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 چکیده
خصصان حوزه سالمت را های اخیر متکاهش فعالیت بدنی و عوار  ناشی از آن، ازجمله مسائلی است که در سال

هـای های موردتوجه در این موضـوع، بررسـی راهکارهـای ارتقـاء فعالیتبه خود مشغول کرده است. یکی از جنبه
« 2محورهای سالمتپیاده راه»محور در کمترین زمان و با حداقل هزینه ممکن، حین زندگی روزمره است. سالمت

میان مقاصد روزانه شهری، امکان فعالیـت « اتصال فعال» مسیرهای جذاب شهری هستند که ضمن برقراری یک
گونه فضاها، عـالوه آورند. توسعه اینطور رایگان در فضاهای باز و عمومی برای مردم فراهم میبدنی ورزش را به

 کند.توجهی میآن، به ارتقاء سالمت عمومی ساکنان شهر، کمک قابل« محیطیزیست»و « کارکردی»بر جنبه 
محور شـهری های سالمتهای کیفیت محیطی بر استقبال مردم از پیاده راهین مقاله، بررسی تأثیر مؤلفههدف از ا

ابـزار  هبـرد کمّـی وتفسـیری اسـت و از را –است. این مقاله، به لحاظ هدف، کاربردی بوده، رویکرد آن، تحلیلی 
ها استفاده نموده اسـت. منظور تحلیل آنهب« رگرسیون خطی»ها و از آزمون آوری دادهمنظور جمعبه« پرسشنامه»

های صعنوان نمونه موردی، پس از مرور ادبیـات، شـاخبه« پیاده راه سالمت شیراز»به این منظور ضمن انتخاب 
محور شهری استخراج گردیـده و در چهـار دسـته؛ عملکـردی، های سالمتمحیطی مؤثر بر ارتقاء کیفی پیاده راه

 21ای در اند. سپس به کمک تـدوین پرسشـنامهشدهبندیناسانه و اجتماعی دستهش زیبا -محیطی، کالبدیزیست
 380عنوان متغیرهای مستقل بر استقبال از این دسته فضـاها توسـ  های محیطی موردنظر بهگویه، تأثیر شاخص

هـا بـه کمـک آزمـون کنندگان از پیاده راه موردنظر، ارزیابی گردیـد.. نتـایج حاصـل از تحلیـل دادهنفر از استفاده
بیشـترین تـأثیر را بـر « های بصـریکیفیت»و « شمولیهمه»، «ایمنی»دهد رگرسیون خطی چندگانه، نشان می

 محور شهری داراست.های سالمتاستقبال شهروندان از پیاده راه
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 مقدمه
معنـوی بـا  و ارتبـا  روحـی احساسات و عواطف و برانگیختن در باز و سبز تفاده از لوازم ورزشی در فضاهایاستحرک و 

 ,Chiesura) تـأثیری مسـتقیم دارددوری از روزمرگـی  و آرامـش شناختی،احیای تعادل روان، بهتر شدن زندگی ،جهان

ومیـر در جهـان عامل مر، نیعنوان چهارما بهر یبدن تیفعال عدم 2013در سال  یسازمان بهداشت جهان(. 2004:133

درصد از جمعیت  30این در حالی است که مطابق با آخرین آمار معتبر، حدود  .(194: 1396،کرده است. )علیمردانی یمعرف

ویژه رشـته بهداشـت محققان حوزه سالمت، به (.88: 1395)حکیمیان، 1سال کشور، حداقل فعالیت بدنی الزم را ندارندمیان

سـالمت و بـا همکـاری و مشـارکت ای نسبت بهرشتههای غیر واگیر جامعه را با نگرش میانعمومی، حل معضل بیماری

دانند. شاهد این تحول، توجه به پذیر میاند، امکانطور سنتی با بهداشت عمومی فاصله داشتههای علمی، که بهسایر رشته

است که در ادبیات و تصمیمات سیاسی کشورهای مختلف دیـده « 2ارتقاء سالمت جامعه محلی به کمک طراحی»موضوع 

پیگیری بهداشت عمومی در این راستا قرارگرفته که چگونه طراحـی محـی  با این نگاه، یکی از رویکردهای قابل شود.می

بچ لـودر  (.90: 1391خصوص فعالیت بدنی را تحت تأثیر قرار دهد. )حکیمیان،تواند دیگر ابعاد مهم سالمت بهکالبدی می

کنـد بیـان می« هـای رسـمیورزش بدون امکانات: استفاده از فضاهای شهری با انجـام ورزش»ای تحت عنوان در مقاله

سواری، پرداخته و موجب اشغال فضاهای غیرورزشی های ورزشی، مانند دوچرخهمردم در فضاهای شهری به انواع فعالیت

 فضاهای شهری مخصوص ورزشریزان شهری به ایجاد و تقویت م است برنامهشوند. لذا الزهای ورزشی میبرای فعالیت

مناسـب و  یوجود فضاهای عمومکاروالو همکاران در پژوهشی در برزیل اشاره دارند که  (.Luder,1993:283) بپردازند

 ب بـرای اقشـارمناسـ یفرصت ضاهاف نیا یخواهد شد. از طرف یبدن هایتیافراد به انجام فعال قیدر دسترس، سبب تشو

 :Carvalho et al,2013) کنـدیرا ندارنـد فـراهم م حیورزش و تفـر هاینـهیپرداخت هز ییدرآمد جامعه که تواناکم

طورکلی فعالیـت روی و بـهساالن به پیادهعنوان یکی از فضاهای شهری، نقش مهمی در تشویق بزر،مسیرها به (.199

هـای هـا از ویژگیها و نیـز دسترسـی مناسـب بـه آنسواری، کیفیت آنچرخهروی و دوبدنی دارند. وجود تسهیالت پیاده

ایـن دسـته از فضـاها  (.Kirtland et al,2003:326) شده اسـتها به آن اشارهمهمی است که در بسیاری از پژوهش

مسـیری را باهـدف یافته در مرکز شهر، معموالً مسیرهای پیاده راهی هستند که از نقا  طبیعی حومه شهر تا نقا  توسعه

نمایند و جایی و تقویت ابعاد زیبا شناسانه منظر شهری فراهم میونقل پیاده محور مبتنی بر فعالیت بدنی، تفریح، جابهحمل

 ر،یـهای اخدر سـال (.Grimwade et al,2009:14) دارنـدرا برای شهر به دنبال  تبع آن منافع محیطی و اقتصادیبه

سـالمت  نیو همچنـ یروادهیـپ زانیـم یبـر رو یتأثیر فرم کالبد یمنظور بررسبه یادهگستر قاتیتحق یغرب یکشورها

اطالعـات  سـتمیو س یکمـ یهـااز روش قیـتحق تیـنیع شیافـزا یبـرا قـاتیتحق نیاز ا یاریانجام داده است. در بس

ریزی بوده و به سـمت برنامـهتر بزر، یها، محله و نواحآن تیبا توجه به ماه قاتیتحق نیا .شده استاستفاده ییایجغراف

 ،یتنیـده و غیـر سلسـله مراتبـشبکه درهم ها،یطور خالصه شامل اختال  کاربربه قاتیتحق نیا یارهای. معکنندیم لیم

پیـاده پـذیری  زانیـم یبـه بررسـ یتخصصـ دگاهیـاز د قـات،یتحق گریدسته د .شودیم یو ساختمان یانسان یتراکم باال

قلمـرو پـذیری و...  ،یدگیـچیپ ،ییتنوع، خوانـا ،پذیریهمچون انطباق یطیمح اتیفیبه کو  پردازدیم یشهر یها یمح

 زیـکوچـک ن یهـااسیتر بـوده و در مقنزدیـک یشـهر یطراحـ یارهـایبه مع قاتیگونه تحقاین یخروج. شودیختم م

روی میزان پیـاده ی محی  بردهنده تأثیر فرم کالبدتحقیقات بسیاری نشان. (1389،یخسروی و نیاستفاده است )بحرقابل

معیارهای کالبدی مؤثر  های مختلف تحقیق )ذهنی و عینی( اقدام به استخراجبه روش تحقیقاتی، در چنین اشخاص است

 Humpel et al,2002; Sallis et al,1997,Handy et al,2002; Krizek et) روی شده اسـتبر میزان پیاده
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al,2003; Krizek et al, 2006,Boer et al,2007.)  شماری از مطالعات به آزمون چگـونگی تـأثیر طراحـی فضـا

 Ord) انـدبرافزایش فعالیت فیزیکی؛ با رویکرد افزایش منافع حاصل از سالمت یا تشویق مردم به فعالیت بیشتر پرداخته

et al,2013; de Veries et al,2003; Lennon et al,2017). د هـای داخلـی شـاهای از پژوهشدر دسـته

خصوص طراحی شهری با ابعـاد های دانش شهرسازی و بههای ساختاری هستیم که به ارتبا  میان ابعاد و مؤلفهپژوهش

در ادبیـات داخلـی « محورفضـاهای شـهری سـالمت»سالمت و معرفی دسته جدیـدی از فضـاهای شـهری بـا عنـوان 

ها نیز هم از خاستگاه شهرسازی و طراحـی شـهری شاین پژوه ای دیگر از(. در دسته1394؛1391اند. )حکیمیان،پرداخته

رزاقـی و  ؛1395شـده )حکیمیـان،روی پرداختهها و عوامل طراحی برافزایش فعالیت بدنی و میل بـه پیـادهبه تأثیر کیفیت

سازی عمومی و بدنی در باب محوطهو هم از خاستگاه علوم ورزشی و تربیت .(1389بحرینی و خسروی، ؛1393همکاران، 

تأثیر مبلمان ورزشی برافزایش سطح فعالیت بدنی ورزش عمومی در جامعه پـژوهش شـده اسـت )رضـوی و عظیمـی،  یا

های ای و عملـی نیـز دسـتورالعملهـای نظـری، در حـوزه حرفـهجز پژوهشبه (.1396رخشانی نسب و رشیدیان، ؛1393

توجه و بررسی است. در راهنمای طراحی پیاده یافته قابلخصوص در کشورهای توسعهطراحی برای این دسته از فضاها به

گویی به هدف اصلی برای این دسته فضاها برشمرده شده است: ایمنی و امنیت، اتصال، پاسخ 4محور پورتلند، راه سالمت

 یایـدرواقع پورتلند بااتصال مردم بـا دن. (Grimwade et al,2009) کنندههای استفادهموقعیت قرارگیری و تنوع گروه

بـه  تویراه نـابـزر، لیتبـد کربن است. یونقل فعال در سراسر شهر، به دنبال کاهش ردپاحمل یهانهیو ارائه گز یعیبط

« محورهـای سـالمتبهتـرین پیـاده راه»در دستورالعمل  سازی است.پیاده راه یشهر در راستا نیاز اقدامات ا یکیپارک 

اهمیت ارائه دستورالعمل و توجه به کیفیـات محیطـی در ایـن فضـاها، در  برای استان انتاریو در کانادا نیز ضمن تأکید بر

تفصـیل بـه جزییـات طراحـی هـا، بهبرای این پیـاده راه« طراحی واحد و فراگیر»و « پایداری»راستای دو اصل راهبردی 

ای یمی بـه حلقـهآهن قـدتبدیل یک خ  راه .(OTF,2006) شده استگونه مسیرها در ابعاد مختلف کالبدی پرداختهاین

سواران، اسکیت سواران در آتالنتا، مرکز ایالت جورجیا در آمریکـا، نیـز یکـی دیگـر از چندمنظوره برای دوندگان، دوچرخه

در  یشـهر یبازسـاز یهـاترین تالشاز جـامع یکـی ریمسـ نیـامحور اسـت. سـالمت راه یـادهپاقدامات مهم در ایجاد 

های ، ایسـتگاههمراه بـا پارکینـگ هااز پارک یانشده را به شبکهآهن استفادهراه یهااز راه لیما 22متحده است و ایاالت

هنر، در تمام طـول ایـن مسـیر  .کندیشهر است، متصل م یهاکه هسته محله یروادهیپ یرهایو مس یونقل عمومحمل

یلی مشـابهی در آسـتین مـامحور ده . پیاده راه سـالمت(https://ensia.com/articles/urban-trail) شوددیده می

صورت پیاده را به بهتـرین تگزاس، ضمن افزایش سرانه فعالیت فیزیکی در شهر، امکان دسترسی به نقا  مرکزی شهر به

 شــده اســت.تبدیل نیآســت یحــیمنطقــه تفر نیترو محبــوب نیتــرمعروفشــکل فــراهم کــرده اســت. ایــن مســیر بــه 

(https://www.austintexas.gov/department/این مثال .)دهنده مـوج ها مثال دیگر از سراسر دنیا نشانها و ده

 یافته در دو دهه اخیر است. هری در کشورهای توسعهمحور شبرداری از مسیرهای سالمتفزاینده بهره

هـای محیطـی در طراحـی بندی ویژگیخصوص در عرصه داخلی، بررسی و اولویتها بهشده در این پژوهشخأل مشاهده

منظور ارتقاء کیفی این فضاهاست. عمـده به« محورهای سالمتپیاده راه»خصوص و به« محورشهری سالمت فضاهای»

مدنظر بوده است و افزایش سطح فعالیت بدنی ساکنان محلـه بـا راهکارهـای طراحـی و « محله»ها مقیاس شاین پژوه

صـورت یافته این دسـته از فضـاها بهکشورهای توسعه اگرچه در بسیاری از ریزی شهری موردتوجه قرارگرفته است.برنامه

دهنـد، امـا در ای پوشـش میهای حومـهو حتی پهنهمحور را در کل سطح شهر یاده و سالمتپونقل ای پویا، حملشبکه

شود. به همین نسـبت، صورت فضاهای منفصل دیده میهم بهمحور شهری، آنکشور ما موارد نادری از فضاهای سالمت

نشـده هـا، در داخـل کشـور انجامبهبود وضـعیت آن ای در باب اقتضائات این دسته از فضاها و نیز تحلیل وویژه پژوهش

طور ویژه به بس  و تبیـین موضـوع رسد پژوهش خانم حکیمیان، تنها پژوهش داخلی است که در آن بهه نظر میاست. ب
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پیـاده راه سـالمت »(. در منطقـه موردمطالعـه نیـز، 1394شده است )حکیمیـان،پرداخته« محور شهریفضاهای سالمت»

ایش فعالیت بدنی و تشویق شـهروندان بـه ورزش ، اولین مسیر پیاده راهی در این شهر است که باهدف خاص افز«شیراز

های محیطی آن تا حد مطلـوب رسد کیفیتگرفته است. علیرغم استقبال شهروندان از این فضا، به نظر میهمگانی شکل

منظور تبیـین مطالعه تـوجیهی و یـا پـژوهش علمـی بـه شده، طرحکه در جستجوهای انجامفاصله داشته باشد. ضمن آن

یابی این فضا در نهادهای مربوطه شهر شیراز وجود نداشت. بنـابراین نیـاز بـه حی و یا مکانریزی، طراامههای برنشاخص

هـای علمـی مـرتب  در ایـن حـوزه موضـوعی خـاص و نیـز در نمونـه ارتقاء کیفی و کمّی این فضاها و نیز خأل پژوهش

 -1های پژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه؛ پرسشترین مهم نماید.موردمطالعه، ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر تبیین می

میزان تأثیر هـر یـک از  -2محور شهری کدام است؟ های سالمتهای محیطی مؤثر بر استقبال مردم از پیاده راهشاخص

ها بر استقبال مردم از این دسته فضاها به چه میزان است؟ در این راسـتا ضـمن مطالعـه ادبیـات نظـری در بـاب شاخص

بندی آن در قالب چارچوب نظری پـژوهش، بـه مطالعـه میـدانی ؤثر برافزایش فعالیت بدنی و جمعهای محیطی مشاخص

های محیطـی بندی و بررسی میزان تأثیر شاخصمنظور اولویتو انجام پیمایش کمّی در آن به« پیاده راه سالمت شیراز»

 شود.بر استقبال مردم از فضا پرداخته می

 

 نظری مبانی

 محورمتهای سالپیاده راه

یافته در مرکـز محور شهری، محورهای پیاده راهی هستند که از نقا  طبیعی حومه شهر تا نقا  توسعهمسیرهای سالمت

جایی و تقویت ابعاد زیبا شناسانه منظـر ونقل پیاده محور مبتنی بر فعالیت بدنی، تفریح، جابهشهر، مسیری را باهدف حمل

 ,Grimwade et al) دارنـدرا بـرای شـهر بـه دنبـال  منافع محیطـی و اقتصـادی تبع آننمایند و بهشهری فراهم می

یادشـده اسـت و در ایـن پـژوهش از « 2ویگرین»و « 1تریل»در ادبیات غربی از این دسته فضاها با دو عنوان (. 2009:4

ضاها را به ایـن صـورت ارائـه شود. دستورالعمل انتاریو تعریف این دسته فیاد می« محورپیاده راه سالمت»ها با عنوان آن

یافته در مرکـز هایی هستند که از نقا  طبیعی حومه شهر تـا نقـا  توسـعهمحور، پیاده راههای سالمتپیاده راه»دهد: می

جایی و تقویت ابعاد زیبا شناسانه منظـر ونقل پیاده محور مبتنی بر فعالیت بدنی، تفریح، جابهشهر، مسیری را باهدف حمل

 ,Grimwade et al) «را بـرای شـهر بـه دنبـال دارنـد تبع آن منافع محیطی و اقتصادینمایند و بهم میشهری فراه

تشویق به سبک زندگی فعال در راستای ارتقاء سـالمت »محور، های سالمتدستورالعمل انتاریو برای پیاده راه (.2009:3

ترین مزیـت ایـن دسـته از فضـاهای را از مهم« جسمی و روانی جامعه و کاهش ریسک ابتالء به مشکالت شایع سالمت

های تجربـه مواجهـه بـا محـی  طبیعـی در قسـمت»ها را، داند. این دستورالعمل، یکی از دیگر فواید پیاده راهشهری می

، برشمرده اسـت. مزایـای اجتمـاعی از طریـق ارتقـاء «یافته شهر برای شهروندان و در نتیجه تالش برای حف  آنتوسعه

های اقتصادی از دیگر تـأثیرات مثبـت ایـن فضـاها بـر شـهر و اجتماعی و مشارکت فعال در محی  و نیز صرفه تعامالت

 . (OTF,2006:18)شهروندان است

 

 محورهای محیطی فضاهای سالمتشاخص 

هـای یخصوص در ادبیات علمی غربی، بـه تـأثیر ویژگهای بسیاری بهازاین نیز اشاره شد، در پژوهشگونه که پیشهمان

هـا شده است. اگرچه تعداد کمی از پژوهشروی و فعالیت بدنی در میان شهروندان پرداختهمحیطی برافزایش میل به پیاده

                                                           
1 . Trail 

2 .  Greenway 



 131                                                                            ...هایراه های محیطی بر استقبال شهروندان از پیادهبررسی تأثیر مؤلفه

های مؤثر برافزایش سـالمت اند، اما توجه به ویژگیرا مدنظر قرار داده« محورهای شهری سالمتپیاده راه»طور خاص به

دهی ایـن فضـاها و منظور سـامانتوانـد در راسـتای تـدوین چهـارچوبی بـهیـز میطور عـام نجسمانی و فعالیت بدنی به

محور در راهنمای طراحـی پیـاده راه سـالمت ها راهگشا باشد.ریزی آنهای مؤثر در طراحی و برنامهبندی شاخصاولویت

گویی بـه موقعیـت خهدف اصلی برای این دسته فضاها برشمرده شـده اسـت: ایمنـی و امنیـت، اتصـال، پاسـ 4پورتلند، 

ها این فضـاها با توجه به جنبه عملکردی آن(. Grimwade et al, 2009:4) کنندههای استفادهقرارگیری و تنوع گروه

ونقل شهری، توجه به موقعیت مناسـب ها با شبکه حملعنوان جزئی از سامانه دسترسی شهری، لزوم اتصال مناسب آنبه

توانـد برافـزایش حضـور و نیز اتصال و هم پیوندی درونی و بیرونـی ایـن فضـاها می پذیریمنظور دسترسیقرارگیری به

 هـایی نیـز موردتوجـه قرارگرفتـه اسـتپذیری و استقبال مـردم از ایـن فضـاها تأثیرگـذار باشـد. ایـن مهـم در پژوهش

(Grimwade et al,2009:5; Reynoldes et al,2007:337 .)ضـا ماننـد های متناسب بـا روحیـه فوجود فعالیت

های تأثیرگذار بـر حضـور پـذیری و های موقت چندمنظوره از دیگر ویژگیها، واحدهای کوچک فروش اغذیه و غرفهکافه

طور عام و تجهیزات و امکانات خاص ورزشی مناسب اسـتقرار ارتقاء کیفی این دسته فضاها است. وجود مبلمان شهری به

 ,Reynoldes et al) ریزی ایـن فضاهاسـتد توجـه در طراحـی و برنامـههای نیازمنـدر فضای باز نیز از دیگر ویژگی

سـواری در روی یـا دوچرخهفضاهای شهری یکی از عوامل کلیـدی در تشـویق افـراد بـه پیـاده« امنیت» (.2007:338

ها بیشـتر آنهای مختلف جمعیتی از تر باشد، میزان استفاده افراد پیاده با گروههای عمومی است. هر چه معابر امنمحی 

توان به تحقیقات مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا اشاره کرد که میزان احساس ساکنان شود. در این زمینه میمی

را از امنیت محله در برابر جرم بررسی کرده و آن را عامل مهمی در میزان فعالیت بدنی افراد برشمرده اسـت )حکیمیـان، 

روها، ترافیک سنگین، روشنایی خیابان، مشـاهده تغیرهای محیطی مانند بود یا نبود پیاده(. کینگ در تحقیقی، م92: 1391

دهند و میزان جرم و جنایت را در تشویق یا منع افراد به فعالیت بـدنی مـؤثر مکرر دیگر افرادی که فعالیت بدنی انجام می

های منظور استفاده حداکثری از پتانسـیلر بهتوجه به بستر و موقعیت قرارگیری مسی (.King et al,2000) دانسته است

ریزی این دسته از فضاهاست. این مهم، در جزییات طراحی مسیر، انتخـاب طبیعی از دیگر نکات مهم در طراحی و برنامه

مصالح، شیب و تعیین جهت مسیر مورد تأکید قرارگرفته است. طراحی در راستای حداقل آسیب به بستر طبیعی مسـیر در 

هـای کننده از فضا به معنی تأمین دسترسی و اسـتفاده گروههای استفادهبعاد آن نیز موردتوجه بوده است. تنوع گروهتمام ا

های مختلف حرکتی است. تـأمین اسـتفاده دوچـر ، اسـکیت، گالسـکه کودکـان ویلچـر مختلف سنی و جنسی با توانایی

 حی مسـیرهای پیـاده محـور مـورد تأکیـد قرارگرفتـه اسـتهای طرامعلوالن در این موضوع، در بسیاری از دستورالعمل

(Grimwade et al,2009; OTF,2006.) روی، جـذابیت محـی  محلـی، منظـره محی  خوشایند اطراف محل پیاده

 اندشـدههای زیباشـناختی مـرتب  بـا فعالیـت بـدنی شناختهماهور و محی  زنده و طبیعی، از شاخصبخش، وجود تپهلذت

(Humple et al,2004:192.) بستگی معنادار مثبتی بـا دهد تمیزی و پاکیزگی محی  همچنین نشان میمطالعات، هم

های محیطـی ماننـد آلـودگی هـوا یـا آلـودگی صـوتی بـر فعالیـت بـدنی نیـز در فعالیت بدنی داشته است. تأثیر آلودگی

سترالیا، دودسته ویژگی مهم محیطی مطالعه دیگری در ا (.Hoehner et al,2003:16) شده استهایی پرداختهپژوهش

و « هـای طبیعـی و..(های زیبا شناسانه محیطی )دلپذیری و مطلوبیت محـی ، ویژگیویژگی»روی را مؤثر برافزایش پیاده

در جـدول شـماره یـک  (.Ball et al,2001:337) دانـدمی« بـودنهای مرتب  بـا راحتـی و در دسـترس ویژگی»نیز 

هـای دهی و طراحـی پیـاده راهتواننـد در سـامانروی و فعالیت بدنی کـه میی مؤثر بر پیادههای محیطترین ویژگیمهم

گونه که در این اند. همانشدههای معتبر خارجی و داخلی استخراجمحور شهری مورداستفاده قرار گیرند، از پژوهشسالمت

 اند.شدهبصری و اجتماعی تفکیک -البدیمحیطی، کها در چهار بعد عملکردی، زیستشود این ویژگیجدول دیده می
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های های محیطی پیاده راهویژگی ابعاد

 محــــورسالمــــت

 گـــــــــــرانپژوهش

ی
رد
ــ
ــ
ــ
ـک
مل
ع

 

 (Grimwade et al,2009) ;(Reynoldes et al,2007) اتصال و هم پیوندی  )درونی و بیرونی(

 موقعیت مبدم و مقصد

 پذیریدسترسی

(Ball et al,2001); (Owen et al,2004); (Humple et al, 2004);  

(Grimwade et al,2009) 

 (1396(؛ )علیمردانی و همکاران،1394(؛ )حکیمیان،1393)رضوی و عظیمی،

 (Reynoldes et al,2007) ;(Pikora et al,2002) ها در طول و حاشیه مسیرفعالیت

 (1394(، )حکیمیان، 1389(، )بحرینی و خسروی،1393)رضوی و عظیمی،

 ;(Humple et al, 2004) ;(Owen et al,2004) ;(Ball et al,2001) تجهیزات و امکانات مناسب

(Reynoldes et al,2007) 

 ،(1396)رخشـانی نسـب و رشـیدیان،، (1389)بحرینی و خسـروی،  ،(1393)رضوی و عظیمی،

 (1396لیمردانی و همکاران، )ع

ی
اع
ــ
ــ
ــ
ــ
تم
اج

 

 ایمنی و امنیت

)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) 

 (،1393،)رضـوی و عظیمـی ،(1394)حکیمیان، ، (1391)حکیمیان، ،(1389)بحرینی و خسروی،

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

 شمولیهمه

 کننده(های استفاده)تنوع گروه 

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

ت
یس
ز

ی
ـط
ــ
حیـ
م

 

  زمینه گرایی

 های بستر طرح()توجه به قابلیت 

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

 (1389)بحرینی و خسروی،  آسایش اقلیمی

 ,Reynoldes et al) ;(Hoehner et al,2003) ;(Pikora et al,2002) های محیطیپاکیزگی و نبود آلودگی

2007) 

ی
ـد
ــ
الب
ک

ب -
ی
ـر
صـ

 

 جزییات طراحی سطح و کف

 )شیب و مصالح(

 (Ball et al,2001); (Pikora et al,2002);  (Owen et al, 2004); 

(Humple et al,2004); (Reynoldes et al,2007); (Grimwade et al, 

2009) 

 (1394)حکیمیان،  ،(1389)بحرینی و خسروی، 

 های بصری و منظر شهریکیفیت

ــش  ــی، پوش ــذابیت محیط ــوح، ج )وض

 انداز مناسب و..(گیاهی، چشم

(Ball et al,2001); (Pikora et al,2002);  (Owen et al, 2004); 

(Humple et al,2004); (Reynoldes et al,2007) 

(، 1393،(، )رضـوی و عظیمـی1394(،  )حکیمیان،1391(، )حکیمیان،1389)بحرینی و خسروی،

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

 

 مطالعه مورد محدوده

در  1395ل دنی در سـابـیش فعالیت بدنی و فعالیت ، باهدف ترغیب شهروندان این شهر به افزا«پیاده راه سالمت شیراز»

شـده در مجـاورت رودخانـه خشـک شهرداری شـیراز واقع 6برداری قرار گرفت. این مسیر که در منطقه شیراز مورد بهره

یـن مسـیر، اره یک(. شما شکلشیراز، بولوار شهید چمران و پارک خطی کنار آن و نیز باغات قصر دشت قرارگرفته است )

کند. در ابتدا و انتهـای مسـیر، دو ایسـتگاه از خـ  آباد متصل میآموز و شاهد( را به پل معالیه شاهد )تقاطع دانشچهاررا

ندان از ایـن نماید. علیـرغم اسـتقبال شـهرویک قطار شهری شیراز قرارگرفته که دسترسی به این پیاده راه را تسهیل می

 رد.های محیطی آن تا حد مطلوب فاصله دافضا، کیفیت
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 راه سالمت در هر شیراز و سازمان فضایی محدوده . موقعیت پیاده1شکل شماره 

 

 پژوهش روش

هـای بـرد. ترکیبـی از روشاین پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی محسوب شده و از راهبرد کمّـی در پـژوهش بهـره می

های پـژوهش اسـتفاده ویی بـه پرسـشگدر راستای پاسخ« پیمایش کمّی»و « ردیمطالعه مو»، «ایمطالعات کتابخانه»

محور هـای سـالمتهای محیطـی پیـاده راهشـاخص« ایمطالعات کتابخانه»به این منظور به کمک روش  گردیده است.

ریزی موردبررسی قرارگرفته و بـه کمـک تحلیـل های پیشین و نیز در اسناد راهبردی طراحی و برنامهشهری در پژوهش

 2یـن بررسـی در جـدول شـماره الب چارچوب نظری پژوهش تدوین گردیدند. ماحصل اهای منتخب، در قکیفی، شاخص

دوین و ای مبتنی بر چارچوب نظری پژوهش ت، پرسشنامه«نمونه موردی»سپس با انتخاب و مطالعه و بررسی  آمده است.

های توصیفی اولیه، پـس لیلهای حاصل از این مرحله، ضمن انجام تحکنندگان از فضا توزیع گردید. دادهدر میان استفاده

منظور بررسـی میـزان تأثیرگـذاری بـه« رگرسـیون خطـی چندگانـه»ها، بـه کمـک روش از اطمینان از نرمال بودن داده

عنوان عامـل وابسـته، مـورد تحلیـل عنوان متغیرهای مستقل بـر اسـتقبال شـهروندان از فضـا بـههای محیطی بهمؤلفه

 ها آمده است.های متناظر با آنامل و گویهعمتغیرهای مستقل وابسته به تفکیک اند. در جدول شماره سه قرارگرفته

ای لیکرت، تدوین شد. حجم دقیـق گزینه 5گویه با طیف  21منظور انجام پیمایش در نمونه موردمطالعه، پرسشنامه در به

نفر  380ه در تحلیل، حجم نمونمنظور حصول دقت حداکثری جامعه آماری به دلیل ماهیت فضا مشخص نبود. بنابراین به

کنندگان فضـا توزیـع گردیـد. روش در میـان از اسـتفاده 1397مـاه در نظر گرفته شد و در طول سـه هفتـه در آذر و دی

های مختلف سنی در میان زنـان ها سعی بر آن بود که طیف متنوعی از گروهگیری تصادفی بود. در توزیع پرسشنامهنمونه

ژوهشـگران پنفـر از  3منظور اطمینان از روایی پژوهش، مـتن اولیـه پرسشـنامه در اختیـار به وند.و مردان پوشش داده ش

حیح ک آنان تصمتخصص در رشته شهرسازی قرار گرفت و ارتبا  سؤاالت با چارچوب نظری و متغیرهای پژوهش به کم

عنوان نفـر بـه 48یه پرسشنامه در میـان یایی، پس از توزیع اولمنظور سنجش پاگردیده و سپس مورد تائید قرار گرفت. به

را مورد تائید  حاصل از این آزمون، پایایی پرسشنامه 88/0ا  استفاده شد که عدد آزمون، از تست ضریب آلفای کرونبپیش

 قرار داد.
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 های متناظرو مستقل و گویه . متغیرهای وابسته2جدول شماره 

 گویه پرسشنامه متغیر عامل/ بعد 

ی
ها
یر
متغ

 
ر 
غی

ه(
ست
واب
ی )
یط
مح

 

 
 

 استقبال مردم

 میزان حضور در طول هفته/ ماه میزان حضور

 زمان حضور در هر باربازه و مدت

 روی در مسیرمندی به فعالیت و پیادهمیزان عالقه حس تعلق

 رویمناسب بودن فضا برای فعالیت بدنی و پیاده مندیرضایت

 ت در مسیرمیزان رضایت از حضور و فعالی

ل(
ستق
 )م
ی
یط
مح
ی 
ها
یر
متغ

 

 شهریونقل درونپیوند مناسب با شبکه حمل اتصال و هم پیوندی عملکردی

 یکپارچگی و پیوستگی مناسب در طول مسیر

 مناسب بودن موقعیت مبدم و مقصد موقعیت مبدم و مقصد

 در دسترس بودن مسیر پذیریدسترسی

های در طول و فعالیت
 مسیرحاشیه 

های تجاری خورد مقیاس متناسب با فضا وجود فعالیت
 ها و ...(ها، کافهفروشی)اغذیه

 مناسب بودن کمیت و کیفیت مبلمان شهری تجهیزات و امکانات

 مناسب بودن کمیت و کیفیت مبلمان و تجهیزات ورزشی

 هایمنی از تردد خودرو، تصادف و سایر حوادث غیرمترقب ایمنی اجتماعی

 احساس امنیت در مقابل جرم و خشونت و آزار امنیت 

های مختلف اجتماعی از فضا )زنان، کودکان، استفاده گروه شمولیهمه
 سالمندان، معلوالن و..(

 های طبیعی بستر طرحاستفاده مناسب از قابلیت زمینه گرایی محیطیزیست

 .و. بل گرما، سرما، تابشمیزان احساس آسایش اقلیمی در مقا آسایش اقلیمی

 میزان پاکیزگی محیطی پاکیزگی

 استفاده از مصالح مناسب در کف جزییات طراحی بصری

 جذابیت طراحی مسیر و عناصر آن های بصریکیفیت

 اندازهای مطلوبوجود چشم

 
 

 هایافته و بحث

دهنده تعـادل اند که نشاندرصد زن بوده 47صد مرد و در 53اند، نفری که به سؤاالت پرسشنامه پاسخ داده 380در میان 

سـال قـرار  35-19دهندگان در بازه سنی درصد از پاسخ 51کنندگان از این فضا است. حدود نسبی جنسیتی میان استفاده

کیل کنندگان از فضا را مطابق ایـن پیمـایش تشـدرصد بیشترین میزان استفاده 23سال با  50 -36ازآن بازه دارند و پس

چنـین اند. همبیشترین سهم استفاده از فضا را به خود اختصاص داده« ساالنمیان»ازآن، و پس« جوانان»اند. بنابراین داده

و بـاالتر از آن « لیسانس»کنندگان از این فضا مدرک دانشگاهی درصد از استفاده 58شده، حدود های گردآوریطبق داده

تواند تحلیلی در رابطـه بـا کنندگان از فضا است که میآمار توصیفی، محل سکونت استفادهتوجه اند.بخش قابلرا دارا بوده

کنندگان فضـا، سـاکن درصد استفاده 39میزان جذابیت فضا برای حضور پذیری به دست دهد. مطابق این پیمایش، حدود 

از خارج از محدوده این منطقه از این  هستند و مابقی -منطقه محل استقرار پیاده راه سالمت  -شهرداری شیراز  6منطقه 

، بـه 6جوار منطقـه عنوان مناطق همشهرداری به 10و منطقه  1نمایند. در این میان، ساکنان منطقه پیاده راه استفاده می

 30کنندگان فضا را به خود اختصاص داده و سـاکنین سـایر منـاطق شـهر، درصد از استفاده 11درصد و  20ترتیب حدود 

فرد بودن نقش ایـن پیـاده راه توان گفت به دلیل منحصربهدهند. بنابراین میکنندگان از فضا را تشکیل میتفادهدرصد اس

 کنـد.شـهری ایفـای نقـش می -ایمحوری در سطح شهر شیراز، این فضا در حال حاضر در مقیاس ناحیـهیعنی سالمت

عنوان متغیـر محیطـی بـه 13ل شهروندان از این فضـا، های محیطی بر میزان استقبامنظور سنجش تأثیرگذاری مؤلفهبه

کننـده متغیـر وابسـته تبیین 3محیطی و بصری و دسته/ عامل؛ عملکردی، اجتماعی، زیست 4متغیرهای مستقل در قالب 



 135                                                                            ...هایراه های محیطی بر استقبال شهروندان از پیادهبررسی تأثیر مؤلفه

 های پرسشـنامه در نظـر گرفتـه شـدند.در گویه« مندیرضایت»و « حس تعلق»، «میزان حضور»استقبال مردم از فضا؛ 

بیشـترین نمـره « پـاکیزگی»و متغیـر  دهد دسته/ عامل بصـریی توصیفی حاصل از متغیرهای مستقل نشان میهاداده

 های متغیرهای مستقل داراست.را با نگاه توصیفی در میان میانگین نمره 5از  07/4میانگین با رقم 

سمیرنوف استفاده شـد. طبـق ایـن ا -وفها، از آزمون کلموگرمنظور تست نرمالیتی دادهقبل از انجام آزمون رگرسیون، به

ار باشـد زیـرا مقـدهای رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای وابسته نرمـال میمانده مدل، باقی3آزمون در جدول شماره 

Sig  باشد.می 05/0بیشتر از 
 

 هایابی نرمالیتی دادهبرای ارز ویلک-اسمیرنوف و شپیرو-کلموگروفآزمون  .3جدول شماره 

 .Statistic df Sig وابسته متغیرهای

 069/0 371 046/0 حضور پذیری

 079/0 371 045/0 حس تعلق

 203/0 371 039/0 مندیرضایت

 175/0 371 042/0 رمتغیر وابسته بر اساس میانگین سه متغی

 

متغیرهای وابسـته ای مستقل با هر یک از ها ابتدا دسته متغیرهدادهمنظور اعمال مدل رگرسیون خطی چندگانه بر رویبه

متغیر مستقل محیطی هر بار بـا یکـی از  13ترتیب مدل یادشده سه بار با قرارگیری اینطور جداگانه وارد مدل شدند. بهبه

 اعمال گردید.« مندیرضایت»و « حس تعلق»، «میزان حضور»گانه وابسته؛ متغیرهای سه

 

 «ورمیزان حض»الف( تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 

شـمولی، جزییـات طـرح و داری متغیرهای ایمنی، امنیت، همه، سطح معنی«میزان حضور»در سنجش متغیرهای مؤثر بر 

داری دار هستند. )مقدار سطح معنیشده دارای ضرایب غیر صفر معنیهای بصری در مدل رگرسیونی خطی بررسیکیفیت

کمتر  VIFهای مستقل مشکل هم خطی وجود ندارد زیرا مقدار یرباشد(. در این مدل رگرسیونی بین متغمی 05/0کمتر از 

داری مدل رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل با متغیر حضور پـذیری، چنین طبق نتایج آزمون معنیباشد. هممی 5از 

ز ایـن باشـد. طبـق نتـایج حاصـل امی 05/0این رابطه خطی مورد تائید است زیرا مقدار سطح معنی این آزمون کمتـر از 

 بیشترین تأثیر را بر میـزان 0.269با ضریب « امنیت»شود، متغیر نیز دیده می 4مرحله از اعمال مدل که در جدول شماره 

 حضور مردم از فضای پیاده راه سالمت را داراست.
 

 به روش رگرسیون« میزان حضور مردم». تأثیر متغیرهای مستقل محیطی بر 4جدول شماره

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

   003/0 945/2  435/0 282/1 مقدار ثابت

 617/1 618/0 947/0 -067/0 004/0 106/0 -007/0 پیوندی هم و اتصال

 562/1 640/0 868/0 166/0 010/0 096/0 016/0 مقصد و مبدم موقعیت

 321/1 757/0 477/0 711/0 041/0 076/0 054/0 پذیریدسترسی

 285/1 778/0 368/0 902/0 051/0 064/0 058/0 مسیر حاشیه هایفعالیت

 770/1 565/0 144/0 -465/1 097/0 097/0 -142/0 تجهیزات و امکانات

 746/1 573/0 002/0 191/3 209/0 070/0 224/0 ایمنی

 697/1 589/0 000/0 -164/4 269/0 063/0 -263/0 امنیت

 820/1 550/0 000/0 882/3 260/0 079/0 307/0 شمولیهمه

 439/1 659/0 337/0 -962/0 057/0 /075 -073/0 گرایی زمینه

 429/1 700/0 751/0 -318/0 019/0 069/0 -022/0 اقلیمی آسایش
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 649/1 606/0 056/0 917/1 122/0 102/0 196/0 پاکیزگی

 574/1 635/0 048/0 -988/1 124/0 075/0 -150/0 طرح جزییات

 780/1 562/0 035/0 117/2 140/0 094/0 198/0 بصری هایکیفیت

 

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

داری، طح معنـیس س، بر اسا«حس تعلق»طبق نتایج حاصل از مدل رگرسیون بر روی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته 

شـده بـرای متغیـر شمولی و آسایش اقلیمی در مدل رگرسیونی خطـی بررسیمتغیرهای اتصال و هم پیوندی، ایمنی، همه

سـتقل مداری هستند. در این مدل رگرسیونی نیـز بـین متغیرهـای وابسته حس تعلق دارای ضرایب غیر صفر مثبت معنی

س حـداری مدل رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل با متغیـر معنیمشکل هم خطی وجود ندارد و طبق نتایج آزمون 

ر جـدول ل مـدل کـه دبر اساس ضرایب استانداردشده، طبق این مرحلـه از اعمـا تعلق، این رابطه خطی مورد تائید است.

 است.« حس تعلق»دارای بیشترین تأثیر بر متغیر « ایمنی»شود، متغیر نیز دیده می 5شماره 
 

 به کمک روش رگرسیون« حس تعلق»تأثیر متغیرهای مستقل محیطی بر  .5جدول شماره 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

   000/0 429/6  318/0 042/2 مقدار ثابت

 617/1 618/0 008/0 648/2 163/0 078/0 205/0 پیوندی هم و اتصال

 562/1 640/0 794/0 262/0 016/0 070/0 018/0 مقصد و مبدم موقعیت

 321/1 757/0 349/0 938/0 052/0 056/0 052/0 پذیریدسترسی

 285/1 778/0 898/0 -128/0 -007/0 047/0 -006/0 مسیر حاشیهی هافعالیت

 770/1 565/0 132/0 -511/1 -097/0 071/0 -107/0 تجهیزات و امکانات

 746/1 573/0 002/0 176/3 203/0 051/0 163/0 ایمنی

 697/1 589/0 074/0 -793/1 113/0 046/0 -083/0 امنیت

 820/1 550/0 038/0 087/2 136/0 058/0 121/0 شمولیهمه

 439/1 659/0 476/0 -714/0 041/0 055/0 -039/0 گرایی زمینه

 429/1 700/0 004/0 903/2 168/0 051/0 147/0 اقلیمی آسایش

 649/1 606/0 523/0 -639/0 040/0 075/0 -048/0 پاکیزگی

 574/1 635/0 112/0 594/1 097/0 055/0 088/0 طرح جزییات

 780/1 562/0 367/0 903/0 058/0 068/0 062/0 بصری هایکیفیت

 

 «مندیرضایت»ج( تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 

دهـد؛ متغیرهـای اتصـال و هـم نشـان می« مندیرضـایت»حاصل از اعمال مدل میان متغیرهای مستقل و متغیر نتایج 

غیـر  دارای ضـرایب« مندیرضـایت»پیوندی، ایمنی، آسایش اقلیمی، جزییات طرح و کیفیت بصری برای متغیر وابسـته 

در این مـدل رگرسـیونی بـین متغیرهـای  اشد(.بمی 05/0داری کمتر از ح معنیداری هستند. )مقدار سطصفر مثبت معنی

داری مـدل رگرسـیون باشد. طبق نتایج آزمون معنـیمی 5کمتر از  VIFمستقل مشکل هم خطی وجود ندارد زیرا مقدار 

ن مرحلـه، مندی، این رابطه خطی مورد تائید است. طبق نتایج حاصـل از ایـخطی بین متغیرهای مستقل با متغیر رضایت

 کنندگان از فضا داشته است.مندی استفادهبیشترین تأثیر را بر رضایت« های بصریکیفیت»متغیر 
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 به روش رگرسیون« مندیرضایت». تأثیر متغیرهای مستقل محیطی بر 6جدول شماره 

 

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

تر اثرگذاری متغیرهای مستقل، در مرحله چهارم اعمال مدل، تأثیر متغیرهای مستقل بر میانگین سه منظور درک صحیحبه

ر اسـاس یـن مرحلـه، بـمون و بررسی قرار گرفت. طبق نتـایج امورد آز« استقبال مردم از فضا»متغیر وابسته تحت عامل 

شمولی، آسایش اقلیمـی، کیفیـت بصـری در مـدل داری، متغیرهای؛ اتصال و هم پیوندی، ایمنی، امنیت، همهسطح معنی

داری هستند. در این مدل رگرسیونی نیز بین متغیرهـای شده دارای ضرایب غیر صفر مثبت معنیرگرسیونی خطی بررسی

داری مدل رگرسیون خطی بین متغیرهای مستقل چنین، طبق نتایج آزمون معنیستقل مشکل هم خطی وجود ندارد. همم

، «ایمنـی»رهـای حاصـل از ایـن روش، متغی 8با متغیر وابسته، این رابطه خطی مورد تائید اسـت. طبـق جـدول شـماره 

آزمون معناداری و  اند.مردم از پیاده راه سالمت داشته بیشترین تأثیر را بر استقبال« های بصریکیفیت»و « شمولیهمه»

 آورده شده است. 10و  9جداول شماره  های برازندگی این مدل درشاخص
 

 «استقبال مردم» تأثیر متغیرهای مستقل محیطی بر میانگین سه متغیر وابسته تحت عامل .7جدول شماره 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

   000/0 267/5  223/0 174/1 مقدار ثابت

 617/1 618/0 004/0 900/2 158/0 054/0 158/0 پیوندی هم و اتصال

 562/1 640/0 588/0 542/0 029/0 049/0 027/0 مقصد و مبدم موقعیت

 321/1 757/0 365/0 907/0 045/0 039/0 035/0 پذیریدسترسی

 285/1 778/0 635/0 476/0 023/0 033/0 016/0 مسیر حاشیه در هایفعالیت

 770/1 565/0 156/0 -422/1 081/0 050/0 -070/0 تجهیزات و امکانات

 746/1 673/0 000/0 617/4 262/0 036/0 166/0 ایمنی

 697/1 689/0 001/0 -210/3 179/0 032/0 -104/0 امنیت

 820/1 550/0 000/0 110/4 238/0 041/0 167/0 شمولیهمه

 439/1 695/0 159/0 -410/1 073/0 039/0 -054/0 گرایی زمینه

 429/1 700/0 020/0 343/2 120/0 036/0 083/0 اقلیمی آسایش

 649/1 606/0 417/0 813/0 045/0 052/0 043/0 پاکیزگی

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 198/0 218/0  908/0 364/0   

 617/1 618/0 000/0 176/5 239/0 053/0 275/0 پیوندی هم و اتصال

 562/1 640/0 342/0 951/0 043/0 048/0 046/0 مقصد و مبدم موقعیت

 321/1 757/0 995/0 -006/0 000/0 038/0 000/0 پذیریدسترسی

 285/1 778/0 877/0 -155/0 -006/0 032/0 -005/0 مسیر حاشیه هاییتفعال

 770/1 565/0 444/0 766/0 037/0 048/0 037/0 تجهیزات و امکانات

 746/1 573/0 002/0 167/3 152/0 035/0 111/0 ایمنی

 697/1 589/0 280/0 083/1 051/0 032/0 034/0 امنیت

 820/1 550/0 070/0 817/1 089/0 040/0 072/0 شمولیهمه

 439/1 659/0 174/0 -364/1 -059/0 038/0 -052/0 گرایی زمینه

 429/1 700/0 000/0 594/3 156/0 035/0 125/0 اقلیمی آسایش

 649/1 606/0 686/0 -405/0 -019/0 051/0 -021/0 پاکیزگی

 574/1 635/0 024/0 263/2 103/0 038/0 085/0 طرح جزییات

 780/1 562/0 000/0 100/6 296/0 047/0 286/0 بصری هایکیفیت
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 574/1 635/0 842/0 200/0 011/0 039/0 008/0 طرح جزییات

 780/1 562/0 000/0 794/3 217/0 048/0 182/0 بصری هایکیفیت

 
 ستقلوابسته با متغیرهای م هاییرمتغمیانگین داری مدل رگرسیونی آزمون معنی .8جدول شماره 

 

 

 
 

 

 برازندگی مدل رگرسیونی متغیر وابسته با متغیرهای مستقل هایشاخص  .9جدول شماره

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

603/0 a 364/0 340/0 54605/0 869/1 

 

شـود، متغیرهـای نیـز دیـده می 11گونه کـه در جـدول شـماره های حاصل از رگرسیون خطی چندگانه، همانطبق یافته

مت شـیراز مردم از پیاده راه سالترین تأثیر را بر استقبال به ترتیب، بیش« های بصریکیفیت»و « شمولیهمه»، «ایمنی»

محور بـه شـمار های مهم فضاهای شـهری سـالمتهای پیشین نیز، ایمنی یکی از شاخصداشته است. در مرور پژوهش

ه تداخل حرکت طور خاص، در مورد پیاده راه سالمت شیراز، در بخش ابتدایی مسیر )از سمت   شاهد(، مسئلآمده بود. به

 ی در حدفاصل مسـیرناسب ایمنودرو، ایمنی محدوده را به مخاطره انداخته و نیز عدم تعبیه موانع مسواره و پیاده و عبور خ

عنوان مؤثرترین عامل در تواند دلیل در اولویت قرار گرفتن ایمنی بههای مسیر، میو گذر قطار شهری در برخی از قسمت

املی بسـیار و عـ« حس تعلق»ؤثرترین متغیر بر ارتقاء چنین محساب آید. ایمنی هماستقبال مردم از این فضای شهری به

 شده است.مردم طبق تحلیل رگرسیونی این پژوهش شناخته« مندیرضایت»و « میزان حضور»تأثیرگذار بر 

های پیشین موردتوجه قرارگرفتـه کننده از این دسته فضاها در پژوهشهای استفادهنیز با مفهوم تنوع گروه« شمولیهمه»

هـای مختلـف حرکتـی در تـأمین ایـن های مختلف سنی و جنسـی بـا تواناییین دسترسی و امکان استفاده گروهبود. تأم

تأمین استفاده دوچر ، اسکیت، گالسکه کودکـان ویلچـر معلـوالن در  شاخص با رویکرد محیطی بسیار حائز اهمیت است.

 Grimwade et) ر مورد تأکید قرارگرفته استهای طراحی مسیرهای پیاده محواین موضوع، در بسیاری از دستورالعمل

al,2009.) «حـس »چهارمین متغیر مهم در تأثیرگـذاری بـر  و« میزان حضور مردم»دومین عامل مؤثر بر « شمولیهمه

منظور هشده است. در پیاده راه سالمت شیراز، توجه به تأمین امنیـت بـمردم به فضای پیاده راه سالمت نیز شناخته« تعلق

منظور حضور معلوالن و نیز روز، بسترسازی مناسب فضا و سطوح کف، بهحضور حداکثری بانوان در ساعات مختلف شبانه

 شمولی فضا را ارتقاء دهد.تواند ظرفیت همههای مک  مناسب سالمندان میطراحی پاتوق

تحلیـل  اسـتقبال مـردم از فضـا اسـت کـه در نیز از دیگر عوامل مؤثر بـر« انههای بصری و زیبا شناسکیفیت»توجه به 

روی، های پیشین محی  خوشایند اطراف محـل پیـادهها قرارگرفته است. در پژوهشترین شاخصمهم رگرسیون در زمره

های زیباشـناختی مـرتب  بـا ماهور و محی  زنده و طبیعی، از شـاخصوجود تپه بخش،جذابیت محی  محلی، منظره لذت

های زیبا شناسانه محیطی یویژگ». مطالعه دیگری در استرالیا، (Humple et al,2004) شده استهفعالیت بدنی شناخت

 دانـدروی از سوی مردم مـؤثر میشدت برافزایش میل به پیادهرا به« های طبیعی و..()دلپذیری و مطلوبیت محی ، ویژگی

(Ball et al,2001.)  ،ایجـاد احسـاس  مـؤثرترین متغیـر در« ی بصریهاکیفیت»طبق مدل رگرسیونی در این پژوهش

 مردم در فضا دارد.« ن حضورمیزا»توجهی بر از فضا نیز هست و تأثیر قابل« مندیرضایت»

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 079/59 13 545/4 242/15 000/0 

Residual 165/103 346 298/0   

Total 244/162 359    
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 هرهای وابستبندی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرتبه .10جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خصـوص بـر ترین عوامل تأثیرگذار بر استقبال مـردم و بهعنوان یکی از مهمفضا نیز به« امنیت»لیل رگرسیون، طبق تح

تـرین شـر  و مهمرسد که احساس امنیت، پیششده است. بدیهی به نظر میمردم در این فضاها شناخته« میزان حضور»

عنوان اولـین گونه که در این پـژوهش نیـز بـهار آید. همانکنندگان به شمالزمه حضور و فعالیت در فضا از سوی استفاده

های مرتب  در این حـوزه موردتوجـه شده است. این موضوع در اکثر پژوهشمتغیر تأثیرگذار بر میزان حضور مردم شناخته

مـؤثر بـر  های محیطی مهمعنوان یکی از شاخصقرارگرفته و در بیش از ده منبع از منابع موردبررسی در این پژوهش، به

فضـا « اتصال و هـم پیونـدی» (.2ده است )جدول شماره محور به شمار آمهای سالمتحضور و فعالیت مردم در پیاده راه

شـده اسـت و دومـین به فضا در پیاده راه سالمت شـیراز شناخته« حس تعلق»ترین متغیر مؤثر بر ایجاد و ارتقاء نیز مهم

اسـتقبال »ر بـپنجمین عامل مـؤثر  ضاست و طبق مدل رگرسیونی درمجموعمردم از ف« احساس رضایت»عامل مؤثر بر 

این متغیـر  ،(2007شود. در راهنمای طراحی پورتلند و نیز در پژوهش رینولدز و همکاران )از این فضا محسوب می« مردم

ر جزییـات تحقـق ایـن کیفیـت هـم د .شده بـودمحور شهری شناختهمسیرهای سالمت عنوان متغیر کلیدی در طراحیبه

 ه قرار گیرد.ونقل شهری بایستی موردتوجطراحی و اجرایی مسیر درون پیاده راه و هم در پیوند مناسب آن با شبکه حمل

 

 گیرینتیجه

تـدوین  «محور شـهریسالمت هایپیاده راه»های محیطی مؤثر بر استقبال مردم از بررسی شاخص باهدفاین پژوهش 

 منظوربـهفعالیت بـدنی در فضـاهای شـهری  فزایش سطحا لزومو  از سویی گردید. نوظهور بودن این فضاها در کشور ما

 30سازد. در این راستا ضمن بررسـی بـیش از می جامعه، اهمیت پرداختن به این موضوع را روشن میارتقاء سالمت عمو

های تأثیرگذار بر ارتقاء کیفی این دسته فضاها و نیـز افـزایش ترین شاخصمقاله و منبع علمی معتبر در این موضوع، مهم

های شـاخص پاسخ به سؤال اول پـژوهش کـه؛ راستای قرار گرفت. در و تحلیل موردبررسیروی میل شهروندان به پیاده

عـات شاخص محیطی به کمـک مطال 13محور شهری کدام است؟ سالمت هایپیاده راهمحیطی مؤثر بر استقبال مردم از 

 هـایراهپیاده های پیشین بر استقبال مردم از ند که طبق پژوهشای و پس از تحلیل و تلخیص، استخراج گردیدکتابخانه

، «عملکـردی»دسـته  4بـه کمـک تحلیـل کیفـی در  شـدهاستخراجهای شـاخص محور شـهری مـؤثر هسـتند.سالمت

سؤال دوم پژوهش ناظر به تدوین و چارچوب نظری پژوهش را تشکیل دادند. « بصری»و « محیطیزیست»، «اجتماعی»

  اســـــتقبال مـــــردم
 )میانگین سه متغیر(

ــایت  رض
 مندی

حــس 
 تعلق

میزان 
 حضور

 

 ایمنی 3 1 4 1

 شمولیهمه 2 4 6 2

 بصری هایکیفیت 4 7 1 3

 نیتام 1 5 8 4

 هم پیوندی و اتصال 13 3 2 5

 اقلیمی آسایش 11 2 3 6

 تجهیزات و امکانات 7 6 10 7

 گرایی زمینه 8 9 7 8

 پذیریدسترسی 10 8 - 9

 پاکیزگی 6 10 11 9

 مقصد و مبدم موقعیت 12 11 9 10

 مسیر حاشیه هایفعالیت 9 12 12 11

 طرح جزییات 5 6 5 12
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کاربسـت در تـدوین راهبردهـای و  منظوربـههـا بنـدی آناولویت نوعیبـهها و میزان تأثیرگـذاری هـر یـک از شـاخص

« نمونـه مـوردی»بـه کمـک پرسشـنامه در « پیمایش کمّـی»پاسخ به این پرسش، از  منظوربههای اجرایی بود. سیاست

شـده پرسشـنامه تکمیل 380هـای حاصـل از تحلیـل داده منظوربـه« تحلیل رگرسیون خطی چندگانـه»ز و ااستفاده شد 

و  هـم پیونـدیهای بصـری، اتصـال و شمولی، کیفیتهای حاصل از این تحلیل نشان داد؛ ایمنی، همهاستفاده شد. یافته

 نمونه موردی است. عنوانبهسالمت شیراز  پیاده راههای تأثیرگذار بر استقبال مردم از ترین شاخصامنیت، مهم

ارتقاء سطح کیفی  منظوربهها، راهبردهای زیر را بندی اثرگذاری شاخصها و اولویتهش در انتها مبتنی بر تحلیل دادهپژو

 نماید؛محور شهری پیشنهاد میسالمت هایپیاده راه

 ده از تفکیک کامل فضای پیا وممانعت کامل از ورود خودروها  محور به کمکارتقاء ایمنی فضاهای شهری سالمت

 واره.س

 سـازی متصـل بـا یـز کفو ن« مبلمـان و تجهیـزات»در انتخاب و اسـتقرار  خصوصبهشمول توجه به طراحی همه

 معلوالن، سالمندان و زنان. خصوصبههای اجتماعی تمهید فضا برای حضور همه گروه منظوربه

 یطـی و عناصـر هنـر مح، جداره سازیسازی مناسب، پوشش گیاهی، کف های بصری مسیر به کمکارتقاء جذابیت

 مستقر در فضا.

  عمومی در سطح شهر. ونقلحملمحور با شبکه مسیرهای سالمت هم پیوندیلزوم اتصال و 

 در طـول  رؤیـت پـذیرهای جدارههای متناسب شبانه و ارتقاء امنیت فضا به کمک بهبود نورپردازی، استقرار فعالیت

 مسیر.

 های غشایی.و سازه نندرواق ماانداز، عناصر تأمین آسایش اقلیمی در طول مسیر به کمک درختان سایه 

توانـد بـر می هـاپیـاده راهایـن  ریزی و طراحیر اساس آن در برنامهتوجه به این راهبردها و تدوین راهکارهای عملیاتی ب

هـای آتـی رسـد در پژوهشبه نظـر می تأثیرگذار باشد. فعالیت بدنیارتقاء سطح سالمت عمومی جامعه به کمک افزایش 

تر رواب  درونـی متغیرهـا و ، به بررسی دقیقداخلی محورالمتهای موردی بیشتر از فضاهای سبتوان ضمن بررسی نمونه

 داخت.نظرات مردم در باب عوامل مؤثر بر استقبال آنان از این دسته فضاها پرتر دقیقنیز سنجش 
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