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تحلیل نقش پیادهراههای شهری در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری
(مطالعة موردی :پیادهراه  17شهریور ،تهران)
احمد پوراحمد - استاد گروه جغرافیای انسانی ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
سعید زنگنه شهرکی ـ استادیار گروه جغرافیای انسانی ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
مصطفی صفایی رینه ـ دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله 1394/11/15 :تأیید مقاله1395/5/23 :

چکیده
در دهههای اخیر بهدنبال گسترش بیرویة شهرها و اهمیت و نقش روزافزون اتومبیل در شهر ،بهتدریج نقش عیابر
پیاده در فضاهای شهری کمرنگ شده است .این امر موجب کاهش سرزندگی فضاهای عمیومی و کیاهش فضیایی
مناسب برای تعامالت اجتماعی در شهر شده است .بهدنبال ایجاد سرزندگی بیشتر و تبدیل سکونتياههای شیهری
به شهرهای انسانمحور ،بسیاری از شهرها فضاهای بدون وسیلة نقلیهای به نام «پیادهراه» ساختند .پژوهش حاضر
به دنبال تحلیل نقش پیادهراه  17شهریور بهمنزلة فضای عمومی در سرزندگی فضای شهری است .برای جمعآوری
دادهها و تجزیهوتحلیل آنها روش توصیفی -تحلیلی بهکار گرفته شد .جامعة آماری تحقیق تمام افرادی اسیت کیه
در محدودة پیادهراه حضور دارند .پس از انتخاب نمونه تعداد  289پرسشنامه در محدودة پیادهراه و در میان کسیبة
محلی ،ساکنان اقراف و بازدیدکنندگان از فضا توزیع و نتایج آن با استفاده از نرمافزار  SPLSتجزیهوتحلییل شید.
نتایج نشان میدهد پیادهراه  17شهریور با توجه به کارکرد و ساختار کنونی خود نتوانسته موجب سرزندگی محییط
شود و در ایجاد فضایی برای تداوم حضور عابران و فعالیتهای انسانی ناموفق بوده است ،زیرا میزان اثرگذاری هر
کدام از ابعاد پیادهراه به حدی نبوده است که در کنار سایر عوامل بتواند موجب سرزندگی محیط شود .در بین ابعیاد
پیادهراه دسترسی با ضریب  0/226بیشترین اهمیت را در سرزندگی داشته است .اما وضیعیت سیایر شیاخصهیا
ازجمله کیفیت کالبدی با وزن  0/186و امنیت اجتماعی با  0/189در محدودة پیادهراه نامناسب است .در بین ابعیاد
سرزندگی هم تعامل و حس مکان با وزن  0/178و ایمنی و امنیت با وزن  0/177نسبت بیه سیایر شیاخصهیا در
وضعیت بهتری قراردارد و ابعاد تنوح و جذابیت محیط با وزن  0/153و برد و دامنة پیادهراه با وزن  0/155نامناسب
است.

کلیدواژهها :پیادهراه ،سرزندگی ،شهر تهران ،فضاهای عمومی.
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نویسندۀ مسئول :تلفن09122123920 :

dr.pourahmad@gmail.com

 E- mail: apoura@ut.ac.ir
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مقدمه
فضاهای شهری یکی از بارزترین عرصههای تجلی هویت ،فرهنگ و تمدن جامعة شهری است و عالوهبر اینکه تجلیگـاه
رابطــة عملکــرد بــین انســان و فضاســت ،از نظــر سیاســی ،اقتصــادی و اجتمــاعی نیــز ارزش وائیــی دارد (نظــری و
رضابیگیثانی .)3 :1390،در این بین فضـاهای پیـاده یکـی از مهـمتـرین فضـاهای شـهری و عرصـههـای عمـومی در
شهرهاست ،بهطوری که جین جکوبز پیادهراهها را فضای عمومی و اصلی شهر و نیز حیاتیترین عضـو آن برمـیشـمارد.
این مهم زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که توسعة بی رویة کالبد شهری ،افزایش وسایل نقلیة عمومی و خصوصـی و زوال
محیط زیست آثار زیانباری بر ساختار شهر و در نتیجه سالمت جسمی و روانی شهروندان داشته باشد (نظـری و سـروری،
 .)3 :1393این روند موج نوعی طردشدگی عابر پیاده در فضای شهری شده است.
در مقابل ،اپلیارد 1اظهار می دارد که نباید کاری کرد مردم به دلیل نـاراحتی هـای ناشـی از ترافیـک خـود را از صـحنة
خیابان ها خارج سازند .محیط خیابان باید حاوی فضاهایی باشد که مردم بتوانند در آن ها بنشینند و گفتگـو و بـازی کننـد
(معینی .)64 :1394 ،بدین ترتی  ،در دو دهة گذشته ،در مطالعات پویایی شهری توجه بیشتری به بحـث پیـادهروی شـده
است و این امر باعث شد توجـه سیاسـت مقابلـه بـا شـهری غیرپایـدار را بـهخـود جلـ

کنـد (Lamíquiz & López-

 .)domínguez, 2015: 149جنبش پیادهگستری در احیای مراکز شهری (قربـانی و جـام کسـری ،)55 :1389 ،تحلیـل
مؤلفههای تأثیرگذار بر بهبود فضایی پیادهراه (عباسزاده و تمری ،)3 :1392 ،توسعة شاخصهای پیادهروی ( Peiravian,

 ،)Derrible, & Ijaz, 2014: 74ارزیابی محیط عابران پیاده با توجه به  )Wey & Chiu, 2013: 108( TODو جزآن
نشاندهندۀ اهمیت این موضوع در شهر و توجه به آن در طرحها و پژوهشهای اخیر است .یکی از ویژگیهای فضـاهای
عمومی (بهخصوص خیابانها) ،سرزندگی است که موج

جذب بیشتر عابران پیاده مـیشـود ( ;Montgomery, 1998

 .)Sci, 2014: 95سرزندگی یکی از نیازهای اساسی شهرهاست که با توسعة روند شهرنشـینی و آسـی هـای اجتمـاعی
اهمیت آن روزبهروز بیشتر میشود .سرزندگی به معنای حضور و فعالیت فرد در مکان است و هر چه بیشتر افـراد در فضـا
حضور داشته باشند و فعالیت کنند ،شهر پویـاتر و سـرزندهتـر خواهـد شـد ( .)Sci, 2014: 363امـروزه ،تـأمین نشـاط و
سرزندگی شهری به یکی از دغدغههای اصلی نظامهای مدیریت شهری بهویژه در کشورهای توسـعهیافتـه تبـدیل شـده
است (گلکار.)67 :1386 ،
سلطة تدریجی حرکت سواره بر فضاها و معابر شهری ،برنامهریزی و طراحی شهری را از مقیاسها و نیازهای انسـان
پیاده دور ساخته و در نتیجه ،از ارزشها و جاذبههای اجتماعی و فرهنگی فضـاهای شـهری کاسـته اسـت .تـداوم چنـین
روندی باعث شده ،حیات مدنی فضاها و تمدن شهری با خطر روبهرو شود (کریمـی مشـاور و نگـینتـاجی .)7 :1391 ،در
طول چند دهة اخیر ،در اثر حرکت شتابان کشور ما بهسوی توسعه ،کالبد شهرها تغییـرات بسـیار شـدید متحمـل شـده
است .در اثر این تغییرات فکرنشده کالبدها بسیار در شهرها ما از بین رفته اند .مردم ما فعالیت ها و نیازهـای دارنـد
که دیگر کالبد برا این فعالیتها در شهرها وجود ندارد (مرتضوی.)18 :1390 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در چند سال اخیر ،در شهر تهران با توجه به اهمیت موضوع پیادهروی و درنظرگرفتن فضـای شـهری بـرای انسـان،
اقداماتی در زمینة پیادهروی و پیادهراهسازی انجام شده است .جنبش پیادهراهسازی خیابان  15خـرداد (گلوبنـدک) ،محـور
باب همایون و ناصرخسرو و کوچه مروی و خیابان صف (سپهسائر) و در آخرین اقدام ،ایجاد فضای خالص پیاده (پالزای
شهری) در میدان امام حسین (ع) ازجمله اقدام های ارزش مندی است که در بستر نظری و عملی شایان تأمـل و ارزیـابی
است .پیادهراه  17شهریور در حدفاصل میدان امام حسین (ع) و میدان شهدا به طـول  1250متـر کشـیده شـده و نقطـة
عطفی در برنامهریزی شهری و گامی مثبت در تحقق شهرسازی انسانگرا محسوب میشود ،زیرا تبدیل فضـای آشـفته و
آسی دیده و تحت سلطة اتومبیل در میدان امام حسین (ع) به فضای خالص پیاده ،عاری از مزاحمتهای سواره ،بـر پایـة
اهدافی که به گردشگری شهری راه خواهد برد و مقاصد آیینی و فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی را محقق خواهـد سـاخت،
بسیار ارزشمند است .از زمان اجرای این طرح ( )1390تاکنون انتقادهای بسیاری به این پیادهراه شـده و آثـار اجتمـاعی،
فرهنگی ،اقتصادی و کالبدیای که بر ساکنان و کسبة منطقه داشته موج نارضایتی از این پـروژۀ شـهری شـده اسـت.
یکی از مهمترین مشکالتی که موج نگرانی کسبه و ساکنان شده کاهش تردد و شلوغی محدوده و کـاهش سـرزندگی
این مرکز شهری است .بههمین منظور در این پژوهش نقش پیادهراه  17شـهریور در سـرزندگی فضـای شـهر بررسـی و
تحلیل شده است .باتوجه به مطالبی که گفتیم ،این پژوهش در پی پاسخگویی به سؤالهای زیر است:
 .1چه ابعاد و شاخصهایی در سرزندگی پیادهراه نقش دارد؟
 .2پیادهراه  17شهریور چه نقشی در سرزندگی فضای شهر دارد؟
 .3اهمیت مؤلفههای پیادهراه  17شهریور در سرزندگی فضاهای شهری به چه صورت است؟

مبانی نظری
جایياه فضاهای شهری در زندگی شهروندان
فضاهای شهری را فرایندهای طبیعی نظامیافته و بهوسیلة انسان ،شرایط اجتماعی ،سیاسـی و بـهطـورکلی فرهنگـی هـر
جامعه شکل میدهد و شامل تمامی سازههای شهری از جمله میدانها ،خیابانها و سایر عناصر شهری است؛ فضایی کـه
به همة مردم اجازه می دهد که به آن دسترسی داشته باشند و در آن فعالیت کنند (پاکزاد .)81 :1385 ،فضاهای شهری از
مهمترین و فعالترین مکانهای شهری در دوران زندگی بشر محسوب میشود و توجه به عناصر کیفیتهای موجـود در
اینگونه فضاها در دورههای مختلف تاریخی براساس اهداف و خواستههای ساکنان شهر متفـاوت بـوده اسـت .آنچـه در
تمامی دورهها مشترک بوده ،حضور مردم و وجود روابط اجتماعی حـاکم بـر آنهاسـت کـه مهـمتـرین اصـل در پویـایی
فضاهای شهری بهحساب میآید (مرتضوی .)19 :1390 ،فضای عمومی شهری به مفهوم صحنهای است که فعالیتهای
عمومی زندگی شهری در آن به وقوع میپیوندد (بحرینی.)313 :1377 ،

فضاهای شهری پیاده
عموماً خیابانهای پیاده شاخصههایی مانند خدمات و امکانات برای استراحت ،تفریح و فراغت یا دامنهای از فعالیـتهـای
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گوناگون را در خود دارند .حوزه های پیاده شامل مناطق مخصوص پیاده ،همچون بازارها و اموال و پیادهراههاست (رسولی
و رحیمدختخرم .)1388 ،بهطور کلی ،پیادهراهها به نواحی یا معابری اطـالق مـیشـود کـه انحصـاراً در اختیـار پیادگـان
قرارمیگیرد و وسایل نقلیة موتوری تنها بهمنظور دسترسی و سرویسدهی ضروری حق ورود به آن را دارنـد .پیـادهراههـا
کامالً متمایز از پیادهروهاست .این معابر بهصورت کوچه ،بازار ،بازارچه ،میدان ،پـارک یـا فضـای مجتمـع اسـت (معینـی،
 .)20 :1394فضاهای شهری پیاده پاسخی برای نیاز عالی انسان در شهر است .شهر تنها تـراکم فیزیکـی بناهـا و راههـا
نیست ،بلکه بستری است که موجد تعالی ،کمال و تبلور مدنی جامعه است .بازتعریف نواحی و فضـاهای شـهری پیـاده و
ایجاد کیفیت در آنها امکانی است برای پرکردن خأل ناشی از مناسبات با اصطالح مدرن که البته ملزم به برنامهریزی نیز
است .از یکسو نواحی شهری ،جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی و اجتماعی بسیاری دارد که آن را مقصد گردشـگری
و خاطره تعریف میکند .از سوی دیگر ،دیدار دوستان ،خرید ،تفریح ،بازدید از میراث فرهنگی و طبیعی ،زیـارت ،و حضـور
در مراسم اجتماعی و سفرهای روزانه انگیزههای گوناگونی است که می تـوان بـا انطبـاق ایـن دو بعـد بـر هـم ،یکـی از
زمینههای توسعة پایدار شهری را فراهم کرد (عاشوری.)44 :1389 ،

جایياه و سهم عابر پیاده در نظام حملونقل
از آنجا که معبر پیاده در فضای عمومی شهری برای حرکت عابر پیاده است ،موجـ تقویـت رابطـة اجتمـاعی و معنـوی
شهروندان تلقی میشود و اغل بهدلیل بیتوجهی و تخصیص امکانات ناچیز و ناقص در سطح پیادهراهها و عدم آمـوزش
و آگاهی مردم از قوانین حرکت پیادهها ،افراد پیاده حقوق واقعی خـویش را نمـیشناسـند و گـاهی از ایـن حـق محـروم
میشوند ،بهطوری که سهم این وسیله در نظام حملونقل در دهههای اخیر براساس آمار با توجـه بـه زنـدگی ماشـینی و
توفق ماشین و موانع بیشمار دیگر کمرنگ شده است .پیادهراههای شهری پاسخ مثبت به نیاز روزافزون جامعة شهری بـا
آلودگیهای فراوان در محیطهای ناامن از تردد ماشین و محوطههای پرجن وجوش کودکان و هیاهوی فروشندگان و پیر
و جوان در میان شهرهاست .شکل  1از تفکر نو در سهم عابر پیاده بهمنزلة اولین عنصر جابـهجـایی حکایـت دارد کـه در
دستور کار برنامه ریزان شهری قرارگرفته است .این تفکر نوین مطمئناً نیازمند سازوکارهای اجرایی و برنامـهریـزی دقیـق
است که تعادل بین ماشین و عابر را در شهر پدید آورد (معینی.)11 :1385 ،
جایگاه پیادهراه در حملونقل پایدار .پیادهروی عنصری کلیدی و همسازترین گونة حرکتی با اصول حملونقـل پایـدار
است .حرکت پیاده سب دسترسی بی واسطه به مقصد می گردد ،بهترین نوع جابه جایی به لحاق ایجـاد برابـری و عـدالت
اجتماعی بین همة افراد جامعه است ،موج سالمتی و ایمن ترین و پاک ترین شیوۀ حملونقل است و بـا تحریـک حـس
کنجکاوی و درگیری تمام حواس بصری سب مشارکت و آموزش عمومی میگردد.
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شکل  .1جایياه و سهم عابر پیاده در نظام حملونقل (معینی)11 :1385 ،

با برنامهریزی یکپارچه و اتصال کامل شبکههای پیادۀ شهری میتوان نسبت به احیای برخی کاربریهـا و جلـوگیری
از منابع طبیعی اقدام کرد .پایدارترین و سالم ترین روش حمل ونقل به شکل پیاده است .حتی رانندگان وسایل نقلیه بـرای
تکمیل سفر خود به عابران پیاده بدل میشوند .حملونقل همگانی مؤثر ،به اینکه مردم بهراحتی به ایستگاهها و پایانـههـا
دسترسی پیاده داشته باشند ،وابسته است .انسانها ذاتاً پویا و مایل به جابهجاییاند (کاشانیجو.)187 :1393 ،
سهم پیاده راه در توسعة پایدار اجتماعی .بخش عمـده ای از مفهـوم «زنـدگی خیابـان» بـه عقیـدۀ جـین جیکـوبز در
پیادهروهای آن نهفته است .از نگاه او ،این پیادهروهای شلوغ و پرجن وجـوش اسـت کـه بـا فـراهم آوردن عرصـههـای
بالقوهای از امکان روابط متقابل اجتماعی و گسترهای از رفتارهای گوناگون به مرکز شهر معنـا مـیبخشـد ،لـذا کـارایی و
سرزنده بودن مراکز شهری ،متضمن حضور انسان است و حیات مدنی این بخش از شهر ،وابسته به شیوۀ حرکت پیوسـته
و میزان دسترسی عابر پیاده در آن است .یکی از ابعاد مهـم جابـهجـایی پیـاده ،موضـوع تعـامالت اجتمـاعی -فرهنگـی
شهروندان در شهر و تأثیری است که بر سرزنده بودن شهر و محیط همسایگی دارد .جین جیکـوبز ( )1960معتقـد اسـت
مسیرهای پیاده بهعنوان فضای عمومی شهری قادر است مردمی را که یکدیگر را نمـیشناسـند در صـفحهای از اجتمـاع
گردهم آورد .گرچه این موضوع ظاهراً جزئی و کماهمیت به نظر میرسد ،مجموعهای از این برخوردهای اتفاقی و عمومی
در یک زمان و مکان شهری که لزوماً هی تعهد مشخصی را برای کسی دربرندارد ،احساسی از اطمینان و هویت و حیات
اجتماعی را برای ساکنان شهر به همراه میآورد (معینی.)37-36 :1394 ،

مفهوم سرزندگی در شهر
سرزندگی به معنای داشتن انرژی جسمی و روحی تعریف شده است که افراد احساس شور و شوق ،سـالمتی و انـرژی در
وجود خود میکنند ( .)Ryan & Frederick, 1997: 536سرزندگی در مفهوم کلی به خودکفـایی ،پایـداری ،سـازگاری،
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انعطافپذیری ،ظرفیت برای تغییر ،خودسازی ،مسئولیت و امنیت مربوط میشود .سرزندگی شـهری یعنـی ظرفیـت شـهر
برای پاسخدادن و انطباق با شرایط ( .)Sci, 2014: 368حیات و زندگی فرد در میان جمعبـودن اسـت و آنچـه بـه فضـا
زندگی میبخشد مردم و حضور فعال و پرشور و نشاط آنها در فضاست (پاکزاد .)1382 ،در جـدول  1تعـاریف ارائـهشـده
دربارۀ سرزندگی آمده است.

جدول  .1مفاهیم ارائهشده برای سرزندگی در شهر

مفاهیم ارائهشده برای سرزندگی شهری

مآخذ

چارلز ئندری 1سرزندگی را قدرت خام و انرژی شهر میداند که باعث تمرکز میشود و شهر
را به سمت هدفی برای زندهماندن و خالقیت هدایت میکند که محرکـی بـرای سـرزندگی
است و در آن فعالیت خـالق تمرکـز دارد .ئنـدری شـهری را سـرزنده مـیدانـد کـه دارای
معیارهای ایمنی و امنیت ،تـراکم ،تنـوع ،دسترسـی ،رقابـت ،ظرفیـت سـازمانی ،ارتباطـات،

(خنیفر و همکاران86 :1392 ،؛
)Sci, 2014

خالقیت ،هویت و تمایز باشد.
بخشی از تمایل که به رضـایت از زنـدگی در محـل خاصـی مربـوط مـیشـود .همچنـین،
سرزندگی به سالمت جامعة محلی توجه دارد.
سرزندگی شامل کیفیتهایی نظیر کیفیت اقتصادی ،حرکت پیادهها ،حس شهریت در مراکـز
شهری ،فعالیتهای رؤیتپذیر ،تجمع فعالیتهای خردهفروشی و جزآن است.

()Lowe et al., 2013: 11
(گلکار)1379 ،

لین  2سرزندگی را یکی از ابعاد عملکرد طراحی شهری میداند و درجهای را توصیف میکند
که فعالیتهای مکان ،نیازهای زیستی و قابلیتهای انسان را شکل میدهـد .سـرزندگی بـه

()Jalaladdini & Oktay, 2012

درجهای میپردازد که فضای شهری فضای اجتماعی موفقی باشد.
جیکوبز مدعی است شهرهای سالم و بانشاط شهرهایی ارگانیک ،خودجـوش و خـوشاقبـال
است ،بر پایة تنوع اقتصادی و انسانی ،معماری ،جمعیتهای متـراکم و اخـتالط کـاربریهـا
میبالد .او پویایی و احساس زندهبـودن شـهر را درگـرو مراکـز شـهری پیچیـده ،متـراکم و

(مدیری و همکاران)1390 ،

پرازدحام میداند.
راب کریر سرزندگی را در اختالط کاربری اراضی ،فعالیتهـای شـبانهروزی ،سلسـلهمراتـ
توزیع کاربریها و جزآن میداند.

(حبینی و سلیمی)1376 ،

مونت گومری سرزندگی را با توجه به تعداد افرادی معنـا مـیکنـد کـه در سـاعات مختلـف
شبانهروز در خیابان حضور دارند ،فعالیتهای جاذب خیابان که باعث به وجود آمـدن زنـدگی

()Montgomery, 1998

فعال در خیابان میشود و محیط را سرزنده و بانشاط و پرجن وجوش میکند.
باری شرمن سرزندگی را شاخصی برای مکانهای شهری موفق میداند.

()Jalaladdini & Oktay, 2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Charles Landry
2. Kevin A. Lynch

تحلیل نقش پیادهراههای شهری در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری ...

181

ارتباط سرزندگی و توسعة پایدار
در زمینة ارتباط بین سرزندگی شهر و توسعة پایدار شهر تحقیقات کمی انجام شـده اسـت .سـنجش سـرزندگی شـهر در
چارچوب توسعة پایدار قرارمی گیرد که عملکرد آن بـا عوامـل دیگـری همچـون پایـداری محیطـی ،رقابـت اقتصـادی و
تاب آوری در ارتباط است .سرزندگی شامل رفاه انسان و کیفیت محیط کالبدی شهر اسـت کـه از عملکـرد سیسـتمهـای
کالبدی شهر و فرایندهای کار و زندگی افراد در شهر مشتق شده است (.)Newton, 2012: 85
مفاهیم گستره از توسعة پایدار سه پایة پایداری اجتماعی ،اقتصادی و محیطی را ترکی میکند و همة آنها به رفـاه،
آینده و زندگی جامعه مربوط میشود .این مفهوم توسعة پایدار با عوامل تعیینکنندۀ سالمت و سـرزندگی همپوشـانی دارد
( .)Bijl, 2011: 159مفهوم «سرزندگی پایدار» در پاسخ به ادغام مفاهیم بسـیاری ظهـور کـرده اسـت کـه در ایـنبـاره
مطرحشده است .استدئل آن این است که محـیط ،سـالم و سـرزنده نمـیشـود ،مگـر اینکـه در درازمـدت پایـدار باشـد
).(Newman, 1999: 221

سرزندگی در پیادهراه
در پیاده راه ها همواره باید زندگی اجتماعی در جریان باشد و سرزندگی از ویژگی های اساسی و اصلی آن است .دو کیفیـت
مهم که منجر به سرزندگی پیادهراهها میشود تنوع و نفوذپذیری این فضاهاست .یکی از سیاستهای رسیدن به تنـوع در
طول مسیر با توجه به اینکه مسیر پیاده مختص حرکت عابر پیاده طراحی می شود ،نماد و نشانه های شهری است کـه یـا
برگرفته از کالبد موجود یا براساس شرایط موجود و ارزشهای بافت طراحی میشود ،که به خوانایی مسیر میافزایـد و آن
را به نماد تبدیل میکند .از دیگر عواملی که به سرزندگی و تنوع پیادهراهها میانجامد ایجاد کاربریهای متنوع و متناس
با هر سکانس پیادهراه ،استقرار کاربریهای خدماتی که تداوم حضور شهروند را در پی دارد ،همچنین استقرار کاربریهای
اوقات فراغت ،تنوع مبلمان در طول مسیر و هماهنگی روشنایی مسیر بدنهها و تأکید روشنایی بر بناها و عناصـر شـاخص
است (یدیهمدانی و همکاران .)1390 ،جوهر زندگی شهری به قول جین جکوبز در تنوع سرزنده نهفته است که بایـد در
هر زمان و برای همه در دسترس باشد و دامنة وسیعی از حق انتخابها را در اختیار آنها قرار دهد (سیستانی.)1387 ،

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع پژوهشی کاربردی و از نظر گردآوری دادهها جزء پژوهشهـای توصـیفی -پیمایشـی اسـت .جامعـة
آماری این پژوهش شامل افرادی است که در محدودۀ پیادهراه  17شهریور تردد دارند؛ ساکنان محـل و کسـبهای کـه در
محدودۀ پیادهراه مشغول به فعالیتاند .با توجه به اینکه جامعة آماری را نمیتوان به تعداد محـدودی جمعیـت یـا افـرادی
نسبت داد که در یک محله ،ناحیه و بخش سکونت دارند ،جامعة آماری نامحدود است ،زیرا عابران پیاده از مناطق مختلف
شهر تهران و حتی از شهرهای دیگر در این تحقیق قرارگرفتند .برای نمونهگیری از روش تصـادفی سـاده اسـتفاده شـده
است .از آنجا که جامعة آماری نامحدود است ،با توجه به روش نمونهگیری پیشآزمون ( )pre testتعداد نمونـه  270نفـر
بهدست آمد .برای اطمینان بیشتر  289پرسشنامه توزیع شد.
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رابطة )1






 Z  
n  2
 


که در این رابطه  : nحجم نمونه Za/2 ،مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان  90درصد σ ،انحراف معیـار ،و ε
مقدار اشتباه مجاز است که در پژوهش حاضر  9درصد در نظر گرفته شده است.
محاسبات حجم نمونه برای تحقیق حاضر بهصورت زیر است.
2

 645 / 1  8989 / 0   94 / 269

09 / 0



n 

برای تحلیل وضعیت پیادهراه و سرزندگی با توجه به مبانی نظری پـژوهش و تحقیقـات انجـامشـده مـدل سـاختاری
پژوهش با توجه به سازهها و متغیرهای مکنون تدوین شد .برای بررسی آن از نـرمافـزار  SPSSو  SPLSاسـتفاده شـده
است .همچنین ،برای اطمینان از روایی و پایایی میزان آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی هر شاخص به همراه روایی همگرا
و واگر محاسبه شد.

روش دلفی فازی
روش دلفی اولین بار در دهة شصت در شرکت رند 1معرفی شد که هـدف آن اسـتفاده از گـروه مشـاور در حفـظ مزایـای
شرکت بود ( .)Kauko & Palmroos, 2014دلفی نظرخواهی تخصصی برای پیشبینی آینده اسـت کـه بـر اسـاس آن
می توان نتایج مختلف را استخراج کرد .این روش ضمن سادگی ،از اطمینان بائیی نیز برخوردار است ،بهطوری که بـرای
جمعآوری و تلخیص نظرها و قضاوتهای افراد بهکار میرود .این روش بهمنظور بررسی نگرشها و قضاوتهای افـراد و
گروههای متخصص ،بدون الزام حضور افراد در محل معینی ،با استفاده از پرسشنامه بـه جمـعآوری نظرهـای ایـن افـراد
میپردازد .در پایان جمعبندی ،ارزشگذاری و تحلیل مجموعة دیدگاهها و نظرهای افـراد ،مبنـای هـدفگـذاری ،تـدوین
برنامه و یا تصمیمگیری قرارمیگیرد (نوری و همکاران .)1386 ،در این پـژوهش بـرای تأییـد شـاخصهـا از ایـن روش
استفاده شده است.
ابتدا نظر کارشناسان در مورد شاخص مربوط در سـه سـطح بدبینانـه ( ،)Lمحتمـل ( )mو خـوشبینانـه ( )uپرسـیده
میشود.
رابطة )2





Ai  aLi  , ami  , aui 

)(i
)(i
) a (iنظر خوشبینانة هر خبره در مورد هر شاخص است.
که در آن  a Lبیانگر مقدار بدبینانه a m ،نظر محتمل و u

در گام بعدی ،میانگین هندسی نظرهای خبرگان در خصوص هر شاخص از طریق رابطة زیر محاسبه میشود.
رابطة )3

ai   l i , m i ,u i 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. RAND Company
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l i  min aLi 

رابطة )4
1

n

m i (  am i  ) n

رابطة )5

i 1

 

u i  max aui 

رابطة )6

همانطور که مالحظه میشود li ،بدترین نظر در بین نظرهای خبرگان مربوط به یک شاخص mi ،میـانگین هندسـی
نظرهای خبرگان در مورد یک شاخص و  uiخوشبینانه ترین نظـر در بـین نظرهـای تمـامی خبرگـان در خصـوص یـک
شاخص است.
در گام آخر ،با استفاده از دیفازیکردن نظرهای خبرگان در خصوص هر شاخص با استفاده از رابطـة ( )7در خصـوص
شاخصها تصمیمگیری میشود.
l i  2 m i u i
4

رابطة )7

ai 

با درنظرگرفتن مقدار آستانة  rکه توسط خبرگان تعیین میگـردد (میـانگین اعـداد دیفـازیشـده نظرهـای خبرگـان)
شاخصها انتخاب یا رد میشود .بدین صورت اگر  aiدیفازیشدۀ نظر هر خبره بیشتر از مقدا آستانه ( )rباشد ،آن شـاخص
تأیید میشود ،در غیر اینصورت شاخص رد میشود و بهمنظور ادامة تحلیلها از آن استفاده نمیشود.

مدلسازی معادالت ساختاری
مدلسازی معادئت ساختاری تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومندی از خانوادۀ رگرسیون چنـدمتغیری اسـت.
این روش رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی دربارۀ روابط بین متغیرهای مشاهدهشده 1و پنهان اسـت (هـومن،
 .)11 :1388در تحقیقاتی که هدف ،آزمودن مدل خاصی از رابطة بین متغیرهاست ،از تحلیل مدل معادئت سـاختاری یـا
مدلهای علّی استفاده میشود (سرمد و همکاران .)98 :1393 ،در این پژوهش با توجه به اینکه در پی تحلیل رابطة بـین
پیادهراه  17شهریور و سرزندگی فضای شهری است ،استفاده از مدل معادئت ساختاری مدل مناسبی برای سـنجش ایـن
رابطه است .شاخصهای تحلیل پیادهراه و سرزندگی مورد استفاده در جدولهای  2و  3آمده است.
جدول  .2شاخصهای استخراجشده برای پیادهراه

سازه

شاخص

پیادهراه

اختالط کاربری اراضی
کیفیت کالبدی

مفهوم
اختالط کاربری به معنای ترکیبی از کاربریهاست که بهصورت عمودی (واحد مسـکونی بـائی
فروشگاه) و افقی (کاربری مسکونی در کنار خردهفروشی) در محدوده قرارمیگیرد.
کیفیت محیط پیاده راه به همراه وضعیت کالبدی ساختمان ها و کف پوش استفاده شده در آن بایـد
متناس با محیط پیادهراه باشد و موج راحتی و آسایش افراد شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. observed variables
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ادامه جدول  .2شاخصهای استخراجشده برای پیادهراه

سازه

شاخص

مفهوم
منظر شهری مفهوم گستردهای است که کیفیت بصری محیط را نشان میدهد .در منظر شهری

منظر و چشمانداز

استفاده از مبلمان مناس  ،تمیزی محدوده ،استفاده از فضای سبز و چشمانداز متنـوع و خوانـایی
مطرح میشود.

امنیت اجتماعی

دسترسی

امنیت اجتماعی دربرگیرندۀ امنیت محیط ،حفظ حریم شخصی و احساس راحتی افراد در هنگـام
حضور در محیط و برخورد با افراد و مصاحبت با آنهاست.
دسترسی یکی از عوامل مؤثر در جذب جمعیت است که میتوان آن را در دسترسی به حملونقل
عمومی ،فضای سبز ،مراکز خرید ،خدمات ،امکانات تفریحی و جزآن خالصه کرد.

جدول  .3شاخصهای استخراجشده برای سرزندگی

سازه

شاخص

مفهوم

راحتی و آسایش

آسایش و راحتی عابران و سکنة محدودۀ پیادهراه با فراهمکردن امکانات و خدمات رفاهی
ایمنی یکی از مهمترین معیارهای حضور شهروندان در فضاست ،شامل ایمنـی افـراد در هنگـام

ایمنی و امنیت

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

تنوع و جذابیت

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

سرزندگی

فراهم آوردن برنامه های فراغتی و تفریحی برای افراد حاضر در محیط موج جـذابیت محـیط و
فراغت و تفریح

ایجاد انگیزه در افراد برای استفاده و حضور در محیط میشود ،برای مثال ،برنامههای فرهنگی و
برپایی نمایشگاه.
دامنه و برد نشان میدهد آیا کائهای عرضهشده در محیط مقرونبهصرفه است؟ آیا فعالیتهای

دامنه و برد

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

تعامــل و حــس تعلــق
مکان

تعامل و حس مکان باعث ایجاد نیروی درونی در افراد برای احساس راحتی در محیط می شـود.
در این صورت افراد مایل به همکاری در طرح های و پروژه ها ،همچنین شـرکت در جشـن هـا و
اعیاد ملی و مذهبی میشود.

محدودة مورد مطالعه
محدودۀ پیادهراه  17شهریور حدفاصل میدان امام حسین با مختصـات  35◦ 42′ 50″شـمالی و  51◦ 26′ 35″شـرقی در
شمال و میدان شهدا با  35◦ 41′ 70″شمالی و  51◦ 26′ 20″شرقی در جنوب قراردارد .طول محدودۀ پیـادهراه از میـدان
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امام حسین تا میدان شهدا  1250متر است .موقعیت نسبی محدوده در بخش شمالی میـدان امـام حسـین و پیـادهراه 17
شهریور ناحیة  1منطقة  7شهرداری تهران قراردارد که محالت نظامآباد و گرگان در جنـوب ایـن ناحیـه بـا میـدان امـام
حسین در تماس است .در ضلع شرقی محله دروازه شمیران و در جنوبشرقی محلة ایران قراردارد که در ناحیة  6منطقـة
 12شهرداری تهران واقع شد .در ضلع غربی با محالت شهید اسدی و صفا همجوار است که ایـن دو محلـه در ناحیـة 1
منطقة  13شهرداری تهران جای میگیرد .در جنوبغربی هم محلة شکوفه واقع در ناحیة  1منطقة  14شـهرداری تهـران
قراردارد (نقشة آنالین تهران .)1394 ،1شناخت و توصیف ویژگیهای جمعیتی محدودۀ بالفصل ( 100هکتار) پیادهراه 17
شهریور بررسی شده است .در سال  1375جمعیت محدوده بالغ بر  18907نفر بوده است .در سال  1385جمعیت با رشدی
اندک به  19707نفر رسید و در سال  1390برخالف دورۀ قبل ،با توجه به بازۀ زمانی پنج ساله جمعیت رشد بائیی داشت
و نزدیک به  6000نفر بر تعداد آن نسبت به دورۀ قبل افزوده شد و جمعیت به  25688نفر رسید .همچنین ،بعد خـانوار در
سال  1375برابر با  3/7است .در سال  1385به  3/1و در سال  1390به  2/7رسید که روندی نزولی داشته است.

جدول  .4ویژگیهای جمعیتی محدودة بالفصل پیادهراه  17شهریور

سال

خانوار

جمعیت

مرد

زن

1375

5158

18907

9579

9328

1385

7829

19707

10042

9665

1390

9314

25688

12895

12793

سرشماری نفوس و مسکن  1385 ،1375و  ،1390مرکز آمار ایران

شکل  .2ویژگی جمعیتی محدودة مورد مطالعه در سه دورة  1385 ،1375و 1390
(مرکز آمار ،سرشماری نفوس و مسکن سال  1375تا )1390

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ مراجعه به سایت 1394 /09 /12

1. Map.tehran.ir
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شکل  .3نقشة محدودة مورد مطالعه (پیادهراه  17شهریور و محدودة بالفصل)

یافتههای تحقیق
انتخاب شاخصهای پیادهراه و سرزندگی
همانطور که در روششناسی تحقیق بیان شد ،بهمنظور تعیین شاخصها ابتدا از منابع مختلف و مبـانی نظـری پـژوهش
شاخصهای مربوط به سازههای پیادهراه و سرزندگی شناسایی شد .همچنین ،مصاحبهای با خبرگان (اساتید و کارشناسان)
انجام شد تا اهمیت شاخصها برای انجام پژوهش مشخص شود و از تجزیهوتحلیل شاخصهایی که اهمیت کمتری دارد
صرفنظر شود .در مرحلة بعد از روش دلفی فازی برای انتخاب شاخصهای مهم استفاده شده است .مراحل انجام آن بـه
شرح زیر است (:)Hsu et al., 2010
 .1ابتدا فهرستی از شاخصها بهصورت پرسشنامهای درآمد و در اختیار خبرگان قرارگرفت و از آنها خواسته شد تا
نظر خود را در سه سطح بدبینانـه (کـم) ،محتمـل و خـوشبینانـه (زیـاد) در طیفـی از  1تـا  10امتیـاز دهنـد،
بدینصورت که برای هر کدام از سطوح بائ طیفی 10تایی در نظر گرفته میشود و کارشناسان نظر خـود را در
مورد هر شاخص بیان کردند.
 .2سپس ،برای هر کدام از سطوح (بدبینانه ،محتمل و خوشبینانه) میانگین هندسی نظرات خبرگان محاسبه شد و
عدد مربوط در فیلدی با عنوان امتیاز نهایی آورده شده است .حد آستانه برای تأیید یـا رد شـاخص امتیـاز  6در
نظر گرفته شد .اگر امتیاز شاخص بائتر از این حد باشد ،موردقبول است و اگر پایینتـر باشـد رد مـیشـود .در
جدول  5شاخصهای تأییدشده به همراه امتیاز نهایی و رتبة هر شاخص آمده است.
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جدول  .5تأیید شاخصهای پیادهراه و سرزندگی با روش دلفی فازی

شاخص

شاخص های پیادهراه
شاخصهای سرزندگی

ردیف

شاخصها

امتیاز

تصمیم

رتبه

1

اختالط کاربری اراضی

7/5

قبول

2

2

ضوابط و مقررات مردم در محیط

6/0

رد

12

3

کیفیت کالبدی مسیر پیادهراه

6/9

قبول

6

4

منظر و چشمانداز محیط پیادهراه

7/4

قبول

3

5

امنیت اجتماعی

6/2

قبول

11

6

طراحی محیط پیادهراه

5/7

رد

13

7

دسترسی به پیادهراه

6/3

قبول

9

8

پیوستگی مسیر پیادهراه

5/6

رد

14

9

راحتی و آسایش افراد در محیط

7/3

قبول

4

10

ایمنی و امنیت افراد در محیط

6/2

قبول

10

11

تنوع و جذابیت محیط و فعالیتها

7/7

قبول

1

12

فراغت و فعالیتهای گذران اوقات فراغت

6/4

قبول

8

13

همگونی بین سبکهای معماری ساختمانهای متفاوت در مسیر

5/1

رد

15

14

دامنه و برد ،دسترسی پیادهراه

7/2

قبول

5

15

تعامل و حس مکان افراد در محیط

6/8

قبول

7

تحلیل مدل معادالت ساختاری پیادهراه و سرزندگی
برای ارزیابی پرسشنامه از بررسی سازگاری درونی و برای بررسی روایی از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است .بـرای
سنجش پایایی ،ضری آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای متغیرهای پژوهش محاسبه شده است .نتایج این بررسـی در
جدول  6آمده است .همة ضرای پایـای مرکـ و آلفـای کرونبـاخ بیشـتر از حـد بحرانـی  0/7اسـت ،و همـة میـانگین
واریانسهای استخراجشده بیش از  0/5است .در نتیجه ،میتوان گفت مدل اندازهگیری در حد قابلقبول قراردارد.

جدول  .6ضرایب پایایی ترکیبی و روایی هميرایی تحقیق

تعداد سؤالها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی ()CR

میانگین واریانس استخراجشده ()AVE

نام متغیر
اختالط کاربری اراضی

4

0/621

0/782

0/48

کیفیت کالبدی

7

0/725

0/808

0/732

منظر و چشمانداز

4

0/667

0/800

0/502

امنیت اجتماعی

4

0/647

0/786

0/564
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ادامه جدول  .6ضرایب پایایی ترکیبی و روایی هميرایی تحقیق

تعداد سؤالها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی ()CR

میانگین واریانس استخراجشده ()AVE

نام متغیر
دسترسی

3

0/643

0/806

0/582

راحتی و آسایش

3

0/601

0/79

0/558

ایمنی و امنیت

5

0/752

0/834

0/502

تنوع و جذابیت

5

0/649

0/79

0/825

فراغت و تفریح

4

0/661

0/794

0/593

دامنه و برد

4

0/606

0/77

0/567

تعامل و حس مکان

5

0/751

0/834

0/504

پیادهراه

22

0/873

0/893

0/285

سرزندگی

26

0/886

0/904

0/672

مجموع سؤالها

48

0/927

-

-

همچنین ،بار عاملی هر کدام از گویههای هر شاخص نسبت به سایر گویههـای بیرونـی مقـدار بیشـتری را بـه خـود
اختصاص میدهد که نشاندهندۀ روایی همگرا در بین شاخصهای پژوهش است.
برای بررسی تأثیر همخطی 1متغیرها ،از روایی واگرا 2استفاده شده است .روایـی واگـرا یـا همـان روایـی تشخیصـی،
مکملی برای روایی همگراست که نشاندهندۀ میزان تمایز نشانگرهای سازهای معین از نشانگرهای سـازههـای دیگـر در
مدلی یکسان است .برای ارزیابی روایی تشخیصی ،فرنل و ئرکـر ( )1981اسـتفاده از میـانگین واریـانس اسـتخراجشـدۀ
 AVEیعنی ،میانگین واریانس مشترک بین سازه و نشانگرهایش را پیشنهاد میکنند .آنها مقادیر  0/5 AVEو بیشتر را
توصیه میکنند (سیدعباسزاده و همکاران .)1391 ،همانگونه کـه در جـدول  7مشـاهده مـیشـود ،مقـدار جـذر AVE

متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرارگرفته اسـت از مقـدار همبسـتگی
میان آنها که در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتی داده شده ،بیشتر است .برای مثال ،مقدار همبسـتگی شـاخص
دسترسی با خودش بیش از سایر شاخصهاست و نشان میدهد گویههای تدوینشده برای شاخص دسترسی بـه درسـتی
شاخص را تبیین میکند .همچنین ،برای پیادهراه و سرزندگی هم این مقدار محاسبه شده است کـه نشـاندهنـدۀ میـزان
تناس شاخصهای این سازههاست .ازاینرو ،میتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها (متغیرهـای مکنـون) در
مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با سایر سازه .لذا ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Collinearity
2. Discriminant Validity
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جدول  .7نتایج روایی واگرا (تشخیصی)

پیادهراه

سرزندگی

امنیت اجتماعی

منظر و چشمانداز

ایمنی و امنیت

دامنه و برد

کیفیت کالبدی

فراغت و جذابیت

اختالط کاربری اراضی

تعامل و حس مکان

تنوع و جذابیت

راحتی و آسایش

1

دسترسی

0/71
0/51 0/69
0/56 0/59 0/52
0/84 0/72 0/71

0/7
0/5
0/6
0/8
0/6

0/68
0/53
0/34
0/47
0/77
0/49

0/6
0/4
0/5
0/7
0/5
0/6
0/9

0/7
0/3
0/57
0/45
0/35
0/29
0/73
0/41

0/7
0/3
0/5
0/4
0/5
0/4
0/5
0/5
0/7

0/71
0/35
0/54
0/41
0/58
0/48
0/41
0/44
0/81
0/51

0/66
0/43
0/37
0/42
0/51
0/38
0/45
0/47
0/34
0/68
0/54

0/75
0/43
0/45
0/49
0/31
0/49
0/39
0/53
0/51
0/47
0/66
0/61

0/76
0/41
0/35
0/36
0/38
0/32
0/53
0/35
0/45
0/52
0/36
0/5
0/69

دسترسی
راحتی و آسایش
تنوع و جذابیت
تعامل و حس مکان
اختالط کاربری اراضی
فراغت و جذابیت
کیفیت کالبدی
دامنه و برد
ایمنی و امنیت
منظر و چشمانداز
امنیت اجتماعی
سرزندگی
پیادهراه

بهمنظور بررسی مدل پژوهش از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده اسـت .شـکل  4نتـایج آزمـون الگـوی سـاختاری
پژوهش ،همچنین جدول  8خالصة نتایج مربوط به روابط بین ابعاد پیادهراه و سرزندگی را نشان میدهد .همانطور که در
جدول  8آمده ضری تأثیر مسیر ( )βاختالط کاربری در سرزندگی  ،0/267کیفیت کالبدی در سرزندگی  ،0/322منظـر و
چشمانداز در سرزندگی  ،0/291امنیت اجتمـاعی  ،0/266دسترسـی  0/250و پیـادهراه در سـرزندگی  0/306اسـت .بـین
ضرای ابعاد پیادهراه اختالف ناچیزی وجود دارد .در این بین ،بیشترین ضـری را کیفیـت کالبـدی و بعـد از آن اخـتالط
کاربری اراضی به خود اختصاص میدهد که نشاندهندۀ اهمیت این دو بعد از سرزندگی محیط است.
جدول  .8نتایج تحلیل روابط بین ابعاد پیادهراه و سرزندگی

فرضیه

رابطه

ضری تأثیر مسیر()β

P-value

نتیجه

1

اختالط کاربری اراضی← سرزندگی

0/267

P >0/01

تأیید

2

کیفیت کالبدی← سرزندگی

0/322

P >0/01

تأیید

3

منظر و چشمانداز← سرزندگی

0/291

P >0/01

تأیید

4

امنیت اجتماعی← سرزندگی

0/266

P >0/01

تأیید

5

دسترسی← سرزندگی

0/250

P >0/01

تأیید

6

پیادهراه  17شهریور← سرزندگی

0/306

P <0/01

رد
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در مدل زیر ضری مسیر هر کدام از ابعاد در پیادهراه ،سپس در سرزندگی بـهصـورت مجـزا آمـده اسـت .همچنـین،
ضری مسیر ابعاد سرزندگی به همراه  P-valueهر کدام بیان شده است P-value .تمامی شاخصها کمتر از  0/01است
و با سطح اطمینان  %99میتوان معناداری آنها را تأیید کرد .فقط برای پیادهراه بیش از  0/01است .با این تفاسیر نتـایج
پژوهش نشان میدهد که از نظر جامعة مورد مطالعه ،پیادهراه  17شهریور بر سرزندگی محیط تأثیری نداشته است .در بین
شاخصهای پیادهراه کیفیت کالبدی نسبت به سایر شاخصها ضری مسیر بائتری دارد که این امر نشانمیدهد هر چـه
کیفیت کالبدی محدودۀ پیادهراه افزایش پیدا کند کیفیت پیادهراه هم افزایش پیدا میکند.

شکل  .4مدل معادالت ساختاری پیادهراه و سرزندگی

همانطور که جدول  9نشان میدهد ،شاخصهای برازش مقدار مناسبی دارد .در این میان مهمترین شاخص بـرازش
در کار با نرمافزار  PLSیعنی شاخص نیکویی برازش ( )GoFاز مقدار مناسبی ( )0/385برخوردار است که نشان از برازش
خوب مدل مفهومی پژوهش دارد .سایر شاخصها نیز وضعیت مناسبی دارد .برای مثال ،شاخص میـانگین ضـری مسـیر
( )APCو شاخص میانگین ضری تعیین ( )ARSدارای مقدار  Pکمتر از  0/01و نشان از برازش خوب مدل است.
جدول  .9شاخصهای برازش مدل

شاخص برازش
میانگین ضری مسیر ()APC

1

میانگین ضری تعیین ()ARS

2

Good if P< 05/0

0/270

P >0/01

0/990

Good if P< 05/0

میانگین ضری تعیین تعدیلشده ()AARS
شاخص نیکویی برازش ()GoF
میانگین عوامل تورم واریانس ()AVIF

مقدار قابلقبول

نتیجه

P-Value

4

3

P >0/01

Good if P< 05/0

0/891

P >0/01

small >= 1/0, medium >= 25/0, large >= 36/0

0/385

-

acceptable if <= 5, ideally <= 3/3

0/711

-

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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اهمیت مؤلفههای پیادهراه و سرزندگی
همانطور که گفتیم ،برای پیادهراه پنج مؤلفه تعریف شد .برای سنجش اهمیت مؤلفهها در پیادهراه  17شهریور بار عـاملی
هر کدام محاسبه شده است .در بین مؤلفههای پیادهراه ،در پیـادهراه  17شـهریور دسترسـی بـائترین امتیـاز و اهمیـت را
داراست ،زیرا محدودۀ پیادهراه هم به حملونقل عمومی (مترو ،بیآرتی و اتوبوس) و هم حملونقـل خصوصـی دسترسـی
بائیی دارد .تجزیهوتحلیل فضایی محدودۀ پیادهراه هم این موضوع را تصدیق میکنـد .بـا اینکـه در پیـادهراه بـه شـکل
ظاهری و بصری فضا توجه چندانی نشده است ،منظر و چشمانداز با  0/205امتیـاز در مرتبـة دوم قـراردارد کـه نشـان از
پایین بودن سایر عوامل است .شایان ذکر است کیفیت کالبدی در محدودۀ پیادهراه نسبت به سایر شاخصهـا در وضـعیت
بدتری قراردارد.

شکل  .5وزن مؤلفههای پیادهراه در محدودة مورد مطالعه

برای سرزندگی شش مؤلفه تعریف شد و بار عاملی هر کدام از عوامل محاسبه شده است .در پیادهراه  17شهریور یکی
از مهمترین عواملی که در سرزندگی محیط نقش داشته تعامل و حس مکان است .این نشان میدهـد هنـوز هـم هویـت
محلهای در این محدوده وجود دارد و افراد در مراسم ملی و مذهبی دورهم جمع میشوند .بعد از تعامل ،ایمنی و امنیت در
برابر وسایل نقلیه اهمیت بائیی در سرزندگی محیط داشته است .در محدودۀ دو مؤلفه برد و دامنه و تنوع و جذابیت امتیاز
پایینتری نسبت به سایر عوامل دارد .برد و دامنه بهنوعی با تنوع و جذابیت محیط در ارتباط اسـت .هـر چـه محـدوده از
لحاق کالبدی ،کاربری اراضی و برنامههای اجراشده متنوع باشد ،موج جذب گروههای مختلف اجتمـاعی و اقتصـادی از
سایر نقاط شهر تهران به محدوده میشود .اما اگر جذابیت و تنوع محیط پـایین باشـد ،دامنـه و بـرد پیـادهراه هـم پـایین
میآید.
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شکل  .6وزن مؤلفههای سرزندگی در محدودة مورد مطالعه

بحث و تجزیهوتحلیل
در این پژوهش ابتدا شاخصهای پیادهراه و سرزندگی از مبانی نظری استخراج شد .برای تأیید یـا رد شـاخصهـا از نظـر
خبرگان و کارشناسان استفاده شد و تجزیه و تحلیل آنها با روش دلفی فازی انجام شد .در این بین یازده شـاخص (پـنج
شاخص برای پیادهراه و شش شاخص برای سرزندگی) برای ادامة روند کار مشـخص شـد .بـرای پیـادهراه شـاخصهـای
اختالط کاربری اراضی ،کیفیت کالبدی ،منظر و چشم انداز محیط ،امنیت اجتماعی و دسترسی به محیط و برای سرزندگی
شاخصهای راحتی و آسایش ،ایمنی و امنیت ،تنوع و جذابیت ،فراغت و تفریح ،برد و دامنة پیادهراه تعامل و حس مکـان
انتخاب شد .روایی و پایایی شاخص های پرسشنامه با استفاده از ضری آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس
ارزیابی شد .در تمام شاخصها با توجه به بیشتر بودن ضری هر شاخص نسبت به استاندارد در نظر گرفته شده برای هـر
شاخص پایایی و روایی کار تأیید میشود .در تجزیهوتحلیل مدل ساختاری پژوهش ارتباط بین هر کـدام از ابعـاد پیـادهراه
 17شهریور در سرزندگی محیط تجزیهوتحلیل شد .در این بین ،کیفیت کالبدی محـیط بـا ضـری  0/322در بـین سـایر
عوامل نقش مؤثری در سرزندگی محیط داشته است؛ البته ،سایر عوامل هم در سرزندگی تأثیرگذار بـود .همچنـین ،تـأثیر
مجموع این عوامل در قال پیادهراه بر سرزندگی محیط بررسی شد که ضری آن  0/306است .با این حال ،معناداری آن
بیش از  0/01است که نشان میدهد پیادهراه  17شهریور نتوانسته موج سرزندگی محیط شود .بهعبارت دیگر نقشی که
هرکدام از ابعاد پیادهراه در سرزندگی محیط داشت بهاندازهای نبود که در کنار هم فضایی سرزنده و پویا برای شهروندان و
عابران پیاده ایجاد کند .برای تحلیل این موضوع باید تکتک ابعاد پیادهراه بررسی و مشخص شود چرا این عوامل در کنار
هم نتوانسته موج سرزندگی محیط شود .برای شناخت اهمیت ابعاد پیاده و سرزندگی در پیـادهراه  17شـهریور وزن هـر
کدام از شاخصها محاسبه شده است .در ابعاد پیادهراه ،دسترسی و در ابعاد سرزندگی ،تعامل و حس مکان نسبت به سـایر
عوامل در محدوده شرایط بهتری دارد.

نتیجهگیری
گسترش کالبدی شهرها بدون توجه به نیازهای انسانی موج بروز بسیاری از مشکالت در شهرهای امروزی شده اسـت.
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یکی از این موارد دوری انسان از فضاهای شهری و به حاشیهرفتن آن است .بههمین دلیل توجه به شهری انسانمحور و
با درک نیازهای افرادی که در شهر حضور دارند اهمیت بهسزایی دارد .در این پژوهش بـه سـرزندگی فضـاهای عمـومی
بهمنظور حضور افراد در این فضا توجه شده است و به تحلیل نقش پیادهراه بهعنوان یکی از اساسیترین رکـن فضـاهای
عمومی ،در سرزندگی فضاهای شهری پرداخته شده است و سرزندگی پیادهراه  17شهریور یکی اقدامات اخیـر شـهرداری
تهران در زمینة شهرسازی انسانمحور تحلیل شد .تجزیهوتحلیل پژوهش نشان میدهـد پیـادهراه  17شـهریور نتوانسـته
فضایی عمومی و موج سرزندگی فضاهای شهری شود .با این تفاسیر از نتایج تحقیق میتوان اینگونه نتیجه گرفت که
صرف ایجاد محیطی بدون حضور اتومبیل و مختص عابران پیاده موج سرزندگی و جذب جمعیت برای استفاده از فضـا
نمیشود ،کمااینکه قبل از اجرای طرح پیادهراه سازی تردد اتومبیـل موجـ تحـرک و شـلوغی محـیط ،همچنـین رونـق
اقتصادی محدوده بوده است .بدین ترتی باید در کنار محدودیت دسترسی خودرو به محدوده به دیگر جنبههای مـؤثر در
سرزندگی محیط که در تحقیق به آنها پرداخته شد توجه شود تا بتوان محیطی سرزنده و مناس برای حضور شهروندان
ایجاد کرد .البته ،ذکر این نکته هم اهمیت دارد که تبدیل فضای آشفته و آسی دیده و تحت سلطة اتومبیل در میدان امام
حسین (ع) به فضای خالص پیاده ،عاری از مزاحمتهای سواره ،بر پایة اهدافی که به گردشگری شهری راه خواهد بـرد و
مقاصد آیینی و فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی را محقق خواهد ساخت ،گامی مثبت و نقطـة عطفـی در تحقـق شهرسـازی
انسانگرا محسوب میشود .باید با برنامهریزی درست و همهجانبه ،مشکالت این فضاهای نوپا برطرف شود و در شـهرها
همانطور که برای اتومبیل و زندگی ماشینی اهمیت قائل میشویم ،به انسان و فضاهای انسانمحور نیز توجه شود .مرور
تجارب جهانی در این زمینه نشان می دهد کـه در اکثـر شـهرهای دنیـا (از جملـه کپنهـاگ دانمـارک ،نـورنبرگ آلمـان،
ولورهمپتون انگلستان و جزآن) که تردد سواره محدود شده و فضا به عابر پیاده اختصاص داده شـده ،ابتـدا بـا مشـکالت
متعدد و نارضایتی ساکنان محدوده همراه بوده است ،اما بهتدریج با اجرای طرحها و برنامههای مشارکتی و افزایش آگاهی
شهروندان موج رضایت و همکاری آنها در ادامة پروژه در جهت بهبود وضعیت و رسـیدن بـه محیطـی امـن و آرام بـا
سرزندگی و تحرک بائی شهری شده است.
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