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چکیده
کاهش فعالیت بدنی و عوار ناشی از آن ،ازجمله مسائلی است که در سالهای اخیر متخصصان حوزه سالمت را
به خود مشغول کرده است .یکی از جنبههای موردتوجه در این موضـوع ،بررسـی راهکارهـای ارتقـاء فعالیتهـای
سالمتمحور در کمترین زمان و با حداقل هزینه ممکن ،حین زندگی روزمره است« .پیاده راههای سالمتمحور»2
مسیرهای جذاب شهری هستند که ضمن برقراری یک «اتصال فعال» میان مقاصد روزانه شهری ،امکان فعالیـت
بدنی ورزش را بهطور رایگان در فضاهای باز و عمومی برای مردم فراهم میآورند .توسعه اینگونه فضاها ،عـالوه
بر جنبه «کارکردی» و «زیستمحیطی» آن ،به ارتقاء سالمت عمومی ساکنان شهر ،کمک قابلتوجهی میکند.
هدف از این مقاله ،بررسی تأثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر استقبال مردم از پیاده راههای سالمتمحور شـهری
است .این مقاله ،به لحاظ هدف ،کاربردی بوده ،رویکرد آن ،تحلیلی – تفسـیری اسـت و از راهبـرد کمّـی و ابـزار
«پرسشنامه» بهمنظور جمعآوری دادهها و از آزمون «رگرسیون خطی» بهمنظور تحلیل آنها استفاده نموده اسـت.
به این منظور ضمن انتخاب «پیاده راه سالمت شیراز» بهعنوان نمونه موردی ،پس از مرور ادبیـات ،شـاخصهای
محیطی مؤثر بر ارتقاء کیفی پیاده راههای سالمتمحور شهری استخراج گردیـده و در چهـار دسـته؛ عملکـردی،
زیستمحیطی ،کالبدی -زیبا شناسانه و اجتماعی دستهبندیشدهاند .سپس به کمک تـدوین پرسشـنامهای در 21
گویه ،تأثیر شاخصهای محیطی موردنظر بهعنوان متغیرهای مستقل بر استقبال از این دسته فضـاها توسـ 380
نفر از استفادهکنندگان از پیاده راه موردنظر ،ارزیابی گردیـد ..نتـایج حاصـل از تحلیـل دادههـا بـه کمـک آزمـون
رگرسیون خطی چندگانه ،نشان میدهد «ایمنی»« ،همهشمولی» و «کیفیتهای بصـری» بیشـترین تـأثیر را بـر
استقبال شهروندان از پیاده راههای سالمتمحور شهری داراست.
واژگان کلیدی :پیاده راه سالمتمحور ،فضای شهری ،فعالیت بدنی ،شهر شیراز.

 . 1نویسنده مسئول

Email: m-roosta@shirazu.ac.ir
2 . Trails
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مقدمه
تحرک و استفاده از لوازم ورزشی در فضاهای باز و سبز در برانگیختن احساسات و عواطف و ارتبـا روحـی و معنـوی بـا
جهان ،بهتر شدن زندگی ،احیای تعادل روانشناختی ،آرامـش و دوری از روزمرگـی تـأثیری مسـتقیم دارد (Chiesura,

 .)2004:133سازمان بهداشت جهانی در سال  2013عدم فعالیت بدنی را بهعنوان چهارمین عامل مر،ومیـر در جهـان
معرفی کرده است( .علیمردانی .)194: 1396،این در حالی است که مطابق با آخرین آمار معتبر ،حدود  30درصد از جمعیت
میانسال کشور ،حداقل فعالیت بدنی الزم را ندارند(1حکیمیان .)88 :1395،محققان حوزه سالمت ،بهویژه رشـته بهداشـت
عمومی ،حل معضل بیماریهای غیر واگیر جامعه را با نگرش میانرشتهای نسبت بهسـالمت و بـا همکـاری و مشـارکت
سایر رشتههای علمی ،که بهطور سنتی با بهداشت عمومی فاصله داشتهاند ،امکانپذیر میدانند .شاهد این تحول ،توجه به
موضوع «ارتقاء سالمت جامعه محلی به کمک طراحی »2است که در ادبیات و تصمیمات سیاسی کشورهای مختلف دیـده
میشود .با این نگاه ،یکی از رویکردهای قابل پیگیری بهداشت عمومی در این راستا قرارگرفته که چگونه طراحـی محـی
کالبدی میتواند دیگر ابعاد مهم سالمت بهخصوص فعالیت بدنی را تحت تأثیر قرار دهد( .حکیمیان .)90 :1391،بچ لـودر
در مقالهای تحت عنوان «ورزش بدون امکانات :استفاده از فضاهای شهری با انجـام ورزشهـای رسـمی» بیـان میکنـد
مردم در فضاهای شهری به انواع فعالیتهای ورزشی ،مانند دوچرخهسواری ،پرداخته و موجب اشغال فضاهای غیرورزشی
برای فعالیتهای ورزشی میشوند .لذا الزم است برنامهریزان شهری به ایجاد و تقویت فضاهای شهری مخصوص ورزش
بپردازند ( .)Luder,1993:283کاروالو همکاران در پژوهشی در برزیل اشاره دارند که وجود فضاهای عمومی مناسـب و
در دسترس ،سبب تشویق افراد به انجام فعالیتهای بدنی خواهد شد .از طرفی این فضاها فرصتی مناسـب بـرای اقشـار
کمدرآمد جامعه که توانایی پرداخت هزینـههای ورزش و تفـریح را ندارنـد فـراهم میکنـد ( Carvalho et al,2013:

 .)199مسیرها بهعنوان یکی از فضاهای شهری ،نقش مهمی در تشویق بزر،ساالن به پیادهروی و بـهطورکلی فعالیـت
بدنی دارند .وجود تسهیالت پیادهروی و دوچرخهسواری ،کیفیت آنها و نیـز دسترسـی مناسـب بـه آنهـا از ویژگیهـای
مهمی است که در بسیاری از پژوهشها به آن اشارهشده اسـت ( .)Kirtland et al,2003:326ایـن دسـته از فضـاها
معموالً مسیرهای پیاده راهی هستند که از نقا طبیعی حومه شهر تا نقا توسعهیافته در مرکز شهر ،مسـیری را باهـدف
حملونقل پیاده محور مبتنی بر فعالیت بدنی ،تفریح ،جابهجایی و تقویت ابعاد زیبا شناسانه منظر شهری فراهم مینمایند و
بهتبع آن منافع محیطی و اقتصادی را برای شهر به دنبال دارنـد ( .)Grimwade et al,2009:14در سـالهای اخیـر،
کشورهای غربی تحقیقات گستردهای بهمنظور بررسی تأثیر فرم کالبدی بـر روی میـزان پیـادهروی و همچنـین سـالمت
انجام داده است .در بسیاری از این تحقیقـات بـرای افـزایش عینیـت تحقیـق از روشهـای کمـی و سیسـتم اطالعـات
جغرافیایی استفادهشده است .این تحقیقات با توجه به ماهیت آنها ،محله و نواحی بزر،تر بوده و به سـمت برنامـهریزی
میل میکنند .معیارهای این تحقیقات بهطور خالصه شامل اختال کاربریها ،شبکه درهمتنیـده و غیـر سلسـله مراتبـی،
تراکم باالی انسانی و ساختمانی میشود .دسته دیگر تحقیقـات ،از دیـدگاه تخصصـی بـه بررسـی میـزان پیـاده پـذیری
محی های شهری میپردازد و به کیفیات محیطی همچون انطباقپذیری ،تنوع ،خوانـایی ،پیچیـدگی ،قلمـرو پـذیری و...
ختم میشود .خروجی اینگونه تحقیقات به معیارهـای طراحـی شـهری نزدیـکتر بـوده و در مقیاسهـای کوچـک نیـز
قابلاستفاده است (بحرینی و خسروی .)1389،تحقیقات بسیاری نشاندهنده تأثیر فرم کالبدی محی بر میزان پیـادهروی
اشخاص است در چنین تحقیقاتی ،به روشهای مختلف تحقیق (ذهنی و عینی) اقدام به استخراج معیارهای کالبدی مؤثر
بر میزان پیادهروی شده اسـت ( Humpel et al,2002; Sallis et al,1997,Handy et al,2002; Krizek et
1 . WHO, Prevalence of Insufficient Physical Activity Among Adults.
2 . Health Promoting Community Design
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 .)al,2003; Krizek et al, 2006,Boer et al,2007شماری از مطالعات به آزمون چگـونگی تـأثیر طراحـی فضـا
برافزایش فعالیت فیزیکی؛ با رویکرد افزایش منافع حاصل از سالمت یا تشویق مردم به فعالیت بیشتر پرداختهانـد ( Ord

 .)et al,2013; de Veries et al,2003; Lennon et al,2017در دسـتهای از پژوهشهـای داخلـی شـاهد
پژوهشهای ساختاری هستیم که به ارتبا میان ابعاد و مؤلفههای دانش شهرسازی و بهخصوص طراحی شهری با ابعـاد
سالمت و معرفی دسته جدیـدی از فضـاهای شـهری بـا عنـوان «فضـاهای شـهری سـالمتمحور» در ادبیـات داخلـی
پرداختهاند( .حکیمیان1391،؛ .)1394در دستهای دیگر از این پژوهشها نیز هم از خاستگاه شهرسازی و طراحـی شـهری
به تأثیر کیفیتها و عوامل طراحی برافزایش فعالیت بدنی و میل بـه پیـادهروی پرداختهشـده (حکیمیـان1395،؛ رزاقـی و
همکاران1393 ،؛ بحرینی و خسروی .)1389،و هم از خاستگاه علوم ورزشی و تربیتبدنی در باب محوطهسازی عمومی و
یا تأثیر مبلمان ورزشی برافزایش سطح فعالیت بدنی ورزش عمومی در جامعه پـژوهش شـده اسـت (رضـوی و عظیمـی،
1393؛ رخشانی نسب و رشیدیان .)1396،بهجز پژوهشهـای نظـری ،در حـوزه حرفـهای و عملـی نیـز دسـتورالعملهای
طراحی برای این دسته از فضاها بهخصوص در کشورهای توسعهیافته قابلتوجه و بررسی است .در راهنمای طراحی پیاده
راه سالمتمحور پورتلند 4 ،هدف اصلی برای این دسته فضاها برشمرده شده است :ایمنی و امنیت ،اتصال ،پاسخگویی به
موقعیت قرارگیری و تنوع گروههای استفادهکننده ( .)Grimwade et al,2009درواقع پورتلند بااتصال مردم بـا دنیـای
طبیعی و ارائه گزینههای حملونقل فعال در سراسر شهر ،به دنبال کاهش ردپای کربن است .تبـدیل بـزر،راه نـایتو بـه
پارک یکی از اقدامات این شهر در راستای پیاده راهسازی است .در دستورالعمل «بهتـرین پیـاده راههـای سـالمتمحور»
برای استان انتاریو در کانادا نیز ضمن تأکید بر اهمیت ارائه دستورالعمل و توجه به کیفیـات محیطـی در ایـن فضـاها ،در
راستای دو اصل راهبردی «پایداری» و «طراحی واحد و فراگیر» برای این پیـاده راههـا ،بهتفصـیل بـه جزییـات طراحـی
اینگونه مسیرها در ابعاد مختلف کالبدی پرداختهشده است ( .)OTF,2006تبدیل یک خ راهآهن قـدیمی بـه حلقـهای
چندمنظوره برای دوندگان ،دوچرخهسواران ،اسکیت سواران در آتالنتا ،مرکز ایالت جورجیا در آمریکـا ،نیـز یکـی دیگـر از
اقدامات مهم در ایجاد پیـاده راه سـالمتمحور اسـت .ایـن مسـیر یکـی از جـامعترین تالشهـای بازسـازی شـهری در
ایاالتمتحده است و  22مایل از راههای راهآهن استفادهنشده را به شبکهای از پارکها همراه بـا پارکینـگ ،ایسـتگاههای
حملونقل عمومی و مسیرهای پیادهروی که هسته محلههای شهر است ،متصل میکند .هنر ،در تمام طـول ایـن مسـیر
دیده میشود ( .)https://ensia.com/articles/urban-trailپیاده راه سـالمتمحور ده مـایلی مشـابهی در آسـتین
تگزاس ،ضمن افزایش سرانه فعالیت فیزیکی در شهر ،امکان دسترسی به نقا مرکزی شهر بهصورت پیاده را به بهتـرین
شــکل فــراهم کــرده اســت .ایــن مســیر بــه معروفتــرین و محبــوبترین منطقــه تفریحـی آســتین تبدیلشــده اســت.
( .)https://www.austintexas.gov/department/این مثالها و دهها مثال دیگر از سراسر دنیا نشاندهنده مـوج
فزاینده بهرهبرداری از مسیرهای سالمتمحور شهری در کشورهای توسعهیافته در دو دهه اخیر است.
خأل مشاهدهشده در این پژوهشها بهخصوص در عرصه داخلی ،بررسی و اولویتبندی ویژگیهـای محیطـی در طراحـی
«فضاهای شهری سالمتمحور» و بهخصوص «پیاده راههای سالمتمحور» بهمنظور ارتقاء کیفی این فضاهاست .عمـده
این پژوهشها مقیاس «محله» مدنظر بوده است و افزایش سطح فعالیت بدنی ساکنان محلـه بـا راهکارهـای طراحـی و
برنامهریزی شهری موردتوجه قرارگرفته است .اگرچه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته این دسـته از فضـاها بهصـورت
شبکهای پویا ،حملونقل پیاده و سالمتمحور را در کل سطح شهر و حتی پهنههای حومـهای پوشـش میدهنـد ،امـا در
کشور ما موارد نادری از فضاهای سالمتمحور شهری ،آنهم بهصورت فضاهای منفصل دیده میشود .به همین نسـبت،
پژوهش ویژهای در باب اقتضائات این دسته از فضاها و نیز تحلیل و بهبود وضـعیت آنهـا ،در داخـل کشـور انجامنشـده
است .به نظر میرسد پژوهش خانم حکیمیان ،تنها پژوهش داخلی است که در آن بهطور ویژه به بس و تبیـین موضـوع
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«فضاهای سالمتمحور شهری» پرداختهشده است (حکیمیـان .)1394،در منطقـه موردمطالعـه نیـز« ،پیـاده راه سـالمت
شیراز» ،اولین مسیر پیاده راهی در این شهر است که باهدف خاص افزایش فعالیت بدنی و تشویق شـهروندان بـه ورزش
همگانی شکلگرفته است .علیرغم استقبال شهروندان از این فضا ،به نظر میرسد کیفیتهای محیطی آن تا حد مطلـوب
فاصله داشته باشد .ضمن آنکه در جستجوهای انجامشده ،طرح مطالعه تـوجیهی و یـا پـژوهش علمـی بـهمنظور تبیـین
شاخصهای برنامهریزی ،طراحی و یا مکان یابی این فضا در نهادهای مربوطه شهر شیراز وجود نداشت .بنـابراین نیـاز بـه
ارتقاء کیفی و کمّی این فضاها و نیز خأل پژوهش هـای علمـی مـرتب در ایـن حـوزه موضـوعی خـاص و نیـز در نمونـه
موردمطالعه ،ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر تبیین مینماید .مهمترین پرسشهای پژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه؛ -1
شاخصهای محیطی مؤثر بر استقبال مردم از پیاده راههای سالمتمحور شهری کدام است؟  -2میزان تأثیر هـر یـک از
شاخص ها بر استقبال مردم از این دسته فضاها به چه میزان است؟ در این راسـتا ضـمن مطالعـه ادبیـات نظـری در بـاب
شاخصهای محیطی مؤثر برافزایش فعالیت بدنی و جمعبندی آن در قالب چارچوب نظری پـژوهش ،بـه مطالعـه میـدانی
«پیاده راه سالمت شیراز» و انجام پیمایش کمّی در آن بهمنظور اولویتبندی و بررسی میزان تأثیر شاخصهای محیطـی
بر استقبال مردم از فضا پرداخته میشود.
مبانی نظری
پیاده راههای سالمتمحور

مسیرهای سالمت محور شهری ،محورهای پیاده راهی هستند که از نقا طبیعی حومه شهر تا نقا توسعهیافته در مرکـز
شهر ،مسیری را باهدف حملونقل پیاده محور مبتنی بر فعالیت بدنی ،تفریح ،جابهجایی و تقویت ابعاد زیبا شناسانه منظـر
شهری فراهم مینمایند و بهتبع آن منافع محیطـی و اقتصـادی را بـرای شـهر بـه دنبـال دارنـد ( Grimwade et al,

 .)2009:4در ادبیات غربی از این دسته فضاها با دو عنوان «تریل »1و «گرینوی »2یادشـده اسـت و در ایـن پـژوهش از
آنها با عنوان «پیاده راه سالمتمحور» یاد میشود .دستورالعمل انتاریو تعریف این دسته فضاها را به ایـن صـورت ارائـه
میدهد« :پیاده راههای سالمتمحور ،پیاده راههایی هستند که از نقا طبیعی حومه شهر تـا نقـا توسـعهیافته در مرکـز
شهر ،مسیری را باهدف حملونقل پیاده محور مبتنی بر فعالیت بدنی ،تفریح ،جابهجایی و تقویت ابعاد زیبا شناسانه منظـر
شهری فراهم مینمایند و بهتبع آن منافع محیطی و اقتصادی را بـرای شـهر بـه دنبـال دارنـد» ( Grimwade et al,

 .)2009:3دستورالعمل انتاریو برای پیاده راههای سالمتمحور« ،تشویق به سبک زندگی فعال در راستای ارتقاء سـالمت
جسمی و روانی جامعه و کاهش ریسک ابتالء به مشکالت شایع سالمت» را از مهمترین مزیـت ایـن دسـته از فضـاهای
شهری میداند .این دستورالعمل ،یکی از دیگر فواید پیاده راهها را« ،تجربـه مواجهـه بـا محـی طبیعـی در قسـمتهای
توسعهیافته شهر برای شهروندان و در نتیجه تالش برای حف آن» ،برشمرده اسـت .مزایـای اجتمـاعی از طریـق ارتقـاء
تعامالت اجتماعی و مشارکت فعال در محی و نیز صرفههای اقتصادی از دیگر تـأثیرات مثبـت ایـن فضـاها بـر شـهر و
شهروندان است(.)OTF,2006:18
شاخصهای محیطی فضاهای سالمتمحور

همانگونه که پیشازاین نیز اشاره شد ،در پژوهشهای بسیاری بهخصوص در ادبیات علمی غربی ،بـه تـأثیر ویژگیهـای
محیطی برافزایش میل به پیادهروی و فعالیت بدنی در میان شهروندان پرداختهشده است .اگرچه تعداد کمی از پژوهشهـا
1 . Trail
2. Greenway
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بهطور خاص «پیاده راههای شهری سالمتمحور» را مدنظر قرار دادهاند ،اما توجه به ویژگیهای مؤثر برافزایش سـالمت
جسمانی و فعالیت بدنی بهطور عـام نیـز میتوانـد در راسـتای تـدوین چهـارچوبی بـهمنظور سـاماندهی ایـن فضـاها و
اولویتبندی شاخصهای مؤثر در طراحی و برنامهریزی آنها راهگشا باشد .در راهنمای طراحـی پیـاده راه سـالمتمحور
پورتلند 4 ،هدف اصلی برای این دسته فضاها برشمرده شـده اسـت :ایمنـی و امنیـت ،اتصـال ،پاسـخگویی بـه موقعیـت
قرارگیری و تنوع گروههای استفادهکننده ( .)Grimwade et al, 2009:4با توجه به جنبه عملکردی آنها این فضـاها
بهعنوان جزئی از سامانه دسترسی شهری ،لزوم اتصال مناسب آنها با شبکه حملونقل شهری ،توجه به موقعیت مناسـب
قرارگیری بهمنظور دسترسیپذیری و نیز اتصال و هم پیوندی درونی و بیرونـی ایـن فضـاها میتوانـد برافـزایش حضـور
پذیری و استقبال مـردم از ایـن فضـاها تأثیرگـذار باشـد .ایـن مهـم در پژوهشهـایی نیـز موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت
( .)Grimwade et al,2009:5; Reynoldes et al,2007:337وجود فعالیتهای متناسب بـا روحیـه فضـا ماننـد
کافهها ،واحدهای کوچک فروش اغذیه و غرفههای موقت چندمنظوره از دیگر ویژگیهای تأثیرگذار بـر حضـور پـذیری و
ارتقاء کیفی این دسته فضاها است .وجود مبلمان شهری بهطور عام و تجهیزات و امکانات خاص ورزشی مناسب اسـتقرار
در فضای باز نیز از دیگر ویژگیهای نیازمنـد توجـه در طراحـی و برنامـهریزی ایـن فضاهاسـت ( Reynoldes et al,

« .)2007:338امنیت» فضاهای شهری یکی از عوامل کلیـدی در تشـویق افـراد بـه پیـادهروی یـا دوچرخهسـواری در
محی های عمومی است .هر چه معابر امنتر باشد ،میزان استفاده افراد پیاده با گروههای مختلف جمعیتی از آنها بیشـتر
میشود .در این زمینه می توان به تحقیقات مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا اشاره کرد که میزان احساس ساکنان
را از امنیت محله در برابر جرم بررسی کرده و آن را عامل مهمی در میزان فعالیت بدنی افراد برشمرده اسـت (حکیمیـان،
 .)92 :1391کینگ در تحقیقی ،متغیرهای محیطی مانند بود یا نبود پیادهروها ،ترافیک سنگین ،روشنایی خیابان ،مشـاهده
مکرر دیگر افرادی که فعالیت بدنی انجام می دهند و میزان جرم و جنایت را در تشویق یا منع افراد به فعالیت بـدنی مـؤثر
دانسته است ( .)King et al,2000توجه به بستر و موقعیت قرارگیری مسیر بهمنظور استفاده حداکثری از پتانسـیلهای
طبیعی از دیگر نکات مهم در طراحی و برنامهریزی این دسته از فضاهاست .این مهم ،در جزییات طراحی مسیر ،انتخـاب
مصالح ،شیب و تعیین جهت مسیر مورد تأکید قرارگرفته است .طراحی در راستای حداقل آسیب به بستر طبیعی مسـیر در
تمام ابعاد آن نیز موردتوجه بوده است .تنوع گروههای استفادهکننده از فضا به معنی تأمین دسترسی و اسـتفاده گروههـای
مختلف سنی و جنسی با توانایی های مختلف حرکتی است .تـأمین اسـتفاده دوچـر  ،اسـکیت ،گالسـکه کودکـان ویلچـر
معلوالن در این موضوع ،در بسیاری از دستورالعملهای طراحی مسـیرهای پیـاده محـور مـورد تأکیـد قرارگرفتـه اسـت
( .)Grimwade et al,2009; OTF,2006محی خوشایند اطراف محل پیادهروی ،جـذابیت محـی محلـی ،منظـره
لذتبخش ،وجود تپهماهور و محی زنده و طبیعی ،از شاخصهای زیباشـناختی مـرتب بـا فعالیـت بـدنی شناختهشـدهاند
( .)Humple et al,2004:192مطالعات ،همچنین نشان میدهد تمیزی و پاکیزگی محی همبستگی معنادار مثبتی بـا
فعالیت بدنی داشته است .تأثیر آلودگی های محیطـی ماننـد آلـودگی هـوا یـا آلـودگی صـوتی بـر فعالیـت بـدنی نیـز در
پژوهشهایی پرداختهشده است ( .)Hoehner et al,2003:16مطالعه دیگری در استرالیا ،دودسته ویژگی مهم محیطی
مؤثر برافزایش پیادهروی را «ویژگیهای زیبا شناسانه محیطی (دلپذیری و مطلوبیت محـی  ،ویژگیهـای طبیعـی و »)..و
نیز «ویژگیهای مرتب بـا راحتـی و در دسـترس بـودن» میدانـد ( .)Ball et al,2001:337در جـدول شـماره یـک
مهمترین ویژگیهای محیطی مؤثر بر پیادهروی و فعالیت بدنی کـه میتواننـد در سـاماندهی و طراحـی پیـاده راههـای
سالمتمحور شهری مورداستفاده قرار گیرند ،از پژوهشهای معتبر خارجی و داخلی استخراجشدهاند .همانگونه که در این
جدول دیده میشود این ویژگیها در چهار بعد عملکردی ،زیستمحیطی ،کالبدی -بصری و اجتماعی تفکیکشدهاند.
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جدول شماره  .1شاخصهای محیطی پیاده راههای سالمتمحور
ابعاد

پژوهشگـــــــــــران

ویژگیهای محیطی پیاده راههای
سالمــــتمحــــور

)(Reynoldes et al,2007); (Grimwade et al,2009

اتصال و هم پیوندی (درونی و بیرونی)
موقعیت مبدم و مقصد

;)(Ball et al,2001); (Owen et al,2004); (Humple et al, 2004
)(Grimwade et al,2009
(رضوی و عظیمی)1393،؛ (حکیمیان)1394،؛ (علیمردانی و همکاران)1396،

فعالیتها در طول و حاشیه مسیر

;)(Pikora et al,2002
)(Reynoldes et al,2007
(رضوی و عظیمی( ،)1393،بحرینی و خسروی( ،)1389،حکیمیان)1394 ،

تجهیزات و امکانات مناسب

;)(Ball et al,2001); (Owen et al,2004); (Humple et al, 2004
)(Reynoldes et al,2007
(رضوی و عظیمی( ،)1393،بحرینی و خسـروی( ،)1389 ،رخشـانی نسـب و رشـیدیان،)1396،

دسترسیپذیری

عملـکــــــردی

(علیمردانی و همکاران)1396 ،
ایمنی و امنیت

اجتمــــــــاعی

(نورپردازی مناسب ،رؤیت ،کاهش نقـا
جرم خیز ،ایمنی از تردد خودرو)

;)(King et al,2000. ; (Pikora et al,2002); (Reynoldes et al,2007
)(Grimwade et al,2009
(بحرینی و خسروی( ،)1389،حکیمیان( ،)1391،حکیمیان( ،)1394،رضـوی و عظیمـی،)1393،
(رخشانی نسب و رشیدیان( ،)1396،علیمردانی و همکاران)1396،
)(Grimwade et al,2009); (OTF,2006

همهشمولی
(تنوع گروههای استفادهکننده)

)(Grimwade et al,2009); (OTF,2006

زمینه گرایی

زیستمحیــــطی

(توجه به قابلیتهای بستر طرح)

کالبـــدی -بصــری

آسایش اقلیمی

(بحرینی و خسروی)1389 ،

پاکیزگی و نبود آلودگیهای محیطی

(Pikora et al,2002); (Hoehner et al,2003); (Reynoldes et al,
)2007

جزییات طراحی سطح و کف

;)(Ball et al,2001); (Pikora et al,2002); (Owen et al, 2004
(Humple et al,2004); (Reynoldes et al,2007); (Grimwade et al,
)2009
(بحرینی و خسروی( ،)1389 ،حکیمیان)1394 ،

کیفیتهای بصری و منظر شهری

;)(Ball et al,2001); (Pikora et al,2002); (Owen et al, 2004
)(Humple et al,2004); (Reynoldes et al,2007
(بحرینی و خسروی( ،)1389،حکیمیان( ،)1391،حکیمیان( ،)1394،رضـوی و عظیمـی،)1393،

(شیب و مصالح)

(وضــوح ،جــذابیت محیطــی ،پوشــش
گیاهی ،چشمانداز مناسب و)..

(رخشانی نسب و رشیدیان( ،)1396،علیمردانی و همکاران)1396،

محدوده مورد مطالعه
«پیاده راه سالمت شیراز» ،باهدف ترغیب شهروندان این شهر به افزایش فعالیت بدنی و فعالیت بـدنی در سـال  1395در
شیراز مورد بهرهبرداری قرار گرفت .این مسیر که در منطقه  6شهرداری شـیراز واقعشـده در مجـاورت رودخانـه خشـک
شیراز ،بولوار شهید چمران و پارک خطی کنار آن و نیز باغات قصر دشت قرارگرفته است (شکل شماره یک) .ایـن مسـیر،
چهارراه شاهد (تقاطع دانشآموز و شاهد) را به پل معالیآباد متصل میکند .در ابتدا و انتهـای مسـیر ،دو ایسـتگاه از خـ
یک قطار شهری شیراز قرارگرفته که دسترسی به این پیاده راه را تسهیل مینماید .علیـرغم اسـتقبال شـهروندان از ایـن
فضا ،کیفیتهای محیطی آن تا حد مطلوب فاصله دارد.
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شکل شماره .1موقعیت پیاده راه سالمت در هر شیراز و سازمان فضایی محدوده

روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی محسوب شده و از راهبرد کمّـی در پـژوهش بهـره میبـرد .ترکیبـی از روشهـای
«مطالعات کتابخانهای»« ،مطالعه موردی» و «پیمایش کمّی» در راستای پاسخگویی بـه پرسـشهای پـژوهش اسـتفاده
گردیده است .به این منظور به کمک روش «مطالعات کتابخانهای» شـاخصهای محیطـی پیـاده راههـای سـالمتمحور
شهری در پژوهشهای پیشین و نیز در اسناد راهبردی طراحی و برنامهریزی موردبررسی قرارگرفته و بـه کمـک تحلیـل
کیفی ،شاخصهای منتخب ،در قالب چارچوب نظری پژوهش تدوین گردیدند .ماحصل ایـن بررسـی در جـدول شـماره 2
آمده است .سپس با انتخاب و مطالعه و بررسی «نمونه موردی» ،پرسشنامهای مبتنی بر چارچوب نظری پژوهش تدوین و
در میان استفادهکنندگان از فضا توزیع گردید .دادههای حاصل از این مرحله ،ضمن انجام تحلیلهای توصیفی اولیه ،پـس
از اطمینان از نرمال بودن دادهها ،بـه کمـک روش «رگرسـیون خطـی چندگانـه» بـهمنظور بررسـی میـزان تأثیرگـذاری
مؤلفههای محیطی بهعنوان متغیرهای مستقل بـر اسـتقبال شـهروندان از فضـا بـهعنوان عامـل وابسـته ،مـورد تحلیـل
قرارگرفتهاند .در جدول شماره سه متغیرهای مستقل وابسته به تفکیک عامل و گویههای متناظر با آنها آمده است.
بهمنظور انجام پیمایش در نمونه موردمطالعه ،پرسشنامه در  21گویه با طیف  5گزینهای لیکرت ،تدوین شد .حجم دقیـق
جامعه آماری به دلیل ماهیت فضا مشخص نبود .بنابراین بهمنظور حصول دقت حداکثری در تحلیل ،حجم نمونه  380نفر
در نظر گرفته شد و در طول سـه هفتـه در آذر و دیمـاه  1397در میـان از اسـتفادهکنندگان فضـا توزیـع گردیـد .روش
نمونهگیری تصادفی بود .در توزیع پرسشنامهها سعی بر آن بود که طیف متنوعی از گروههای مختلف سنی در میان زنـان
و مردان پوشش داده شوند .به منظور اطمینان از روایی پژوهش ،مـتن اولیـه پرسشـنامه در اختیـار  3نفـر از پژوهشـگران
متخصص در رشته شهرسازی قرار گرفت و ارتبا سؤاالت با چارچوب نظری و متغیرهای پژوهش به کمک آنان تصحیح
گردیده و سپس مورد تائید قرار گرفت .بهمنظور سنجش پایایی ،پس از توزیع اولیه پرسشنامه در میـان  48نفـر بـهعنوان
پیشآزمون ،از تست ضریب آلفای کرونبا استفاده شد که عدد  0/88حاصل از این آزمون ،پایایی پرسشنامه را مورد تائید
قرار داد.
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جدول شماره  .2متغیرهای وابسته و مستقل و گویههای متناظر
عامل /بعد

متغیرهای غیر
محیطی (وابسته)

استقبال مردم

عملکردی

متغیر
میزان حضور
حس تعلق
رضایتمندی
اتصال و هم پیوندی

متغیرهای محیطی (مستقل)

موقعیت مبدم و مقصد
دسترسیپذیری
فعالیتهای در طول و
حاشیه مسیر
تجهیزات و امکانات
اجتماعی

ایمنی
امنیت
همهشمولی

زیستمحیطی

زمینه گرایی
آسایش اقلیمی
پاکیزگی
جزییات طراحی
کیفیتهای بصری

بصری

گویه پرسشنامه
میزان حضور در طول هفته /ماه
بازه و مدتزمان حضور در هر بار
میزان عالقهمندی به فعالیت و پیادهروی در مسیر
مناسب بودن فضا برای فعالیت بدنی و پیادهروی
میزان رضایت از حضور و فعالیت در مسیر
پیوند مناسب با شبکه حملونقل درونشهری
یکپارچگی و پیوستگی مناسب در طول مسیر
مناسب بودن موقعیت مبدم و مقصد
در دسترس بودن مسیر
وجود فعالیتهای تجاری خورد مقیاس متناسب با فضا
(اغذیهفروشیها ،کافهها و )...
مناسب بودن کمیت و کیفیت مبلمان شهری
مناسب بودن کمیت و کیفیت مبلمان و تجهیزات ورزشی
ایمنی از تردد خودرو ،تصادف و سایر حوادث غیرمترقبه
احساس امنیت در مقابل جرم و خشونت و آزار
استفاده گروههای مختلف اجتماعی از فضا (زنان ،کودکان،
سالمندان ،معلوالن و)..
استفاده مناسب از قابلیتهای طبیعی بستر طرح
میزان احساس آسایش اقلیمی در مقابل گرما ،سرما ،تابش و..
میزان پاکیزگی محیطی
استفاده از مصالح مناسب در کف
جذابیت طراحی مسیر و عناصر آن
وجود چشماندازهای مطلوب

بحث و یافتهها
در میان  380نفری که به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادهاند 53 ،درصد مرد و  47درصد زن بودهاند که نشاندهنده تعـادل
نسبی جنسیتی میان استفادهکنندگان از این فضا است .حدود  51درصد از پاسخدهندگان در بازه سنی  35-19سـال قـرار
دارند و پسازآن بازه  50 -36سال با  23درصد بیشترین میزان استفادهکنندگان از فضا را مطابق ایـن پیمـایش تشـکیل
دادهاند .بنابراین «جوانان» و پسازآن« ،میانساالن» بیشترین سهم استفاده از فضا را به خود اختصاص دادهاند .همچنـین
طبق دادههای گردآوریشده ،حدود  58درصد از استفادهکنندگان از این فضا مدرک دانشگاهی «لیسانس» و بـاالتر از آن
را دارا بودهاند.بخش قابلتوجه آمار توصیفی ،محل سکونت استفادهکنندگان از فضا است که میتواند تحلیلی در رابطـه بـا
میزان جذابیت فضا برای حضور پذیری به دست دهد .مطابق این پیمایش ،حدود  39درصد استفادهکنندگان فضـا ،سـاکن
منطقه  6شهرداری شیراز  -منطقه محل استقرار پیاده راه سالمت  -هستند و مابقی از خارج از محدوده این منطقه از این
پیاده راه استفاده مینمایند .در این میان ،ساکنان منطقه  1و منطقه  10شهرداری بهعنوان مناطق همجوار منطقـه  ،6بـه
ترتیب حدود  20درصد و  11درصد از استفادهکنندگان فضا را به خود اختصاص داده و سـاکنین سـایر منـاطق شـهر30 ،
درصد استفادهکنندگان از فضا را تشکیل میدهند .بنابراین میتوان گفت به دلیل منحصربهفرد بودن نقش ایـن پیـاده راه
یعنی سالمتمحوری در سطح شهر شیراز ،این فضا در حال حاضر در مقیاس ناحیـهای -شـهری ایفـای نقـش میکنـد.
بهمنظور سنجش تأثیرگذاری مؤلفههای محیطی بر میزان استقبال شهروندان از این فضـا 13 ،متغیـر محیطـی بـهعنوان
متغیرهای مستقل در قالب  4دسته /عامل؛ عملکردی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و بصری و  3متغیـر وابسـته تبیینکننـده
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استقبال مردم از فضا؛ «میزان حضور»« ،حس تعلق» و «رضایتمندی» در گویههای پرسشـنامه در نظـر گرفتـه شـدند.
دادههای توصیفی حاصل از متغیرهای مستقل نشان میدهد دسته /عامل بصـری و متغیـر «پـاکیزگی» بیشـترین نمـره
میانگین با رقم  4/07از  5را با نگاه توصیفی در میان میانگین نمرههای متغیرهای مستقل داراست.
قبل از انجام آزمون رگرسیون ،بهمنظور تست نرمالیتی دادهها ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شـد .طبـق ایـن
آزمون در جدول شماره  ،3باقیمانده مدلهای رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای وابسته نرمـال میباشـد زیـرا مقـدار
 Sigبیشتر از  0/05میباشد.
جدول شماره  .3آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و شپیرو-ویلک برای ارزیابی نرمالیتی دادهها
متغیرهای وابسته
حضور پذیری
حس تعلق
رضایتمندی
متغیر وابسته بر اساس میانگین سه متغیر

Statistic
0/046
0/045
0/039
0/042

df
371
371
371
371

Sig.
0/069
0/079
0/203
0/175

بهمنظور اعمال مدل رگرسیون خطی چندگانه بر رویدادهها ابتدا دسته متغیرهای مستقل با هر یک از متغیرهای وابسـته
بهطور جداگانه وارد مدل شدند .بهاینترتیب مدل یادشده سه بار با قرارگیری  13متغیر مستقل محیطی هر بار بـا یکـی از
متغیرهای سهگانه وابسته؛ «میزان حضور»« ،حس تعلق» و «رضایتمندی» اعمال گردید.
الف) تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته «میزان حضور»

در سنجش متغیرهای مؤثر بر «میزان حضور» ،سطح معنیداری متغیرهای ایمنی ،امنیت ،همهشـمولی ،جزییـات طـرح و
کیفیتهای بصری در مدل رگرسیونی خطی بررسیشده دارای ضرایب غیر صفر معنیدار هستند( .مقدار سطح معنیداری
کمتر از  0/05میباشد) .در این مدل رگرسیونی بین متغیرهای مستقل مشکل هم خطی وجود ندارد زیرا مقدار  VIFکمتر
از  5میباشد .همچنین طبق نتایج آزمون معنیداری مدل رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل با متغیر حضور پـذیری،
این رابطه خطی مورد تائید است زیرا مقدار سطح معنی این آزمون کمتـر از  0/05میباشـد .طبـق نتـایج حاصـل از ایـن
مرحله از اعمال مدل که در جدول شماره  4نیز دیده میشود ،متغیر «امنیت» با ضریب  0.269بیشترین تأثیر را بر میـزان
حضور مردم از فضای پیاده راه سالمت را داراست.
جدول شماره .4تأثیر متغیرهای مستقل محیطی بر «میزان حضور مردم» به روش رگرسیون
Collinearity Statistics
VIF

1/617
1/562
1/321
1/285
1/770
1/746
1/697
1/820
1/439
1/429

Sig.

t

Tolerance

0/618
0/640
0/757
0/778
0/565
0/573
0/589
0/550
0/659
0/700

0/003
0/947
0/868
0/477
0/368
0/144
0/002
0/000
0/000
0/337
0/751

2/945
-0/067
0/166
0/711
0/902
-1/465
3/191
-4/164
3/882
-0/962
-0/318

Standardized
Coefficients
Beta

0/004
0/010
0/041
0/051
0/097
0/209
0/269
0/260
0/057
0/019

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

0/435
0/106
0/096
0/076
0/064
0/097
0/070
0/063
0/079
/075
0/069

1/282
-0/007
0/016
0/054
0/058
-0/142
0/224
-0/263
0/307
-0/073
-0/022

مقدار ثابت
اتصال و هم پیوندی
موقعیت مبدم و مقصد
دسترسیپذیری
فعالیتهای حاشیه مسیر
تجهیزات و امکانات
ایمنی
امنیت
همهشمولی
زمینه گرایی
آسایش اقلیمی
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0/606
0/635
0/562

1/649
1/574
1/780

0/056
0/048
0/035

1/917
-1/988
2/117

0/122
0/124
0/140

0/102
0/075
0/094

0/196
-0/150
0/198

پاکیزگی
جزییات طرح
کیفیتهای بصری

ب) تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته «حس تعلق»

طبق نتایج حاصل از مدل رگرسیون بر روی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته «حس تعلق» ،بر اساس سطح معنـیداری،
متغیرهای اتصال و هم پیوندی ،ایمنی ،همهشمولی و آسایش اقلیمی در مدل رگرسیونی خطـی بررسیشـده بـرای متغیـر
وابسته حس تعلق دارای ضرایب غیر صفر مثبت معنیداری هستند .در این مدل رگرسیونی نیـز بـین متغیرهـای مسـتقل
مشکل هم خطی وجود ندارد و طبق نتایج آزمون معنیداری مدل رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل با متغیـر حـس
تعلق ،این رابطه خطی مورد تائید است .بر اساس ضرایب استانداردشده ،طبق این مرحلـه از اعمـال مـدل کـه در جـدول
شماره  5نیز دیده میشود ،متغیر «ایمنی» دارای بیشترین تأثیر بر متغیر «حس تعلق» است.
جدول شماره  .5تأثیر متغیرهای مستقل محیطی بر «حس تعلق» به کمک روش رگرسیون
Collinearity Statistics
VIF
1/617
1/562
1/321
1/285
1/770
1/746
1/697
1/820
1/439
1/429
1/649
1/574
1/780

Sig.

t

Tolerance
0/618
0/640
0/757
0/778
0/565
0/573
0/589
0/550
0/659
0/700
0/606
0/635
0/562

0/000
0/008
0/794
0/349
0/898
0/132
0/002
0/074
0/038
0/476
0/004
0/523
0/112
0/367

6/429
2/648
0/262
0/938
-0/128
-1/511
3/176
-1/793
2/087
-0/714
2/903
-0/639
1/594
0/903

Standardized
Coefficients
Beta
0/163
0/016
0/052
-0/007
-0/097
0/203
0/113
0/136
0/041
0/168
0/040
0/097
0/058

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
2/042
0/318
0/205
0/078
0/018
0/070
0/052
0/056
-0/006
0/047
-0/107
0/071
0/163
0/051
-0/083
0/046
0/121
0/058
-0/039
0/055
0/147
0/051
-0/048
0/075
0/088
0/055
0/062
0/068

مقدار ثابت
اتصال و هم پیوندی
موقعیت مبدم و مقصد
دسترسیپذیری
فعالیتهای حاشیه مسیر
تجهیزات و امکانات
ایمنی
امنیت
همهشمولی
زمینه گرایی
آسایش اقلیمی
پاکیزگی
جزییات طرح
کیفیتهای بصری

ج) تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته «رضایتمندی»

نتایج حاصل از اعمال مدل میان متغیرهای مستقل و متغیر «رضـایتمندی» نشـان میدهـد؛ متغیرهـای اتصـال و هـم
پیوندی ،ایمنی ،آسایش اقلیمی ،جزییات طرح و کیفیت بصری برای متغیر وابسـته «رضـایتمندی» دارای ضـرایب غیـر
صفر مثبت معنیداری هستند( .مقدار سطح معنیداری کمتر از  0/05میباشد) .در این مـدل رگرسـیونی بـین متغیرهـای
مستقل مشکل هم خطی وجود ندارد زیرا مقدار  VIFکمتر از  5میباشد .طبق نتایج آزمون معنـیداری مـدل رگرسـیون
خطی بین متغیرهای مستقل با متغیر رضایتمندی ،این رابطه خطی مورد تائید است .طبق نتایج حاصـل از ایـن مرحلـه،
متغیر «کیفیتهای بصری» بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی استفادهکنندگان از فضا داشته است.
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جدول شماره  .6تأثیر متغیرهای مستقل محیطی بر «رضایتمندی» به روش رگرسیون
Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF

1/617
1/562
1/321
1/285
1/770
1/746
1/697
1/820
1/439
1/429
1/649
1/574
1/780

0/618
0/640
0/757
0/778
0/565
0/573
0/589
0/550
0/659
0/700
0/606
0/635
0/562

Sig.

t

0/364
0/000
0/342
0/995
0/877
0/444
0/002
0/280
0/070
0/174
0/000
0/686
0/024
0/000

0/908
5/176
0/951
-0/006
-0/155
0/766
3/167
1/083
1/817
-1/364
3/594
-0/405
2/263
6/100

Standardized
Coefficients
Beta

0/239
0/043
0/000
-0/006
0/037
0/152
0/051
0/089
-0/059
0/156
-0/019
0/103
0/296

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

0/218
0/053
0/048
0/038
0/032
0/048
0/035
0/032
0/040
0/038
0/035
0/051
0/038
0/047

0/198
0/275
0/046
0/000
-0/005
0/037
0/111
0/034
0/072
-0/052
0/125
-0/021
0/085
0/286

اتصال و هم پیوندی
موقعیت مبدم و مقصد
دسترسیپذیری
فعالیتهای حاشیه مسیر
تجهیزات و امکانات
ایمنی
امنیت
همهشمولی
زمینه گرایی
آسایش اقلیمی
پاکیزگی
جزییات طرح
کیفیتهای بصری

د) تأثیر متغیرهای مستقل بر میانگین سه متغیر وابسته تحت عامل «استقبال مردم از فضا»

بهمنظور درک صحیح تر اثرگذاری متغیرهای مستقل ،در مرحله چهارم اعمال مدل ،تأثیر متغیرهای مستقل بر میانگین سه
متغیر وابسته تحت عامل «استقبال مردم از فضا» مورد آزمون و بررسی قرار گرفت .طبق نتـایج ایـن مرحلـه ،بـر اسـاس
سطح معنیداری ،متغیرهای؛ اتصال و هم پیوندی ،ایمنی ،امنیت ،همهشمولی ،آسایش اقلیمـی ،کیفیـت بصـری در مـدل
رگرسیونی خطی بررسیشده دارای ضرایب غیر صفر مثبت معنیداری هستند .در این مدل رگرسیونی نیز بین متغیرهـای
مستقل مشکل هم خطی وجود ندارد .همچنین ،طبق نتایج آزمون معنیداری مدل رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل
با متغیر وابسته ،این رابطه خطی مورد تائید اسـت .طبـق جـدول شـماره  8حاصـل از ایـن روش ،متغیرهـای «ایمنـی»،
«همهشمولی» و «کیفیتهای بصری» بیشترین تأثیر را بر استقبال مردم از پیاده راه سالمت داشتهاند .آزمون معناداری و
شاخصهای برازندگی این مدل در جداول شماره  9و  10آورده شده است.
جدول شماره  .7تأثیر متغیرهای مستقل محیطی بر میانگین سه متغیر وابسته تحت عامل «استقبال مردم»
Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF

1/617
1/562
1/321
1/285
1/770
1/746
1/697
1/820
1/439
1/429
1/649

0/618
0/640
0/757
0/778
0/565
0/673
0/689
0/550
0/695
0/700
0/606

Sig.

t

0/000
0/004
0/588
0/365
0/635
0/156
0/000
0/001
0/000
0/159
0/020
0/417

5/267
2/900
0/542
0/907
0/476
-1/422
4/617
-3/210
4/110
-1/410
2/343
0/813

Standardized
Coefficients
Beta

0/158
0/029
0/045
0/023
0/081
0/262
0/179
0/238
0/073
0/120
0/045

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

0/223
0/054
0/049
0/039
0/033
0/050
0/036
0/032
0/041
0/039
0/036
0/052

1/174
0/158
0/027
0/035
0/016
-0/070
0/166
-0/104
0/167
-0/054
0/083
0/043

مقدار ثابت
اتصال و هم پیوندی
موقعیت مبدم و مقصد
دسترسیپذیری
فعالیتهای در حاشیه مسیر
تجهیزات و امکانات
ایمنی
امنیت
همهشمولی
زمینه گرایی
آسایش اقلیمی
پاکیزگی
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1/574
1/780

0/635
0/562

0/842
0/000

0/200
3/794

0/039
0/048

0/011
0/217

جزییات طرح
کیفیتهای بصری

0/008
0/182

جدول شماره  .8آزمون معنیداری مدل رگرسیونی میانگین متغیرهای وابسته با متغیرهای مستقل
Sig.
0/000

F
15/242

Mean Square
4/545

df
13

Sum of Squares
59/079

0/298

346

103/165

Residual

359

162/244

Total

Regression

جدول شماره .9شاخصهای برازندگی مدل رگرسیونی متغیر وابسته با متغیرهای مستقل
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of
Durbin-Watson
Square
the Estimate
0/364
0/340
0/54605
1/869
a0/603

طبق یافتههای حاصل از رگرسیون خطی چندگانه ،همانگونه کـه در جـدول شـماره  11نیـز دیـده میشـود ،متغیرهـای
«ایمنی»« ،همهشمولی» و «کیفیتهای بصری» به ترتیب ،بیشترین تأثیر را بر استقبال مردم از پیاده راه سالمت شـیراز
داشته است .در مرور پژوهشهای پیشین نیز ،ایمنی یکی از شاخصهای مهم فضاهای شـهری سـالمتمحور بـه شـمار
آمده بود .به طور خاص ،در مورد پیاده راه سالمت شیراز ،در بخش ابتدایی مسیر (از سمت شاهد) ،مسئله تداخل حرکت
سواره و پیاده و عبور خ ودرو ،ایمنی محدوده را به مخاطره انداخته و نیز عدم تعبیه موانع مناسب ایمنی در حدفاصل مسـیر
و گذر قطار شهری در برخی از قسمتهای مسیر ،میتواند دلیل در اولویت قرار گرفتن ایمنی بهعنوان مؤثرترین عامل در
استقبال مردم از این فضای شهری بهحساب آید .ایمنی همچنین مؤثرترین متغیر بر ارتقاء «حس تعلق» و عـاملی بسـیار
تأثیرگذار بر «میزان حضور» و «رضایتمندی» مردم طبق تحلیل رگرسیونی این پژوهش شناختهشده است.
«همهشمولی» نیز با مفهوم تنوع گروههای استفادهکننده از این دسته فضاها در پژوهشهای پیشین موردتوجه قرارگرفتـه
بود .تأمین دسترسی و امکان استفاده گروههای مختلف سنی و جنسـی بـا تواناییهـای مختلـف حرکتـی در تـأمین ایـن
شاخص با رویکرد محیطی بسیار حائز اهمیت است .تأمین استفاده دوچر  ،اسکیت ،گالسکه کودکـان ویلچـر معلـوالن در
این موضوع ،در بسیاری از دستورالعملهای طراحی مسیرهای پیاده محور مورد تأکید قرارگرفته است ( Grimwade et

« .)al,2009همهشمولی» دومین عامل مؤثر بر «میزان حضور مردم» و چهارمین متغیر مهم در تأثیرگـذاری بـر «حـس
تعلق» مردم به فضای پیاده راه سالمت نیز شناختهشده است .در پیاده راه سالمت شیراز ،توجه به تأمین امنیـت بـهمنظور
حضور حداکثری بانوان در ساعات مختلف شبانهروز ،بسترسازی مناسب فضا و سطوح کف ،بهمنظور حضور معلوالن و نیز
طراحی پاتوقهای مک مناسب سالمندان میتواند ظرفیت همهشمولی فضا را ارتقاء دهد.
توجه به «کیفیتهای بصری و زیبا شناسانه» نیز از دیگر عوامل مؤثر بـر اسـتقبال مـردم از فضـا اسـت کـه در تحلیـل
رگرسیون در زمره مهمترین شاخصها قرارگرفته است .در پژوهشهای پیشین محی خوشایند اطراف محـل پیـادهروی،
جذابیت محی محلی ،منظره لذتبخش ،وجود تپهماهور و محی زنده و طبیعی ،از شـاخصهای زیباشـناختی مـرتب بـا
فعالیت بدنی شناختهشده است ( .)Humple et al,2004مطالعه دیگری در استرالیا« ،ویژگیهای زیبا شناسانه محیطی
(دلپذیری و مطلوبیت محی  ،ویژگیهای طبیعی و »)..را بهشدت برافزایش میل به پیادهروی از سوی مردم مـؤثر میدانـد
( .)Ball et al,2001طبق مدل رگرسیونی در این پژوهش« ،کیفیتهای بصری» مـؤثرترین متغیـر در ایجـاد احسـاس
«رضایتمندی» از فضا نیز هست و تأثیر قابلتوجهی بر «میزان حضور» مردم در فضا دارد.
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جدول شماره  .10رتبهبندی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته
اســـــتقبال مـــــردم
(میانگین سه متغیر)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12

رضــایت
مندی
4
6
1
8
2
3
10
7
11
9
12
5

حــس
تعلق
1
4
7
5
3
2
6
9
8
10
11
12
6

میزان
حضور
3
2
4
1
13
11
7
8
10
6
12
9
5

ایمنی
همهشمولی
کیفیتهای بصری
امنیت
اتصال و هم پیوندی
آسایش اقلیمی
تجهیزات و امکانات
زمینه گرایی
دسترسیپذیری
پاکیزگی
موقعیت مبدم و مقصد
فعالیتهای حاشیه مسیر
جزییات طرح

طبق تحلیل رگرسیون« ،امنیت» فضا نیز بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر استقبال مـردم و بهخصـوص بـر
«میزان حضور» مردم در این فضاها شناختهشده است .بدیهی به نظر میرسد که احساس امنیت ،پیششـر و مهمتـرین
الزمه حضور و فعالیت در فضا از سوی استفادهکنندگان به شمار آید .همانگونه که در این پـژوهش نیـز بـهعنوان اولـین
متغیر تأثیرگذار بر میزان حضور مردم شناختهشده است .این موضوع در اکثر پژوهشهای مرتب در این حـوزه موردتوجـه
قرارگرفته و در بیش از ده منبع از منابع موردبررسی در این پژوهش ،بهعنوان یکی از شاخصهای محیطی مهم مـؤثر بـر
حضور و فعالیت مردم در پیاده راههای سالمتمحور به شمار آمده است (جدول شماره « .)2اتصال و هـم پیونـدی» فضـا
نیز مهمترین متغیر مؤثر بر ایجاد و ارتقاء «حس تعلق» به فضا در پیاده راه سالمت شـیراز شناختهشـده اسـت و دومـین
عامل مؤثر بر «احساس رضایت» مردم از فضاست و طبق مدل رگرسیونی درمجموع پنجمین عامل مـؤثر بـر «اسـتقبال
مردم» از این فضا محسوب میشود .در راهنمای طراحی پورتلند و نیز در پژوهش رینولدز و همکاران ( ،)2007این متغیـر
بهعنوان متغیر کلیدی در طراحی مسیرهای سالمتمحور شهری شناختهشده بـود .تحقـق ایـن کیفیـت هـم در جزییـات
طراحی و اجرایی مسیر درون پیاده راه و هم در پیوند مناسب آن با شبکه حملونقل شهری بایستی موردتوجه قرار گیرد.
نتیجهگیری
این پژوهش باهدف بررسی شاخصهای محیطی مؤثر بر استقبال مردم از «پیاده راههای سالمتمحور شـهری» تـدوین
گردید .نوظهور بودن این فضاها در کشور ما از سویی و لزوم افزایش سطح فعالیت بـدنی در فضـاهای شـهری بـهمنظور
ارتقاء سالمت عمومی جامعه ،اهمیت پرداختن به این موضوع را روشن میسازد .در این راستا ضمن بررسـی بـیش از 30
مقاله و منبع علمی معتبر در این موضوع ،مهمترین شاخصهای تأثیرگذار بر ارتقاء کیفی این دسته فضاها و نیـز افـزایش
میل شهروندان به پیادهروی موردبررسی و تحلیل قرار گرفت .در راستای پاسخ به سؤال اول پـژوهش کـه؛ شـاخصهای
محیطی مؤثر بر استقبال مردم از پیاده راههای سالمتمحور شهری کدام است؟  13شاخص محیطی به کمـک مطالعـات
کتابخانهای و پس از تحلیل و تلخیص ،استخراج گردیدند که طبق پژوهشهای پیشین بر استقبال مردم از پیاده راههـای
سالمتمحور شـهری مـؤثر هسـتند .شـاخصهای استخراجشـده بـه کمـک تحلیـل کیفـی در  4دسـته «عملکـردی»،
«اجتماعی»« ،زیستمحیطی» و «بصری» تدوین و چارچوب نظری پژوهش را تشکیل دادند .سؤال دوم پژوهش ناظر به
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میزان تأثیرگـذاری هـر یـک از شـاخصها و بـهنوعی اولویتبنـدی آنهـا بـهمنظور کاربسـت در تـدوین راهبردهـای و
سیاستهای اجرایی بود .بهمنظور پاسخ به این پرسش ،از «پیمایش کمّـی» بـه کمـک پرسشـنامه در «نمونـه مـوردی»
استفاده شد و از «تحلیل رگرسیون خطی چندگانـه» بـهمنظور تحلیـل دادههـای حاصـل از  380پرسشـنامه تکمیلشـده
استفاده شد .یافتههای حاصل از این تحلیل نشان داد؛ ایمنی ،همهشمولی ،کیفیتهای بصـری ،اتصـال و هـم پیونـدی و
امنیت ،مهمترین شاخصهای تأثیرگذار بر استقبال مردم از پیاده راه سالمت شیراز بهعنوان نمونه موردی است.
پژوهش در انتها مبتنی بر تحلیل دادهها و اولویتبندی اثرگذاری شاخصها ،راهبردهای زیر را بهمنظور ارتقاء سطح کیفی
پیاده راههای سالمتمحور شهری پیشنهاد مینماید؛
 ارتقاء ایمنی فضاهای شهری سالمتمحور به کمک ممانعت کامل از ورود خودروها و تفکیک کامل فضای پیاده از
سواره.
 توجه به طراحی همهشمول بهخصوص در انتخاب و اسـتقرار «مبلمـان و تجهیـزات» و نیـز کفسـازی متصـل بـا
بهمنظور تمهید فضا برای حضور همه گروههای اجتماعی بهخصوص معلوالن ،سالمندان و زنان.
 ارتقاء جذابیتهای بصری مسیر به کمک پوشش گیاهی ،کفسازی مناسب ،جداره سازی ،هنـر محیطـی و عناصـر
مستقر در فضا.
 لزوم اتصال و هم پیوندی مسیرهای سالمتمحور با شبکه حملونقل عمومی در سطح شهر.
 ارتقاء امنیت فضا به کمک بهبود نورپردازی ،استقرار فعالیتهای متناسب شبانه و جدارههای رؤیـت پـذیر در طـول
مسیر.
 تأمین آسایش اقلیمی در طول مسیر به کمک درختان سایهانداز ،عناصر رواق مانند و سازههای غشایی.
توجه به این راهبردها و تدوین راهکارهای عملیاتی بر اساس آن در برنامهریزی و طراحی ایـن پیـاده راههـا میتوانـد بـر
ارتقاء سطح سالمت عمومی جامعه به کمک افزایش فعالیت بدنی تأثیرگذار باشد .به نظـر میرسـد در پژوهشهـای آتـی
بتوان ضمن بررسی نمونههای موردی بیشتر از فضاهای سالمتمحور داخلی ،به بررسی دقیقتر رواب درونـی متغیرهـا و
نیز سنجش دقیقتر نظرات مردم در باب عوامل مؤثر بر استقبال آنان از این دسته فضاها پرداخت.
منابع
 )1بحرینی ،حسین و خسروی ،حسین ( )1389معیارهای کالبدی-فضایـی مؤثر بر میزان پیادهروی ،سالمت و آمادگی جسـمانی
(نمونه موردی :شهر جدید هشتگرد) ،نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی ،دوره ،2شماره  ،43صص.5-16.
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اماکن ورزشی شهری ،فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش ،دوره ،3شماره  ،1صص.15-34.

141

...بررسی تأثیر مؤلفههای محیطی بر استقبال شهروندان از پیاده راههای

) بررسی رابطه حس دلبستگی به مکان و پیادهروی بـهمنظور بهبـود1396(  مریم؛ نیکو زیبایی، مسعود؛ محمدی،) علیمردانی8
 شـماره،10 دوره، نشریه معماری و شهرسـازی آرمانشـهر،) محله مطهری شهر مشهد:سطح سالمت در محله (نمونه موردی
.193-204. صص،21
9) Ball, K. & Bauman, A. & Leslie, E. Owen, N. )2001) Perceived environmental
aesthetics and convenience, and company are associated with walking for exercise
among Australian adults, Prev Med,Vol.33, pp.434–40.
10) Boer, R. & Zheng, Y. & Overton, A. & Ridgeway, GK. & Cohen, DA. (2007)
Neighborhood design and walking trips in ten U.S. metropolitan areas, Am J Prev
Med,Vol.32, pp.298 –304.
11) Carvalho Vieira, M. & Sperandei, S. & Reis, A. & da Silva, C. & Gonçalves, T.
(2013) An analysis of the suitability of public spaces to physical activity practice in
Rio de Janeiro Brazil, Preventive Medicine, Vol.57, pp.198–200.
12) Chiesura, Anna. (2004) The role of urban parks for the sustainable city, Landscape
and urban planning, Vol.68, pp.129-138.
13) de Vries, S. & Verheij, R. A. & Groenewegen, P. P. & Spreeuwenberg, P. (2003)
Natural Environments—Healthy Environments? An Exploratory Analysis of the
Relationship between Greenspace and Health, Environment and Planning, Vol.35,
No.10, pp.1717-1731.
14) Grimwade, Robin. & Horner, Brett. & Everhart, Gregg S. (2009) Trails Design
Guidelines for Portland Park System, Online Version Downloaded at
www.portlandparks.org. OLLIN
15) Handy SL, Boarnet. & MG, Ewing R. & Killingsworth, RE. (2002) How the built
environment affects physical activity: views from urban planning, Am J Prev Med,
Vol.23, pp.64 –73.
16) Hoehner, C. & Brennan, L. & Brownson, R. & Handy, S. & Killingsworth, R.
(2003) Opportunities for Integrating Public Health and Urban Planning Approaches
to Promote Active Community Environments, American Journal of Health
Promotion, Vol.18, No.1, pp.14-20.
17) https://ensia.com/articles/urban-trail
18) https://www.austintexas.gov/
19) Humpel N, Owen. & N, Leslie E. (2002) Environmental factors associated with
adults’ participation in physical activity. A review, Am J Prev Med, Vol. 22, pp.188
–99.
20) Humpel, N. & N. Owen & D. Iverson & E. Leslie & A. Bauman. (2004) Perceived
Environment Attributes, Residential Location, and Walking for Particular Purposes,
Am J Prev Med, Vol 26, No.2, pp.119-125.
21) Kirtland, K.A. & Porter, D.E. & Addy, C.L. & Neet, M.J. & Williams, J.E. &
Sharpe, P.A. & Neff, L.J. & Kimsey, C.D. & Ainsworth, B.E (2003) Environmental
Measures of Physical Activity: Perception versus Reality, American Journal of
Preventive Medicine, Vol.24, No.4, pp.323-331.
22) Krizek, KJ. & Johnson, PJ. (2006) The effect of neighborhood trails and retail on
cycling and walking in an urban environment, J Am Plann Assoc, Vol.72, pp.33–
42
23) Krizek, KJ. (2003) Residential relocation and changes in urban travel: does

1398  پاییز،3  شمارۀ،2  دورۀ،فصلنامه شهر پایدار

142

neighborhood-scale urban form matter?, J Am Plann Assoc, Vol.69, pp.265–81.
24) Lennon, M. & Dauglas, O. & Scott, Mark. (2017) Urban green space for health and
well-being: developing an ‘affordances’ framework for planning and design, Journal
of Urban Design, Vol.22, No.7, pp.778-795.
25) Lüder, Bach. (1993) Sports without Facilities: The Use of Urban Spaces by
Informal Sports, International Review for the Sociology of Sport, Vol.28, No.2,
pp.281-296
26) Ord, Katherine. & Richard, Mitchell. & Jamie, Pearce. (2013) Is Level of
Neighbourhood Green Space Associated with Physical Activity in Green Space?,
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol.10. No.1,
pp.1–8.
27) OTF (Ontario Trillium Foundation) (2006) Ontario’s Best Trails; Guidelines and
Best Practices for the Design, Construction and Maintenance of Sustainable Trails
for All Ontarians.
28) Owen, N & Humple, N. & Leslie, E. & Bauman, A. (2004) Understanding
Environmental Influences on Walking Review and Research Agenda, American
Journal of Preventive Medicine, Vol.27, No.1, pp.67-76.
29) Pikora, T. & Bull, F. & Jamrozik, K. (2002) Developing a reliable audit instrument
to measure the physical environment for physical activity, Am J Prev Med, Vol.23,
pp.187–194.
30) Renalds, A. & Smith, T. H. & Hale, P. J. (2010) A Systematic Review of Built
Environment and Health, Family and Community Health, Vol.33, No.1, pp.68–78.
31) Reynolds, K. & Wolch, J. & Byrne, J. & Chou, Feng, G. & Weaver, S. & Jerrett, M.
(2007) Trail Characteristics as Correlates of Urban Trail Use, American Journal of
Health Promotion, Vol.21, No.4, pp.335-345.
32) Sallis, JF. & Johnson, MF. &Calfas, KJ. & Caparosa, S. & Nichols, JF. (1997)
Assessing perceived physical environmental variables that may influence physical
activity, Res Q Exerc Sport, Vol.68, pp.345–51.

