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محمد صدیق ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
صدیقه لطفی1ـ استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
مصطفی قدمی  -دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
تاریخ دریافت1397/01/19 :

تاریخ پذیرش1397/04/18 :

چکیده
علیرغم اینکه افزایش فعالیت بدنی در میان مردم تبدیل به یکی از اولویتهـای بهداشـت عمـومی شـده اسـت،
میزان فعالیت بدنی افراد پایین و ناکافی است .در این میان پیادهروی رایجترین و قابلدسـترسترین نـوع فعالیـت
بدنی است که تقریباً تمامی گروههای سنی بدون پرداخت هزینه میتواننـد از آن بهرهمنـد گردنـد .ایـن پـژوهش
باهدف اصلی ،بررسی اثرات محیط انسانساخت در میزان پیادهروی افراد در منطقه  7تهران انجـام گردیـد .روش
تحقیق توصیفی و تحلیلی است .جمعآوری اطاعات به دو صورت اسنادی و میدانی انجام گرفت .جامعه آماری این
تحقیق شامل افراد باالی  15سال منطقه  7تهران و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  384نفر به دست آمـد.
واحد تحلیل فرد و سطح تحلیل محله میباشد .فرایند کار در دو مرحله کلـی انجـام گرفـت :در مرحلـه اول ابتـدا
محالت منطقه  7تهران بر اساس شاخص پیاده مداری ،در سه سطح محالت باقابلیت پیاده مـداری بـاال ،قابلیـت
پیاده مداری متوسط و قابلیت پیاده مداری پایین طبقهبندی گردید .سپس در مرحله بعد میزان پیـادهروی افـراد در
داخل محدوده محله خود از طریق پرسشنامه و خود اظهاری پاسخگویان به دست آمد .نتایج حاصل نشان داد کـه
تفاوت معناداری بین میزان پیادهروی ساکنان محالت باقابلیت پیاده مداری متفاوت وجود دارد .به این صورت کـه
افراد ساکن در محالت باقابلیت پیاده مداری باال در محـدوده محلـه خـود ،بیشـتر اقـدام بـه پیـادهروی میکننـد.
همچنین نتایج حاکی از این است که بین تراکم مسکونی و پیوستگی خیابانی با پیادهروی ارتباط معنادار وجود دارد
ولی ارتباطی بین اختالط کاربری و میزان پیادهروی افراد وجود ندارد.
واژگان کلیدی :محیط انسانساخت ،پیادهروی ،پیاده مداری ،محالت مسکونی ،منطقه  7شهر تهران.

 این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد صدیق در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمای نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران میباشد.
Email: s.lotfi@umz.ac.ir
 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
سبک زندگی ساکن و غیرفعال در بین سهم بزرگی از جمعیت جهان رواج پیـداکرده اسـت .آمارهـای مختلفـی از میـزان
بیتحرکی مردم در کشورهای مختلف وجود دارد .نزدیک به نیمی از جمعیت ایاالتمتحده زنـدگی بیتحرکـی دارنـد .در
استرالیا فقط حدود  43درصد بزرگساالن بین سالهای  2011و  2012بهصورت مؤثر تحرک داشتهاند ( Wang et al,

 .)2016:1این وضعیت مختص کشورهای توسعهیافته نبـوده و در حـال گسـترش بـه کشـورهای درحالتوسـعه اسـت.
متوسط فعالیت بدنی در میان جمعیت بزرگسال چین از سال  1991تا  2006بیش از  30درصد کاهشیافته اسـت ( Ng

 .)et al, 2009:1305حدود  43درصد مردان و  46درصد زنان بزرگسال در افریقای جنوبی به فاصله سـالهای 2002
و  2003بیتحرک بودهاند ( .)Guthold et al,2008:488اپیدمی زنـدگی بیتحـرک بهصـورت اتفـاقی بـرای جوامـع
حاصل نشده ( .)Frumkin et al,2004:6بلکه نتیجه برنامهریزی علوم مختلف میباشد .تفکرات مدرنیستی معماران و
شهر سازان مبنی بر جدایی عملکردی کاربریها (پژوهان و همکاران )24 :1392،عمالً فاصله محل کار ،زندگی و تفـریح
مردم را افزایش داد و مردم را بهنوعی مجبور به استفاده از ماشین کرد .حـل ایـن معضـل همـهگیر نیازمنـد راهبردهـای
کلینگر است چراکه سیاستهای فرد مدار در افزایش فعالیت بـدنی افـراد مـؤثر نبـوده اسـت (.)Sugiyama,2009:5
چنین راهبردهایی باید دو ویژگی اساسی داشته باشند اول اینکه نوعی از فعالیت بدنی که برای همگان امکانپـذیر باشـد،
دوم عاملی که فعالیت بدنی موردنظر را در اختیار همگان قرار دهد .در بین انواع فعالیت بدنی پیـادهروی در دسـترسترین
نوع فعالیت بدنی است که تقریباً تمامی گروههای سنی میتوانند بدون پرداخت هزینه از آن بهرهمنـد گردنـد ( & sung

 .)lee,2015:318پیادهروی بهعنوان یک رفتار معلول عوامل مختلف فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی است .در ایـن
میان محیط به دلیل اینکه کلیت جامعه را در بر میگیرد از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت .بنـابراین شناسـایی عوامـل
محیطی مؤثر در پیادهروی افراد و بهکارگیری آن در طراحی محالت مسکونی میتواند منجر به افزایش فعالیت بدنی افراد
گردیده و نهایتاً منجر به ارتقای سالمت عمومی جامعه گردد .باوجوداینکه مطالعات گستردهای در ارتباط با نقـش عوامـل
محیط مصنوع در فعالیت بدنی بهخصوص در کشورهای توسعهیافته انجامگرفته است همچنـان حجـم ایـن مطالعـات در
ایران بسیار اندک میباشد .در زیر به تعداد ای از این مطالعات اشاره میشود:
تروپد1و همکاران ( )2003در پژوهشی نشان دادند که عوامل محیطی محلهای با فعالیـت بـدنی کـاری در ارتبـاط بـوده و
درحالیکه ارتباطی با پیادهروی تفریحی ندارد .بروددیج2و همکاران ( )2005نشـان دادنـد کـه تـراکم مسـکونی و ترکیـب
کاربریها در میزان پیادهروی افراد مؤثر میباشد .فروت3و همکاران ( ،)2007در پژوهشی نشان دادند که تراکم مسـکونی
با نوع پیادهروی (تفریحی و کاری) مرتبط میباشد درحالیکه ارتباطی بین تراکم مسکونی و میزان کل فعالیت بدنی افـراد
وجود ندارد .دانیل و همکاران ( )2009در لسآنجلس و نیویورک نشان دادند وجود مراکـز خردهفروشـی بـا انـواع فعالیـت
پیادهروی مرتبط میباشد .سو 4و همکاران ( )2014در شهر هانگزو چین نشان دادند که افزایش تراکم مسکونی اثـر منفـی
در پیادهروی تفریحی دارد .وانگ5و ون6نشان دادند در بین عوامـل محیطـی ،پیوسـتگی خیابـانی و تـراکم مسـکونی بـه
ترتیب بیشترین ارتباط را با پیادهروی دارد .لیائو7و همکاران ( )2018در دو شهر ژاپن در سال  2011و  2013نشـان دادنـد
که تراکم جمعیتی باال و پیوستگی مناسب معابر با افزایش زمان پیادهروی برای آمدوشد و پیـادهروی بـهمنظور ورزش در
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ارتباط میباشد .یافتههای لطفی و کوهساری ( )2011نشان میدهد که افراد ساکن در محالت پیاده مدار بیشتر از ساکنان
محالت با پیاده مداری پایین اقدام به پیادهروی میکنند .نیک پور و همکاران ( )1396با بسط مدل فرانـک شـاخصهای
جدیدی را برای ارزیابی پیاده مداری محالت به کار گرفتند .معینی ( )1392در کتاب شهرهای پیاده مـدار عوامـل محـیط
مصنوع مؤثر در پیادهروی را تبیین کرده است .عباسی و حاجی پور ( )1393در پژوهشی نشان دادند خانوارهای سـاکن در
محالت نزدیک به مرکز شهر ،تراکم باال و اختالط کاربری باال بیشتر پیادهروی میکنند.
مبانی نظری
محیط انسانساخت و پیاده مداری

اصطالح محیط انسانساخت بهتمامی عناصر و ساختارهای ایجادشده توسط انسان اطالق میگردد که زندگی ،کار ،تفریح
در آن اتفاق میافتد .)Frank et al,2003:30( .محیط انسانساخت (مصنوع) به محیط فیزیکیای اشاره دارد که در آن
زندگی ،کار و اجتماعی شدن صورت میگیرد و دربرگیرنده مفـاهیم کـاربری زمـین ،طراحـی سـاختمانها ،حملونقـل و
برنامهریزی اجتماعات محلی است ( .)Felder,2011:23پیادهروی و پیاده مداری اصطالحاتی هستند که هم در مباح
شهرسازی و هم در مباح سالمت عمومی اهمیت روبه فزایندهای دارند ،ولی باید توجه داشت ایـن دو معنـای یکسـانی
ندارند پیادهروی به شیوهای از فعالیت فیزیکی اشاره دارد این در حالی است که پیاده مـداری محـیط کالبـدی را توصـیف
میکند که پیادهروی در آن اتفاق میافتد و در مطالعات مربوط به پیاده مداری بهعنوان بخشی از محیط مصـنوع در نظـر
گرفته میشود .سنجش پیاده مداری بهعنوان روشی برای ارزیابی محیط مصنوع ،شاید دلیل دشواری تعریف قابلیت پیاده
مداری است که فضا تا چه حد در تطبیق با فرد پیاده میباشـد ،ایـن اسـت کـه هنـوز محیطهـای پیـاده مـدار در حرفـه
شهرسازی مرسوم نشده است (رضازاده و اسکویی  .)322 :1392در بین عوامل محیط مصنوع مؤثر در پیـاده مـداری سـه
عامل پیوستگی شبکه معابر ،اختالط کاربریها و تراکم مسکونی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد ( Wang & wen,
 .)2017:10پیوستگی شبکه معابر به چگونگی ارتباط مقاصـد از طریـق حملونقـل مربـوط میگـردد .شـبکه معـابر بـا
پیوستگی باال ارتباط خیابانی زیادی را بین مبدأ و مقصد سفر ایجاد میکند .پیوسـتگی خیابـانی میتوانـد بـهعنوان تعـداد
تقاطعها ی خیابانی در یک محله یا ناحیه در نظر گرفته شود .بیشترین پیوستگی معابر در الگوی شطرنجی خیابانها وجود
دارد (( .)Frumkin et al,2004:10شکل .)1

شکل شماره .1قسمت پایین شکل یک محله سنتی با الگوی پیوستگی باالی شبکه معابر و قسـمت بـاالی شـکل یـک محلـه بـا
پیوستگی ضعیف شبکه معابر را نشان میدهد .منبع .)frumkin et al,2004:8( :

کاربریهای ترکیبی فضای دوستانه و اجتماعی را به ارمغـان مـیآورد (نیـک پـور و همکـاران .)113 :1396 ،بـهطورکلی
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کاربریهای ترکیبی به سه دسته مشتمل بر ساختمانهای عمودی ترکیبی ،ساختمانهای افقی ترکیبی و مناطق ترکیبـی
دوستدار پیادهروی طبقهبندی میگردند (مشکینی و همکاران.)220 :1392 ،

شکل شماره .2کاربری ترکیبی عمودی و افقی .منبع( :پورمحمدی و همکاران)37: 1394،

میزان تراکم یک مکان به تعداد جمعیت و خانوارها یا اشتغال برحسب یک واحد مشخص مانند ایکر ،کیلومترمربع یا مایل
مشخص میشود .ارتباط بین تراکم و رفتار سفر موضوع مطالعات زیادی در رشـتههای برنامـهریزی شـهری و منطقـهای
بوده است .تراکمهای باال در مقایسه با تراکمهای پایین بـا سـفرهای کوتـاه ،تعـداد سـفرهای بیشـتر از خانـه ،افـزایش
شیوههای سفر و کاهش مالکیت خودرو همراه میباشد .مطالعات نشان دادهاند که تراکمهای باال با میزان پیادهرویهـای
بیشتر در ارتباط میباشد.)Frumnkin et al,2004:102( .
پیادهروی و مزایای سالمتی آن

درک ارتباط عوامل محیطی و فعالیت بدنی نیازمند فهم مقوله فعالیت بدنی هست .عموماً فعالیت بدنی بر اساس هدف بـه
دو نوع کاری و تفریحی تقسیمبندی میشود .پیادهروی تفریحی نیازمنـد سـطح بـاالیی از انگیـزه میباشـد بهطوریکـه
افرادی که یک برنامه ورزشی را شروع میکنند اغلب در آن پایدار نیستند .هدف اولیه پیادهروی کـاری رسـیدن بـه یـک
مقصد خاص است و فعالیت بدنی بهصورت ناخواسته در آن شکل میگیرد با توجه به اینکه فعالیـت بـدنی کـاری بـرای
اهداف دیگر عامل ثانویه میباشد ممکن است بهآسانی در برنامه روزانه قرارگرفته و در طـول زمـان ادامـه یابـد .محـیط
مصنوع هردوی فعالیت بدنی تفریحی و کاری را تحت تأثیر قـرار میدهـد) .)Frumnkin,2004:103اهمیـت ارتقـای
فعالیت بدنی زمانی مشخص میشود که برآوردها در سطح جهان نشان میدهد کـه  16-10درصـد سـرطانهای سـینه،
روده و دیابت و  22درصد از اختالالت قلبی مربوط به بیتحرکی میباشد ( .)WHO,2002ماهیـت پیـادهروی فراتـر از
وسیلهای برای آمدوشد است چراکه آن اثرات مختلف روانشناختی و اجتماعی مانند تعامالت اجتماعی ،سالمتی ،نشـاط و
شادابی دارد ( .)Sung & Lee,2015:318پیادهروی خطرات ناشی از بیماریهای قلبی ،اضافهوزن ،فشارخون ،دیابـت،
اضطراب و افسردگی ،سرطان و پوکی استخوان را کاهش میدهد ( .)Azmi & puziah,2015:558تحقیقـات نشـان
داده است که ارتباط مستقیمی بین بعضی از بیماریها مانند چاقی و پیادهروی وجود دارد .در امریکا هر کیلومتر پیادهروی
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بیشتر  5درصد احتمال ابتال به چاقی را کاهش میدهد .در هند احتمال چاقی افرادی که به محل کارشـان پیـادهروی یـا
دوچرخهسواری میکنند 50،درصد کمتر از افرادی است که از خودرو استفاده میکنند (.)Barton et al,2015:4

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی -تحلیلی اسـت .ازنظـر روششناسـی جـزو تحقیقـات
اسنادی و پیمایشی میباشد .از روش اسنادی برای مطالعه تئوریها و دیـدگاهها بهـره گرفتـه شـد و از پرسشـنامه بـرای
مطالعه ویژگیهای فردی -اجتماعی و رفتار پیادهروی افراد استفاده گردیـد .سـؤاالت پرسشـنامه از پرسشـنامه اسـتاندارد
بینالمللی فعالیت بدنی 1استخراج گردید .جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان بـاالی  15سـال سـاکن در منطقـه 7
تهران میباشد .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  384مورد به دست آمد و بر اساس سهم جمعیتی ،نمونهها بهصورت
تصادفی در محالت انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید .فرایند کار در دو مرحله کلی انجام گرفت :در مرحلـه اول محـالت
 14گانه منطقه  7بر اساس شاخص پیاده مداری ( مدل فرانک) در سه سطح محالت با پیاده مداری باال ،محالت با پیـاده
مداری متوسط و محالت با پیاده مداری پایین طبقهبندی گردیدند .طبقهبندی محالت بر اسـاس روش شکسـت

طبیعـی2

انجام گرفت .در مرحله بعد میزان پیادهروی افراد ساکن در محالت از طریق پرسشنامه و خـود اظهـاری پاسـخگویان بـه
دست آمد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  Excel2013, Arc GIS 10.3, SPSS24استفاده گردیـد.
جهت ارزیابی نتایج حاصل از آمار توصیفی شامل میانگین و فروانی و آمار استنباطی شـامل تحلیـل واریـانس یکطرفـه
(آنوا) ،ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید .محاسبه شـاخص پیـاده مـداری محـالت
( .)Lotfi & koohsari,2011:403به صورت عبارت زیر انجام گرفت .البته در این پژوهش به دلیل عدم دسترسی بـه
دادههای سطح خردهفروشی از متغیر فضای سبز بهجای آن استفاده گردید:
شاخص پیاده مداری= [(استاندارد اختالط کاربری) ( +استاندارد سطح خردهفروشی) ( +استاندارد تراکم مسـکونی خـالص)
 ×2(+استاندارد تراکم تقاطع)] .برای استانداردسازی شاخصهای افزایشـی 3از رابطـه شـماره ( )1و بـرای استانداردسـازی
شاخصهای کاهشی4از رابطه شماره ( )2استفاده گردید.
()1
()2
بهطوریکه

مقادیر اصلی Max ،و  Minبه ترتیب حداکثر و حداقل ارزش و

ارزش استانداردشده را نشان میدهد

(.)Li & Liu,2008:42
متغیر
تراکم مسکونی
پیوستگی شبکه معابر
فضای سبز

جدول شماره  .1تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریف عملیاتی
عبارت است از تعداد واحدهای مسکونی به ازای هر هکتار
عبارت است از تعداد تقاطعهای سه راهه و بیشتر برحسب کیلومترمربع
عبارت است از سرانه فضای سبز در محله
1. international physical activity questionnaire
2. Natural Breaks
3. Gain
4. Loss
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اختالط کاربری
فعالیت پیادهروی
دسترسی به خدمات عمومی
میزان مراجعه به خدمات
عمومی بهصورت پیاده
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 = Nتعداد کاربریهای محله
سهم هر کاربری از مساحت محله
مقادیر HHIکمتر نشاندهنده اختالط بیشتر میباشد.
میزان فعالیت پیادهروی فرد در داخل محله در طول یک هفته معمولی برحسب دقیقه
میزان دسترسی به پارکها ،مراکز خردهفروشی و ایستگاههای حملونقل عمومی بهصورت عالی ،خوب ،متوسط و ضعیف.
میزان مراجعه بهصورت پیاده به پارکها ،مراکز خردهفروشی و ایستگاههای حملونقل عمومی بهصورت طیف خیلی زیاد،
زیاد ،متوسط و کم.

محدوده مورد مطالعه
منطقه  7یکی از مناطق واقع در پهنه مرکزی شهر تهران میباشد که با  1540هکتار وسعت حـدود  2/1درصـد مسـاحت
شهر تهران را دارد .این منطقه با دارا بودن  309531نفر جمعیت حدود  3/8درصد جمعیت شـهر تهـران را دارد (سـالنامه
آماری استان تهران .)1390،واقعشدن در پهنه مرکزی شهر تهران و پیوند با استخوانبندی مرکز شـهر تهـران در غـرب
شریعتی؛ وجود محالت با هویت در پیوند با رشد قدیم شهر؛ عبور شش خط اصلی مترو و نیز وجود محورهای فعـالیتی بـا
عملکرد فرا منطقهای و شهری؛ وجود اراضی نسبتاً وسیع با کاربری نظامی؛ وجـود محـور تـاریخی شـمیران ویژگیهـای
عمده این منطقه بهحساب میآید.)WWW.region7.tehran.ir( .

شکل شماره  .2موقعیت منطقه مورد مطالعه در کالنشهر تهران

بحث و یافتهها
محاسبه پیاده مداری محالت

بر اساس محاسبات انجامگرفته در شاخص تراکم مسکونی خالص محالت ( 4و  ،)9در شاخص اختالط کـاربری محـالت
( 7و  ،)12در شاخص تراکم تقاطع معابر ،محالت ( 12و  )10و در شاخص سرانه فضای سبز محالت ( 14و  )5به ترتیـب
باالترین و پایینترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند .نتایج شاخص پیـاده مـداری کـه مجمـوع چهـار شـاخص مـذکور
میباشد نشان میدهد که محالت شماره ( 4با نمره  )3/169و شماره ( 3با نمره  )3/108باالترین و محالت شماره ( 10با
نمره  )1/264و شماره ( 11با نمره  )1/281پایینترین قابلیت پیاده مداری رادارند .جدول شماره  2نتایج را بهتفصیل نشان
میدهد.
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مطالعه نقش عوامل محیط انسانساخت در فعالیت پیادهروی افراد...
جدول شماره  .2وضعیت پیاده مداری محالت منطقه  7تهران
اختالط کاربری ()HHI

تراکم مسکونی خالص

شاخص پیاده مداری

نمره خام

استاندارد

نمره خام

استاندارد

نمره خام

استاندارد

نمره خام

استاندارد

شاخص ترکیبی

رتبه

1

0/028

0/029

443

0/741

6795/56

0/121

89/90

0/232

1/866

9

2

0/024

0/024

539

0/948

6185/04

0/218

73/19

0/011

2/149

7

3

0/340

0/464

367

0/578

3584/71

0/628

137/36

0/860

3/108

2

4

0/119

0/156

545

0/961

6991/27

0/091

147/94

1/000

3/169

1

5

0/007

0/000

478

0/817

6818/51

0/118

103/43

0/411

2/162

6

6

0/182

0/244

184

0/183

4088/67

0/549

115/31

0/568

1/727

10

7

0/620

/855

245

0/315

1229/65

1/000

82/50

0/134

2/618

5

8

0/050

0/060

309

0/453

6717/77

0/134

87/26

0/197

1/296

12

9

0/171

0/229

192

0/200

2928/88

0/732

72/34

0/000

1/362

11

10

0/318

0/433

99

0/000

3215/82

0/686

83/27

0/145

1/264

14

11

0/341

0/466

140

0/088

4160/68

0/537

79/92

0/100

1/281

13

12

0/142

0/188

563

1/000

7565/03

0/000

130/97

0/775

2/964

3

13

0/347

0/474

140

0/088

4634/67

0/463

139/39

0/887

2/000

8

14

0/724

1/000

206

0/231

2790/52

0/754

123/09

0/671

2/886

4

محله

سرانه فضای سبز

تراکم تقاطع معابر

محالت بر اساس شاخص پیاده مداری در سهطبقه باقابلیت پیاده مداری باال (با نمره  ،)3/169-2/17قابلیت پیاده مـداری
متوسط (با نمره  )2/17-1/37و قابلیت پیاده مداری پایین ( )1/36-0طبقهبندی گردید .بر اساس این طبقهبندی محـالت
( 12 ،7 ،4 ،3و  ،)14محالت با " قابلیت پیاده مداری باال" ،محالت ( 6 ،5 ،2 ،1و  )13محالت با "قابلیت پیـاده مـداری
متوسط" و محالت ( 11 ،9 ،8و  )10محالت با" قابلیت پیاده مداری پایین" شناسایی شدند .شـکل شـماره ( )1وضـعیت
محالت را در شاخص پیاده مداری نشان میدهد.

شکل شماره  .3قابلیت پیاده مداری محالت منطقه  7تهران

ویژگیهای فردی پاسخگویان

 213نفر یعنی  55/6درصد و  171نفر  53/44درصد از پاسخگویان را به ترتیب مردان و زنان به خود اختصـاص دادهانـد.
ازلحاظ سنی  152نفر در محدوده سنی  15تا  35سال ( 39/58درصد) 199 ،نفر  35تا  59سال ( 51/82درصد) و  33نفـر
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 60سال و باالتر ( )8/60قرار دارند .ازنظر تحصیالت  269نفر ( 70/05درصد) دارای تحصیالت تا فـوقدیپلم و  115نفـر
( 29/94درصد) دارای تحصیالت لیسانس و باالتر هستند .حدود  214نفر ( 55/72درصـد) از پاسـخگویان را خانوادههـای
دارای خودرو و  170نفر ( 44/27درصد) را خانوارهای فاقد خودرو تشکیل میدهند .حدود  164نفر از پاسخگویان (42/70
درصد) را شاغلین و  220نفر ( 57/29درصد) را افراد خانهدار ،بازنشسته و در حال تحصیل به خود اختصاص میدهند.
بررسی میزان پیادهروی پاسخگویان

منظور از میزان پیادهروی ،تعداد دقایقی است که فرد در محله سکونت خود اقدام به پیادهروی در طول یک هفته معمولی
میکند که به دو نوع پیادهروی باهدف کاری1و پیادهروی بهمنظور تفریح2هست .بنابراین پیادهرویهـای خـارج از محلـه و
یا احتماالً در داخل ساختمان موردنظر نیست .چراکه آنها ارتباطی با محیط ساخت شده و عوامل محیطی محله ندارند که
موضوع این تحقیق میباشد .حدود  354نفر یعنی  92/18درصد از پاسخگویان اظهار کردهاند که در طول هفته در داخـل
محله خود به منظورهای مختلف اقدام به پیادهروی میکنند 287 .نفر یعنی  74/73درصد از پاسخگویان و  324نفر یعنـی
 84/37درصد از آنها به ترتیب بهمنظور تفریح (مانند قدم زدن ،ورزش) و انجام کاری (مانند خرید) اقـدام بـه پیـادهروی
کردهاند .متوسط پیادهروی کل پاسخگویان حدوداً  112/17دقیقه میباشد که  51/70دقیقه آن جزو پیادهروی تفریحـی و
 60/45دقیقه آن مربوط به پیادهروی کاری است.
میزان پیادهروی کل در  5گروه خیلی کم ( 50-0دقیقه) ،کم ( 100-51دقیقه) ،متوسط ( ،)150-101زیاد ( 151تا  )200و
خیلی زیاد (بیشتر از  200دقیقه) طبقهبندی گردید .جدول  3نتایج را نشان میدهد.
جدول شماره  .3میزان پیادهروی پاسخگویان در داخل محله در طی یک هفته معمولی
فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

میزان پیادهروی
خیلی کم

87

22/65

22/65

کم

94

24/48

47/13

متوسط

77

20/05

67/18

زیاد

115

29/95

97/13

خیلی زیاد

11

2/87

100

جمع

384

100

نتایج حاصل از میزان پیادهروی در سطوح مختلف پیاده مداری و به تفکیک محالت در جدول  4آورده شـده اسـت .ایـن
نتایج نشان میدهد که میزان متوسط پیادهروی در محالت باقابلیت پیاده مداری باال  123/5دقیقه در هفتـه در محـالت
باقابلیت پیاده مداری متوسط  121/3دقیقه و در محالت باقابلیت پیـاده مـداری پـایین  80/01دقیقـه در هفتـه میباشـد
(جدول .)4
جدول شماره  .4میزان پیادهروی پاسخگویان برحسب سطوح سهگانه پیاده مداری
پیادهروی کل
پیادهروی کل
پیادهروی کاری
سطح پیاده مداری محله تعـــــــداد پیادهروی تفریحی
(دقیقه)

پاسخگو

(دقیقه)

(دقیقه)

(دقیقه)

3

15

41/27

51/00

92/27

4

41

66/95

80/00

146/95
1. Transportation walking
2. Leisure walking

مطالعه نقش عوامل محیط انسانساخت در فعالیت پیادهروی افراد...
باال

متوسط

پایین

جمع کل

73

7

26

71/35

75/96

147/31

12

41

48/86

60/60

109/46

14

19

48/16

47/10

95/26

1

50

51/30

57/74

109/04

2

28

62/51

72/85

135/36

5

20

42/50

47/00

89/50

6

21

70/48

75/76

146/24

13

31

64/19

67/45

131/61

8

26

31/53

28/85

60/38

9

11

57/72

80/46

138/18

10

33

16/05

38/04

54/09

11

22

47/50

65/45

112/95

51/70

60/45

14

384

123/49

121/13

80/01

112/17

بهمنظور بررسی و مقایسه تفاوت میزان پیادهروی پاسخگویان در سطح مختلف پیاده مداری از تحلیل واریانس یکطرفـه
یا آنوا  1استفاده شد .شاخص آزمون  Fیا تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بـین بـیش
از دو گروه (سه گروه و بیشتر) به کار میرود .در این آزمون مقایسه میانگینها وهم قوارگی چند جامعه راحتتر از آزمـون
 tمیباشد .در آزمون  Fواریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه میشود به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واریـانس
اطالق میشود .نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت معناداری بین سطوح مختلف پیـاده مـداری
محیط و میزان پیادهروی ساکنان آن وجود دارد (F=17/012؛  .)p<0/01به این صورت کـه میـزان پیـادهروی افـراد
ساکن در محالت باقابلیت پیاده مداری باال بیشتر از ساکنان محالت باقابلیت پیاده مداری پایین است .جدول شماره (.)5
جدول شماره  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میزان پیادهروی در سطوح مختلف پیاده مداری
گروه
بین گروهی
درون گروهی
کل

درجه آزادی
2
382
384

مجموع مربعات
62793/52
3691/05

F
17/012

P
p>0/01

بهمنظور تعیین تفاوت درونگروهی میزان پیادهروی در سطوح سهگانه بعد از معنادار بودن تفاوت کلی بین این سـطوح بـا
استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه ،از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که بین سطح پیـاده
مداری پایین با سطوح پیاده مداری باال و متوسط در سطح کمتر از  0/01تفاوت معنادار وجود دارد .به این معنا کـه افـراد
ساکن در محالت باقابلیت پیاده مداری پایین بهصورت معنادار کمتر از افـراد سـاکن در محـالت باقابلیـت پیـاده مـداری
متوسط و باال ،پیادهروی کردهاند ولی تفاوتی در میزان پیادهروی محالت باقابلیت پیاده مداری متوسط و باال وجـود نـدارد
(جدول .)6
جدول شماره  .6نتایج آزمون تعقیبی LSD
گروه
پایین
متوسط

گروه
متوسط
باال
باال

تفاوت میانگین
-41/13
-43/45
-2/31

P
p>0/001
p>0/001
0/745

1. one- way Anova
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بررسی میزان بیتحرکی پاسخگویان

انجمن قلب امریکا 1،انجمن ورزشهای پیشگیری2و کمیته تعیین خطمشی فعالیت بدنی3و برخی مؤسسـات دیگـر حـداقل
فعالیت بدنی را  30دقیقه پیادهروی در  5روز هفته توصیه میکند ( .)sung & Lee,2015:321این میزان  150دقیقـه
در هر هفته میباشد .بر اساس این معیار  126نفر از پاسـخگویان کـه  32/81درصـد پاسـخگویان را شـامل میشـود ،از
حداقل فعالیت بدنی برخوردار هستند و  258نفر از پاسخگویان که  67/44درصد پاسـخگویان تشـکیل میدهـد کمتـر از
 150دقیقه در هفته پیادهروی کردهاند .البته نمیتوان گفت همه پاسخگویانی که کمتر از  150دقیقه پیـادهروی کردهانـد،
ازلحاظ بدنی بیتحرک محسوب میشوند چراکه فعالیتهای بدنی دیگر شامل انواع ورزشها و همچنـین پیادهرویهـای
داخل ساختمان و خارج از محله در اینجا موردنظر نبوده است .بنابراین میتوان گفت که حداقل فعالیت بـدنی یکسـوم از
پاسخگویان از طریق پیادهروی در داخل محله تأمین میشود که اهمیت محـیط مصـنوع را در فعالیـت بـدنی و سـالمت
عمومی نشان میدهد.
ارتباط عوامل محیطی و میزان پیادهروی

در بین عوامل محیط مصنوع پیوستگی شبکه معابر و تـراکم مسـکونی بیشـترین ارتبـاط را بـا فعالیـت پیـادهروی دارنـد
( .)Wang & Wen,2017:9اختالط کاربری نیز در بسیاری از مطالعات بهعنوان عاملی مؤثر در پیادهروی عنوانشـده
است .بهمنظور بررسی ارتباط سه عامل مذکور و میزان پیادهروی کل پاسخگویان از ضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده
گردید .نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسـون نشـان میدهـد کـه تـراکم مسـکونی بـا ضـریب همبسـتگی 0/140
و p<0/01و تراکم تقاطع معابر با ضریب همبستگی برابر با  0/119و  p<0/05ارتباط معنادار بـا میـزان پیـادهروی افـراد
دارد .ولی نتایج نشان میدهد که ارتباط آماری بین متغیر اختالط کاربری و میزان پیادهروی افـراد وجـود نـدارد .ضـریب
همبستگی این دو متغیر  /010و  p<0/05میباشد( .جدول شماره .)7
جدول شماره  .7نتایج ضریب همبستگی پیرسون عوامل محیط مصنوع و پیادهروی
پیادهروی
0/140
0/119
0/010

تراکم مسکونی
پیوستگی شبکه معابر
اختالط کاربریها

p
0/006
0/020
0/845

سطح دسترسی پاسخگویان به پارکها ،مراکز خردهفروشی و ایستگاههای حملونقل عمومی بهصورت طیف عالی ،خوب،
متوسط و ضعیف اندازهگیری شد سپس میزان پیادهروی پاسخگویان برای استفاده از این مراکـز بهصـورت یـک طیـف از
خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط و کم اندازهگیری گردید .جدول شماره  8نتایج حاصل را بهصورت درصد فراوانی برای هر طیـف
نشان میدهد.
جدول شماره  .8نتایج حاصل از سطح دسترسی به خدمات عمومی و میزان مراجعه به آنها بهصورت پیاده

عالی

پارک

خردهفروشی

ایستگاه حملونقل عمومی

(درصد فراوانی)

(درصد فراوانی)

(درصد فراوانی)

21/82

29/87

15/32

1. The American Heart Association
2. Sports Prevention Society
3. Physical Activity Guidelines Advisory Committee

مطالعه نقش عوامل محیط انسانساخت در فعالیت پیادهروی افراد...
میزان دسترسی

میزان پیادهروی
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خوب

25/45

39/74

31/69

متوسط

36/62

23/90

35/58

ضعیف

16/11

6/49

17/40

خیلی زیاد

16/36

16/88

13/25

زیاد

30/38

37/66

30/39

متوسط

31/94

32/99

39/48

کم

21/29

12/47

16/88

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین متغیر دسترسی و پیادهروی با ضریب  0/354وp< 0/01

ارتباط معنادار وجود دارد (جدول شماره .)9
جدول شماره  .9نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر دسترسی به خدمات عمومی و پیادهروی
دسترسی

پیادهروی

دسترسی

p

0/354

1

0/001

نتیجهگیری
رشد و توسعه شهری بر مبنای ایدههای سالمتمحور بهمانند نسخهای فراگیر است که بیمارهای زیادی را مانند محافظت
از سالمتی تنفسی ،بهبود سالمتی قلبی عروقی ،پیشگیری از سرطان ،پرهیز از مصدومیتها و مرگومیر تصادفات ،کنترل
افسردگی و اضطراب و ...کنترل میکند .در دنیای پزشکی چنین دستاوردهایی میتواند معجزهآسا تلقی گردد و در دنیـای
شهرسازی و معماری آن ممکن و دستیافتنی است (.)Frumkin et al,2004:222

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین عوامل محیطی محلهای و میزان پیادهروی افراد در محل سکونتشان بود بدین
منظور محالت منطقه موردمطالعه بر اساس چهار متغیر تراکم مسکونی ،پیوستگی شبکه معابر ،اختالط کاربری و فضـای
سبز در سه سطح پیاده مداری پایین ،متوسط و باال سطحبندی گردید .نتایج مقایسه تفاوت میانگین پیادهروی سـاکنین در
سطوح سهگانه حاکی از این بود که بین گروهها ازنظر میزان پیادهروی تفاوت معنادار وجود دارد به این مفهوم که ساکنان
محالت باقابلیت پیاده مداری باال بیشتر از ساکنان محالت باقابلیت پیاده مداری پایین اقدام به پیـادهروی میکننـد .ولـی
نتایج حاصل آزمون تعقیبی برای کشف ارتباط درونگروهی سطوح سهگانه نشان داد که این تفاوت فقـط در بـین سـطح
پایین با سطوح متوسط و باال وجود دارد ولی بین سطح متوسط و سطح باال تفاوتی آماری وجود نـدارد .ازایـنرو میتـوان
نتیجه گرفت که عوامل محیطی در ارتباط با پیادهروی از یک آستانهای برخوردار هسـتند کـه بعـد از رسـیدن بـه آسـتانه
مذکور ،افزایش در میزان عوامل محیطی الزاماً منجر به افـزایش میـزان پیـادهروی نمیشـود .بـرای مثـال وقتـی تـراکم
مسکونی در یک محل بهاندازهای میرسد که شرایطی مؤثر برای پیادهروی مانند امکان ارائه خدمات خردهفروشی ،ایجـاد
کاربریهای مختلط ،تقویت حس امنیت و ...شکل میگیرد ،شاید افزایش از حد مذکور نهتنها منجر بـه پیـادهروی بیشـتر
افراد نشود بلکه با ایجاد شلوغی و ازدحام میتواند خود بهعنوان مانع عمل کنـد .همـانطور کـه یافتـههای منـگ سـو و
همکاران ( )2014در شهر هانگزو چین حاکی از اثرات منفی تراکم بر میزان پیادهروی اسـت .وی و همکـاران در تحلیـل
علت این مسئله به تراکم بیشازحد شهرهای چین اشاره میکنند ( .)su et al,2014همچنین نتایج این پژوهش حـاکی
از وجود ارتباط معنادار بین تراکم مسکونی و پیوستگی شبکه معابر با میزان پیادهروی افراد میباشد .این نتـایج همسـو بـا
مبانی نظری و مطالعات پیشین میباشـد .همـانطور کـه یافتـههای (Bourdeaudhuij et ( ،)Daniel et al,2009
 )Liao et al,2018( ،)al,2005حاکی از اثرات مثبـت تـراکم مسـکونی در پیـادهروی بـوده و یافتـههای ( Liao et
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 )Leung et al,2018( ،)al,2018ارتباط پیوستگی شبکه معابر با پیادهروی را نشان دادهاند .بااینوجود برخالف مبانی
نظری و مطالعات پیشین نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباطی بین اختالط کاربریها و پیادهروی وجـود نـدارد .شـاید
بتوان حضور و وجود قطعات بزرگ دانه نظامی ،مراکز فرهنگی بزرگ و مراکز اداری فرا محلهای در محدوده موردمطالعـه
را بهعنوان عامل این نتیجه متضاد با مطالعات پیشین و مبانی نظری دانست .این مراکز نه مقصد سفرهای کاری1روزمـره
ساکنین میباشند و نه دارای جنبههای زیباشناختی هسـتند کـه انگیـزهای بـرای افـراد بـهمنظور پیـادهروی تفریحـی2در
مجاورت خود به وجود بیاورند .چنین مراکزی عموماً نوعی از حس خلوت بودن و ناامنی را بهویژه در برخی از سـاعات روز
و روزهای تعطیل مخصوصاً برای گروههای خاص مانند زنان و کودکان منتقل میکنند که میتواند مانعی در پرداختن بـه
فعالیت پیادهروی باشد .ازاینرو در طراحیهای محیطی بهمنظور ایجاد محیطهای دوسـتدار پیـادهروی بـهجای تأکیـد بـر
اختالط کاربریها باید به ترکیب کاربریهای مؤثر پرداخت .یافتـههای ایـن مطالعـه نشـان داد کـه حـدود  30درصـد از
پاسخگویان حداقل فعالیت بدنی توصیهشده را ( 30دقیقه در روز طی  5روز هفتـه بـهطورمعمول) از طریـق پیـادهروی در
داخل محله به دست میآورند که این دستاورد بزرگی در سالمت عمومی بهحساب میآید چراکه تجربه نشـان داده اسـت
که راهبردهای فردی ارتقای فعالیت بدنی مانند تشویق مردم به ورزش و ...با موفقیتهای زیادی همراه نبوده است چراکه
اوالً افرادی که مبادرت به چنین ورزشهایی دارند عموماً دران پایدار نیستند و همچنین اینگونه راهبردها کلیت جامعـه را
در برنمیگیرد .ازاینرو ارتقای راهبردهایی که میزان پیادهروی عموم مـردم را بهصـورت پایـدار افـزایش میدهـد الزم و
ضروری مینماید .بنابراین توجه به عواملی مانند جذابیتهای محیطی ،سرسبزی ،مجاورت مقاصد ،کاربریهـای مخـتلط
مؤثر ،پیادهرویهای مناسب ،خطوط عابر ایمن ،آلودگیهای صوتی کمتر ،ایجاد محدودیت در سرعت ترافیک موتوری و...
در طراحیهای محیطی میتواند شهروندان را به قدم زدن و پیادهروی در مجاورت محـل سکونتشـان ترغیـب کنـد کـه
نتیجه آن ارتقای فعالیت بدنی افراد و سالمتی عمومی میباشد.
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