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  مقدمه -1
ویژه حضور اتومبیل در شهرها، فضاهای شهری به یکباره در مواجهه با این پدیده جدید، پس از انقالب صنعتی و بهاین 

و اجتماع پذیر در مقیاس  (human friendly)به فضاهای شهری انسان محور محتوای گذشته خود را از دست داد و توجه

 جسمی تأمین نیازهای برای "وسیله" مفهوم از را شهر داد، رخ شهر نوزایی دوران طراحی شهری کمرنگ شد. تحوالتی که در

-ی شکلاندیشه در که کرد دهش اندیشیده پیش از موجودی و هنری اثر به یک تبدیل را آن و ساخت خارج شهروندان روانی و

 کارکردگرایان سدة تفکر طرز در ایرویه چنین .داشت شهر در های جاریفعالیت بر تفوق بصری هایجنبه به توجه آن، دهی

-ساختمان طراحی .شد سپرده فراموشی به پیش از بیش روانشناسی محیط و اجتماعی هایجنبه به توجه و یافت ادامه بیستم

 فضای در اجتماعی رویدادهای و مردم حضور نتیجه در میدان و و خیابان مفهوم هم، از دور و پراکنده صورت به های مسکونی

. فضاهای شهری، کیفیت سابق خودرا که در تاریخ گذشته شهرها قابل [1]ساخت  ترکمرنگ و کمرنگ را هابین ساختمان

رهای کشورمان، عرصه های عمومی و به خصوص محل گذر جستجو بود از دست دادند تا جایی که امروزه در بسیاری از شه

ها غالباً به نیاز انسان به عنوان یک موجود اجتماعی به درستی پاسخگو نبوده و مردم تنها به فضاهای شهری ها در خیابانپیاده

راری مراودات اجتماعی نگرند. در واقع این فضاها به جای آنکه مردم را به مکث و حضور و برقبه عنوان مسیری برای گذر می

 چهره، به چهره دیدارهای جامعه، به تعلق حس دیگران، با برخورد تجربه کنند و دیگرها را به فرار تشویق میدعوت کنند، آن

 آن نتایج افتدد کهنمی اتفاق درستی به انسان نیازهای مهمترین از یکی عنوانبه شدندیده و دیدن تجربة و اجتماعی تعامالت

مداری های عصر پست مدرن، پیادهریزی. فقط در برنامه[2]توسط مردم است  شهری فضاهای استفاده عدم و بودن شهر مرده

مرگ و ». در کتاب [3]شد عنوان یک مولفه مهم در جوامع کارآمد، قابل دسترس، عادالنه، پایدار و سرزنده محسوب میبه

آل دارد که این همسایگی ایده( اذعان می1691ریز شهری، جین جیکوبز)نیز، مشهور ترین برنامه« زندگی شهرهای آمریکایی

-ها میها را مناسب برای پیادهکند که همسایگیهایی تاکید میروی را فراهم آورد. او بر جنبههمانی ست که که امکان پیاده

-ی[. در قسمتی از مقدمه توضیح میسازد همراه با مزایای خاصی چون کاهش جرم و ایجاد سرمایه اجتماعی]تعامالت اجتماع

گوید که است. او لزوماً نمیشدهمردم سواره و این کتاب برای مردم پیاده نوشته-2مردم پیاده و -1دهد دودسته وجود دارند: 

اند ولی مزایایی هست در اجازه به پیشرفت پیاده مداری؛ چیزی که اند نا مرغوبها طراحی شدهشهرهایی که برای اتومبیل

یکی از کارآمدترین راهکارهای ارائه شده برای  .[4] ریزان مدرن شهری آن را مدل چنگانه و یا خیابان کامل نام نهادندبرنامه

و ... که در زمینه « دنیل اپلیارد»، «ویلیام وایت»،«جین جیکوبز»بهبود کیفیت فضاهای شهری از نظر متفکرانی چون،

نوعی مشوّق این نوع برخورد با فضاهای شهری ها هستند و بهراهاتی داشته اند، پیادهشهرسازی از منظر مردم و اجتماع مطالع

طور روزانه و فعالیت های ترین ابزار برای دیدن و دیده شدن، مشاهدات گسترده شهر بهدر واقع حرکت پیاده مهم"اند. بوده
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-هری و نیاز به قرارگرفتن بین سایر شهروندان میهای نهفته در شهر و احساس سرزندگی شها و جاذبهاجتماعی، کشف ارزش

  [.5] "باشد

مدار دارد. فضایی که به نیازهای اجتماعی و شهروند امروز نیاز به زندگی در فضایی انسان ،از منظر ضرورت تحقیق

عبوری با کمترین شود. در محورهای پرتردد شهری که بعضاً در شهرهای امروزی تبدیل به محلی صرفاً شهروندی او پاسخ داده

اهمیت و نگاه به شهروند پیاده، شده است؛ بهسازی بناهای موجود در آن ، و تبدیل آن به خیابانی برای استفاده عابران پیاده ، 

عالوه بر بهبود کیفیت بصری محیط ،روابط و تعامالت اجتماعی را در آن ناحیه نیز بهبود خواهد بخشید. بهبود روابط اجتماعی 

ی عمومی شهری، سرزندگی آن فضا را در پیش داشته و همچنین آن محیط را از ناآسودگی های اجتماعی نظیر در یک فضا

باشد، آلودگی صوتی و روهای باریک که جوابگوی حجم عابران  پیاده آن نمیتجمع بزهکاران، ازدحام جمعیت در پیاده

ها با در روستاها ها هستند و به حضور آنا قسمتی از هر محیط راههپیاده"دارد. شیمیایی ناشی از ترافیک سواره، و... ایمن می

ها نسبت به ترند تاثیر بیشتری دارد بر روی جنبه های طراحی راهراه شهری شایعهمانند فضاهای شهری باید توجه شود. پیاده

مداری بسیار سخت است. هنوز پیاده روستاها. بخاطر تقاضای زیاد ترافیک سواره در فضاهای متراکم، معموال مهیا کردن شرایط

 ویژه در مراکز شهریها نیروی حیاتی فضاهای شهریمان هستند بهمداری ایجاد شود زیرا که پیادهباید مقررات و شرایط پیاده

شد. باآوری معیارهای پیاده مداری میهدف از ایجاد این پژوهش نیز دستیابی به چارچوبی مدون برای جمع [.9]قل از نبه [3]

 توانمی را چنین چارچوبی تدوین است،آمده عملبه زمینه این در که تحقیقاتی ارزشمندی هایتالش از مؤثر بندی جمع جهت

کیفیت را بیان کرده؛ آنگاه بهبود کیفیت مسیرهای پیاده شهری در  واژه هدف، ابتدا این انجام نمود.برای نظری تلقی الزام یک

آورده و در  عملبه اجتماعی-موضوع در دو قالب کالبدی و روانی با تخصصی مرتبط ادبیات بر چارچوب ادبیات موضوع، مروری

پردازان  نظریه تعدادی از نظرات نقطه بندیطبقه برای مزبور مدل گیرد و ازهای داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار میپژوهش

 شد. استفاده

 مداریمفهوم قابلیت پیاده -2
ری ابزار کلیدی هستند که بر کیفیت زندگی و رفاه شخصی تاثیرگذارند. در تدارک فضاهای رفاهی فضاهای عمومی شه

ها، امکانات تفریحی و امکانات رفاهی و فرهنگی براین باوراست که برای تندرستی ساکنان نیز مفید است عمومی از قبیل پارک

است که شکل اولیه خودرا با وجود پیشرفت ابزار تکنولوژی و  های انسان تنها فعالیتی. حرکت پیاده در میان دیگرفعالیت[7]

روی شروع شده و پایان ای با پیادههر وسیله نقلیه ونقل حفظ کرده است. عالوه براین تمام سفرهای شهری باارتباطات و حمل

. امروزه استفاده از اتومبیل [8]عنوان بهترین نوع تعامالت انسانی با فضاهای شهری شناخته شده است یابد. حرکت پیاده بهمی

های روزانه شهری اجازه شناخت و درک معماری شهر ، دیدار دیگر شهروندان و در نتیجه تامل در محیطی که در جابجایی

ترین نوع رو حرکت پیاده که آرامدهد. از اینگذارد و هر روزه با آن در تعامل است را به شهروندان نمیانسان در آن گام می

گیری مراودات اجتماعی ونقل محسوب شده و عابر را در معرض درک کامل فضای شهری و به تبع آن شکلایی و حملجابج

محور و سرزنده و همچنین یک های قابل دسترس، عدالتترین اجزاء محلهعنوان یکی از اصلیپیاده مداری به"دهد. قرار می

ها راهچیزی که پیاده[. 3] "آیدحساب میونقل شهری بهریزی و حملنامههای گوناگون مربوط به امور برموضوع کلی در مجمع

-ها شبکهترین تصاویر شهر هستند. راهها( مهمها )خیابانکند راهلینچ تاکید می[. 8]هاست کند باز و آرام بودن آنرا متمایز می

 [.6]دهنده باشند توانند نظمترین ابزارند که میی، قوهای شهریای از حرکات میان پیچیدگیای از خطوط همیشگی یا بالقوه

شود: سیاره، مکان، محصول، برنامه و مردم. معموالً در پروسه ساخت یک فضای خوب به پنج چیز توجه و تاکید می

-کیفیتکند. های مهم در جزئیات مشخص میها به قلمروهای عمومی با مطالعه خیابانجیکوبز الزاماتی را برای تبدیل خیابان

ها: تنها یکی یا دوتا از آنها باهم مورد نیاز است و نههای فیزیکی خاص برای یک خیابان بزرگ مورد نیاز است. همه این

که همه را   [11]دسترسی، جمع کردن مردم کنار یکدیگر، عمومیت پذیری، سرزندگی، ایمنی، راحتی، مشارکت و مسئولیت 

وقت برای وقت یا پارهصورت محدودیت تمامهای عمومی بهها مکانهراپیاده"جمع نمود. توان در یک خیابان پیاده دورهم می

های دستی هستند. همچنان اهداف متفاوتی برای تبدیل یک سواری و چرخوسایل نقلیه و با اولویت افراد پیاده، دوچرخه
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ها و مسائل اقتصادی. ود و تقویت بعضی کاربریراه وجود دارد از جمله دسترسی، مشکالت ترافیک، بهبخیابان به یک پیاده

البته عملکردهای بیشتری برای پیاده تعریف . [11] "اندترین عملکرد این فضاهای شهریراه مهمهای اجتماعی پیادهجنبه

-ارد اما خود بهحذف ترافیک سواره از خیابان مزایای زیادی د"شود. ها پرداخته میتدریج به بیان آناست که در ادامه و بهشده

روی، حمل راه موفق کافی نیست. مسائلی نیز وجود دارد که حل شود از جمله طول فواصل پیادهتنهایی برای خلق یک پیاده

های جایگزین ونقل عمومی، پارکینگ، خیابانویژه در شب و مناطق با درصد جرم باال، ارتباط با حملکاال، امنیت شخصی به

ها از طریق طراحی معماری و مبلمان های ناسازگار با خیابان پیاده. برخی از این نگرانیف فعالیتبرای زمان ترافیک و حذ

ها راه. پیاده[8] "باشدخیابان ازقبیل وسایل بازی و رفاهی، نورپردازی، فضای سبز، آبنماها و کارهای هنری قابل حل می

عنوان یک فضای شهری مطلوب ها بهشود آندلیلی که باعث می شان شناخته می شوند اماهای عملکردیهمانطور که به جنبه

-ها بهترین مکانها، آنراهبر عملکردهای فیزیکی و اجتماعی پیادهعالوه"هاست. قلمداد شوند چیزی فراتر از عملکرد و کالبد آن

توانند های عمومی میاین مکان های خیابانی هستند.هایی برای رویدادهای هنری و فرهنگی مثل تئاترهای خیابانی و کنسرت

کنند و سرزندگی های فرهنگی مردم بیشتری را جذب میکه فعالیتهایی برای تشویق هنرمندان آماتور باشند، جاییزمینه

تنها فضاهای همجوارشان ها نهها فضاهایی چند عملکردی و چند منظوره و رایگان هستند. آنراهیابد. پیادهاجتماعی افزایش می

  .[8] "توانند برای تشکیل دوباره شهر مفید باشندطور کلی میدهند بلکه بها تحت تاثیر قرار میر

مداری را  ( قابلیت پیاده2116«)نوسال» هااند که یکی از آنمداری را تعریف کردههای پیادهصاحبنظران بسیاری قابلیت

محیط مصنوع برای حضور مردم، زندگی، خرید،مالقات، گذران اوقات  مداری میزان مطلوبیتقابلیت پیاده»کند: اینگونه بیان می

های سریع یک بلوک،کریدور یا محله، شمارش کند یکی از روشوی همچنین اشاره می« و لذت بردن از آن در یک پهنه است.

م و خصوصاً حضور کودکان، برند. تنوع مردکنند و از آن لذت می، مکث میروی کردهتعداد عابرینی است که در یک فضا پیاده

به  [7،ص12]مدار است خطر بودن یک فضای پیادههای خاص، نشانگر کیفیت، موفقیت و سالم و بیسالمندان و مردم با ناتوانی

تنها از رشته نحوی که صاحبنظرانی نهشود، بهمردم فرای آنچه که عملکرد و کالبد خوانده می "حضور"و این یعنی [13] نقل از

آنچه در این میان واضح و مبرهن "اند. های مربوط به علوم اجتماعی به تعبیری از آن پرداختهزی بلکه از دیگر رشتهشهرسا

های مختلف است. مداری محالت و مراکز شهری است که مورد تقدیر ائتالفی از صاحبنظران رشتهاست منافع حاصل از پیاده

هایی روی دارند چراکه از این طریق قادرند مراکز و محالت شهری را به مکانمدیران شهری تمایل به ترغیب مردم به پیاده

روی و محبوب و امن برای ساکنین تبدیل کنند؛ حامیان عدالت اجتماعی، خواهان فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیاده

ران محیط زیست خواهان ایجاد باشند؛ طرفدادلپذیرکردن آن برای افراد سالمند، زنان، کودکان،افراد فقیر و معلول می

خواهند ونقل هستند؛ و نوشهرسازان میهای ناشی از تردد وسایل حملهایی برای وابستگی به اتومبیل و آلودگیجایگزین

وری منابع طبیعی مند است و از بهرهمدار که از حس مکان بهرههایی پیادهدهند، طراحی مکانطراحی متنوع و متفلوتی انجام

 [. 14] "کندیحمایت م
 

 های شهریراهفاکتورهای موثر بر کیفیت شهر و پیاده -3
 حالاین با. شودمی برده کار به هاپدیده و اشیاء "کمال درجه" وصف برای واضح کامالً معنای به و عادی حالت در کیفیت

 این است. دشواری دشوار امری هستند شیئی یک "کمال درجه" بیانگر خصوصیاتی واقعاَ چه و چیزها چه که این نمودن تعیین

 توأماً ، شهری طراحی در "کیفیت"افراد. مبحث  همه توسط کاربرد جهت ارزیابی و گیری اندازه ابزاری برای تدوین یعنی امر،

 کیفیت" هاینام به مؤلفه سه از متشکل شهری طراحی کیفیت. است مالحظه قابل اهمیتی واجد "نظری"و  "عملی"ابعاد  از

مدار به دو های پیادههای محیطویژگی . [15]است  "محیطی زیست کیفیت" و "کیفیت عملکردی" ،" شناختی زیبا – بیتجر

های کمّی محیط شود: کالبدی که مربوط به فاکتورهایی در راستای ایجاد آسایش برای بدن انسان و جنبهدسته تقسیم می

های کیفیت محیط بوده گذارد و مربوط به جنبهوشایندی روح انسان تاثیر میشود و روانی و اجتماعی که بر روان و ایجاد خمی

 های مفهومی انسان. و جنبه
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 فاکتورهای روانی و اجتماعی -4
منتشر کردند که در آن فضاهای بدون  ”For pedestrian only“کتابی به نام   Brambila & Ango، 1677در سال 

 Livable“در کتاب خود با عنوان  1681نیز در سال   Appelyardمطالعه قرار گرفت.  ترافیک سواره در مرکز شهرها مورد

streets” کند که شهرها باید دارای عملکرهای اجتماعی باشند همانطور که دارای عملکردهای خدماتی هستند. تاکید می

نیاز به طراحی ”life Between Building: Using Public Space“ سال بعد گهل نیز براین موضوع تاکید ورزیده و در9

های مورد بحث موضوعات مستقلی در دهد. خیابانهای اجتماعی را توضیح میهای پیاده با تاکید بر فعالیتمناسب خیابان

های اجتماعی. در گذشته شهرها با های چندگانه و جنبهها، امنیت، جاذبه، کاربریشهرسازی جدید هستند، شامل پیاده

 میان از [19]های پیاده شاخصه اصلی و مهم شهرند شدند؛ اما امروز خیابانبلندشان یا گنبدهایشان شناخته می هایساختمان

 بحرینی حسین داده، قرار رفتاری - محیطی تاثیرات روی بر را خود مطالعات تمرکز که فردی ترینشاخص ایرانی نظرانصاحب

 او نظر از که- خیابان از کنندگاناستفاده رفتاری الگوهای کیفی و کمّی یارزیاب به شهری فضاهای تحلیل کتاب در او . است

 اصلی خیابان چندین تحلیل با که برآمده درصدد و پرداخته ، - است شهری طراحی ابزار ترینمهم و شهر فرم اصلی عنصر

 خصوصبه فضا از استفاده او، باور به . دنمای ارائه طراحی جهت مناسبی ضوابط آنها در پیاده عابران رفتار ویژهبه و تهران شهر

 وجه هیچ به و داشته بازدارنده یا و کمکی نقش تنها (فضا و فرم)محیط و دارد فرهنگی منشا و ریشه عمدتاً هاپیاده توسط

در  و تقیممس طوربه رفتاری الگوهای یا و فرهنگ در تغییر هرگونه امکان ازآنجاکه بنابراین، باشد.نمی رفتارها کننده تعیین

نمود  تحدید را نامناسب هایفعالیت و حمایت را مناسب هایفعالیت طراحی، از استفاده با توانمی ندارد وجود مدت کوتاه

[17.] 

باشد. زیرا که پاسخ به نیاز ها را میهای اجتماعی این نوع خیابانها و جنبهدهنده اهمیت فعالیتخوبی نشانمطالب باال به

های اجتماعی است. ازین روست که پژوهشگران حوزهنگ شدهها درشهر کمهای روانی و انسانی آنان به جنبهامروزه شهروند

-اند. یکی از پژوهشگران حوزه پیادهمعماری و شهرسازی درصدد مطالعه و شناخت این فاکتورها برای بهبود اوضاع شهر شده

ها را اینگونه راههای اجتماعی پیادهجو ، جنبهاند، آقای دکتر کاشانیهای متعددی در این زمینه ارائه نمودهمداری که پژوهش

 دارند:بیان می

 شود:بندی میدسته طبقه5نیازهای روانی عابران پیاده را در "

 های پیوسته تمایل دارند.: مردم از لحاظ روانی بیشتر به شبکهتداوم و پیوستگی

 کنند.ترین مسیر را انتخاب میها به فاصله حساس بوده و کوتاه: آنکوتاهی

 خصوص در مواقع خلوتها احساس امنیت کنند به: به مسیرهای نیاز دارند که در آنزیبایی و امنیت

 کنندها تامین باشد که از آن استفاده: باید ایمنی مورد نیاز آنایمنی

های پیاده در شهرهای امروزی که ابان. شهروندان برای استفاده از خی[18] "روی است: مسیر راحت مشوق پیادهراحتی

شان. ازین روست که شناسیزند نیازمند آسودگی هستند درعین پاسخ به میل زیباییها میاتومبیل حرف اول و آخر را درآن

وسیله منظور بهبود فضاهای شهری بهاست. بهها را در کنار زیبایی و ایمنی آن آوردهعوامل باال سهل الوصول کردن این خیابان

اند که آن ها را می توان در قالب سه عامل راستا ارائه داده( و همکارانش راهکارهایی در این2112مداری مفیدی شمیرانی)پیاده

نوعی ادامه عوامل یادشده که به [5]"انعطاف پذیری و سازگاری، و سرزندگی و پویایی، ایمنی و امنیت"کلی زیر خالصه نمود: 

 هایجنبه بر و ندانسته بصری زیبایی و شکلی ابعاد به محدود تنها را شهری فضاهای طراحی زوکرباشند. جو میتوسط کاشانی

 کهآن برای باشند سرزنده باید روهاپیاده گفته جیکوبز،نماید. بنابراین بهمی تاکید شدتبه فضا در جاری هایفعالیت و اجتماعی

مداری از قبیل توجه به مقیاس انسانی شهر، سازی الگوهای پیادهبا پیاده. [16] کنند خود جلب به را تریبیش ساکنان بتوانند

های دوستانه، ارتقاء کیفیت بصری بناها و جداره ها و... کیفیت پاسخگویی به نیازهای فراغتی انسان، ایجاد فضاهایی برای تجمع
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نه اتومبیل،  وجود محل هایی برای نشستن و  یابد.حل مشکل ترافیک، توجه به انسان ویک مسیر پیاده شهری بهبود می

کنندگی استراحت، ایجاد آسایش با ایجاد سایه برای عابرین خریدار، فضای سبز، المان های معرف تاریخ شهر و... باعث دعوت

ترین ز مهماست فرصتی برای دیدن، شنیدن، و دیدار دیگران یکی اشدهنشان داده"مدار خواهد شد. های پیادهعابرین به محیط

 [.21]"راه استهای پیادهجاذبه

ها جلب کند،  عواملی نیز وجود عالوه بر موارد یادشده که نگاه به مسائلی دارد که مشارکت شهروندان را در این پروژه

 صورت ناخود آگاه در سایت اطراف خود خواهد گذاشت؛ بدین منظوردارند که اجرای این پروژه در شهر، تاثیر خود را به

Gilderbloom et al. (2014)  مداری بر ارزش ملک، مداری اهمیت دارد؟ آزمایشی برتاثیر پیادهآیا پیاده»در پژوهشی با عنوان

مداری بر سالمتی، اقتصاد، عدالت و سلب حق مالکیت پرداخت: مطالعات به بررسی تاثیرات پیاده« سلب حق مالکیت و جرم

تری از شیوع چاقی را دارا روی اتفاقی و درجه پایینمدار هستند درجات باالتری از پیادهدههایی که پیااست که محلهنشان داده

دلیل تشویق معامالت اقتصادی و مبادالت اجتماعی مدار بههای پیادهاست که محلهای از مطالعات نیز نشان دادههستند. دسته

کنندگان را به خرید بیشتر کاالهای محلی و جهش اند مصرفتومداری میاند. باالبردن پیادهدارای ارزش ذاتی اقتصادی

-اقتصادی بیشتر جلب کند. همچنین تساوی حقوق و عدم تبعیض نژادی در خرید مسکن و عرضه و تقاضای آن را شامل می

ت با درآمد یابد. در محالمداری باال کاهش میاست که احتمال سلب حق مالکیت با درجه پیادهشود. مطالعاتی نیز نشان داده

تر است هرچند در مناطق یا درآمد پایین نیز با باالرفتن مداری احتمال سلب حق مالکیت پایینباال با درجه باالیی از پیاده

رسانی به افرادی ها نه تنها موجب نفعراه. که این موضوع بیانگر این مطلب است که پیاده[4]یابد مداری کاهش میدرجه پیاده

تنها موجب ها نهباشند. ازین رو آنشوند، بلکه نافع ناخودآگاه کالبد، اجتماع و اقتصاد شهر نیز میگذارند میها میکه پا در آن

کنند. سزایی ایفا میشوند در پایداری اجتماعی و اقتصادی آن نیز نقش بههای روانی و اجتماعی  شهر و محله میتقویت جنبه

های فرهنگی و شناسی، مولفههای پیاده، ذیل دسته زیباییبندی ابعاد فراگیر خیاباندر دسته [21]مویدی نیز به نقل از 

های پیاده را در حوزه پایداری؛ تعامالت اجتماعی،بقا، احترام، جشن گرفتن شهر، خاطرات، اجتماعی ناشی از ایجاد محدوده

ها و های پیاده در همه جوامع و فرهنگرات این قبیل خیابانحوزه نفوذ تاثی [.19]کند می آداب و رسوم و نقاط شاخص معرفی

ها در خرده ها سعی در به بوته آزمایش گذاردن آنصورتی کلی مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است؛ اما مطالعات و پژوهشبه

مدار بر های پیادهز خیاباندر پژوهش خود به بررسی و تاثیر فرهنگ بر روی این نوع ا Van et al.(2013) ها نیز دارد.فرهنگ

مدار از قرن بیستم به بعد در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی شکل های پیادهپردازد. خیابانجوامع در حال توسعه می

گرفتند ولی آیا اینکه این نوع خیابان ها در هر شهر و با  هر فرهنگی هماهنگی دارد با خیر مورد بررسی قرار نگرفته بود. که 

Van راه با دو رویکرد تجاریو همکارانش با طراحی سه بعدی چند مدل پیاده(Shopping walking street)  و تفریحی 

(Leisure & scenery walking street)  در دو خیابان شهر هوچی مین در ویتنام میزان مشارکت و ترجیح شهروندان را

سهولت و ج:  کاهش مشکالت ناشی از ترافیک،ب:  بهبود طرح شهرف: ها با توجه به سه مقیاس البرای استفاده از این مکان
داد که فرهنگ مردم ویتنام و شهر هوچی مین هم این نوع خیابان را پسندید و با درصد رضایت  ، بررسی کرد و نشان دسترسی

دم شهر در باره بهبود شد که حساسیت رفتار مرباالیی عالقه خود را به آن نشان داد. همچنین در این مقاله نشان داده

-های رفتارشناسی و اجتماعی نیز مطالعه شدهباشد که این موضوع توسط نظریههای تفریحی میراهشهرسازی شهر، روی پیاده

رفتار مردم از تمایالتشان »باشد که اذعان دارد: می  (Planned behavior)است؛ یکی از آن ها نظریه رفتار برنامه ریزی شده

و همچنین با وجود فاصله « شودمیرد که توسط نگرش مردم نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی شان توضیح دادهگینشاًت می

گستری در کشورهای جا که جنبش پیاده. از آن[22]دهند ها را ترجیح میها از منازلشان بازهم استفاده آنرازیاد این پیاده

جا که شد. از آنمیدر روحیه اجتماعی مردم کشورهای در حال توسعه دیده بود؛ نیاز به بررسی آنتوسعه یافته شروع شده

ها های پیاده از تمایل آنبردن از خیابانهای رفتار و روانشناسی نیز اذعان داشتند، رفتار مردم ویتنام در استقبال و لذتتئوری

ها و نشانه موفقیت پروژه در جوامع با فرهنگبود که این برای شرکت در فضاهای جمعی شهری و تفریحی شهر، نشاًت گرفته

های محیط تنهایی کافی نخواهد بود.ها در شهرها بهراهریزی، طراحی و ایجاد این نوع پیادههای متنوع بود. اما فقط برنامهروحیه
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بر پاسخگویی به الوهای عگونهشهری جایی برای زندگی همه افراد جامعه با هر رنگ، نیاز،سن، جنس و یا سطح دانش است، به

ها که آسایش شهروندان هدف آن است؛ به بیان دیگر درکنار کاربری و عملکرد آن ها نیز باشد.نیازها، جاذب و دعوت کننده آن

های اجتماعی جالب، زمانی که شرایط محیط شهری نامساعد بوده به بیان یان گهل این فعالیت"ها نیز درخور باشد.کیفیت آن

های یابند. اهمیت افزایش فعالیتها نیز افزایش میکند کاهش یافته و زمانی که تقویت شوند این فعالیتو ضعیف عمل 

ونقل ترافیکی تمرکز کنیم. در اجتماعی روزانه زمانی مشهودتر خواهد شد که ما روی مناطق پیاده و یا مناطق خالی از حمل

گذرانند را پیاده روی دوبرابر کرده و زمانی که شهروندان در آن محل میها، بسیاری از موارد، بهبود شرایط فیزیکی این محیط

 تجربی مؤلفه"عنوان نتیجه به .[21] "دهدها در آن محل روی میگیری فعالیتافزایش داده، و در نتیجه درجه باالتری از شکل

 فضاهای قبال در افراد محیطی حاتترجی و شناختی ادراکی، های دریافت به  "شهری طراحی کیفیت شناختی زیبا - تجربی

 [. 15]دارد  سروکار شهری
 

 فاکتورهای کالبدی -5
بایست در راستای خدمت به انسان هایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته، پس میفضاهای شهری، مکانسیستم       

سلطه اتومبیل  16یابند. زیرا که از اواخر قرن می و نیازهای او آماده شوند. این فضاها با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا

 ها را دستخوش تغییر نمود.بر شهرها کالبد انسانی آن

 را الزم هشدارهای شهروندان زندگی کیفیت در شهر کالبدی کیفیت نقش در اغراق مورد در اجتماعی علوم پژوهشگران گرچه

 تأثیر و متقابل رابطه . نمود غفلت امر این در محیط کالبدی یتکیف واقعی سهم از توان نمی حال این اب[ 32] اند،داده

 اگر :گوید می وی . است شده واقع تأکید مورد لینچ کوین توسط شهرها ساکنین زندگی کیفیت بر" شهری طراحی کیفیت"

" زندگی کیفیت" اعتالء به" کالبدی محیط کیفیت" اعتالء راه از تا باشد قادر باید گردد واقع مفید شهری طراحی بناست

 فضای در انسان انفعالی موقعیت نفی به محیط و انسان متقابل کنش موضوع طرح با آموس راپاپورت" .[51]نماید  یاری انسان

. اما باید کالبد شهر برای [51] "داند می ذهنی طرح و محیط شناخت عامل مهمترین را محیط در حرکت و پرداخته شهری

سب باشد تا ضمن حرکت در شهر فرم را حس کرده و از آن لذت ببرد. عوامل کالبدی ایا و مناین حرکت انسان آماده و مه

مداری محالت را براساس ها موثرند. دکتر راضیه رضازاده و همکاران قابلیت پیادهراهبسیاری در ایجاد آسایش عابران در پیاده

ه عملکردی، ایمنی و امنیت، زیبایی محیطی و مقاصد ارائه یک چهارچوب مفهومی از دیدگاه پیکورا و همکارانش در چهار زمین

پوش مسیر،میزان نگه داری از مسیر و پیوستگی مسیر، عرض پیاده و رو )شامل: نوع کفاند. عواملی از قبیل سطح پیادهنموده

-د مسیرهای بنهای ترافیکی:تجهیزات کنترل ترافیک(، )نفوذپذیری:وجود مسیرهای جایگزین و تعدا-شیب مسیر(،)ویژگی

 [52]ها، درختان و فضای سبز گیرند. در زمینه زیبایی محیطی نیز وجود پارکبست( در حیطه عملکردی این پژوهش قرار می

تر به جو به طور عامگیری یک خیابان پیاده مطلوب تاثیرگذارند. کاشانیشوند، که در شکلهای کالبدی آن محسوب میاز مولفه

-طور کلی از نظر نوع کارکرد پیاده، آن را به دو نوع رفتار پویا مثل راهتوان بهحرکت پیاده را می "است: دهاین موارد اشاره نمو

حرکت باید  که برای مهیا ساختن فضا برای این[ 51] "زدن و رفتار ایستا، مثل نشستن و ایستادن تقسیم کردرفتن و پرسه

 و سرگرمی، نورپردازی و بازی سطوح، تجهیزات مناسب طراحیرفت: تجهیزاتی را در فضا در طراحی کالبدی در نظر گ

آشکار است که تسهیالت  هنری. فرهنگی آثار ارائه نماها، مراکز گیاهی، آب پوشش و سبز، درختان فضای و روشنایی، گیاهان

انسانی و حسّ بودن در یک  شده باید متناسب با با کارکرد و هدف مورد انتظار از محدوده پیاده بوده و مقیاسدر نظر گرفته

 (.61مکان دلنشین را تقویت نمایند )همان، ص
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 مختلف انجام اهداف منظور به رویپیاده آن در که کند می القا را جدیدی زندگی شیوه امروزی شهرهای بر حاکم شرایط

 و های جذابفعالیت از یکی پیاده فضای یک در ها مغازه تماشای حتی و کردن خرید نمونه عنوان به شود؛ می گرفته نادیده

که  است پیاده خرید مرکز جهان، در سرزنده و پویا فضاهای انواع از یکی که ایگونه به آیدمی شمار به شهری پرطرفدار

 پرجنب شهری مرکز یک خلق »کتاب در نشده است. پامیر تعریف درستی به ما شهرهای در فضاهایی چنین جایگاه متأسفانه

 یک جایگاه :نمکا موقعیت :نمایدمی معرفی چنیناین را وجوشجنب پر و موفق مکان عمومی یک بر موثر عوامل« وجوش

 باشد فروشیخرده مراکز نزدیکی در عالوهبه باشد؛ افراد از کثیری جمع پذیرای که باشد ایگونهبه بایستی موفق عمومی فضای

 که باشد ای گونه به باید موفق عمومی فضای یک اندازه :مکان اندازه . گردد پیاده فعالیت تولیدکننده و جاذب که ایگونهبه

 :مکان ریزیبرنامه . رود بین از فضا محصوریت که بزرگ قدرآن نه ولی باشد داشته را رویدادها و جمعی تفریحات گنجایش

 فروشی، خرده هایمغازه وسیلهبه مکان آن اطراف که است پذیرامکان هنگامی مردم داردوست و زنده فضای یک ایجاد

 تجاری هایفعالیت ایجاد شهری، فضای در موفقیت کسب هایراه از یکی که او نظر در . باشدشده احاطه هاکافه و هارستوران

 افزایش هافعالیت مطابقت و جذب برای را فضا ظرفیت باید مکان یک طراحی :مکان طرح . است خوراکی خدمات خصوص به

 اشاره سادگی عین در باال وکیفیت سازگاری راحتی، منعطف، کاربری مناسب، گاهنشیمن نظیر مواردی به طهراب این در . دهد

طراحی و »در پژوهش خود با عنوان  Zook et al(2011)یابی این واحدهای تجاری اما درباره چگونگی مکان[. 32] کند می

عه روی عوامل متنوع موجود در خیابان ها برای جذب به سوی دارد: مطالبیان می« مداری در یک توسعه رشد هوشمندپیاده

افتد و های خرده فروشی در دوطرف خیابان بیشتر اتفاق میهایی با کاربریروی در خیاباندهد که پیادهروی نشان میپیاده

سرزندگی بیشتری  دهد اینگونه فضاهایکی دیگر از عوامل جذب مردم وجود فضاهای عمومی در فضای باز است که نشان می

ها( فقط جنبه تجاری دارند و بسیاری از مراکز گردشی و بسیاری از مراکز خرید)مال [. 32]ها( دارندنسبت به مراکز خرید)مال

ای که هردو کاربری در موازات یکدیگر انجام شده و یکدیگر گونهها فقط جنبه تفریحی؛ اما تلفیق مطلوب این دوکاربری بهپارک

نماید، بلکه ادغام این دو ها فراخوانده و جذب میسمت استفاده از هریک از آنتنها مردم شهر را بهانی کنند، نهپوشرا هم

بردن از مناظر شهری به سرزندگی و پویایی هرچه بیشتر محله کمک کرده و همراه بهرههم در فضای باز شخری بهکاربری آن

های پیاده گوید. به منظور باالبردن دومین جنبه این خیابانهر پاسخ میهدف طراحان شهری را برای شهروندمدارکردن ش

وجود ها باعث بهراهپیاده"کنند. ها را برای استفاده عابران دلپذیرتر میها(، با تقویت فضای سبز منطقه آن)جنبه تفریحی آن

با تعامالت جمعی، زندگی اجتماعی و امنیت، شوند و ها در فضاهای عمومی میآمدن فضاهای بیشتر  برای کاشت درختان و گل

ها های جمعی شده که این موضوع منجر به تقویت برخی عوامل جانبی نظیر فروش مغازهها به حضور در عرصهباعث تشویق آن

ازین موضوع به روشنی قابل درک است که دوو  [.2] "گرددو واحدهای تجاری و بهبود شرایط اقتصادی در شهرها نیز می

پوشانی یکدیگر به پویایی فضا و در نتیجه افزایش تعامالت اجتماعی روی)تفریحی(، با همالیت خرید)تجاری( و پیادهفع

ها به خرید بیشتر بخشند ومکمل یکدیگر هستند. و همین افزایش حضور مخاطبین شهری در این خیابانشهروندان بهبود می

جا خواهد شد و محلی که دارای رونق اقتصادی بیشتری نسبت به دیگر مراکز دی آندنبال آن رونق اقتصاها از این ناحیه و بهآن

-ها که روابطی برگشتپوشانی فعالیتشود و این یعنی همان همهای بیشتر میسطح خود باشد باعث جدب مشتریخرید هم

 پذیرند.

تهران راهکارهایی عملی در راستای طراحی این راه موفق و ناموفق در مفیدی شمیرانی و همکاران با بررسی چند نمونه پیاده

 منظور ایجاد:اند: راهکارهای طراحی بهها ارائه دادهقبیل خیابان
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 روهای استاندارد و مسیرهای دوچرخه، مسیرهای نابینایان پیاده، مبلمان شهری استاندارد.ایمنی: پیاده

ها در ساعات مختلف منظور رفاه شهروندان و امنیت آنروز بههای مختلف شبانهراحتی عابرین: عملکردهای چندگانه در زمان

 «.در بعضی ساعات خلوت است و گاهی شلوغ»روز شبانه

 ها، تئاترها، مبلمان در فضای بازشاپها، کافیساعته از قبیل مراکز خرید، رستوران24های های مختلط، سرزنده، فعالیتجاذبه

 ا درختانآسایش و امنیت عابر با ایجاد سایه ب

 های پیاده با افزایش مسیرهای منتهی به آنهای بیشتر به خیاباندسترسی

 منظور ایجاد احساس طراوت و تازگیفضاهایی برای استقرار آب و گیاهان به

 بازسازی بناهای تاریخی برای باالبردن آگاهی فرهنگی مردم و تشویق مردم به پیاده روی 

 توجه ویژه به معماری بومی و محلی

مداری ها و عدم وجود موانع فیزیکی یا طبیعی برای ترویج پیادههای اصلی شهر، پلحفاظت از تداوم مسیرهای پیاده در شریان

 سهل دسترسی و حرکت تأمین برگیرنده در سو یک از" شهری طراحی کیفیت عملکردی مؤلفه"بنابراین  .[32]به نقل از [ 2]

 عملکردی نقش که مدرنیزم های آموزه برخالف دیگر، سوی از و است شهری جاذب کزمرا به ها سواره و ها پیاده مناسب و

 غیرفعال، تفریح همچون دیگر عملکردهای دربرگیرنده دهد،می تقلیل آمدورفت برای ایساده کانال به را شهری فضاهای

 و سرزندگی ضامن تا بوده نیز ... و ستاندو با مالقات خواندن، روزنامه گفتگو، و خوردن غذا گوناگون، مراسم و مردم تماشای

 [.52] .گردند شهر فضایی تجربه غنای

 

 گیرینتیجه -6
عنوان یک جنبش تفریحی و مداری به معرفی حرکت پیاده بهو قابلیت پیاده تعریف کیفیت بازشناسی با مطالعه این      

مداری های پیادههای نظری گوناگون، مؤلفهاجتماعی در شهر پرداخت و پس از مرور ادبیات مرتبط با موضوع و بررسی چارچوب

بندی شده ارائه صورت طبقهاجتماعی تفکیک نمود. نتایج به-های روانیکردی و مولفههای کالبدی یا عملرا در دوگروه مولفه

های کالبدی بر آسایش عابران و جذب بیشتر آنان شود که مولفهمی شده پژوهش، دیدهبندیاست. با توجه به مطالب طبقهشده

-ویژه یک خیابان پیاده است و نمیشهری و به گیری هرفضایبه مسیرهای پیاده شهر تاثیر گذار است و فاکتور کلیدی شکل

-و قابلیت نقش اینجا در بنابراینگیری روابط ساده و پیچیده اجتماعی، نادیده گرفت؛ ها را به عنوان بستر شکلتوان نقش آن

د عوامل . زیرا که ابتدا بایشود می تأیید اجتماعی تعامالت ارتقای در فضا عملکردی کیفیت و کالبدی محیط طراحی های

گیری یک فضای کالبدی ، کالبد شهر و مسیر پیاده شهری را داشته تا در پی آن شاهد حضور شهروندان باشیم. بعد از شکل

مناسب برای حضور انسان نیازمند حضور فعال شهروندان هستیم همانطور که در بیان جیکوبز نیز حضور فعّال شهروندان متعدد 

دهد حضور مستمر و روابط سازد. و اما چیزی که یک فضای شهری پویا را شکل میرا می و نه فقط حضور، یک منطقه پیاده

شود. گیرد و باعث سرزندگی میخود میاجتماعی حاکم بین شهروندان آن است. روابطی که در هر فرهنگ شکلی خاص به

شود و یا پیاده طی طریق کردن در داده هاهنگامی که درکنار خرید روزانه اجازه نشستن افراد و گپ و گفتگویی جمعی به آن

مندی از کند، بدهد؛ فرصت بهرهیک مسیر اجازه درک بیشتر فضا را به عابر که در یک محیط عجول و شلوغ شهری زندگی می

-ههای خیابانی چه برای بازدید کننده و چه برای هنرمند مردمی، همه و همه مسائلی خواهد بود که با بها و نمایشگاهنمایش

ها در یک محیط شهری به سرزندگی، پویایی و در نهایت افزایش میزان تمایالت مردم برای داشتن تعامالت کارگیری آن

 انجامد.اجتماعی می
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