
 83                                                                                                                    ...سازي در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر تهران راه نقش پیاده

 
 

 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1397 تابستان/ هشتم/ شماره مسلسل بیست و هشتمسال 
  

  .تهران سازي در ارتقاء کیفیت اجتماعی شهر راه قش پیادهن
 یورهفده شهرراه مطالعه موردي: پیاده

 

 3محمدرضا اقبال، *2زهرا صحرائیان ،1سیدیعقوب موسوي

 دانشگاه الزهرا نشیاردا شناسی شهري)، (جامعه ریزي شهريدکتري برنامه1
  دانشکدة هنر و معماري  ریزي شهري، مدرس دانشگاه آزاد شیراز،دکتري جغرافیا و برنامه2

  ییایشهري، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافریزي دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه3
  6/6/95 ؛ تاریخ پذیرش: 8/12/93تاریخ دریافت: 

 
 چكيده

 خود عمیق تأثیر به توجه با هاراه یادهپ راستا، همین در. است معاصر شهرسازي اهداف ترین مهم مطلوب، شهري فضاي خلق
اجتماعی  فضاي به بخشی یتهو در  شهري دارند و از عناصر الزم فضاهاي میان در اياهمیت ویژه شهري، زندگی کیفیت ارتقاء در
 فضاي میدان اجتماعی کیفیت در یورهفده شهرراه  پیاده نقش بررسی به پژوهشاین   منظور بدین. باشنددر شهر می فرهنگی و

 راهکیفیت فضاي شهري در پیاده و تحلیل ارتباط بین تجزیه پژوهش، از این هدف. پردازدمی شهدا میدان تا) ع( حسین امام
 روش متغیر مستقل) و تعامالت اجتماعی ( به عنوان متغیر وابسته) می باشد.به عنوان  ایمنی) ( و نفوذپذیري خوانایی، (سرزندگی،

با در نظر گرفتن میزان نامه (پرسش اساس برا ههداد آوري جمع شیوه. هدف کاربردي است نظر ازو  تحلیلی – توصیفی پژوهش
فرمول کوکران مراجعه در طول روز به این محدوده  حجم نمونه با استفاده از است. مصاحبه و مشاهده )،موردقبولروایی و پایایی 

هاي  و کاسب پیاده عابران ازموردنظر ي ها نامهپرسشیري تصادفی ساده گ نمونهو با روش  است نفر 376به دست آمد که شامل 
ي هایافته. استفاده شده است خطی رگرسیون و پیرسون ییارابطهي ها آزموناز ا هداده وتحلیل یهتجزبراي  تکمیل گردید.موجود 

 یورهفده شهرراه خوانایی با کیفیت فضاي شهري پیاده عامل پژوهش، تنها مستقل متغیرهاي بین که از پژوهش حاکی از آن است
راه هفده شهریور به عنوان عوامل اثرگذار بر تعامالت یر سرزندگی و نفوذپذیري هنوز در پیادهاست و دو متغ در ارتباط معنادار بوده

  الزم و ضروري است. به این عواملراه توجه اجتماعی بین مردم مؤثر نبوده و براي ارتقاء فضاي اجتماعی این پیاده
  

  یور.هفده شهرراه  ، پیادهفضاي اجتماعی، راهزندگی شهري، پیاده کیفیت :هاي کلیدي واژه
  

  ١مقدمه
 ینـوع  بـهپیشرفت تمدن بشر از گذشته تـا امـروز 

مدیون حرکت پیاده است. این نـوع جابجـایی هـزاران 
حرکــت پیــاده، ســاختار  درواقــعسـال تجربــه شــده و 

ها را در طول تاریخ شکل داده است (معینی، سکونتگاه
ــوم 18: 1390 ــزاره س ــتانه ه ــان در آس ــن می ). در ای

ــاده ــا پی ــهرهاي دنی ــیاري از ش ــد بس ــداري را در ح م
هـا و داده و برنامهانداز اصلی توسعه شهري ارتقاء  چشم

اي را در این رابطـه هاي علمی و عملی گستردهفعالیت
). در دو 29: 1389جـو، در دست اجرا دارنـد (کاشـانی

                                                         
 sahraeian22@gmail.com: نویسنده مسئول *

ریزي و طراحـی  دهه اخیـر ادبیـات مربـوط بـه برنامـه
پیاده، بسیار متنوع و گسترده شده است؛ اما رویکـردي 

، کالبدي، عملکردي ازنظراندازي قوي  که توانسته چشم
معنایی و محیطی را در دستور کار خود براي آفـرینش 
فضاهاي شهري قرار دهد، رویکرد انسانی اسـت کـه از 

در اروپـا شـکل گرفـت و تـا بـه  سو نیادهه هشتاد به 
امروز رونـدي رو بـه گسـترش داشـته اسـت (کریمـی 

). در ایــن رویکــرد، 11: 1391مشــاور و نگــین تــاجی، 
اي دو  یی آن نقشـهریزي سنتی که محصـول نهـا برنامه

عدي از کاربري اراضی است جاي خود را بـه بررسـی، بُ
هـاي انسـانی در قالـب مکـان  تحلیل و طراحی فعالیت

رفتاري داده و امکان بررسی تجربی و طراحی فضاهاي 
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شهري با توجه به نیازهـا، رفتارهـا و مشـارکت واقعـی 
پذیر سـاخته اسـت  دهی را امکان مردم در فرآیند شکل

)؛ بنابراین توجه بـه مسـئله ارتقـاء 39: 1385(مطلبی، 
هاي شهري و در پی آن توجـه بـه افـراد  کیفیت محیط

دهنده شهر  عنوان عناصر اصلی تشکیل پیاده در شهر به
جهت به رسمیت شناختن عابرین  هایی حل و یافتن راه

منظور ارتقاء رضایتمندي افراد از ایـن  در سطح شهر به
ها از جهات مختلف حـائز اهمیـت اسـت. بـدین  محیط

ــاده ــاد  جهــت بررســی و ســنجش نقــش پی راه در ایج
منظور ارتقاء کیفیت اجتماعی فضاي شهري  شرایطی به

یگر و افزایش ارتباطات و تعامالت اجتماعی افراد با یکد
ـــع آلودگی ـــن و ســـالم، رف ـــی ام هـــاي  در محیط

تر از همه احترام به هویت عـابران  محیطی و مهم زیست
ونقل شـهري  عنوان جزئی مهم از سیستم حمل پیاده به

 يکالبد يبسترها در قالب بستر کالبدي مناسب است.
در  يمحـور و خاستگاه، نقـش عرصهکه خود به عنوان 

 یو تعـامالت اجتمـاعارتباطات  ،ها تماسسطح  يارتقا
راستا عـدم توجـه  نیدر ا .کنند یم فایشهروندان ا نیب

 نیعابر يازهاین گرفته شدن دهیو ناد یانسان اسیبه مق
که کمبـود و  يطور به ،استرو  شِیاز معضالت پ ادهیپ

حضـور و  فیها منجر بـه تضـعراههادیدر پ تیفینبود ک
 وزاده (عبـاس اسـت شده شهروندان یتعامالت اجتماع

ز یـر محققـان نیسـا يهـا. پژوهش)95: 1391 ،يتمر
ر اشـاره یـدر ز ییهان موضوع است که به نمونهید ایمؤ
  شود.یم

 1975در سـال دهد کـه یات پژوهش نشان میادب
مـداري فضـاهاي مباحث مربـوط بـه بهسـازي و پیـاده

 ،شهري با انتشار کتـاب فضـاهاي شـهري بـراي پیـاده
کتابی با عنوان گسترش و اشاعه یافت. دو سال بعد هم 

تـألیف  2، توسط بـرامبیال و بـانگو»اه فقط براي پیاده«
ــد ــه .گردی ــانی برنام ــه در آن مب ــی و  ک ریزي و طراح

ترافیک در نـواحی مرکـزي شـهرها  مدیریت مناطق بی
مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت. اپلیـارد در کتـاب 

ها تأکیـد  خالف مدرنیسـت هاي قابل زندگی بر خیابان
از شـهري، ها باید در کنـار عملکـرد  کند که خیابان می

تفریحـی برخـوردار  و عملکردهاي فرهنگی، اجتمـاعی

                                                         
Brambila and Bango-1  

عـابر «باشند. هاس کالو نیز در اثر خود تحـت عنـوان 
رویکردهاي متفاوت جداسازي » پیاده و ترافیک شهري

لمـان ترافیک وسایل نقلیـه را از پیـاده، در بریتانیـا و آ
وتحلیل و مقایسه کرد و معتقد اسـت کـه بـراي تجزیه

سـازي محــیط  جـذب مـردم بـه مراکــز شـهري، فراهم
ــوب ضــروري اســت رو ایمــن، خوشــایند و مط پیــاده ل

الهـی همچنـین  ؛)18: 1389، و جـام کسـري (قربـانی
-در پژوهش خود بیان کرده اسـت کـه پیـاده) 1390(
هـا و مکـان امکانات را بـراي مشـاهده ینتر مهما ههارا

ها و احسـاس شـور و تحـرك زنـدگی و کشـف فعالیت
هاي نهفته در محیط شهر بـراي عـابر ها و جاذبهارزش

کـه موجـب ارتقـاي ادراك  اسـت  پیاده فراهم نمـوده
هویت فضـایی، احسـاس تعلـق بـه محـیط و دریافـت 

  گردد.زیبایی از محیط می
دهـد یها نشان مـاز پژوهش یج بعضینتا از طرفی

-تیدهی به فضا، توزیع متناسـب جـذابنحوه شکل که
تراکم  محیط و نیزهاي اجتماعی شهري و شاخص هاي

 Cervero et( طینـه محـیبه ها و طراحیتنوع فعالیت
al,1997:210-225; Cervero et al, 1997:199-219; 

Greenwald et al,2001:38 (ادهیـتواند به نقش پیم-
. هرها کمـک کنـدشـ یت اجتماعیفیدر توسعه ک ههارا

مجزا  صورت  بهعوامل فوق بر جریان پیاده  یرتأثمیزان 
مفهـوم فضـا  ،زیـرا در طراحـی شـهري ؛میسر نیسـت

هـاي شـهري، مفهـومی ایسـتا و بستر فعالیت عنوان به
اي فعــال و شــود، بلکــه پدیــدهمنفعـل محســوب نمــی

). Watson etal, 2003:11در حال تغییر است ( ههموار
جاري بودن شهر و زندگی شهري نیازمند درك فعال و 

سیستمی پیچیده  عنوان بههاي شهري نگرش به محیط
هـایی طور کلـی پـژوهش به. )Jacobs, 1992:12است (

محــیط بــر رفتــار کــاربران فضــا و  ریتــأثکــه در بــاب 
 باألخصپیاده،  عابران هاي تحلیل حرکت و رفتار روش

بـه تـوان یماست را  شده  انجامهاي شهري درون بافت
عـد پنهـان بُ با اثر مطالعات فرهنگیشامل: چند دسته 

)Hall, 1966:48( مشـاهدات میـدانی، مطالعه با روش 
ــر ــا اث ــدگی اجتمــاعی فضــاهاي شــهري کوچــک  ب زن

)Whyte, 2001:39(  با  هاي افراد پیادهبررسی فعالیتو
ــابین ســاختمان اثــر  )Gehl, 1989:15هــا (زنــدگی م
  کرد. يبندمیتقس
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با توجه بـه اینکـه در  يمحورادهیپ مسئله ضرورت
ریزي شهري مورد  مهویژه در مطالعات برنا کشور ما و به

یابــد و مؤیــد  وضــوح بیشــتري می کــم تــوجهی بــوده
ضرورت و اهمیت این پژوهش است. به این منظـور در 

که با توجه به معیارهـاي  شده استاین پژوهش سعی 
ارتقـاء  ر آن دریبـه تـأث سنجش کیفیت فضاي شـهري

بـه تحلیـل نقـش جه یو در نت راهپیاده اجتماعیفضاي 
عـد سازي در ارتقاء عملکرد زندگی شـهري از بُ راه پیاده

لـذا هـدف اصـلی، بررسـی و  ؛اجتماعی پرداخته شـود
ط با عملکرد یت محیفیک يهان مؤلفهیل ارتباط بیتحل

راه ادهیـپاسـت.  یورهفـده شـهرراه ادهیـدر پ یاجتماع
فـرم و مسـائل  یاگرچـه ازنظـر طراحـ یورهفـده شـهر
ان یـبـه پا يسـازراهادهیبا توجه به پروژه پمرتبط با آن 

در  ياریبسـ ده است؛ امـا هنـوز اصـالحات بـالقوهیرس
ت یـفیرونـق و ک يو ارتقا يروادهیالت پیخصوص تسه

 يمنظور اجـرا ه آن وجـود دارد. بـهیحاشـ يها يکاربر
 يامبتکرانـهد بـه طـرز یـن محـدوده بایاصالحات، در ا

ــاین ــابر يازه ــن پیع ــهی ــایر نیموازات ســا اده را ب  يازه
 يبنـد تیاولوونقـل  ن حملیو همچنـ تـاجرانن، یمالک

 يجـار يهـان کرد که فرصتید تضمیبا یکرد. از طرف
ــرا ــه عــابریبهبــود تســه يب واســطه  اده بهیــن پیالت ب

د به حـداکثر یجد يهاشرفتیو پ یرساختیاصالحات ز
کـرد ین منظور پژوهش حاضر بـا رویشوند. به ارسانده 
ل یــشــتر و تحلیشــناخت ب درصــدد محور انســانشــهر 

ر آن در توسـعه یو تـأث يت کالبـدیفیعوامل مؤثر در ک
ارائـه ج آن منجر به یراه است که نتاادهین پیا یاجتماع

ارتقــاء عملکــرد کیفیــت  در جهــتراهکارهــاي مــؤثر 
هر سـازي شـ و مناسب هفده شهریورراه  اجتماعی پیاده

میزان تعامالت اجتماعی شهروندان  زایشدر راستاي اف
. با توجه به تشریح مسئله فوق، پژوهش حاضر به است

  دنبال پاسخگویی به سؤال زیر است:
و  هفده شهریورراه  فضاي پیاده يکالبد بین کیفیت ایآ

  وجود دارد؟ يارتباط معنادار عملکرد اجتماعی آن
  

 مباني نظري پژوهش
جایی  ترین شکل جابـه حرکت عابران پیاده ضروري

در محیط شهري است که بهترین فرصت و مجال براي 

ها را بـراي شـهروندان پدیـد  ها و فعالیت مشاهده مکان
گسترش فضاهاي پیاده، نـه تنهـا  صورت نیبدآورد.  می

سیماي کالبدي شهرها را تحت تـأثیر قـرار داده بلکـه 
ــد ــت زن ــوینی در کیفی ــرات ن ــار تغیی گی شــهري، رفت

اجتماعی و فرهنگ مردم در جهت برقراري تعـامالت و 
هــاي هـاي سـرمایهمـراودات اجتمـاعی و ارتقـاء بســتر

از آن حضور مردم ایجاد کرده اسـت  تر مهماجتماعی و 
)Carmona, 2008:12مـدار ). به عقیده پـاکزاد، پیـاده

تواند سرزندگی را به مناطق شهر آورده و  بودن فضا می
را تشویق به حضور داوطلبانه در شـهر کنـد کـه  مردم

این امر باعث ارتقاي سطح اقتصـادي، اجتمـاعی و نیـز 
را بـه محیطی منطقـه و یـا شـهر   بهبود کیفیت زیست

هـا راهها نقش این پیادهاز این فعالیت یکی .همراه دارد
بر کیفیت زندگی شهري است. کیفیت زنـدگی شـهري 

از محـیط  کنندگان تفادهاستوجه به حقوق تمام  درگرو
عواملی که کیفیت زنـدگی شـهري را  ازجملهآن است. 

دهند، امنیت و آسـایش شـهروندان تحت تأثیر قرار می
شـهروندان  آسایشباشد. امنیت و در فضاي شهري می

و توسـعه  محور انسـاننیز با توجه به معیارهـاي شـهر 
 ؛شـودمحقـق مـی هـا آنشهر، برابر با نیازهـاي واقعـی 

هـا بـا معیـار انسـانی براین بایستی تمـامی مقیـاسبنا
سـنجی تـا طراحـی و پیـاده سنجیده و از ابتداي امکان

راه بــا محــور انســان پــیش رود کــردن جزئیــات پیــاده
)21:Fruin, 1971 ــهرهاي ــان). در ش ــزوم  محور انس ل

حمایت محیط شهري از تأمین نیازهاي حیاتی انسـان، 
لزوم تناسب محیط شهري با ابعاد و رفتارهاي انسـانی، 
توجه خاص به ایمنی و امنیت انسان در محیط شهري، 

ــایی و جهــت ــراي انســان و تنــوع خوان ــابی محــیط ب ی
 رکتعملکردهاي محیط شهري، لـزوم توجـه بـه مشـا

و طراحـی محـیط شـهري، ریزي مردم به هنگام برنامه
مجموعه  لیوتحل هیتجزانسانی کردن مسیرهاي پیاده و 

هاي انسانی و فراهم آوردن معیارهایی براي فـرم ارزش
گیـرد قرار مـی موردتوجه ها آنبه  اتکافضاي شهري با 

از ابعـاد مهـم شـهرهاي  رو نیـازا). 55: 1390(معینی، 
ــاعی و حضــور در ،محور انســان ــط اجتم ــراري رواب  برق

فضاهاي شهري بـراي پایـداري ایـن تعامـل اجتمـاعی 
ریـزي است؛ بنابراین رساله اصـلی شهرسـازي و برنامـه
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معاصر، ساخت فضـاهایی باکیفیـت اجتمـاعی فعـال و 
امکان ارتباط چهره به چهره انسانی در درون اجتماع و 

پیـاده  ابریافته شهر اسـت. در گذشـته عـ کالبد سازمان
ریزي و طراحـی شـهري  نامهعنوان عنصر اصلی در بر به

گرفـت و مقیـاس انسـانی در همـه  مورد توجه قرار می
، امـا امـروزه بـا داشـتابعاد و جهـات جایگـاه مهمـی 

افزایش جمعیت شهرها و ظهور زندگی ماشینی توسعه 
هــاي عــریض بــا حاکمیــت خــودرو و غفلــت از  خیابان

باعث بیگانه شدن انسان بـا محـیط  جمعیفضاهاي باز 
و در نهایت باعـث تنـزل کیفیـت محـیط زندگی خود 

اجتماعی و دور شدن شهرها از مقیاس انسانی گردیـده 
کمبود فضـاهاي بـاز پیـاده محـور و  که يطور بهاست؛ 

ــین کیفیــت نــامطلوب فضــاهاي موجــود در  همچن
شهرهاي کنونی سبب تضعیف تعامالت اجتماعی میان 

ریزي شـهري  برنامـه جهت نیبـدشده است.  ندانشهرو
هاي  محور از جمله راهکارهایی است که در سـال انسان

منظور افزایش کیفیـت زنـدگی و توسـعه ابعـاد  اخیر به
اجتماعی و فرهنگی در شهرها مورد توجه قـرار گرفتـه 

عنوان راهکـاري اجرایـی  هـا بـه راه پیاده رو نیـااست. از 
در فضـاهاي شـهري  انسـانبراي حضور هر چه بیشتر 

ـــر شـــهر انســـان ســـتند. جنـــبش محور ه مبتنـــی ب
سازي در یک دوره گذار از چند شـهر محـدود  راه پیاده

در اروپا به تمام نقاط آن، سـپس آمریکـا و در مراحـل 
اي  بعدي به همه دنیا انتشار پیدا کرد و مطلوبیت ویـژه

: 1390، صـدیقی(رفیعیان و کسب کرد در سراسر دنیا 
هـا راهادهیـتوسعه پ يان دههیقدمت چند باوجود ).31
ران یـاهـا در راهادهیخچه احداث پی، تاریسطح جهاندر 

ها در ن تجربهینخستشود. یر محدود میاخ يهابه سال
ت و جنــت یــترب يهــاراهادهیــپ یعنــیز و مشــهد یــتبر

ن بافـت وت در قلـب شـهر و دریـترب راهادهیپباشد.  یم
ک یـراه جنت مشـهد بـه عنـوان ادهیپو  زیتبر یخیتار
شـهر  يه مرکزیپرجاذبه در ناحاده پرتحرك و یر پیمس

ن یبه عنوان نخسـت راه صف (سپهساالر)ادهیپ .قرار دارد
در و مرکـز شـهر  يان بافت تجـاریراه تهران در مادهیپ

گر تجـارب ید ازجملهتهران واقع شده است  12منطقه 

و  يابـان مـرویتوان بـه خیراه مادهیتهران در احداث پ
  اشاره کرد.خرداد)  15ابان یختهران (بازار 

  
  راهادهیجهان در خصوص پ يتحوالت فکر

موجود در مرکز شهر  یکیزیر فیتجربه انسان و تصو
 يبنــد منطقهها اسـت و  نیماشــر یتحــت تـأث شـدت به
را یـاسـت؛ ز یخیتـار يها بخشاء یاز اح یراه جزئ ادهیپ

، توسعه یمنیش ایهوا و صدا، افزا یباعث کاهش آلودگ
ــراکم و ازدحــام و  يفضــا ــاهش ت ــاز آرامســبز، ک  يس
 ين منظور در شـهرهایشود. بد یم یمسکون يها محله

 ،شـود یمده یدر اروپا د ها آناز  ییها نمونهکه  يمتعدد
ــه ــدمنطق ــار يبن ــاز تراف يع ــدامی ــاظت یک، اق  یحف

بـوده  یخیبافـت تـار یکپـارچگیمنظور بازگردانـدن  به
 یا آلـودگاسـت تـ يها اغلب ضرور نیماشاست. حذف 

ران یــرا و یکــیزیف يکــه ســاختارها یهــوا و ارتعاشــات
 یشـیآزما يها تجربـهن یابند. نخستیسازد، کاهش  یم

روتـردام و  يک، در شـهرهایجاد منطقه بدون ترافیدر ا
، يالدیمـ 50استکهلم به وجـود آمـد. در اواخـر دهـه 

شـهرها  یخیو تار يمرکز یاز نواح یشخص يخودروها
ک و یله ترافیوس بهاروپا  يشهرها د مراکزیل تهدیبه دل
رون رانـده یـبـه ب يارزشـمند شـهر يهـا بافتب یتخر

 يباً تمام شـهرهایتقر 1975تا سال  که يطور بهشدند، 
از  یل را به بخش بزرگیاروپا ورود اتومب یخیمهم و تار

خــود محــدود کــرد و  يو مرکــز یخیه تــاریــناح
 به وجـود آوردنـد ها آندر  يتجار یخیتار يها راه ادهیپ

که این امر خود باعث برقراري زندگی اجتماعی مداوم، 
ارتقاء کیفیت زنـدگی اجتمـاعی و گسـترش احسـاس 

. در )Paumier, 2004:37شود (مسئولیت شهروندي می
ش بازگشـت یگرا 1960ل دهه یدر اوا یشمال يکایآمر

 150 ،ده سـال یقـوت گرفـت و طـ يبه مراکـز شـهر
کا به وجود آمد (پـاکزاد، یآمر يهااده در شهریابان پیخ

جهـــان در خصـــوص  ي). تحـــوالت فکـــر28: 1385
  نشان داده شده است. 1راه، در قالب جدول  ادهیپ
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  )1389، يمأخذ: پورمحمد( راه ادهیپ خصوص در جهان يفکر تحوالت: 1 جدول

 1940دهه 
  فضاهاي ویژه عابر پیاده براي نخستین بار در شهرهاي اروپاها و  یابانختوجه به  -
  نخستین تجربه آزمایشی در ایجاد منطقه بی ترافیک در شهرهاي روتردام و استکهلم -

  1950دهه 
  اروپا تمام در پیاده ناحیه ایجاد و ترافیک کردن محدود -
  اروپا شهرهاي اکثر در تجاري و تاریخی نواحی به اتومبیل ورود ممنوعیت -
  پیاده هاي خیابان عمومی، ایجاد فضاهاي احیاي -

تا  1960از 
  کنون

آلمان، اروپایی (کشورهاي  ومتحده  ایاالت ازجمله دنیا مختلف نقاط درپیاده)  خیابان 150( محور پیاده فضاهاي ایجاد
  و غیره) انگلستان، هلند

  
ت یـل محوریـبه دل یقبل از انقالب صنعت يشهرها

ات یراه جـــزء ضـــرور ادهیـــپ، يانســـان در شهرســـاز
و رشـد  یبود. بعد از انقالب صـنعت ها آنر یناپذ اجتناب

ن یـا کم کمل به داخل شهر یع شهرها و ورود اتومبیسر
ن مسـئله بـا اثـرات یسپرده شد و ا یمسئله به فراموش

ه و کـاهش یـنقلل ین وسـایـاز ا ازحد شیب سوءاستفاده
از آن  یناشـ يهـا یآلودگل بـروز یش به دلیرفاه و آسا

و  يدر شهرسـاز خصـوص بهو  یمنجر شد. بعد از مـدت
کـم دوبـاره بـا طـرح یست و یقرن ب يشهر يزیر برنامه
ش انسـان یمحور و توجه به رفاه و آسـا انسان يشهرها

 یراه بخشـ ادهیـجاد پیگر بار اید ،ها يزیر برنامهدر بطن 
 دهـه اواخـر درقـرار گرفـت.  يشهر يها يزیر برنامهاز 

 کـردن محـدود و راهپیـاده به توجه بیستم، قرن یپایان
 يتريجد شکل در شهرها يموتور نقلیه وسایل حضور

 تبـدیل برنامـه به توانیم زمینه این در .گرفت خود به
 سـال تـا پیـاده يشـهرها نیتـر بزرگ از ییکـ به لندن

 اسـکاتلند 2003 سال یاجرای قانون و برنامه یا و 2015
 نمـود اشـاره کشـور ایـن در راه ادهیـپ تـرویج يبـرا

  ).45: 1385، جو یکاشان(
 راهپیاده حالت یسنت يبازارها دیرباز از نیز ایران در

 تقلیـد و نـو مسـئله پیـاده، يمحورها سابقه و داشته را
 پیـاده تردد ویژه يهامکان ایجاد درواقع .نیست ياشده

 يشهرسـاز فرهنـگ در دیرباز از يشهر معابر شبکه در
 قبیـل از گونـاگون يهـاصورت به و داشته وجود ایران

 احـداث غیـره و ها دانیـم گذرها، يهابازارچه و بازارها
 دوفروشیخر محل که ها بازارچه و بازارها .است شدهیم

 ياسرپوشـیده کوچـه حقیقـت در بـوده خوراك و کاال
 عنوان بـه خـود و بوده هادکان يدارا سو دو از که است
 نموده یعمل شهرها در اهپیاده يبرا یارتباط شبکه یک

 بـا متفاوت نیز، يجدید يگذرها ادهیپ که هرچند .است
 يهـاسال در آن یاروپای نوع با متفاوت نیز و یسنت نوع

آن،  يهـانمونـه از کـه انـدشده ایجاد ما کشور در اخیر
 تبریـز، در یعصـرول و تربیـت يمحورهـاتـوان بـه مـی

هـاي پـانزده خـرداد، راهپیاده ارومیه، در خیام راه یادهپ
(رسـولی،  در تهـران اشـاره کـرد.... و تهـران ساالر سپه

1388 :12(. 
  

 محـیط  کیفیـت  ارتقاي در پیاده محورهاي نقش
  شهري
 يبرخوردهـا از یمهمـ بخـش کـه میریبپـذ اگـر
افتـد،  یم اتفاق يشهر يفضاها در یفرهنگ و یاجتماع

 يهـا انیبن تیتقو در ادهیپ يفضاها نقش صورت آن در
 د. حرکتینما یم انکار رقابلیغ شهر یفرهنگ و یاجتماع

 ن شـکلیتر يضـرور و نیتر یمیقـد ن،یتر یعیطب ادهیپ
 هـم ، هنـوزيرو ادهیپ است. طیمح در انسان ییجا جابه
 و هـا تیفعالو  هـا مکان مشـاهده يبرا امکان نیتر مهم

 و هـا ارزشکشـف  و یزنـدگ تحـرك و شـور احسـاس
. دیـآ یمشـمار  بـه يشـهر طیمحـ در نهفته يها جاذبه

ن یبنـابرا ؛دارد طیمحـ به را یکینزد نیشتریب يرو ادهیپ
 به احساس تعلق ،ییفضا تیادراك هو ازنظر دهیپد نیا

 فضاها نیادارد.  یاساس تیاهم ییبایافت زیدر و طیمح
 ییفضـا _يکالبـد لحـاظ بـه هـم و یارتباط ازنظر هم
 یطـیمح تیـفیک بهبـود و ارتقـا در يگاه ارزشمندیجا

 تیـهو ادراك ازنظـر تشـانیماه بـه توجـه بـا دارنـد و
 از ییبـایز افـتیو در طیمحـ بـه تعلق احساس ،ییفضا
 یعیوسـ فیط با جذب و برخوردار است یاساس تیاهم

 ،یـیهمگرا حـس خـود، يسو  به یاجتماع يها گروه از
 ها، نشیب باوجود را م شهروندانیمستق برخورد و تعامل
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 تیـتقو مختلـف يهـا شیگراو  هـاهخواست، ها احساس
 يارتقــا پــس .)42: 1384 نــد (محمــدزاده،ینما یم
 بـه ادهـــــیپ حضـور شیافزا لهیوس به ابانیخ يمایس

. کند یم کمک افراد یذهن ریتصو و شهر يمایس بهبود
 حـس زیـن شـهر تمـام بـه باشند، جذاب ها ابانیخ اگر

 هـا راه ادهیپ کـوبزیج دید از. دیبخش خواهند را تیجذاب
 به را يشتریب انــــساکن بتوانند تا باشند سرزنده دیبا

 نیبنــابرا ؛)Jacobs,1992: 27( کننــد جلــب خــود
 شـدن لیتبد و شهر يمایس تیتقو لیدل به ها راه ادهیپ

 شـهر، بـه یبخشـ تیـهو امـر در یتیهو عنصر کی به
  .کند یم فایا شهر یمدن اتیح دیتجد در یمهم نقش

  ها راه معیارهاي سنجش کیفیت پیاده

 يشـهر يها طیمح تیفیک سنجش يها راه از یکی
و  انیعیرف( است طیمح تیفیک يها شاخص از استفاده
 تیحما در یاقدام يساز راه  ادهیپ ).45: 1390،صدیقی

 امـا اسـت؛ ادهیـپ یزندگ تیاولو و شهروندان حقوق از
 و موفــق راه  ادهیــپ کیــ ياــــه شاخص تیــرعا عــدم
 شـهروندان حقـوق عییتضـ بـه توانـد یم شده دهیسنج

 طیمحـ تیفیک سنجش يها شاخص ادامه در. نجامدیب
 جـدول( شـود یم انیب گوناگون ياه ظرگاهن از راه ادهیپ
2.(

  
  گوناگون  دیدگاههاي از ها راهکیفیت محیط پیاده سنجش يها شاخص: 2 جدول

  سرزندگی، معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت  لینچ
  پذیري، تناسبات بصري، غناي حسی، رنگ تعلق محور، نفوذپذیري، گوناگونی، خوانایی، انعطاف  بتلی و دیگران

  تطابق و تنوع، کیفیت عرصه همگانی، آسانی حرکت، خوانایی، محصوراتهویت، تداوم و   دتر

  کرمونا
محیطی، کیفیت منظر شهر، کیفیت دیدها، کیفیت فرم شهر، کیفیت فرم  کیفیت پایداري زیست

  ساختمان، کیفیت عرصه همگانی

  جیکوبز و اپلیارد
، تخیل و شادي، اصالت و معنا، زندگی اجتماعی و ها فرصتسرزندگی، هویت و کنترل، دسترسی به 

  محیطی براي همههمگانی، خوداتکایی شهري و 
  دسترسی، سخت فضا و نرم فضا، فضاي همگانی، ایمنی و امنیت، منظر شهري  مینو کرمونا

ي کیفیت محیط از ها شاخص
  ppsدیدگاه 

 ها، اجتماعی بودن یتفعالو  ها استفادهدسترسی و به هم پیوستگی، آسایش و منظر، 

  کالبد، فعالیت، تصورات  مکان مدل کانتر
  1389، يمأخذ: پورمحمد

  

مطالعات صورت گرفته،  ین پژوهش با بررسیدر ا
و  یی، خوانایسرزندگ اریبا سه مع يکالبد يها مؤلفه

 یط اجتماعیت محیفیارتقاء ک در رگذاریتأث يرینفوذپذ

گیرد، وتحلیل قرار میمورد تجزیهور یشهر 17راه  ادهیپ
ر است:یپژوهش به صورت ز يچهارچوب نظرن یبنابرا

 

  
  موفق و سرزنده راه ادهیپرگذار در یتأث ییابعاد فضا یلیاگرام تحلی: د1شکل 
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  تعاريف و مفاهيم
 و منفـرد یابـانیخ اده،یـپ ابـانیخ ای راه ادهیپ :راه ادهیپ

 و تسلط شده حذف آن از خودرو آمدوشد که است مجزا
 ر،یمسـ نیا در بهتر، عبارت به .است ادهیپ عابر با کامل

 دارد. البتـه مطلـق تیـاولو يموتـور ریـغ آمدوشـد
 در س)یپلـ و اورژانـس ،ینشـان آتش( خاص يخودروها

 لیوسا و دارند را به آن یدسترس امکان ياضطرار مواقع
 به خاص مجاز ساعات یط زین بار حمل و یخدمات هینقل

 Brambilla and 67 :1977( هسـتند هـا آن در تـردد

Longo, .(تعـامالت حـد نیباالتر با يمعابر ها، راه ادهیپ 
 کـه هسـتند یجمعـ تیـفعال يبـرا يابـزار و یاجتماع

 تیتقو را یاجتماع سالمت و باالبرده را یطیمح تیفیک
 يبـرا یزاتـیتجه شـامل راه اغلـب ادهیـپ کی .کنند یم

 است یاجتماع تر کینزد و تر گسترده تر، عیوس ارتباطات
 عمـــل يآزاد هـــا، راه ادهیپ در). 274: 1385(پـــاکزاد، 

 تمـاس و جهـت رییـتغ مکث، توقف، يبرا ادهیپ انسان
 شهروندان رو نیا از. است ادیز اریبس گرانید با میمستق

 یمـدن يهـا تیفعال انجام و شهر در حضور به جیتدر به
 يشـهر يفضـاها در را يشـتریب زمـان و کـرده عادت

 همـه حضـور محـل هـا، راه ادهیپ نیبنـابرا گذراننـد؛ یم
. است شان یجمع یزندگ در آنان مشارکت و شهروندان

 يرایپـذ و کـرده عمل شهر همه اسیمق در فضاها نیا
 بـر عـالوه و باشـند یم شهروندان از یمختلف يها گروه
 يبـرا را راحت و امن یمکان ،یدسترس و یارتباط نقش

  .آورند یم فراهم...  و تماشا و گردش ،یاجتماع تماس
  
  يشهر طیت محیفیک

 بـا کـه است يعدچندبُ مفهوم کی ،طیمح تیفیک
 مکــان، تیــفیک ،یزنــدگ تیــفیک همچــون یمیمفــاه
 یاشتراکات ،یزندگ تیقابل و يشهروند تیرضا و ادراك
 یمعـان عنوان بـه مـوارد ياریبسـ در که يطور به ؛دارند
 ،و صـدیقی انیـعیرف( شـوند یم گرفتـه نظـر در مشابه
 شــامل دهیــچیپ مفهــوم کیــ صــورت به و) 47: 1390

 اسـت ییها ارزش و ها یژگیو ،یذهن ادراکات از یبیترک
 اسـت متفـاوت جوامـع و هـا گروه افـراد، انیـم در کـه

)Porteous, 1971: 155(. عمدتاً يشهر طیمح تیفیک 
 ،یفرهنگـ ،يفکـر يالگوهـا بـه توأمـان توجه محصول

 يارهـایمع زیـن و نظـر مـورد طیمحـ کـاربران يرفتار
 ،يگذار اسـتیس مختلـف مراحـل در یطیمح ،يکالبد

ــ ــرا و یطراح ــ ياج ــا طیمح ــهر يه ـــمحس يش  وبـ
ــتأک) 1987( انگــلی. شــود یم  بهبــود کــه کنــد یم دی
 روزمـره يها تیفعال بر شهرها یعموم يفضاها تیفیک
 را ریتـأث نیـا و گـذارد یم ریتـأث شهروندان یاجتماع و

 ایـ ها ادهیپ ژهیو معابر در توان یم گرید يجا هر از بهتر
 کـرد مشـاهده يموتـور کیـتراف بـر بسـته يها مکان

)Gehl, 1989: 49.(  
 کــه انــدیعمــوم ییهــاعرصــه هــا هارهادیــپ :ییخوانــا

 تیـفیک يمتنوعی را بـراي ارتقـا يهاهنیتوانند گز می
بخشـی از  رو نیـازا. عرضه دارنـد ها آن به زندگی مردم

مکـان عرضـه  کیـ لهیوسـ بهدرجات حق انتخابی کـه 
کنـد؛ یمـ دایـآن ارتبـاط پ ییخوانـا زانیگردد با م می

درك آن  ایـتواننـد بـه فهـم یمردم تا چه حد م عنیی
  ).35: 1382، یبنتل( شوند مکان نائل

 عنصر کی و دسترسی يرینفوذپذ تیقابل :يرینفوذپذ
فقــط  اســت کــه در مــورد قلمــروي عمــومی ديیــکل

 بـه که براي مـردم قابـل دسترسـی باشـند، ییها مکان
 یکـی ريینفوذپـذ ازآنجاکهدهند. یحق انتخاب م ها آن

 دیـاسـت، با تیـبه مطلوب ابییدر دست اساسی از عوامل
 ردیراه مورد توجه قرار گهادیپ مراحل طراحی نیدر اول

  ).41: 1382 ،یتلن(ب
را بـه  يریپـذتیـبتوان تنـوع و فعال دیشا :یسرزندگ

ــه ــوان دو مؤلف ــذاریتأث عن ــرزندگ رگ ــاها یدر س  يفض
به تنـوع، بـه  دنیرس يهاهاز را یکیاما  ،دانست يشهر

 کالبـد که بـر گرفتـه از انديشهر يکار گرفتن نمادها
بـه  کـه گردنـدیمـ فیـبافـت تعر يهاموجود و ارزش

. از کندیم لیافزوده و آن را به نماد تبد ریمس ییخوانا
 جــادیهــا، اراههادیــپ تنــوع و یعوامــل ســرزندگ گــرید

راه، هادیـپ متنوع و متناسب با هر سـکانس يهايکاربر
که تداوم حضور شـهروند  یخدمات يهاياستقرار کاربر

 تاوقـا يهـاياستقرار کـاربر نیدارد و همچن یپ را در
 یو همــاهنگ ریطــول مســ در فراغــت، تنــوع مبلمــان

عناصـر و  يرو ییروشنا دیها و تأکبدنه ریمس ییروشنا
  ).23:1386پاکزاد، ( باشدیشاخص م يبناها
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 یزنـدگ عنصـر نیتـرساده :مطلوب یاجتماع يفضا
 ،یکنش اجتماع است. ینش اجتماع، کُیمشترك انسان

به  یابیدست ياست که انسان برا يحرکات بارز سلسله
. افـراد بـه دهـدیانجام م گرید یانسان به نسبت یهدف

 نیدارنـد و بـه همـ یذاتـ ازین یرابطه اجتماع يبرقرار
 رابطـه تـا بتواننـد آورنـدیفراهم م ییها تیموقع لیدل

در فضـا  یخود را تجربه کنند. رابطه اجتمـاع یاجتماع
از روابــط  ياهفضــا مجموعــ نیرابنــاب؛ افتــدیمــ اتفــاق
. ردیـگیرا در بـر مـ مکان خاصگروه و  انیم یاجتماع

آن، بـه  شـدت و شودیکه در فضا برقرار م ینوع روابط
هـا راههادیـپ). 68:1383 ،یطـالب( دهـدیمـ یفضا معن

 یهمه شهروندان و مشارکت آنان در زندگ حضور محل
همـه شـهر  اسیـفضاها در مق نیا .باشدیم شانیجمع

از  یمختلفـ يهـاهگـرو يرایپذ ستیبایعمل کرده و م
 رابطــه کیــشــهروندان باشــد. در آنجــا شــهروندان در 

 يارتقـا يباهم بودن را آموخته و برا گر،یکدیبا  یتعامل
 ).27:1386اکزاد،(پ کوشندیم یجمع اتیح
  

 پژوهش يشناسروش
و از نظـر  تحلیلـی -توصـیفی حاضر پژوهش روش

 20پـژوهش شـامل  يجامعه آمـار. بودهدف کاربردي 
و  فعال در محـدودهو شاغالن ت ساکن یهزار نفر جمع

کـه از  يافراد عبور ياک هفتهیشمارش  متوسطتعداد 
حجم نمونه . بود کردند،یمعبور  هفده شهریورراه ادهیپ

کل جمعیـت  فرمـول کـوکران نسـبت بـه با استفاده از

 ن تعدادیو ا بود نفر 376به دست آمد که شامل  يآمار
 دیــد.یري تصــادفی سـاده تکمیــل گرگ نمونــهبـا روش 

ر یـک متغیـو  ر مسـتقلیسه متغ يداراپژوهش حاضر 
ت یــفیمسـتقل کـه ک يرهــایوابسـته بـوده اسـت. متغ

کردند شـامل یم يریگراه را اندازهادهیپ يفضا يکالبد
ــا ــذییخوان ــرزندگ يری، نفوذپ ــد یو س ــو متغ بودن ر ی

بـا  کـه بـودراه ادهیـپ یاجتمـاع يفضات یفیکوابسته، 
ن فضــا، یــاز جملــه تعــداد مراجعــه بــه ا ییها شــاخص

راه،  ادهیپراه، نوع استفاده از  ادهیپن یساعات حضور در ا
ــرا ي، فضــااز حضــور در آن زان لــذتیــم  يمناســب ب

وه یشـ است. شده يریگ اندازه یجمع دسته يها تیفعال
محقـق  نامـهپرسـش بـا اسـتفاده از هـا داده يآور جمع

ک مشاهده یتکن. است، مشاهده و مصاحبه بوده ساخته
و مصـاحبه  یاراضـ يکـاربر يبه روز کردن نقشه يبرا
ل وضع موجود یو تحل یاصالح يهادگاهیکسب د يبرا
کسـب  ينامه بـرااما از پرسش؛ گردیدراه استفاده ادهیپ

 يهـاسـؤالرها اسـتفاده شـد. یاطالعات مربوط به متغ
طرح  ها آن ییایو پا ییروابا در نظر گرفتن نامه پرسش

نامـه بـا پرسش یین بعد از کنترل روایشده است؛ بنابرا
 یعنـیهـا ن سؤالیب یدرون یو هماهنگ يک صوریتکن
ع در یـاقدام به توزکرونباخ،  يک آلفایآن با تکن ییایپا
ج بـه دسـت ینتـا. دیـمطالعه گردن افراد نمونه مورد یب

 نشـان 3به صـورت جـدول نامه پرسش ییایآمده از پا
  شده است.

 
  ها آن ییایپازان یرها و مینوع متغ :3 جدول

  کرونباخ يآلفا  رینوع متغ  ریمتغنام 
  754/0  ر مستقلیمتغ  یسرزندگ
  736/0  ر مستقلیمتغ  يرینفوذپذ
  726/0  ر مستقلیمتغ  ییخوانا

  838/0  ر وابستهیمتغ  یتعامالت اجتماع
  

 ییایشود که پایبا توجه به جدول فوق مشخص م
زان یدهنده مبوده و نشان 7/0رها باالتر از یتمام متغ

ن یهمچن ؛است يریگمورد قبول ابزار اندازه ییایپا

و اطالعات به دست آمده  ها دادهل یتحلوهیتجز جهت
رسون و مدل یپ يآمار يها و آزمون SPSSافزار  از نرم
  ره استفاده شده است.یچند متغ یون خطیرگرس
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 محدوده مورد مطالعه يفمعر
 7و  12، 14، 13ن منـاطق یور بیشهر 17 راه ادهیپ

 تـان (ع) یحس امام دانیتهران و حد فاصل م يشهردار
 ازآنجاکـهن محـور یـدان شـهدا واقـع شـده اسـت. ایم

 یخیتـار و ینـید تیـهو يم و دارایقد تهران از یبخش
. محـدوده اسـتت یـاهم حائز اریسب ،مردم تهران است

شامل آن بخش از محـدوده مـورد  وریشهر 17راه  ادهیپ
 انجـام يسـاز راه ادهیپ اتیـآن عمل مطالعه است کـه در

در  دارد. مسـاحت هکتـار 8/41 حـدود در و شده است
 86 شـامل یمسـکون يراه کـاربر ادهیـپن محدوده از یا

درصد  14ک به یدهد، اما فقط نزد یمل یپالك را تشک
-يادار يدهد و بـالعکس کـاربر یممساحت را پوشش 

درصـد)  9/24ک چهـارم (یپالك حدود  10با  یانتظام
اسـت. در  گرفتـهراه را در بـر  ادهیـپمحدوده مداخله از 

اند قرار گرفته یو خدمات يتجار يها يکاربرمرتبه بعد 
مساحت محدوده  درصد از 15پالك، حدود  122که با 

 شـکل( دهند یمل یرا تشک يساز راه ادهیپ يمداخله برا
 6/30ک سـوم سـطح محـدوده (ین، حدود یهمچن ؛)2

هـا سـهم  يکاربرر یدرصد) را معابر پوشـش داده و سـا

از لحاظ تعداد پالك و مسـاحت دارنـد (سـازمان  یکم
  ).1391تهران،  يشهر يباسازیز

ــ ــهیشــهر 17راه  ادهپی -یفرهنگــ عنوان محــور ور ب
 -یفرهنگ يها شگاهینما ییمطرح است و با برپا یخیتار

توانـد باعـث  یم یمـذهب يهـا نییآ يو برگـزار يهنر
 یک قطـب فرهنگـین محور به یل ایجذب مردم و تبد

مختلـف  يهـا گروه تعامـل ن امر خود باعثیشود که ا
 يبـرارا  يمسـاعد نۀیجه زمیو در نت مردم و شهروندان

 بـه دنیبخشـ غنـا و یاجتماع یزندگت یفیک بردن باال
فـراهم  یاجتماع اتیح جادیو ا يشهر يفضا یسرزندگ

هفـده راه انداز کالبدي کـه بـراي پیـادهچشم د.ینما یم
) 3صـورت شـکل ( اسـت به شده گرفتهدر نظر  شهریور
  است. شده  دادهنشان 

ــاي فرهنگــی،  ــار عملکرده ــادهپدر کن ــده راه  ی هف
بازارهاي  صورت بهداراي عملکردهاي اقتصادي  شهریور

روز و هفتگی و همچنـین عملکـرد تفریحـی و گـذران 
 )4اوقات فراغت را نیز بـه همـراه دارد. شـکل شـماره (

راه را در  یادهپهاي تجاري و خدماتی این  یتفعالپویایی 
  دهد. یمایام مختلفی از سال نشان 

 

  
  )1393شهرداري تهران،  مأخذ:( هفده شهریورراه  یادهپکاربري اراضی  :2شکل 
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 هفده شهریورراه انداز پیاده: چشم3شکل 

حضور  براي يا عرصه هفده شهریورراه  یادهپ: 4 شکل
 شهروندان

  )1391(سازمان زیباسازي شهر تهران، 
  

 هاداده ليوتحل  هيتجز
هـا در دو ل دادهیتحل و هیاز تجز آمده دست بهج ینتا
جهـت  یو آمار اسـتنباط یفیآمار توص صورت بهمرحله 
 گردید. یبررسرها ین متغیارتباط ب ییشناسا

  
  یفیتوص يها افتهی

نشـان  یشیمایاز مطالعات پ آمده دست به يهاافتهی
% مـرد و 44 شـده، ان افـراد مطالعـهیـاز مدهد که یم

 ،مجـرد صورت به% 44,4 ها آنان یو از م بودند% زن 56
 ریـمتغن یهمچن ؛بودندز متارکه ی% ن5,6% متأهل و 50
% 16,7 ت نشـان داد کـهیـا نـوع فعالیـشغل  يا نهیزم

، شــغل آزاد (کاســب محــل) يدارا% 27,8، آمــوز دانش

 انـدبـودهکار ی% ب5,6% کارمند و 22,2دار،  % خانه22,2
 27,4سواد،  یبدرصد  1,1الت، یتحص نظر از .)5 شکل(

 21,7پلم، یـدرصـد پـنجم تـا د 19,5، سـواد کمدرصد 
 يدرصـد دارا 5سـانس، یدرصـد ل 24,7پلم، یـدرصد د
 يمدرك دکتر يدرصد دارا 0,7و  سانسیل فوقمدرك 
 ياز افـراد درصد 31ت، ینوع مالک نظر از. بودندو باالتر 

درصــد  35,5کننــد مالــک، یت مــیــکــه در آنجــا فعال
صـورت مسـتأجر  درصـد به 33,5و  یصورت سـرقفل به

درصـد از افـراد اعـالم  8,1انه، یدرآمد ماه ازنظر .بودند
ون، یـلیم 1تـا  500اند کـه درآمدشـان کمتـر از کرده
ــد  41,2 ــا  1درص ــلیم 2ت ــاال 8,1ون، ی ــد ب  1 يدرص

  اند.ن سؤال پاسخ ندادهیا درصد به 42,5ون و یلیم
 

  
  شده مطالعه مورد افراد شغلنمودار : 5 شکل

  
 لیوتحل هیــتجزگــر پــژوهش حاضــر ید يهــاافتــهی

و  یت و توسـعه اجتمـاعیـفیعـد کراه از بُادهیعملکرد پ
ن یـح بـه ایو تفـر وگذار گشـت يبـرا ین مکـانیهمچن

و  شما کجاسـت یه محل زندگیکه با گو استمحدوده 
شـده  يریگاندازه د،یاراه آمدهادهین پیبه ا یبا چه هدف
 در يانـهیر زمیـمتغن یـااز  آمده دسـت بهج یاست. نتـا
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-ادهینکه پیاست. با توجه به ا شده  دادهنشان  4جدول 
ــهریورراه  ــده ش ــ هف ــه یب ــار منطق ــهردارن چه    يش

ن ین مراجعان به ایشتری) قرار دارد؛ ب14و  13، 12، 7(
ن یدرصد و کمتـر 6/61زان یبه م 13 منطقهراه از ادهیپ

بـوده و خـارج از شـهر تهـران  14مراجعان از منطقـه 

قـدرت جـذب جه گرفت که یتوان نتین می؛ بنابرااست
 ین مکانیو همچن یحیتفر ازنظر هفده شهریورراه ادهیپ

 صـورت بهشتر یب یو تعامالت اجتماع وگذار شتگ يبرا
تهران کمتر به  گر شهریاز مناطق د مردم بوده و یمحل

  .ندیآین محدوده میا
  

 از بعد مبدأ حضور مردمراه  ادهیپحوزه نفوذ : 1 جدول
 درصد مناطق شهرداري

 4,9 تهراناز شهر  خارج
 6,9 7منطقه 
 5,6 12منطقه 
 61,6 13منطقه 
 4,9 14منطقه 
 11,1 15منطقه 
 5,6 20منطقه 

 100 جمع کل

  
  رهاین متغیب يل ارتباط معناداریتحل و هیتجز

گر از مراحـل ید یکی یآمار استنباط لیوتحل هیتجز
ن یبـ يدر آن به ارتباط معنادارپژوهش حاضر بوده که 

 طور بـه رسـونیبا آزمـون پ مستقل و وابسته يرهایمتغ
ن آزمـون مشـخص یـاست. در ا شده  پرداختهجداگانه 

پژوهش شـامل  يرهاین متغیب یا ارتباطیشود که آ یم
ر تعـامالت یـبـا متغ ییو خوانـا يریپذ، نفوذیسرزندگ
ج ینه؟ نتاا یوجود دارد  هفده شهریورراه  ادهیپ یاجتماع

نشــان داده  5از آزمـون فــوق در جـدول  آمده دسـت به
  .شده است

  

 رهاین متغیارتباط ب ییرسون و شناسایآزمون پ: 2 جدول
 ییخوانا يرینفوذپذ یسرزندگ  -

 یاجتماع تعامالت
 sig(  06/0 09/0 000/0زان خطا (یم

 376 376 376 تعداد
 780/0 632/0 652/0 رسونیپ یهمبستگ

  
ن سه یب شود که از یممشاهده  5با توجه به جدول 

، تنهـا عامـل ییو خوانـا يری، نفوذپـذیر سرزندگیتغم
در  هفده شهریورراه  ادهیپ یبا تعامالت اجتماع ییخوانا

کـه  شـدن استدالل ین چنی؛ بنابرابود يارتباط معنادار
  زانیـو م 780/0 یبـا شـدت همبسـتگ ییعامل خوانـا

 P-Value 000/0 ــطح اطم ــان یو س ــا  99ن ــد، ب درص
ارتبــاط در  هفــده شــهریورراه  ادهیــپ یاجتمــاع يفضــا

کـه دو  ه شـدجه گرفتـینت ی. از طرفبوده است معنادار
 هفـدهراه ادهیـهنوز در پ يریو نفوذپذ یر سرزندگیمتغ

 یبه عنوان عوامل اثرگذار بر تعـامالت اجتمـاع شهریور

ن یا یاجتماع يارتقاء فضا ين مردم مؤثر نبوده و برایب
  .است يضرور گریعوامل دراه توجه به ادهیپ

  
 ر وابسـته یمستقل بر متغ يرهایر متغیتأث لیتحل

  یون خطیبا رگرس
 يرهـایمتغ يبـرا Fزان آزمـون یـن مرحلـه میدر ا
ر یـمتغ ) ویو سـرزندگ يرینفوذپـذ ،ییخوانـا(مستقل 

؛ شــدمحاســبه  )راهادهیــپ یت اجتمــاعیــفیکوابســته (
بـوده  000/0که برابر بـا  sigزان ین با توجه به میبنابرا

ــان  ــت و نش ــدل  داداس ــه م ــتحلک ــ لی ــاط ب ن یارتب
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نـان یسـطح اطمر وابسته در یمستقل با متغ يرهایمتغ
 نظـر موردتوان از مدل  یمقبول بوده و  درصد قابل 99

ر ین مرحلـه تـأثیـدر ا موردنظراستفاده کرد. استدالل 
ــایمتغ ــر متغ يره ــمســتقل ب ــا می ــر وابســته ب  Fزان ی

  .)6(جدول  بوده است 995/158

تأثیرگذاري متغیرهـاي مسـتقل  لیمرحله بعد از تحل
 يرگــذاریزان تأثیــم ینــیبشیپــبــه  بــر متغیــر وابســته،

. پرداختـه شـدر وابسـته یـمتغ يمستقل بر رو يرهایمتغ
 یون خطــیرگرســ بـا لیــتحلن یـااز  آمده دســت بهج ینتـا
  .است شده دادهنشان  7جدول  صورت به

  
  

 و سنجش اعتبار مدل پژوهش F: آزمون 3 جدول
  F  P.Valueمیزان  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات -
 b000/0 99/158 45/2002 3 36/6007  ونیرگرس

 - - 59/12 302 5/3803  مانده یباق
 - - - 305 88/9810 جمع

 یتعامالت اجتماع ):aر وابسته (یمتغ
 ،یسرزندگ يری، نفوذپذییخوانا ):b( نیبشیر پیمتغ

  
 ر وابستهیمتغ يمستقل بر رو يرهایمتغ يرگذاریزان تأثیسنجش م: 4 جدول

  t P.Valueب یضر استانداردشدهب یضرا استاندارد نشده بیضرا -
B Std. Error Beta 

 002/0 19/3 - 01/1 23/3 ب ثابتیضر
 136/0 49/1 089/0 069/0 103/0 یسرزندگ
 622/0 493/0 029/0 065/0 032/0 يرینفوذپذ
 000/0 812/9 687/0 086/0 845/0 ییخوانا

  
ن سـه یکـه از بـ شدمشخص  7با توجه به جدول 

 یهمبسـتگ با شـدت ییر خوانایمتغ تنهار وابسته یمتغ
ــه م ــاال ب ــب ــاء ک 687/0زان ی ــفیدر ارتق ــاعی  یت اجتم

زان یبا توجه به مفوق،  ير داشته و معناداریراه تأث ادهیپ
sig از اسـتبـوده  قبول قابـل% 99نـان یدر سطح اطم .
ر که بر اسـاس یت هر متغیزان اهمیبا توجه به م یطرف
، بـود 232/3و برابـر بـا  شدن ییتع βب استاندارد یضر

زان یـدهنده م ) نشـانβب (ین ضـریـکه ا شدمشخص 
(بر اساس واحـد  یر وابسته تعامالت اجتماعیر متغییتغ

. در اسـت ییر مسـتقل خوانـایـار) در متغیـانحراف مع
ب یبـا ضـر ییفقط مؤلفه خوانـا هفده شهریورراه  ادهیپ

کـه  بـودهمؤثر  یش رونق اجتماعیدر افزا 845/0 يبتا
آن را نشـان دار  یمعنـ sigزان یمتوجه به ن ارتباط با یا

 يریو نفوذپـذ یسـرزندگ یعنـیگر ی؛ اما دو مؤلفه دداد
و  136/0 ی(سـرزندگ آنهـا يخطـانکه مقدار یل ایدل به

ه جـه گرفتـی، نتبود 0,05شتر از یب )622/0 يرینفوذپذ
راه ادهیــپ يریو نفوذپــذ یســرزندگت یوضــع کــه شــد

ت رونـق یفوق در عدم موفق يرهایمتغ بوده و ناکارآمد
ــفیکو  ــاعی ــپ یت اجتم ــهریورراه  ادهی ــده ش ــأث هف ر یت

  .دارد یمیمستق
 
 يريگ جهينت

دهـد کـه مروري بر مبانی نظري پژوهش نشان می
 يشهر یت زندگیفیدر ک ینینورات ییراه باعث تغ ادهیپ

و  یش سـرزندگیو فرهنگ مردم، افزا یو رفتار اجتماع
دار یـتوسـعه پا يسـو بهابان، حرکت یخ ینقش اجتماع

ش ی، افـزايبخش شـهر تیـت عناصـر هویـ، تقويشهر
شـهر،  يمایاز سـ یر ذهنـیط، ارتقـاء تصـویادراك مح

، امکـان ارتقــاء يو گردشـگر یحـیتفر يش فضـایافـزا
 ير شــکل ســفرهاییــشــهروندان، تغ یســالمت عمــوم

ش زمان حضور در یاده و افزایاز سواره به پ يشهر درون
پـژوهش هـاي یافتـهشـود.  یم يشهر یعموم يفضاها

 شاملمستقل پژوهش  يرهایمتغاز میان که  نشان داد
 ییر خوانـایـمتغ ي، تنهاریو نفوذپذ یی، خوانایسرزندگ
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 P-Value 000/0زان یـو م 780/0 یهمبستگ با شدت
در ارتقـاء  687/0زان یبه م درصد، 99نان یو سطح اطم

با  یاز طرف .راه تأثیر داشته استکیفیت اجتماعی پیاده
ب یر که بر اسـاس ضـریت هر متغیزان اهمیتوجه به م
، مشـخص بـود 232/3و برابر با  شدن ییتع βاستاندارد 

ر یـر متغییزان تغیدهنده م ) نشانβب (ین ضریکه ا شد
(بـر اسـاس واحـد انحـراف  یتعـامالت اجتمـاعوابسته 

راه  ادهیـپ. در اسـت ییر مسـتقل خوانـایار) در متغیمع
 يب بتـایبـا ضـر ییفقـط مؤلفـه خوانـا هفده شهریور

و اسـت  بـودهمـؤثر  یش رونق اجتمـاعیدر افزا 845/0
ــا ــانی ــأث ن نش ــتقیدهنده ت ــیر مس ــب  یم طراح مناس
و احسـاس  یطیمح سـتیت مناسـب زیراه، وضـع ادهیپ

    ؛بوده است آنآرامش در 
توانسته به  يتا حدود وریشهر 17راه  ادهین پیبنابرا

 شده و کینزد ياده محوریپ ها و اهداف استیس انطباق
از  سازد؛ يجار يبافت شهر درون در را یاجتماع اتیح

 يهـا يکاربر ید و ساماندهیجد جاد خدماتیبا ا یطرف
 اســتقرار بــان یمــرتبط بـا محــور و همچنـ مناسـب و

 و ییایـتحرك جغراف بر روز مختلف روزبه يها شگاهینما
 يهـا از گروه یعیوسـ فیـو ط دیافزا یخود م ياقتصاد
کـه  طور همـانامـا  ؛دینمایمجلب  خود به را یاجتماع

ت یـفیش کیز نشان داد، با افزاین یون خطیج رگرسینتا
تـوان هماننـد یم در آن یزان سرزندگیو م يرینفوذپذ

کـرده  تجربهرا  ها آنر ی، تأثییار خوانایمطلوب معر یتأث
؛ افـتی دست يشهر يفضا توسعه روشن انداز چشم و به

 مسـاعد نـهیزم و یحـیتفر و يتجـار رونق با نیهمچن
 دنیبخشـ غنا و یاجتماع یت زندگیفیک بردن باال يبرا
محور،  گـرا و انسـان ک مکان مردمیجاد یو ا ن فضایا به

  .کرد يزیربرنامهنه چندان دور  يا ندهیآدر 
بـا پـژوهش ایـن همچنین نتایج به دست آمـده از 

) کـه از بعـد دانـش منظـر 1390نتایج پژوهش الهی (
هاي تأثیر گذار بر تعـامالت اجتمـاعی در  شهري، مؤلفه

بررسـی کـرده اسـت،  را خیابـان صـبا تهـران راه یادهپ
علت عدم موفقیـت ایـن پـروژه  که چراهمخوانی دارد. 

بـه سازي هفده شهریور در توجه صرف راههمانند پیاده
راه و محـدود هاي کالبدي در روند طراحی پیـادهجنبه
ــه  ــت. ب ــازي روي داده اس ــا و کفس ــی نماه در طراح

نیـز مهمتـرین  )1391( زاده و تمـريمطالعات عبـاس
راه عامــل تأثیرگــذار در تعــامالت اجتمــاعی پیــاده

هاي سرزندگی، هاي تربیت و ولیعصر تبریز، مؤلفهمحور
خوانایی، ایمنی و امنیت و نفوذپذیري بـوده اسـت، امـا 

تأثیر بیشتري عامل نفوذپذیري نسبت به سایر متغیرها 
ا گذاشـته اسـت. نتـایج ایـن ههـارابر رونق ایـن پیـاده

راه هفـده دهد که عـدم رونـق پیـادهنشان میپژوهش 
 ازجملـههـاي مـؤثر مؤلفـهشهریور عـدم وجـود سـایر 

امنیت، نفوذپذیري و سرزندگی در آن اسـت. از طرفـی 
راه را ) رونق پیاده1389آبادي و مسعود (شکوهی دولت

بـا  ادهمراجعه مردم در شـبکه دوسـتان و خـانودر گرو 
بنـابراین ارتبـاط ؛ اندهدف خرید و تفریح معرفی کرده

راي یـک راه و تعامالت اجتماعی کـه دابین رونق پیاده
ریـزي کالبـدي ارتباط معنادار بوده است، تنها با برنامه

میسر نخواهد شد و بایستی به پارامترهـاي دیگـر نیـز 
  توجه کرد.

 لحـاظ از چـه ،یورهفده شهر راه ادهیپ که  ییآنجا از
 مناسب يبستر صورت به دیبا یفیک لحاظ از چه و یکم
 يمنظـور بـرا نیبـد ؛کند عمل یتعامالت اجتماع يبرا

در  ییشـــنهادهایپ آنت یــو مطلوب ییش کـــارایافــزا
پژوهش و در جهـت ارتقـاء عملکـرد  يها افتهی يراستا

  گردد: یمارائه  یت اجتماعیفیک
ق و متناسب با یمطلوب و دق ین خدمات رفاهیتأم -

  ؛کنندگان تعداد استفاده
  ؛مطلوب در محور ياندازهامجاد چشیا و يسازبدنه -
  ؛مناسب یعموم یبهداشت يها سیاحداث سرو -
محور در  داشتن نگهدر جهت زنده  یداتیجاد تمهیا -

  راه؛ ادهیت پین امنیتأمدر جهت  روز شبانهطول 
 يرایپـذ کـه ينحو به هـا يکاربر در تنـوع تیـتقو -

 .باشند مختلف شهروندان يها گروه
 يسـو دو در چنـدمنظوره ییفضـاها يریـگشـکل -

 ،یحـیتفر ،يتجـار يهـا يکاربر جـادیراه (ا ادهیـپ

 ؛آن) رینظا و یآموزش ،یمذهب
 فاصـله در و محـور از خارج در نگیپارک ینیب شیپ -

 ؛راه ادهیپ مناسب
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