.

شکل  .2مدل مفهومی پﯿﺎدهمداري بهعنوان متﻐﯿﺮ مستقل
منبع :نگﺎرندگﺎن

شکل  .3نقشۀ منﺎطق سهگﺎنۀ شهﺮ قزوین
منبع :شهﺮداري قزوین
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یﺎﻓتهﻫﺎي تحقﯿق
همانگونه که گفته شد ،با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،برای سنجش میزان پیادهمداری ،دو مؤلفۀ کاربری زمین و
شبکۀ ارتباطی در بعد کالن ،در مناطق سهگانه شهر قزوین بررسی شد .بدین منظور با توجه به زیرمجموعههای آنها و
شاخصهای موردنظر ،نقشههای موضوعی زیر تهیه شد.

شکل  .۴نقشۀ مسیرهای با کاربری مختلط

شکل  .۵نقشۀ مسیرها و ایستگاههای اتوبوس

منبع :برداشت میدانی نگارندگان

منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ()1397

شکل  .۶جانمایی پارکینگهای عمومی

شکل  .7جانمایی کاربریهای جاذب جمعیت

منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ()1397

منبع :برداشت میدانی نگارندگان
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همانگونه که مشاهده میشود ،بیشترین تراکم نقاط در نقشههای بهدستآمده (شکل  6 ،4و  )7در رابطه با مکان
کاربریهای مختلط ،کاربریهای جاذب جمعیت و پارکینگها ،در منطقۀ  2شهر قزوین است .براساس شکل  ،5ایستگاهها و
مسیرهای اتوبوس بهطور تقریباً یکسان و متعادل در سرتاسر شهر توزیع شدهاند .شکل  6در ارتباط با جانمایی پارکینگهای
عمومی بهعنوان یک عامل تسهیلکننده برای دسترسی افراد به مسیرهای قابلپیادهروی و شکل  7براساس موقعیت
کاربریهای جاذب جمیعت پیاده از قبیل راستههای خردهفروشی ،مراکز خرید ،پارکها و غیره ترسیم شده است.
با توجه به شکلهای  8و  ،9توزیع مسیرهای مناسب پیادهروی و جانمایی پلهای عابر پیاده ،در منطقۀ  2و  3بهتر و
تعداد آنها بیشتر از منطقۀ  1است .مطابق شکلهای  10و  11و  ،13تعداد دوربینهای نظارتی ،کنترل سرعت و
چراغهای راهنمایی در منطقۀ  2بیشتر از مناطق  1و  3است .در شکل  ،12زمینهای خالی شهر روی نقشه جانمایی شده
است .بیشترین مساحت زمینهای خالی مربوط به منطقۀ  ،3سپس منطقۀ  2و درنهایت مربوط به منطقۀ  1است.

شکل  .۸جانمایی مسیرهای مناسبسازیشده برای حرکت
دوچرخه
منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ()1397

شکل  .9جانمایی پلهای عابر پیاده
منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ()1397

شکل  .10جانمایی دوربینهای کنترل سرعت

شکل  .11جانمایی چراغهای راهنمایی رانندگی

منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ()1397

منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ()1397
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شکل  .12جانمایی قطعات ساختهنشده (زمینهای خالی)

شکل  .13جانمایی دوربینهای نظارتی

منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ()1397

منبع :معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین ()1397

اطالعات موجود در نقشههای  8تا  13در جدول  5با استفاده از روش فهرست معیارها کمیسازی و با شمارش تعداد
نقاط و طول مسیرها و مجموع آنها ،امتیازات هر معیار در سطح منطقه مشخص شد .درنهایت مجموع امتیازات هر
منطقه در ستون آخر محاسبه و نوشته شد .همانگونه که مشاهده میشود ،منطقۀ دوم با باالترین امتیاز ( ،)262رتبۀ اول
پیادهمداری را کسب کرد .پس از آن منطقۀ سوم (با امتیاز  )152و اول (با امتیاز  )139بهترتیب رتبههای دوم و سوم را
بهدست آوردند.
ﺟدول  .5سنجﺶ معﯿﺎرﻫﺎي پﯿﺎدهمداري به روش ﻓهﺮست معﯿﺎرﻫﺎ
امتﯿﺎز در حوزة پﯿﺎدهمداري
مؤلفهﻫﺎ

اختالط کﺎربﺮي

شاخصها

محدودهﻫﺎي
ﺟﺎذب پﯿﺎده

پﯿوستگی

دستﺮسی به

شبکۀ پﯿﺎده و

حﻤلونقل

دوچﺮخه
طول مسیرهای
مناسبسازیشده
برای عابر پیاده و
دوچرخه
و تعداد پلهای
عابر پیاده

عﻤومی

طول خیابانها با
ترکیب موزونی از
کاربریهای روزانه
هفتگی و ماهانه

میزان توزیع
کاربریهای تجاری،
خدماتی ،فراغتی،
پارکینگهای عمومی
و غیره

منطقۀ 1

18

24

14

منطقۀ 2

62

45

35

50

منطقۀ 3

29

16

42

40

مناطق
شهر
قزوین

ایﻤنی
مسﯿﺮﻫﺎ

امنﯿت مسﯿﺮﻫﺎ

توزیع
ایستگاهها و
پیوستگی شبکۀ
اتوبوسرانی

توزیع
دوربینهای
کنترل سرعت و
چراغهای
راهنمایی

مساحت قطعات
ساختهشده به
زمینهای خالی،
تعداد دوربینهای
نظارتی و غیره

35

13

35

45

25

10

15

مجموع
امتیاز

139
رتبۀ
سوم
262
رتبۀ
اول
152
رتبۀ
دوم

پژوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي بﺮنﺎمهریزي شهﺮي  ،دورة  ،9شﻤﺎرة  ،2تﺎبستﺎن 1400

476

در مرحلۀ بعدی ،پاسخ پرسشنامههای سالمت ،تجمیع و بررسی شد .در یکی از سؤاالت از افراد پرسش شد که در
زندگی روزمره چقدر در منطقۀ محل زندگی خود پیادهروی میکنند .همانگونه که در جدول  6و نمودار شکل  14مشاهده
میشود ،بیشترین میزان پیادهروی به مناطق  1و  2اختصاص یافته است .از سوی دیگر ،در منطقۀ  3بیشتر افراد ذکر کردهاند
که به میزان خیلی کم پیادهروی میکنند .براساس شکل  ،14شیب نمودار در مناطق  1و  2شبیه به هم هستند و در منطقۀ
 3کامالً برعکس است .این مسئله نشان میدهد میزان پیادهروی افراد در دو منطقۀ نسبتاً قدیمیتر شهر بسیار بیشتر است.
ﺟدول  .6مﯿزان پﯿﺎدهروي ﺟوانﺎن در ﻫﺮ منطقه

مﯿزان پﯿﺎدهروي
منطقۀ 1
منطقۀ 2
منطقۀ 3

تقﺮیبﺎً ﻫﯿچوقت
1
1
14

مﺎﻫی یک بﺎر
2
1
8

ﻫفتهاي یک بﺎر
3
3
3

ﻫفتهاي چند بﺎر
8
8
2

ﻫﺮروز
16
17
2

شکل  .14مﯿزان پﯿﺎدهروي ﺟوانﺎن در ﻫﺮ منطقه

در زمینۀ سالمت عمومی افراد ،پاسخ سؤاالت پرسشنامهها با توجه به جدول  4امتیازدهی شد .مطابق جدول  ،6در منطقۀ
 ،1تعداد  6مورد در وضعیت آسیب 21 ،مورد در وضعیت تهدید و  3مورد در وضعیت وخامت قرار دارند .در منطقۀ  ،2تعداد 15
مورد در وضعیت آسیب 12 ،مورد در وضعیت تهدید و  1مورد در وضعیت وخامت قرار دارند .در منطقۀ  ،3تعداد  3مورد در
وضعیت آسیب 16 ،مورد در وضعیت تهدید و  11مورد در وضعیت وخامت قرار دارند .نکتۀ قابلتوجه این است که تنها منطقهای
که دو مورد در وضعیت مطلوب دارد ،منطقۀ  2است .میانگین نمرات در ستون انتهایی جدول آمده است که با توجه به رنگ
آنها منطقۀ  2در وضعیت آسیب و منطقۀ  1و  3در وضعیت تهدید قرار دارند؛ بنابراین منطقۀ  2بهترین شرایط سالمت را دارد.
ﺟدول  .7امتﯿﺎزدﻫی معﯿﺎرﻫﺎي سالمت عﻤومی در سه منطقه (بﺮاسﺎ
منﺎطق شهﺮ قزوین
امتﯿﺎز
تعداد امتیازهای  0تا ( 21وضعیت مطلوب)
تعداد امتیازهای  22تا ( 42وضعیت آسیب)
تعداد امتیازهای  43تا ( 63وضعیت تهدید)
تعداد امتیازهای  64تا ( 84وضعیت وخامت)
میانگین کل امتیازها

پﺎسخ پﺮسشنﺎمهﻫﺎ)

منطقۀ 1

منطقۀ 2

منطقۀ 3

0
6
21
3
51/4
رتبۀ دوم (تهدید)

2
15
12
1
41/9
رتبۀ اول (آسیب)

0
3
16
11
58/8
رتبۀ سوم (تهدید)
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در جدول  ،7امتیاز هر منطقه در هرکدام از چهار مقیاس سالمت عمومی که پیشتر در جدول  4گفته شد ،نمایش
داده شده است .در این جدول ،منطقۀ  1در هر چهار مقیاس کالً در محدودۀ رنگ زرد (سالمت جسمی متوسط افراد) قرار
دارد .منطقۀ  2در سه مقیاس در محدودۀ رنگ زرد (سالمت متوسط) و در مقیاس د (عالئم افسردگی) و در محدودۀ رنگ
سبز (سالمت قابلقبول) قرار دارد که به نسبت دو منطقۀ دیگر در وضعیت بهتری است .منطقۀ  3نیز در سه مقیاس الف،
ب و د در محدودۀ رنگ زرد و در مقیاس ج (عالئم کنش اجتماعی) در محدودۀ رنگ قرمز یعنی بیمارهای روانتنی قرار
دارد .این نشان میدهد که از لحاظ عالئم کنش اجتماعی ،منطقۀ  3در وضعیت نامناسب قرار دارد.
با توجه به جدول  ،8نمودار وضعیت سه منطقه در چهار مقیاس نیز تهیه شد که در شکل  14قابل مشاهده است.
همانطور که در نمودار مشاهده میشود ،ارتفاع کمتر ستونها ،وضعیت مطلوبتر را دربردارد.
ﺟدول  .8مﯿﺎنگﯿن امتﯿﺎز معﯿﺎرﻫﺎي سالمت عﻤومی در چهﺎر مقﯿﺎ

منﺎطق شهﺮ قزوین

بهتفکﯿک در سه منطقه

منطقۀ 1

منطقۀ 2

منطقۀ 3

امتﯿﺎز
13/43
10/2
12/47
میانگین امتیاز در مقیاس عالئم جسمانی (الف)
15/43
10/43
12/83
میانگین امتیاز در مقیاس عالئم اضطراب و اختالل خواب (ب)
16/93
11/97
15/17
میانگین امتیاز در مقیاس عالئم کنش اجتماعی (ج)
13
9/3
10/93
میانگین امتیاز در مقیاس عالئم افسردگی (د)
14/69
10/48
12/85
میانگین کل
امتیاز  0الی  :9نشاندهندۀ سالمت قابلقبول جسمی افراد در زمینۀ بیماریهای روانتنی است.
امتیاز  10الی  :15نشاندهندۀ سالمت جسمی متوسط افراد است .این دسته افراد کموبیش دچار عالئم جسمی مایشاوند کاه ناشای از شارایط
نامطلوب روانی است.
امتیاز  16الی  :21نشاندهندۀ شدت عالئم بیماریهای روانتنی است .افراد باید برای بررسی شکایت جسمی خود به متخصص مراجعه کنند.

شکل  .15مﯿﺎنگﯿن امتﯿﺎز منﺎطق قزوین در چهﺎر مقﯿﺎ

سالمت عﻤومی

با مقایسۀ جداول  6 ،5و  7جدول  9تدوین شد .براساس این جدول ،در منطقۀ  2که پیادهمدارترین شناخته شده است،
افراد از نظر معیارهای سالمت روان نیز در وضعیت مناسبتری قرار دارند .نکتۀ جالب توجه جدول این است که با اینکه
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میزان پیادهروی افراد با سالمت عمومی افراد ارتباط مستقیم دارد ،الزاماً به پیادهمداربودن منطقه بستگی ندارد و این یک
رابطۀ مستقیم نیست .عواملی غیر از مؤلفههای پیادهمداری در منطقۀ  1موجب شدهاند افراد به میزان بیشتری پیادهروی
کنند ،از جمله عوامل فرهنگی ،سبک زندگی ،نوع مشاغل و غیره.
ﺟدول  .9مقﺎیسۀ رتبۀ سه منطقه در زمﯿنۀ مﯿزان پﯿﺎدهروي اﻓﺮاد ،مﯿزان پﯿﺎدهمداري منطقه و سالمت عﻤومی
منﺎطق شهﺮ قزوین
مفﺎﻫﯿم و مؤلفهﻫﺎ
میزان پیادهروی
میزان پیادهمداری
سالمت عمومی

رتبۀ منطقۀ 1

رتبۀ منطقۀ 2

رتبۀ منطقۀ 3

رتبۀ دوم
رتبۀ سوم
رتبۀ دوم
(وضعیت تهدید)

رتبۀ اول
رتبۀ اول
رتبۀ اول
(وضعیت آسیب)

رتبۀ سوم
رتبۀ دوم
رتبۀ سوم
(وضعیت تهدید)

تحلﯿل آمﺎري یﺎﻓتهﻫﺎ
نتایج آزمون رگرسیون بیانگر آن است که ضریب رگرسیون با سطح معنیداری  α=0/000برابر با  0/484محاسبه شده
است .از آنجا که این سطح معنیداری از سطح موردنظر ( )0/05کمتر است ،میتوان نتیجه گرفت که رابطۀ مثبت و
معنیدار بین پیادهمداری و سالمت عمومی در منطقۀ  1وجود دارد.
یافتههای آزمون رگرسیون نشاندهندۀ آن است که ضریب رگرسیون با سطح معنیداری  α=0/000برابر با 0/778
محاسبه شده است .از آنجا که این سطح معنیداری از سطح موردنظر ( )0/05کمتر است ،میتوان نتیجه گرفت که رابطۀ
مثبت و معنیدار بین پیادهمداری و سالمت عمومی در منطقۀ  2وجود دارد.
ﺟدول  .10نتﺎیج آزمون رگﺮسﯿون دربﺎرة تأثﯿﺮ پﯿﺎدهروي بﺮ سالمت عﻤومی در منطقۀ 1
روش ورود متﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫمزمﺎن
ضریب همبستگی چندگانه
ضریب تعیین
ضریب تعین تعدیلیافته
خطای معیار
تحلیل واریانس
سطح معنیداری

Method=inter

0/484
0/234
0/207
0/96242
8/56
0/0000

ﺟدول  .11ضﺮیب آزمون رگﺮسﯿون پﯿﺮامون تأثﯿﺮ پﯿﺎدهمداري بﺮ سالمت عﻤومی در منطقۀ 1
مقدار ثابت
پیادهمداری

B

SE

beta

t

sig

1/978
0/470

0/625
0/161

0/484

3/164
2/926

0/004
0/007

ﺟدول  .12نتﺎیج آزمون رگﺮسﯿون دربﺎرة تأثﯿﺮ پﯿﺎدهمداري بﺮ سالمت عﻤومی در منطقۀ 2
روش ورود متﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫمزمﺎن
Method=inter
0/778
ضریب همبستگی چندگانه
0/606
ضریب تعیین
0/592
ضریب تعیین تعدیلیافته
0/69037
خطای معیار
43/05
تحلیل واریانس
0/0000
سطح معنیداری
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ﺟدول  .13ضﺮیب آزمون رگﺮسﯿون بﺮاي تأثﯿﺮ پﯿﺎدهمداري بﺮ سالمت عﻤومی در منطقۀ 2
مقدار ثابت
پیادهمداری

B

SE

beta

1/462
0/587

0/368
0/090

0/778

t

sig

3/968
6/562

0/000
0/000

ﺟدول  .14نتﺎیج آزمون رگﺮسﯿون دربﺎرة تأثﯿﺮ پﯿﺎدهمداري بﺮ سالمت عﻤومی در منطقۀ 3
روش ورود متﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫمزمﺎن
ضریب همبستگی چندگانه
ضریب تعیین
ضریب تعین تعدیلیافته
خطای معیار
تحلیل واریانس
سطح معنیداری

Method=inter

0/467
0/218
0/190
0/97237
7/81
0/0000

ﺟدول  .15ضﺮیب آزمون رگﺮسﯿون پﯿﺮامون تأثﯿﺮ پﯿﺎدهمداري بﺮ سالمت عﻤومی در منطقۀ 3
مقدار ثابت
پیادهمداری

B

SE

beta

1/468
0/596

0/829
0/213

0/467

شکل  .16نﻤودار رگﺮسﯿون منطقۀ 1

شکل  .17نﻤودار رگﺮسﯿون منطقۀ 2

t

sig

1/770
2/796

0/088
0/009

شکل  .18نﻤودار رگﺮسﯿون منطقۀ 3

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد رابطۀ مثبت و معنیداری بین پیادهمداری و سالمت عمومی وجود دارد
و بیشترین همبستگی مربوط به پیادهمداری و سالمت عمومی در منطقۀ  2و کمترین میزان همبستگی نیز در منطقۀ 3
مشاهده شده است .این رابطه بهلحاظ آماری نیز معنیدار شده است؛ زیرا سطح معنیداری بهدستآمده کمتر از 0/05
است .شدت رابطه در منطقۀ  2در حد خیلی زیادی است ،اما شدت رابطه در منطقۀ  1در حد متوسط و این میزان در
منطقۀ  3در حد کمتر است.
ﺟدول  .16نتﺎیج آزمون ضﺮیب ﻫﻤبستگی پﯿﺮسون در زمﯿنۀ رابطۀ پﯿﺎدهمداري و سالمت عﻤومی بﺮحسب منﺎطق
پﯿﺎدهمداري و سالمت عﻤومی
ضریب همبستگی
سطح معنیداری
تعداد

منطقۀ 1
**0/516
0/004
15

منطقۀ 2
**0/778
0/000
15

منطقۀ 3
**0/484
0/007
15
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نتﯿجهگﯿﺮي
همانگونه که گفته شد ،در شهرهای امروزی ،عوامل بیشماری سالمت جسمی و روانی انسانها را به خطر انداخته است.
وابستگی بیشازحد به اتومبیل موجب شده است پیادهروی به میزان زیادی کاهش و از تناوب روزانه به هفتگی و حتی
ماهانه و کمتر تغییر یابد .با توجه به تحقیقات انجامشده در این حوزه ،واضح است که پیادهروی بر سالمت روحی و
جسمی افراد تأثیرگذار است .چگونگی و میزان این ارتباط در پژوهش حاضر بررسی شد .با توجه به مطالعات نظری و
یافتههای پژوهش ،نتایج پژوهش در قالب موارد زیر مطرح میشود.
پیادهمداری در ابعاد گوناگون ،تحت تأثیر شاخصهای مختلف (جدول  )18و بهطورکلی تحت تأثیر چهار بعد کالن
اقتصادی-سیاسی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقلیمی و کالبدی-فضایی است .عامل اقتصاد و سیاست در سطح کالن ،تأثیر
بسیار زیادی در میزان پیادهروی شهرها دارد؛ بهطوریکه در شهرهای مختلف با توجه به وضعیت درآمد افراد ،دارابودن
وسیلۀ نقلیه و غیره و بهطورکلی جو سیاسی حاکم ،نرخ پیادهروی قطعاً متفاوت است .از نظر اجتماعی و فرهنگی،
آدابورسوم ،تفکرات و بهطورکلی سبک زندگی افراد و فرهنگ جامعه بر میزان پیادهروی تأثیرگذار است .بهلحاظ اقلیمی،
مناطقی که آبوهوای بهتر دارند طبیعتاً شرایط بهتری را برای پیادهروی افراد فراهم میسازند .بعد کالبدی-فضایی که
تأثیر زیادی بر میزان پیادهمداری دارد و موضوع بحث این پژوهش است ،بهطورکلی شامل دو مؤلفه است :کاربریهای
شهری و شبکۀ ارتباطی .نوع کاربری زمین و میزان اختالط آن بیشترین تأثیر را بر پیادهمداری میگذارد .در رابطه با
شبکۀ ارتباطی ،نوع و کیفیت مسیرها ،ایمنی و امنیت مسیرها و سهولت استفاده از آنها و عوامل جذبکننده نظیر زیبایی
مسیرها بر پیادهمداری تأثیرگذار هستند.
ﺟدول  .17ابعﺎد و مؤلفهﻫﺎي مؤثﺮ پﯿﺎدهمداري

پیادهمداری شهری

ابعﺎد مؤثﺮ
بعد اقتصادی -سیاسی
بعد اجتماعی -فرهنگی
بعد اقلیمی
بعد کالبدی -فضایی

مؤلفهﻫﺎ و شﺎخصﻫﺎي مؤثﺮ
سطح درآمد ،نوع اشتغال ،جو سیاسی حاکم بر جامعه و غیره
سبک زندگی ،آدابورسوم فرهنگی ،عادات اجتماعی و غیره
دمای نسبی هوا ،میزان بارشهای جوی ،توپوگرافی و شیب زمین و غیره
نوع و میزان اختالط کاربریها
کاربریهای شهری
انواع و کیفیت شبکۀ پیاده ،ایمنی و امنیت شبکۀ پیاده و غیره
شبکۀ ارتباطی

در مطالعات میدانی و پیمایشی این تحقیق ،با توجه به تغییر در سالمت عمومی افراد با افزایش سن ،در این پژوهش
برای دقت بیشتر ،گروه سنی جوان بررسی شد؛ زیرا عمدتاً سالمت این افراد تحت تأثیر کهولت سن آنها نیست .با توجه
به یافتهها در جدولهای  7و  ،8منطقۀ  2با امتیاز باال و با اختالف زیاد از دو منطقۀ دیگر پیادهمدارتر است و ساکنان
جوان آن نیز از لحاظ سالمت عمومی در وضعیت مناسبتری نسبت به دو منطقۀ دیگر قرار دارند .منطقۀ  3با اینکه رتبۀ
دوم را در پیادهمداری کسب کرده است ،از نظر سالمت عمومی در جایگاه سوم قرار گرفته است و این نشان میدهد
عوامل پنهانی وجود دارد که بر میزان پیادهروی و سالمت افراد تأثیرگذارند.
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در جمعبندی پاسخهای افراد مشاهده شد که میزان پیادهروی جوانان در دو منطقه نسبتاً قدیمیتر شهر ،بسیار بیشتر
از منطقۀ جدید شهر است .در منطقۀ  2شهر قزوین که بافت شهر فشرده و مختلط است ،بیشترین میزان پیادهروی وجود
دارد .منطقۀ  1که دارای بافت سنتی و بسیار فشرده است ،با اختالف کم در رتبۀ دوم پیادهروی قرار دارد .درنهایت منطقۀ
 3با بافتی پراکنده و جدید در رتبۀ سوم قرار میگیرد .نکتۀ جالبتوجه اینجا است که میزان پیادهروی جوانان الزاماً به
پیادهمداربودن منطقه بستگی ندارد؛ بنابراین میتوان گفت که متغیرها و عناصر پنهانی مانند عوامل فرهنگی ،سبک
زندگی ،نوع مشاغل و غیره ،در منطقۀ ( 1منطقه قدیمی) وجود دارد که آنها را بیشتر از منطقۀ ( 3منطقۀ جدید) به
پیادهروی تشویق میکند که با توجه به موضوع این پژوهش از دامنۀ بحث خارج است .نتیجه کلیای که از این تحقیق
حاصل میشود این است که با افزایش کمی و کیفی مؤلفههای کالبدی-فضایی پیادهروی در مناطق شهری ،سالمت
عمومی ساکنان جوان نیز افزایش مییابد ،ولی با توجه به رتبههای مناطق در زمینۀ پیادهمداری و سالمت عمومی
مشاهده میشود که این ارتباط کامالً مستقیم نیست و در هر چهار مقیاس سالمت عمومی (جسمانی ،اضطراب ،کنش
اجتماعی و افسردگی) ،این رابطه تا حدی تفاوت دارد .درنهایت در پاسخ به پرسشهای تحقیق و با توجه به یافتههای
پژوهش ،اینطور نتیجهگیری میشود که پیادهروی مناطق شهری بیش از اینکه بر سالمت جسمی جوانان تأثیرگذار
باشد ،سالمت روان آنها را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بهطوریکه مناطقی که بیشترین حد پیادهمداری را دارند ،ساکنان
جوان آنها در باالترین درجۀ سالمت در زمینۀ بیماریهای روانتنی هستند ،اما لزوماً ارتباط مستقیمی بین پیادهمداری
کالبدی-فضایی مناطق شهری و سالمت عمومی (سالمت جسم و روان) آنها وجود ندارد .درنتیجه فرضیۀ اصلی تحقیق
نیز مردود شناخته میشود.
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