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  چکیده

 تعامالت يریگ شکل محل و یاجتماع يبرخوردها رخداد محل و یمدن اتیح گاه یتجل عنوان به ادهیپ يرهایمس

امروزه طرح هاي پیاده راه سازي در بسیاري از شهرها به عنوان راه حلی جهت اولویت بخشیدن به .  است یاجتماع

بسیاري از این طرح ها بدون توجه به عواقب احتمالی آن ها انجام می شوند و بعد از اجراي . مردم مطرح هستند 

رح هاي مورد نظر بدون مطالعات قبلی و به عبارت دیگر ط. طرح ها تاثیرات منفی و مثبت آن ها نمایان  می شود 

 و کالبدي اقتصادي ،در این مقاله بدنیال آن هستیم تا اثرات اجتماعی . بررسی جوانب مختلف آن ها اجرا می شوند 

به این منظور ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه اي . شهریور را بررسی نماییم  17اجراي طرح پیاده راه سازي محور 

جهت جمع آوري اطالعات پیمایش میدانی از تکنیک پرسشنامه . به تبیین مبانی نظري موضوع پرداخته شده است 

را  مدخالنسوال تهیه شده است که نظرات گروه هاي ذي  19به این منظور پرسشنامه اي در غالب . استفاده است 

براي تحلیل . در مورد اثرات اقتصادي ، اجتماعی و کالبدي در مورد قبل و بعد از اجراي پروژه سوال شده است 

 )زوجی  t-test( مقایسه میانگین دو جامعه وابسته و از آزمون   spssپرسشنامه هاي تهیه شده از نرم افزار 

 . شده است  استفاده

 

  .پیاده راه ، ارزیابی ، اثرات اجتماعی ، اثرات اقتصادي ، اثرات کالبدي  : کلید واژه
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  مقدمه -1

امروزه با توجه به افزایش جمعیت شهرها و توسعه کالبدي و اقتصادي آن ها ، شهرها بیش از پیش مورد توجه قرار 

این پروژه . در این بین اجراي پروژه هاي بزرگ شهري به عنوان ابزاري دوگانه مورد توجه قرار گرفته اند . گرفته اند 

به عنوان ابزاري که شهرها خود را در عرصه رقابت جهانی معرفی ها عالوه بر توجه به پاسخگویی نیاز شهروندان ، 

پروژه هاي شهري عالوه بر هزینه هاي سنگین مالی که به دنبال دارند ، هزینه هاي . می کنند شناخته می شوند 

عی زیاد در اثر اجراي پروژه هاي شهري گروه هاي اجتما. اجتماعی ، اقتصادي ، فرهنگی و کالبدي فراوانی نیز دارند 

گروه هاي اجتماعی ذي مدخل در برخی موارد از اثرات اجراي پروژه . و متنوعی تحت تاثیر آن قرار می گیرند 

به عبارت دیگر توسعه در پشت سر خود حوزه هاي گسترده اي از فقر ، به حاشیه . متضرر و گاهی منتفع می شوند 

ماعی به جا گذاشته و یا در برخی جنبه ها موجب این راندگی و محرومیت واقعی از پیشرفت هاي اقتصادي و اجت

توسعه شهرها ابعاد مثبت .  نیستنداز این رو توسعه شهرها همیشه داراي آثار خوشایندي ]1[پیامد می شود 

بسیاري دارد و بدون هیچ قصدي براي زیر سوال بردن این دستاوردهاي زندگی شهري ، باید اذعان داشت که فقر 

ت که در جریان افزایش جمعیت و توسعه شهرها ،تصویر ناخوشایندي از آن ها ترسیم می کند و تنها عاملی نیس

توسعه شهرها با تغییرات در الگوي اشتغال ، جابجایی مکان زندگی افراد ، برهم خوردن ساختار محله و تغییر در 

شناخته  لبه عنوان عاملی منفع انانسدر این جریان توسعه . ]2[ الگوي دسترسی مردم به امکانات همراه بوده است

با قطعنامه آتن و در واقع جریان بی توجهی به انسان  .شده در جریان طراحی پروژه توجهی به انسان نشده است 

صورت گرفت به طوري که لوکوربوزیه در  1933پیشنهاد ارایه شده در آن درمورد جداسازي انواع ترددها در سال 

در واقع قرن بیستم . ] 3[ که براي سرعت ساخته باشند، شهر موفقی خواهد بود این خصوص اعتقاد داشت، شهري

را می توان تالشی دانست براي میدان دادن به اتومبیل، که شهرهاي کهن و توسعه طبیعی زیرورو شدند و شهرهاي 

تجربه را در تخریب  در ایران این. نوین را بر اساس دسترسی به اتومبیل ساختند و انسان از میدان دید حذف گردید

. دیوارها و دروازه هاي شهر و خیابان هاي صلیبی شکل در میان بافت هاي قدیمی کشیده می شد، می توان دید

حرکت در برنامه ریزي و  اما با گذشت زمان نظام. سال گذشته داشته است 80رویکردي ناپایدار که نفوذي پایدار در 

د، به همین دلیل روش ها و فنون جدید براي حفظ و اعتالي کیفیت فضاي شهرها با اختالل و ناامنی جدي روبرو ش

شهري و حل مشکالت نظام حرکت ابداع گردد و درواقع نوعی بازگشت به الگوهاي قبلی و توجه به حرکت پیاده را 

فتند، و با ورود مباحث پایداري به عرصه شهرسازي شکل گر 1987این الگوها که همگی بعد از سال . شاهد هستیم

اکنون . ] 4[ بر شکل فشرده شهرها تاکید داشتند که این عامل خود باعث تقویت حرکت پیاده در شهرها شد

مشخص شده است که کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی باید دوهدف اصلی برنامه ریزي و اقدامات توسعه شهري 

از موضع ضد تکنولوژِي و ضد ماشین در واقع شکل گیري جنبش هاي طرفدار پیاده روي در جهان . ] 5[باشند 

به . نبوده ، بلکه دغدغه این نوع جنبش ها عمدتا عدالت اجتماعی و توزیع برابر منابع و امکانات براي پیاده است 

امروزه تعداد . ] 6[زبان ساده ، خواسته اصلی این گروه ها آن است که ما هم به اندازه اتومبیل از شهر سهم داریم 



 

با این حال با توجه به همه ابعاد مثبت و گسترده توجه به انسان . پروژه هاي پیاده راه در سطح جهان کم نمی باشد 

آثار اجتماعی یکی . در طراحی ها و اولویت دادن به حرکت انسان در شهر ، این پدیده داراي آثار منفی نیز می باشد 

لذا جهت ارزیابی آثار احتمالی ناشی از . یاده راه ها شاهد آن هستیم از انواع پیامدهایی می باشد که در اثر احداث پ

در این پژوهش که به دنبال ارزیابی اثرات . استفاده می شود ) اجتماعی  تاثیراتارزیابی ( اجراي پروژه از اتا 

ی نظري با استفاده در این مقاله مبانشهریور هستیم ،  17اجتماعی و اقتصادي ناشی از اجراي پروژه پیاده راه سازي 

از منابع کتابخانه تهیه شده است و جمع آوري نظرات مردم به وسیله پرسشنامه و پیمایش میدانی  انجام گرفته 

در پایان مقاله ، بر اساس تحلیل هاي انجام .  انجام شده است  spssاست که تحلیل هاي این موارد با نرم افزار 

  . شهریور ارائه شده است  17اي بهبود وضعیت پیاده راه دهایی برگرفته اقدام به ارائه پیشنها

 

  : تعریف مساله و اهداف تحقیق  - 2

از دیدگاه سیستمی ، شهر به عنوان مجموعه اي به هم . شهرها از دیدگاه هاي زیادي قابل بررسی می باشند 

در این دیدگاه شهر . پیوسته شناخته می شود که همه اجزاي آن در پی دستیابی به یک هدف مشخص می باشند 

به عنوان سیستمی اجتماعی پویا و بازي طلقی می شود که سه سطح حرکتی مکانیکی ، زیستی و اجتماعی در هم 

در هم آمیختگی این سیستم با سیستم . آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیرسیستم هاي متعدد در ارتباط است 

ه که این عامل شناخت کامل شهر و پیش بینی براي کل تحوالت هاي فراتر و پایین تر باعث پیچیدگی سیستم شد

در زیمنه مسائل شهري نیز باید یادآور شد که شهر و تحوالت آن به دلیل . ر ممکن نموده است یو تغییرات آن را غ

ارزیابی . پیچیدگی هاي روزافزون و تقویت جریان جهانی شدن ، روز به روز به سمت نامفهمومی پیش می رود 

ذکر این نکته . رات توسعه یکی از ابزارهایی می باشد که از میزان نامعلومی هاي عرصه هاي شهري می کاهد اث

از . ] 2[ضروري می باشد که ارزیابی اثرات توسعه در سه مرحله قبل ، حین و بعد از اجراي پروژه صورت می گیرد 

براي مثال . ي نتایج مفید اما متنوعی خواهد بود یان رو ارزیابی اثرات توسعه در هر مرحله که انجام گیرد دارا

ارزیابی اثرات توسعه قبل از اجراي پروژه می توان با مشخص کردن نکات منفی آن از اجراي آن جلوگیري نموده یا 

با اعمال تغییراتی در طرح ارائه شده از عواقب منفی آن کاست یا همچین ارزیابی اثرات توسعه بعد از اجراي پروژه 

در هر . لی براي مشخص نمودن نکات منفی پروژه خواهد بود تا بتوان در سریع ترین زمان از آن جلوگیري نمود عام

نگاه سیستمی به شهر بیانگر این موضوع . صورت ارزیابی اثرات توسعه داراي تنایج مثبت براي پروژه خواهد بود 

خالصه نمود بلکه شهر بستر اصلی زندگی فردي و است که شهر و مسائل شهري را نمیتوان تنها در مسائل کالبدي 

جمعی انبوه انسان ها است وبنابراین مکانی براي تحقق آرمان ها ، برز خالقیت ها و جست و جوي سعادت و رضایت 

از این رو برنامه ریزي شهرها فراتر از اهداف کالبدي و کارکردي باید به نیازهاي . ] 7[آن ها محسوب می شود 

این امر ضرورتا برنامه ریزي شهري را با عرصه هاي دیگر مثل کیفیت .رهنگی و روانی مردم پاسخ دهد اجتماعی ، ف

  از این رو کوچکترین  . محیط ،رفاه عمومی ، عدالت اجتماعی ، مشارکت شهروندان و غیره مرتبط می سازد 



 

از آنجا که نظریه سیتمی به شهر تنها به بعد کالبدي . پروژه هاي نیز که در شهر اتفاق بیافتد داراي پیامدهایی است 

توجه نمی نماید و انسان را نیز به عنوان یکی از ارکان شهر و برنامه ریزي براي آن می داند ، مسائل اجتماعی و 

به همین دلیل ابعاد اجتماعی شهرها نقش پرنگتري در . ند اقتصادي به عنوان دیگر ابعاد شهر شناخته می شو

به شکل کسترده مسائل شهري پیدا کرده و به همین دلیل ارزیابی اثرات اجتماعی طرح هاي توسعه شهري ، امروزه 

 شهریور مورد 17در یان پژوهش ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادي پروژه پیاده راه سازي محور . اي مطرح شده اند 

شهریور بدان دلیل  17اهمیت ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادي ناشی از اجراي پروژه . مطالعه قرار گرفته است 

این پژوهش . است که بعد از اجراي این پروژه شاهد تغییرات عمده در عرصه اجتماعی و اقتصادي این محور هستیم 

قتصادي این پروژه به ارئه راه حل  هایی جهت بهبود به دنبال آن است که با شناسایی دقیق اثرات اجتماعی و ا

از این رو مهمترین مساله در این پژوهش شناخت گروه هاي ذي مدخل اصلی و تالش . وضعیت این پیاده راه نماید 

در این پژوهش سواالتی مطرح می شود که بر . در جستجوي اطالعات از این افراد و جلب مشارکت آن ها می باشد 

  : سواالت تحقیق به قرار زیر می باشند . ا فرایض تحقیق شکل می گیرد اساس آن ه

  فرهنگی این محور گذاشته است ؟ –شهریور چه تاثیري بر جنبه هاي اجتماعی  17اجراي پروژه  

  شهریور بر جنبه هاي کالبدي محدوده تاثیر مثبتی گذاشته است ؟ 17آیا  پروژه  

  هاي اقتصادي محدوده تاثیر گذاشته است ؟ شهریور چگونه بر جنبه  17اجراي پروژه 

  . : بر اساس سواالت فوق فرضیات اصلی تحقیق را می توان به شکل زیر مطرح نمود 

  شهریور داراي آثار اجتماعی سوءي براي این محدوده بوده است  17به نظر میرسد اجراي پروژه.  

  اقتصادي تحت تاثیر قرار داده و موجب  شهریور، این محدوده را از نظر 17به نظر می رسد اجراي پروژه

  افت مسائل اقتصادي محدوده شده است  ؟

  شهریور شرایط کالبدي محدوده را تحت تاثیر قرار داده است  17به نظر می رسد اجراي پروژه. 

  . در این تحقیق به دنبال آزمون فرضیات فوق می باشیم 

  

 مبانی نظري پژوهش - 3

  )SIA(اجتماعیارزیابی اثرات تاریخچه   - 3.1

در جهان به دنبال . سابقه ارزیابی اثرات اجتماعی را در جهان و ایران می توان به صورت جداگانه مطالعه نمود 

محیطی تبدیل به یکی از  ، ارزیابی اثرات زیس 1969در سال ) NEPA(تصویب قانون سیاست زیست محیطی ملی 

ي این قانون برنامه ریزان و تصمیم گیران ضرورت توجه به نتایج بعد از اجرا. ارکان برنامه ریزي ها در آمریکا شد 

کمیته درون «در پاسخ به این نیاز ، گروهی از دانشمندان اجتماعی ،. مد نظر قرار دادند اجتماعی برنامه ریزي ها را 

  ز براي برآورد پیامدهاي اجتماعی شکل دادند که هدف آن تنظیم یک طرح کلی ا» سازمانی اصول راهنما 



 

راهنمایی ها و اصل هایی است که می تواند به بهره وران خصوصی و نمایندگان در زمینه انجام التزام هایشان تحت 

از این پس بود که ارزیابی اثرات . ] 8[ ، مسولیت هاي مرتبط و تعهدهاي نمایندگان کمک کند NEPA لواي 

اما ارزیابی اثرات اجتماعی در ایران سابقه طوالنی نداشته . اجتماعی نیز به یکی از ارکان برنامه ریزي ها تبدیل شد 

و بیشتر متون منتشر شده توجه خود را معطوف مباحث نظري و ابتدایی کرده و از پرداختن به مباحث روش 

در این زمینه شهرداري تهران به دلیل ارتباط نزدیک تر با مردم و احساس نیاز به . شناسی و کاربردي باز مانده اند 

از این رو شوراي . رداختن به پیامدهاي اجتماعی فرتر از مباحث اقتصادي ، به این مبحث توجه نموده است پ

طی مصوبه اي شهرداري تهران را ملزم نمود براي تمامی پروژ هایی که ابالغ  1386اسالمی شهر تهران در شهریور 

تمامی  1387ي تهران همچنین در سال شهردار. می شوند ، پیوست مطالعات اجتماعی نیز پیش بینی نماید 

شوراي  1386درصد از اعتبارات مصوبه پروژ هاي خود را در مصوبه سال  3که واحدهاي تابعه خود را ملزم نمود 

  . شهر هزینه نمایند 

  

  مفهوم ارزیابی اثرات اجتماعی - 3.2

ارزیابی اثرات اجتماعی عنوان یک حوزه مطالعاتی میان رشته اي است که همه متون این حوزه ي شکل گیري و 

نسبت می دهند  1969نهادینه شدن آن را به تصویب قانون ملی سیاست زیست محیطی در ایاالت متحده در سال 

ن تعاریف پیامدهاي اجتماعی را تغییراتی در یکی از ای. اما تعاریف زیادي از پیامدهاي اجتماعی شده است . ] 9[

  : تعریف می کند که در موارد زیر خالصه می شود 

در روابط  چگونه آن ها زندگی می کنند ، کار می کنند ، نحوه تعامل با دیگران( در روش زندگی مردم  .1

 )روزانه 

 ) پیوستگی ، پایداري ، ویژگی ها ، خدمات وامکانات ( در جامعه شان  .2

 . ]10[) سهیم شدن در رسوم ، عقاید و ارزش ها ( در فرهنگ شان  .3

بسیاري از جوانب این مفهوم را آشکار » کمیته بین سازمانی راهبردها و اصول ارزیابی تاثیرات اجتماعی « اما تعریف 

تالش براي ارزیابی و برآورد کردن پیامدهاي اجتماعی اي که ممکن است از اقدامات و سیاست هاي . می کند 

از جمله اختصاص ( هاي دولتی مشخص  و اجراي برنامه) از جمله برنامه ها و اجراي سیاست هاي جدید ( خاص 

ناشی شوند ، ارزیابی تاثیرات اجتماعی خوانده می ) دادن زمین هاي بسیار به پروژه هاي استحصال منابع طبیعی 

در نسخه اي دیگر از گزارشی که از سوي کمیته یاد شده منتشر شده است منظور از تاثیرات اجتماعی .  ]11[شود 

قدامات بخش عمومی و خصوصی است که شیوه زندگی ، کار ، برقراري ارتباط ، شیوه تامین هرگونه عواقب ناشی از ا

وسترن و لینچ نیز تعریفی .  ]8[ نیازمندیها و نوع غلبه مردم بر مشکالت زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد

  . ]12[ي مختلف است تحلیل تاثیر اجتماعی ، ارزیابی تاثیرات سیاست ها: بسیار خالصه ارائه کرده اند 



 

همانطور که مشخص است همه تعاریف فوق بر ویژگی ایجاد تغییرات پروژه هاي توسعه اي اشاره دارند و ارزیابی 

  . تاثیرات اجتماعی به دنبال شناسایی این تاثیرات می باشد 

  

  روش تحقیق -4

در این مقاله با توجه به هدف پژوهش ، ابتدا مبانی نظري موضوع مورد پژوهش از روش کتابخانه اي جمع آوري 

 50به این منظور تعداد . جهت بررسی نظرات ذي مدخالن از تکنینک پرسشنامه استفاده شده است . شده است 

و  SPSSن پرسش نامه ها از نرم افزار پرسشنامه بین گروه هاي مختلف ذي مدخالن توزیع شده و براي تحلیل ای

الزم به ذکر است که چون تعداد . بهره گرفته شده است ) زوجی  t-test( آزمون مقایسه میانگین دو نمونه وابسته 

  . عدد می باشد ، داده ها نرمال فرض شده است  30پرسشنامه ها بیش از 

  

  محدوده مورد مطالعه - 5

شهریور در امتداد  17خیابان . را فرا می گیرد  11و بخش شرقی منطقه  12مرکز تاریخی تهران سطح کامل منطقه 

این خیابان براي بازیابی موقعیت . ضلع شرقی باروي ناصري قرار دارد و یکی از محورهاي اصلی آن بشمار می رود 

گذشته را احیا کند خود در کالنشهر تهران و مرکز تاریخی ، نیازمند به فرایندي از تجدید ساختار است تا هم ارزش 

هیالت و کیفیت محیطی الزم را براي جذب فعالیت هاي بیشتر و برتر امروزین ، به عنوان سو هم زیرساخت ها،ت

شهریور در سال هاي نچندان دور به عنوان مرکز معامله  17محور . شهري با جایگاه ملی و فراملی ، مهیا سازد 

وجود موانع و مشکالت بسیار بر سر فعالیت این کاربري خاص از .  ]13[ ماشین و موتور سیکلت شناخته می شد

یک طرف و از طرف دیگر وجود زمینه مستعد براي تغییر ساختار این محور شهرداري را بر آن داشت تا طرح تغییر 

 به این منظور مشاور طرح ضرورت اجراي طرح را این. شهریور را در دستور کار خود قرار دهد  17ماهیت محور 

  : گونه بیان کرده است 

  فرسودگی و تخریب کالبدي در میدان و امتدادهاي منتهی به آن به دلیل التکلیفی طرح هاي اجراي و

  . بخصوص تعریف معابر 

  شهریور به دلیل توسعه نیافتگی محور و محدودیت هاي  17فرسودگی بدنه هاي واقع در امتداد  محور

  . ا دهی به لبه ها و پالك هاي موجود فرهنگی و زیرساختی جهت شک –اجتماعی 

  ، استقرار کاربري هاي غیر جذاب و غیر فعال در ساعات پایانی روز مثل شعبات بانک، شعبات ادارجات

  . که تمایل به ساخت و توسعه را بخصوص در میدان امام حسین محدود کرده است ... کارگاههاي تولیدي و 



 

 مام حسین و بستر ان به دلیل توسعه و تعریض زیرگذر و انجام تخریب هاي انجام شده در خوزه میدان ا

مغشوش و نامتجانس باعث فرسودگی بافت و بدنه ها و ایجاد منظر ) پیاده راه سازي ( مقدمات طرح جدید

  . ]13[شهري شده است 

به پیاده راه شهریور  17اقدام به تغییر ماهیت محور  1388با توجه به مشکالت بیان شده توسط مشاور ، در سال 

در این بین شواهد حاکی از این موضوع است که پیشنهاد اولیه طرح بر این اساس بوده است که . شهریور شد  17

در نر گرفته ) ع(، میدان شهدا به عنوان حرم حضرت ابالفضل ) ع(میدان امام حسین به عنوان حرم امام حسین 

اما مشاور طرح اهداف زیر را . به یکدیگر ارتباط پیدا کنند ) ن بین الرحمی(شهریور 17شده است که توسط پیاده راه 

  : به عنوان اهداف اصلی طرح معرفی نموده است 

 احیاي  خاطره تاریخی میادین با تاکید بر مبارزات مردمی ر دوره انقالب اسالمی 

  مداخله طراحیارتقاي کیفیت محیطی ، اجتماعی و اقتصادي مجموعه میدان ها و خیابان واقع در محدوده 

  ارتقاي کیفیت فضایی و کالبدي میدان ها و خیابان با استفاده از الگوهاي مناسب و منطبق بر سیر تحول

 . شکا گیري آن ها و پهنه هاي شهري مجاور آن 

  آیینی . و حوزه بالفصل ان از طریق اشاعه فعالیت هاي فرهنگی ، مذهبی توسعه اقتصادي در محدوده طرح

  . ]13[مجموعه در افق طرح 

  . با توجه به اهداف فوق محدوده مورد مطالعه مشخص گردیده است 

  

 
  محدوده مورد مطالعه : 1شکل 



 

پیامدهاي شهرداري تهران بدون در نظر گرفتن ، براي این پروژه  فوق با توجه به ضرورت نیاز و اهداف ذکر شده

شهریور به  17، محل پیاده راه  ه و با توجه به فرضیات پژوهشامروز. این پروژه را شروع کرد  1388پروژه ،در سال 

به . محلی فاقد سرزندگی ، پویایی ، تحرك اجتماعی ، فعالیت اقتصادي و توان جذب حضور پذیري مردم میباشد 

شهریور در این مقاله سعی شده است به وسیله توزیع پرسشنامه بین ذي  17ی عواقب اجراي پروژه منظور شناسای

مدخالن طرح ، نظرات آنها را در مورد شاخص هاي کالبدي ، اجتماعی و اقتصادي قبل و بعد از پروژه استخراج 

  .  میماینماییم و سپس با تکنیک هاي تحلیل ، فرضیات نحقیق را رد با اثبات ن

  

  یافته هاي پژوهش -6

در این بخش تحلیل هاي مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها با توجه به مبانی نظري بیان شده در بخش هاي فوق ، 

 SPSSدر این زمینه و با توجه به داده هاي جمع آوري شده به وسیله پرسشنامه ، در نرم افزار . انجام گرفته است 

. ي اثرات به وجود آمده با شرایط قبل از اجراي پروژه مقایسه شده است در سه زمینه اجتماعی ، اقتصادي و کالبد

  . به این منظور در ذیل آزمون هر بخش به صورت جداگانه صورت گرفته و تحلیل هاي آن ارائه شده است 

  

  تحلیل اجتماعی  - 6.1

سوال در پرسشنامه به  8براي بررسی تغییرات صورت گرفته در زمینه مسائل اجتماعی در این پژوهش ، تعداد 

در این زمینه از ذي مدخالن طرح ، در مورد شرایط اجتماعی قبل و بعد از . مسائل اجتماعی اختصاص یافته است 

اجراي پروژه سواالتی مطرح شده است که بتوان با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو نمونه وابسته ، وضعیت 

در این بخش پس از انجام عملیات آماده سازي داده ها ، آزمون . ل نمود شهریور را تحلی 17اجتماعی پیاده راه 

مقایسه میانگین دو نمونه وابسته بین شرایط قبل و بعد از اجراي پروژه صورت گفته است که نتایج آن به صورت 

  . ذیر می باشد 

  

  تحلیل آماري شرایط اجتماعی قبل و بعد از پروژه پیاده راه سازي:  1جدول 

  



 

از آنجا که . و حد باال و پایین داده ها بررسی شود  ) sig(ضریب اهمیت براي تحلیل جدول فوق نیاز است دو عدد 

می باشد ، می توان این گونه نتیجه گرفت که کمتر )  0.05( از سطح خطاي استاندارد )  0.000( سطح معنا داري 

حال براي آنکه متوجه شویم شرایط قبل . هایی وجود دارد بین شرایط قبل و بعد از پروژه در زمینه اجتماعی تفاوت 

بیشتر است ، نیاز است حد باال و پایین داده ها را بررسی ) میانگین کدامیک ( یا بعد از اجراي پروژه بهتر می باشند 

پس می توان این گونه . میباشند  مثبتمشخص است که حد باال و پایین داده ها هر دو  تحلیلدر این . کنیم 

. می باشد ) بعد از اجراي پروژه ( از متغییر دوم بیشتر) قبل از اجراي پروژه ( نتیجه گرفت که میانگین متغیر اول 

در بررسی هاي دقیق . پیدا کرده است افت محسوسی اجتماعی بعد از اجراي پروژه در نتیجه می توان گفت شرایط

آزاد آن می توان اظهار نمود که هویت اجتماعی محل ، امنیت ، سرزندگی و پویایی محل  تر پرسشنامه و سواالت

   .نسبت به شرایط قبل از اجراي پروژه افت نموده اند 

  

  تحلیل اقتصادي -  6.2

شهریور در پرسشنامه ها ،  17جهت سنجش شرایط اقتصادي به وجود آمده ناشی از اجراي پروژه پیاده راه سازي 

در این زمینه . سوال وجود دارد که پرسش شوندگان در را در مورد مسائل اقتصادي مورد سوال قرار میدهد  4تعداد 

قرار داده و  می توان از نظرات کلیه ذي مدخالن  ، سواالت طوري طرح شده اند که کلیه ذي مدخالن را مورد هدف

براي این تحلیل پس از انجام عملیات آماده سازي داده ها ، آزمون . اقتصادي استفاده نمود  طدر تحلیل شرای

  . شده است که نتایج این آزمون به قرار زیر است فته مقایسه میانگین دو نمونه وابسته از داده ها گر

  

  آماري شرایط اقتصادي قبل و بعد از اجراي پروژهتحلیل :  2جدول 

  
 

و حد باال و پایین  ) sig( ضریب اهمیت ایج حاصل از آزمون فرضیه فوق ، نیاز است دو عددتجهت انجام تحلیل ن

می باشد که )  0.000( همانطور که در جدول باال مشخص است سطح معنا داري . داده ها مورد ارزیابی قرار گیرند 

کمتر است نشاگر این موضوع است که بین شرایط اقتصادي قبل )  0.05( د چون از میزان خطاي استاندارد این عد

براي مشخص نمودن نوع تغییرات صورت گرفته باید حد باال و پایین داده . و بعد از اجراي پروژه تفاوت وجود دارد 



 

ین داده ها هردو مثبت هستند ، می توان نتیجه گرفت در این ازمون به دلیل انکه حد باال و پای. ها نیز تحلیل شوند 

در یک . می باشد ) بعد از اجراي پروژه ( کمتر از متغییر دوم ) قبل از اجراي پروژه ( که مقدار میانگین متغیر اول 

در این . شهریور با اجراي پروژه مورد نظر ، افت کرده است  17دید کلی می توان گفت شرایط اقتصادي محور 

زمینه می توان به تعطیلی بسیاري از مغازه هاي این جداره که به علت عدم حضور مردم در محل می باشد ، اشاره 

  . کرد 

  

  تحلیل کالبدي  -  6.3

شهریور ، در این پژوهش و در پرسشنامه توزیع شده  17براي تحلیل شرایط کالبدي اجراي پروژه پیاده راه سازي 

مختص سوال هاي کالبدي بوده و بر اساس شاخص هاي کالبدي مورد نظر در این پژوهش سوال 7بین ذي مدخالن 

در این تحلیل نیز همانند تحلیل هاي قبلی بعد از انجام عملیات آماده . اقدام به استخراج نظرات مردم شده است 

ته است که نتایج حاصل زمون مقایسه میانگین دو نمونه وابسته از شاخص هاي کالبدي صورت گرفآسازي داده ها ، 

  . از آزمون به صورت زیر می باشد 

  

  تحلیل آماري شرایط کالبدي قبل و بعد از اجراي پروژه پیاده راه سازي:  3جدول 

  
 

این نشان دهنده آن . بیشتر می باشد )  0.05( از میزان خطاي استاندارد )  0.56( در این آزمون سطح معنا داري 

شهریور از دید ذي مدخالن تغییر چندانی  17است که شرایط کالبدي قبل و بعد از اجراي پروژه پایده راه سازي 

ي بعد از اجراي پروژه به صورت ناچیزي بهبود پیدا به عبارتی دقیق تر می توان گفت شرایط کالبد. نکرده است 

  .کرده است 

  

  

  



 

  نتیجه گیري 

بعد از جریانات اتفاق افتاده پس از انقالب صنعتی و گسترش پراکنده و افقی شهرها که منجر به استفاده بیش از 

حد از اتومبیل و حذف انسان از دایره برنامه ریزي هاي شهرها شد ، برنامه ریزان شهري مجدداً به انسان و جایگاه او 

قیاس طراحی فضاهاي شهري قرار گرفت و تناسبات شهرها انسان مجدد م. در برنامه ریزي شهري توجه نمودند 

 رخداد محل و یمدن اتیح گاه یتجلدر این زمان پیاده راه ها به عنوان . مبنی بر استفاده انسان شکل گرفتند 

ی معرفی شدند و نقش تازه اي در جریانات شهري یافتند اجتماع تعامالت يریگ شکل محل و یاجتماع يبرخوردها

در . ین پیاده راه ها هم همانند همه طرح هاي توسعه داراي نتایج و اثرات مثبت و منفی زیادي می باشند در این ب. 

سال هاي اخیر در کشور ایران طرح هاي بسیاري مبنی بر تبدیل نمودن محورهاي سواره به پیاده ارئه و اجرا شده 

مثبت آن ها اقدام به اجراي پروژه ها شده که هزینه در بسیاري از این طرح ها بدون توجه به عواقب منفی و یا . اند 

شهریور نیز یکی از این پیاده راه ها می  17پیاده راه . هاي سنگینی را بر دوش مدیریت شهري تحمیل نموده است 

وجه قرار تدر این پروژه عواقب احتمالی آن مورد . باشد که در سال هاي اخیر در شهر تهران به اجرا در آمده است 

در این پژوهش هدف این بوده است که . و امروزه شاهد تغییر و تحوالت عمده در این محور می باشیم نگرفته است 

به این منظور با استفاده از آزمون هاي مجزا . روند تغییرات به وجود آمده در این محور را مورد مطالعه قرار دهیم 

در  .و اقتصادي محل اقت نموده است  مشخص شد که شرایط اجتماعیدر سه زمینه اجتماعی ، اقتصادي و کالبدي 

زمینه اجتماعی پرسش شوندگان معتقد هستند که امنیت ، پویایی ، سرزندگی و هویت اجتماعی محل افت نموده 

 17در زمینه اقتصادي نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این موضوع است که اجراي طرح پیاده راه .  است 

یور موجب افت شرایط اقتصادي این محور شده است و به گفته پرسش شوندگان اجراي این طرح موجب از شهر

در زمینه کالبدي نیز مشخص شد که از دیدگاه پرسش شوندگان تغییر چندانی . رونق افتادن کار کسبه شده است 

عد از اجراي پروژه به میزان بسیار الزم به ذکر است در تحلیل هاي دقیق تر ، شرایط کالبدي ب. حاصل نشده است 

در نهایت و در یک نتیجه گیري کلی میتوان گفت اجراي پروژه . کمی بهتر از شرایط قبل از اجراي آن می باشد 

  شهریور بدون در نظر گرفتن عواقب احتمالی آن اجرا شده و امروزه شاهد بروز برخی  17پیاده راه سازي 

شهریور می توان با  17با توجه به شرایط امروز پیاده راه . جود آمده می باشیم نارضایتی ها در مورد شرایط به و

در جهت بهتر نمودن شرایط و کاهش  ارائه پیشنهادهایی در زمینه تعدیل عواقب منفی به وجود آمده گام هایی
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Abstract 

Trails as a manifestation of civil life and location of social conflict and the formation of 
social interaction. Today, the pedestrian roads in many cities as a solution for giving priority 
to the people there. Many of these projects are carried out without considering the possible 
consequences and the positive and negative effects of the project will be displayed. In other 
words, without the prior studies and review various aspects of the projects they run. In this 
paper, the effects are followed by the social, economic and physical implementation of the 
September 17 to examine the walk. To this end, use of library resources has been subject to 
theoretical explanation. Field survey techniques to gather information is a questionnaire. To 
this end, a questionnaire has been prepared in the form of 19 questions that interest groups 
entry comments about the economic, social and physical on before and after the project is 
question. Questionnaire prepared for analysis spss software and test comparing two 
dependent population (t-test paired) is used. 


