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 ییاجرا نهیبه یو ارائه راهکارها رازیش هیحافظ یراه شهر ادهیپ تیفیک یابیارز 

 

 

 ،2ینا آبادی ایرانقس، 1,*الناز امینی

 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یدانشکده هنر و معماردانشجوی  -1

 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،عمراندانشکده دانشجوی  -2

 

 

 خالصه

مشكالت شهري مانند آلودگي هوا، دشواري عبور و مرور، کاهش کيفيت فضاهاي شهري  گيري و حاد شدنبا اوج

ریزان و و ...، انتقادات وسيعي بر سلطه حرکات موتوري و کاهش تحرکات پياده به وجود آمده است. این شرایط برنامه

رسميت شناخته و به تأمين نيازهاي  طراحان شهري را بدین فكر واداشت که عابرپياده را به عنوان یك انسان و شهروند به
هاي موثري باشد و مطالعات و برنامههاي شهري در مراحل بسيار ابتدایي ميراهاو بپردازند. در ایران، تالش براي ایجاد پياده

خورد. تحقيق حاضر برآن است تا پس از انجام مطالعات نظري شایسته در در جهت اجرایي شدن آن کمتر به چشم مي

ها بپردازد و کيفيت راهط با پياده راه و کيفيت آن به صورت ذهني به تحليل عوامل تبيين کننده کيفيت در پيادهارتبا
، هاي تحليل عاملي اکتشافيتحليلي بوده و از مدل -باالتري را براي مخاطبان فضا فراهم آورد. روش پژوهش توصيفي

متغير شناسایي شده  81دهد بر اساس نتایج پژوهش نشان مي تحليل مسير استفاده شده است. رگرسيون چندمتغيره و 

ارتباط بيشتري نسبت به سایر عوامل با  آسایش پياده روي و جذابيت پياده رويعوامل  .اندبندي شدهعامل دسته 6که در 

امل، پيشنهادها و دارند. در انتها نيز با توجه به ميزان اهميت هر یك از عو حافظيه شيراز را ارتقاي کيفيت پياده راه
 راهكارهاي اجرایي ارائه شده است.

  

 راه، راهكار، فضاي شهري، شهروندان، پياده راه حافظيه شيرازکيفيت پياده کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه -1

شود. حمل و نقل پایدار در کنار مسكن، کار و گذران فراغت، به عنوان یكي از چهار عملكرد اصلي شهر قلمداد مي
شود؛ لذا مقوله حمل و نقل صد انرژي مصرفي دنيا در حمل و نقل درون شهري و برون شهري مصرف مي در 52در حدود 

بطور در این ميان پياده روي ساده ترین شيوه جابجایي بوده و  [.82]یكي از موارد قابل توجه در مسئله پایداري شهرهاست

-روي هنوز مهمپياده جایي انسان در محيط است وبهترین شكل جاترین و ضروريترین، قدیميکلي حرکت پياده طبيعي

هاي نهفته در ها و جـاذبهاحساس شور و تحرك زندگي و کشف ارزش ها وها، فعاليتمكان هترین امكان براي مشاهد

هاي روي داراي اهميـت اساسي در ادراك هویت فضایي، احساس تعلق به محيط و دریافت کيفيتمحيـط است. پيـاده

طبق آمار ارائه شده در شهرهاي  شود.است. چهره شهر بيشتر از طریق گام زدن در فضاي شهري احساس ميمحيطي 
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بایستي به عنوان شود. لذا عابرین پياده ميسفرها پياده انجام مي %52و در شهرهاي کوچك و متوسط  %25بزرگ ایران

حل علمي و ها راهراهار گيرند. به همين دليل پيادهها مدنظر قرحمل و نقل درون شهري در طراحي هاينظامعنصر اصلي 
افت  هاي اقتصادي و فيزیكي،توانند با تخریب موقعيتعملي براي بسياري از مشـكالت حاد شهــري هستند کــــه مي

 [.5] کنندتراکم و کوچ طبقه متوسط از مرکز شهر مبارزه  آلودگي، کيفيت زندگي،

هاي سرزنده شهري در نخستين مراحل راهوسعه یافته تالش در جهت ایجاد پيادهدر ایران برخالف کشورهاي ت

هاي موجود صورت نپذیرفته است. راهاي نيز در جهت سنجش وضعيت پيادهبرد. بنابراین اقدامات گستردهخود به سر مي
مي پویا استفاده نگردد و تنها به ها به عنوان یك فضاي عموراههاي بالقوه پيادهاین امر موجب شده است تا از پتانسيل

سازي بسنده گردد. البته مطالعات مختلفي در زمينه پياده محوري و اي نظير کفکنترل حرکت سواره و اقدامات اوليه

 ریزي در جهت آن صورت گرفته که به چند نمونه آن اشاره مي شود:برنامه

به ارائه « شاخص براي ارزیابي در فضاهاي شهري پيشنهاد»اي با عنوان ( در مقاله5585و همكاران ) منتيرو

هاي اند و با ارزیابي و مرور شاخصهایي براي ارزیابي فضاهاي شهري در ارتباط با کاربران پياده و دوچرخه پرداختهشاخص

فرم و چون تنوع و انتخاب، آسایش و راحتي، بندي جدید و تحت عناویني همها را در یك دستههاي آکادميك، آنپژوهش

 هایي شاخص ارائه پژوهش اند. در واقع، هدف اینکالبد، تمایز و تشخيص، مالحظات زیست محيطي و دسترسي قرار داده
 نقل و حمل هايایستگاه به دسترسي براي سوار دوچرخه و پياده عابر به توجه با شهري فضاهاي عناصر از ارزیابي براي

 است. عمومي

به مقایسه خيابان هاي دو « ارزیابي پياده مداري در رویكرد نوشهرگرایي»ا عنوان اي ب( در مقاله5552)  الحقال

گيرد اختالط و تنوع کاربري ها و پيوستگي مسيرهاي پياده محله از شهر بيروت پرداخته است. او در انتها نتيجه مي
 [.8]بيشترین تاثير را بر پياده مداري محالت داشته است

-با روش« نو دهلي در رو پياده براي کيفي ارزیابي روش توسعه» اي با عنوان در مقاله (5555)  پاریدا و همكاران

 هاي ویژگي خدمات، از پياده عابر گيرد  برخورداري سطحپردازد و نتيجه ميها ميهاي کمي به سنجش کيفيت پياده راه
پياده  عابر تجهيزات براي استاندارد توسعه يبرا راهنما یك عنوان به و دهد مي نشان را پياده عابر فضاي از محيطي زیست

 داند.ها ضروري ميراهجذابيت را براي ارتقا کيفيت پياده امنيت و ایمني، راحتي، چنين معيارهاي آسایش،باشد. هممي

« افزایش قابليت پياده مداري، گامي به سوي شهري انساني تر»در پژوهش خود با عنوان  8812معيني در سال 

تجارب جهاني در این حوزه پرداخته است.  وي ضمن معرفي جایگاه عملكردي خيابان به عنوان عنصر بارز فضاي  به بررسي
شهري، به طرح دیدگاه  هاي مختلف در ارتباط با چگونگي  استفاده از خيابان در جهان مي پردازد و به طور خالصه 

هاي  آن که در اسناد طرح جامع پياده در ندي شاخصبمعيارهاي موثر در جهت افزایش قابليت پياده مداري و دسته

 چهارده شهر دنيا در اروپا و آمریكا آمده است، اشاره مي کند.

-حال با توجه به این تجربيات و مطالعات پژوهش زیر در تالش به پاسخ به این سوال عموميست که چه پتانسيل

توان در رهاي ما وجود دارد و چه راهكارهاي عملياتي را ميو نقل محور در شهریزي حملهایي و مشكالتي در جهت برنامه

 جهت بهبود شرایط در نظر گرفت؟

 

 چارچوب نظری تحقیق -2

ترین ابزارهاي جایي از مهمهاي بيشتر براي جابهمداري، افزایش دسترسي و فراهم نمودن گزینهترویج پياده

مداري جزئي از سرزندگي است که در ترویج محيط پایدار و و نقل پایدار هستند. از سوي دیگر، پيادهدستيابي به حمل
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(، و ضمن کاهش سر و صدا و آلودگي هوا، مشوق ساکنان براي 8کند )شكل ایجاد مكاني سرزنده نقش اساسي ایفا مي

 .[85]باشدروي نيز ميپياده

 

 : ارتباط پایداری، سرزندگی و پیاده مداری1شکل 
 

فضاهاي شهري با امنيت، دلپذیري و جذابيت محيطي، دسترسي، پيوستگي، مسائل مداري در ميزان قابليت پياده

 [.85]و نقل و ... ارتباط مستقيم دارد فرهنگي اجتماعي، ارتباط بين کاربري و حمل

اصوال فعاليت جسماني مناسب براي تقویت عضالت قلب و ریه و کال سالمتي، زماني مفيد و موثر است که بتواند 

هایي اشاره کرد که توان به فعاليتها ميييرات زیست شناختي مفيد در بدن انسان شود. از جمله این فعاليتسبب بروز تغ
این فعاليت ها ممكن است یك پياده روي تند تا شكل سریع آن، یعني دویدن نرم . منجر به افزایش تعداد ضربان قلب شوند

 است و داراي شده حذف آنها در سواره ترافيك که هستند يمحصور هايخيابان گونه مسيرها،این[. 82و سبك باشد]

 دهيسرویس منظور به موتوري نقليه وسایل از تنها و بوده پياده عابر با کامل تسلط که هستند اجتماعي نقش حد باالترین

 .شودمي استفاده معبر در جاري زندگي به

 سالمت و محيطي کيفيت شهري، اقتصاد با ارتباط در بخصوص است جمعي فعاليت براي فضایي راهپياده

 نقاط سایر از مردم جذب با را محل آن سرزندگي و محلي تجار کار و کسب سازيراهپياده اقتصادي زمينة در. اجتماعي

 توان به مواردي چون؛ ترکيبراه سازي ميهمچنين از دیگر مزایاي روي آوردن به پياده .بخشدمي بهبود راهپياده به شهر
و مناطق  از حفاظت، کاهش آلودگي صوتي کل منطقهشود، مي توریسم ارتقاء موجب پياده که نواحي در تفرج و دخری

اشاره به یك عنصر هویتي  شدن تبدیلکمك به هویت بخشي به شهر با  تقویت سيماي شهر و  ،تاریـخي با ارزش يبناها

 [.5]ریزي و طراحي شهري داردنظام برنامهسازي و نقش آن در راهنمود که نشان از اهميت موضوع پياده

پيرامون هاي مورد استفاده براي سنجش کيفيت و مستند سازي در این پژوهش به منظور استخراج شاخص
مورد بررسي قرار گرفته و سپس با یك مقایسه تطبيقي بين معيارهاي مطالعات نظري کيفيت فضاهاي شهري بطور عام 

اند انتخاب راه داشتهعنوان یك گونه فضاي شهري، متغيرهایي که ماهيت نزدیكتري به پيادهراه به کيفيت و ماهيت پياده

ها و معيارهاي منتشر شده از سوي راههاي آکادميك مختص سنجش کيفي پيادهاند. سپس این معيارها با پژوهشگردیده
اند. بدین ترتيب در ها در ایران، کاليبره گردیدهراههاي خاص پيادهاند و با توجه به ویژگيهاي مرتبط تلفيق شدهسازمان

ها استخراج گردیده و راهمجموع و بعد از مرور ادبيات موضوع مهمترین اصول و سنجه هاي قابل اندازه گيري کيفيت پياده

 دسته بندي و تلخيص گردید. 8شاخص بر طبق جدول شماره  81مولفه و  2در قالب 

 

 رهای سنجش کیفیت پیاده راهمولفه ها و زیر معیا: 1جدول 

 منبع زیرمعيار مولفه

 [88و88و5و6و2و8] تنوع استفاده کنندگان تنوع و انتخاب
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 تنوع کاربري ها ) اختالط و فعاليت هاي متنوع(

 تنوع فضایي )سن ساختمان، فضاهاي خصوصي و نيمه خصوصي و ...(

 آسایش و راحتي

 مناسب بودن کفپوش

 [86و5و6و2و8]

 ب بودن عرض پياده راهمناس

 ایمني و امنيت

 روشنایي

 مبلمان شهري

 آسایش اقليمي )حفاظت در شرایط مختلف آب و هوایي(

 فرم و کالبد

 رعایت مقياس انساني

 جذابيت بصري )دید و منظر( [86و88و88و5و8]

 پيش بيني فضاهاي باز جمعي

 تمایز و تشخيص

 تصویر ذهني مناسب

 وجود عناصر شاخص و نشانه هاي شهري [86و88]

 احساس تعلق خاطر

 دسترسي
 پيوستگي و اتصال شبكه

 عدم انسداد معابر [86و88و88و2و4و8]

 دسترسي به ایستگاههاي حمل و نقل عمومي

 

 روند تحقیق -3

 حافظيهدر پياده راه  اي طيف ليكرت بر اساس زیرمعيارهاي تدوین شده وبه منظور بررسي موضوع ابتدا پرسشنامه

 825به علت مشخص نبودن تعداد جامعه  SPSSافزار ها براي تحليل در نرمشيراز مورد سوال قرار گرفت. تعداد پرسشنامه

پرسيده از  25پرسشنامه از عابران پرسيده شده و  25پرسشنامه از کسبه اطراف پرسيده و  25در نظر گرفته شد که 
گردیده است تا براي SPSSها، اطالعات وارد نرم افزار پس از تكميل پرسشنامه است.متخصصين شهري گردآوري شده 

هاي پرسشنامه و به دست آوردن عوامل مهم و مراحل بعدي تحليل آماده شوند. مرحله بعدي انجام تحليل بر روي داده

روش تحليل عاملي ورت گرفته است. راه که این کار با استفاده از روش تحليل عاملي صگذار بر روي کيفيت پيادهتاثير
ها و تبدیل آنها به عوامل اصلي است، به شرطي روشي است جهت تحليل مسائل شهري که در آن هدف، خالصه سازي داده

-را به دست مي Betaدر نهایت با استفاده از رگرسيون چند متغيره ضرایب استاندارد  [.84]هاي اصلي از بين نرود که داده

روند انجام پژوهش را  5شكل  شود.بين عوامل مختلف شناسایي مي یت با استفاده از مدل تحليل مسير ارتباطو در نهایدآ

 دهد.نشان مي
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 فرآیند تحقیق: 2شکل 
 

 محدوده مورد مطالعه -4

کند و هاي تاریخي شيراز است که ساليانه گردشگران بسياري را به خود جذب ميخيابان حافظيه شيراز از خيابان
 8544شيراز واقع شده است که مساحت کل این منطقه  8برد. این خيابان در منطقه این کار اقتصاد استان را باال ميبا 

 مساحت کل شهر شيراز است . %84هكتار و 

هاي این مسير آنست که عالوه بر نقش جابجایي و دسترسي به عنوان عرصه عمومي حضور شهروندان و از ویژگي
باشد و وجود کفسازي، مبلمان شهري و نورپردازي مناسب عامل مهمي به افزایش حضور سير مطرح ميروي در این مپياده

 گردد.مردم و استفاده از این محيط شهري محسوب مي

 

 سنجش و ارزیابی -5

اقدام به تشكيل ماتریس اوليه  SPSSافزار ها و وارد کردن آنها در نرمپس از استخراج اطالعات از پرسشنامه
 شاخص 81 و ردیف ماتریس عنوان به حافظيه شيرازراه پياده  متشكل از ماتریسي گزارش، این ت گردید که دراطالعا

گردید. مطابق با انجام مدل  تشكيل اطالعات اوليه ماتریس در ماتریس، ستون هاي عنوان راه بهي کيفيت پيادهتبيين کننده

بدست نيامد، این مورد قدرت تبيين کنندگي مدل  5.4اکات کمتر از راه مقادیر هيچ یك جدول اشتربدست آمده، در پياده

همواره ، KMO مقداراست.  KMOدهد. خروجي بعدي تحليل عاملي مربوط به آزمون را افزایش مي KMOو مقدار آماره 
و اگر  ،اهند بودها براي تحليل عاملي مناسب نخوباشد، داده 5.25در صورتي که مقدار مورد نظر کمتر از  .است 8 و 5بين 

باشد، بایستي با احتياط بيشتر به تحليل عاملي پرداخت. اما در صورتي که این مقدار بيشتر از  5.62تا  5.25مقدار آن بين 

 [. 84]ها مناسب خواهد بود ها براي تحليل دادهباشد، همبستگي موجود ميان داده 5.5
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 : پیاده راه حافظیه شیراز3شکل
 

ها براي تحليل عاملي باید از آزمون بارتلت استفاده کرد. آزمون راي اطمينان از مناسب بودن دادهاز سوي دیگر ب

آزماید. به اي با متغيرهاي نابسته است، ميهاي مشاهده شده، متعلق به جامعهبارتلت این فرضيه را که ماتریس همبستگي

س همبستگي بين متغيرها اقدام کرد. اگر ماتریس همين دليل است که قبل از تحليل عاملي باید به تشكيل ماتری
به آن ه دار است که احتمال وابستهمبستگي واحد  باشد براي تحليل عاملي نامناسب است، آزمون بارتلت هنگامي معنا

باشد. اگر آزمون بارتلت معنادار باشد این خطر وجود دارد که ماتریس همبستگي ماتریسي واحد )با عناصر 5.52کمتر از 

مقدار عددي آزمون  5مطابق با جدول .عناصر غير قطري صفر( باشد و براي تحليل بيشتر نامناسب است  و 8قطري 
KMO  تحليل براي هاميان داده موجود بدست آمد که به معني آن است که همبستگي 5.585در این پژوهش برابر با 

ماتریس  که را فرضيه این بارتلت بود. خروجي بعدي مربوط به آزمون بارتلت مي باشد. آزمون خواهد مناسب هاداده

 مدل عاملي، یك آنكه براي آزماید. مي است، ناهمبسته متغيرهاي با اي جامعه به متعلق شده، مشاهده هاي همبستگي

 آن به وابسته احتمال که است معنادار گاميهن بارتلت باشند. آزمون همبسته متغيرها است الزم باشد، معنا داراي و مفيد

 (=5.555Sigمقدار آزمون بارتلت در حد پذیرش قرار دارد )سطح معناداري،  5مطابق با جدول  باشد. 5.52 از کمتر

 راهدر کیفیت پیاده مقادیر آزمون های کایزر مییر اوکین و بارتلت :2جدول 

 

 

 5.585 آزمون کفایت نمونه گيري کایزر ميير اولكين

 آزمون کرویت بارتلت

 8645.258 کاي اسكوئر

 825 درجه آزادي
 5.555 سطح معناداري
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و  آزمایش عاملي تحليل در کاربست براي را خام هايداده که مربوطه آماري آزمون هاي مناسبت و کنترل از بعد

 هرعامل بوسيله شده تبيين واریانس آن در که مي شود، پرداخته مقدماتي محاسبات ماتریس محاسبه به نمایند،مي سنجش

 به روشني مي شود، داده نشان شده تبيين واریانس جدول قالب در که مربوطه ماتریس دیگر عبارت مي گردد. به مشخص

 نهایي چند عامل به کيفيت سنجه هاي و شاخص ها سازي خالصه و کاهش در عاملي تحليل برآیند که کندمي مشخص

 بوده است.  ميزان چه به کيفيت تبيين در مربوطه عوامل از هریك سهم اینكه ترمهم  و است شده منتهي

 شرط. نمود رعایت را شرط سه آماري به لحاظ باید ي کيفيتکننده تبيين عوامل تعداد نهایي تعيين با ارتباط در

 واریانس مقدار رعایت دوم شرط .باشد 8 از باالتر باید عوامل تمامي به مربوط ویژه مقادیر که است نكته این به توجه اول

 واریانس اینكه سوم شرط و باشد 65 از باالتر باید نهایي شده عوامل استخراج تجمعي واریانس مجموع که است تجمعي

 که معموالً در مطالعات شهري شرط سوم محقق نمي شود. باشد،  85 از باالتر تنهایي به باید عامل هر شده تبيين

مشخص گردید.  حافظيهي کيفيت در پياده راه عامل به عنوان عوامل تبيين کننده 6هایت در ن 8مطابق با جدول 

، براي عامل دوم برابر با 88.55مي باشد که براي عامل اول برابر با  8مقدار ویژه کليه این عوامل استخراجي بيشتر از 

 65.82عامل استخراجي برابر با  6جمعي این مي باشد. هم چنين مجموع واریانس ت 88.66، براي عامل سوم برابر   85.45

 باشد.کنند که آماره قابل قبولي ميراه را تبيين ميدرصد از کيفيت پياده65.82مي باشد یعني در مجموع حدود 

 

 حافظيهراه کيفيت پيادهعوامل موثر بر  مجموع واریانس تبيين شده: 8جدول 

Factors 

 مقادیر ویژه
 مجموع ضرائب عامل

 اده نشدهچرخش د

 مجموع ضرائب عامل
 چرخش داده شده

 کل
درصد از 

 واریانس

درصد از 

 واریانس

 تجمعي 

 کل
درصد از 

 واریانس

درصد از 

واریانس 

 تجمعي

 کل
درصد 

 ازواریانس

درصد از 

 واریانس

 تجمعي 

8 8.25 82.12 82.12 8.25 82.12 82.12 8.45 88.55 88.55 

5 8.82 88.48 52.85 8.82 88.48 52.85 8.85 85.45 56.88 

8 5.66 85.65 82.21 5.66 85.65 82.21 5.28 88.66 85.15 

4 5.56 2.54 42.55 5.56 2.54 42.55 5.82 2.25 45.85 

2 8.2 5.65 26.68 8.2 5.65 26.68 5.85 1.45 22.52 

6 8.6 6.88 68.58 8.6 6.88 68.58 8.64 6.26 65.82 

 

 تا داده را دوران عاملي ماتریس ي کيفيتکننده تبيين عوامل از یك هر نسواریا تعيين از بعد و مرحله این در

 شناسایي و براي نامگذاري را شرایط و آورند بدست مربوطه عوامل با را ارتباط بيشترین مربوطه شاخص هاي از هریك

عامل  که است عاملي ریسمات ماتریس همان این واقع در نمایند. تسهيل عامل از شاخص هر امتياز مدد به مربوطه عوامل

 .است یافته دوران واریماکس روش چرخش و با شده استخراج اصلي مؤلفه هاي به تجزیه روش با آن هاي
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 منتخب گانه ششاز عوامل متغیرهای کیفیت بارهای عاملی : 4جدول 

 شاخص
 عوامل

8 5 8 4 2 6 

   5.142    شبكه اتصال و پيوستگي

   5.556    معابر انسداد عدم

 نقل و حمل ایستگاههاي به دسترسي

 عمومي
   5.512   

 حجم) راه پياده سرویس سطح بودن مناسب

 (عابر
  5.188    

    5.514   ایمني و امنيت

      5.124 کفپوش بودن مناسب

      5.111 راه پياده عرض بودن مناسب

     5.642  انساني مقياس رعایت

     5.142  (منظر و دید) بصري جذابيت

     5.185  جمعي باز فضاهاي بيني پيش

     5.282  مناسب ذهني تصویر

    5.161   روشنایي

      5.152 شهري مبلمان

 مختلف شرایط در حفاظت) اقليمي آسایش

 (هوایي و آب
5.545      

 5.556      کنندگان استفاده تنوع

 هاي فعاليت و اختالط)  ها کاربري تنوع

 (عمتنو
     5.528 

 فضاهاي ساختمان، سن) فضایي تنوع

 ...( و خصوصي
     5.225 

     5.256  شهري هاي نشانه و شاخص عناصر وجود

  5.156     خاطر تعلق احساس

 

گانه تبيين کننده کيفيت در  81بعد از ایجاد ماتریس دوران یافته عوامل و با استفاده از جایگاه شاخص هاي 
ترین مرحله تحليل عاملي است، زیرا هيچ گذاري نمود. این مرحله به نوعي مهم، باید عوامل را تفسير و نامگانه 6عوامل 

توان گفت که متغيرهاي مرتبط با هر یك از عوامل چه چيز مالك مشخصي در این زمينه وجود ندارد و با یقيين کامل نمي

 شكل زیر انجام گرفته است:دهند. این مرحله به مشترك یا چه واقعيتي را نشان مي

درصد از کل واریانس را توضيح مي دهد. این عامل بيشترین نقش را در تبيين  88.55: این عامل [ عامل اول1]

هاي مربوط به این کند. با مالحظه ماتریس عاملي دوران یافته و با توجه به بار عاملي متغيرایفا ميحافظيه راه کيفيت پياده

 و  شهري راه،  مبلمان پياده عرض بودن کفپوش، مناسب بودن شود که این عامل با متغيرهاي مناسبعامل مشاهده مي
توان باشد. در نتيجه این عامل را ميبيشترین ارتباط را دارا مي (هوایي و آب مختلف شرایط در حفاظت) اقليمي آسایش

 تفسير و نام گذاري کرد. « رویپیاده آسایش»تحت عنوان 
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 دهد و با توجه به نتایج با متغيرهاي رعایتدرصد از کل واریانس را توضيح مي 85.45: این عامل دوم [ عامل2]

 شاخص عناصر مناسب و وجود ذهني جمعي،  تصویر باز فضاهاي بيني ،  پيش(منظر و دید) بصري انساني، جذابيت مقياس

 نام گذاري کرد. « رویجذابیت پیاده»مي توان شهري بيشترین رابطه را دارا مي باشد. این عامل را  هاي نشانه و

درصد مي باشد. این عامل با متغيرهاي  88.66: سهم این عامل در تبيين و توضيح واریانس [ عامل سوم3]

امنيت و روشنایي بيشترین ارتباط را دارا مي باشد. این عامل  و  ، ایمني(عابر حجم) راه پياده سرویس سطح بودن مناسب

 نامگذاري نمود.« ایمنی و امنیت»توان را مي

شبكه،  اتصال و درصد از واریانس را توضيح مي دهد و با متغيرهاي پيوستگي2.25این عامل  چهارم:[ عامل 4] 

باشد. بنابراین این عامل را عمومي ارتباط تنگاتنگي را دارا مي نقل و حمل ایستگاههاي به معابر و دسترسي انسداد عدم

 نامگذاري نمود.« شبکهپیوستگی »توان مي

 تعلق درصد مي باشد. این عامل با متغيرهاي احساس 1.45: سهم این عامل در تبيين واریانس پنجم[ عامل 5]

 نام نهاد.« احساس تعلق»خاطر ارتباط معنادار دارد. این عامل را مي توان 

 ساختمان، سن) فضایي و تنوع اه کاربري کنندگان، تنوع استفاده : این عامل با متغيرهاي تنوعششم[ عامل 6]

درصد از کل واریانس را توضيح مي دهد. این عامل  6.26ارتباط معناداري دارد و  ...( و خصوصي نيمه و خصوصي فضاهاي

 تفسير و نام گذاري کرد.« تنوع و گوناگونی»توان را مي

روي تك عوامل با کيفيت پيادهدر مرحله بعدي با استفاده از رگرسيون چند متغيره به بررسي ارتباط بين تك 

 2جدول گانه متغيرهاي مستقل ما و متغير کيفيت پياده راه متغير وابسته ما خواهد بود.  6پردازیم. بدین ترتيب عوامل مي

 دهد.این ارتباط را به خوبي نمایش مي

راه حافظیه کیفیت پیاده های سنجش نتایج حاصل از روش آماری رگرسیون چند متغیره بین عامل :5جدول

 شیراز

 سطح معناداری
ضرایب استاندارد 

 هاعامل شده

Beta 

 آسایش پياده روي 5.548 5.555

 جذابيت پياده روي 5.665 5.555

 ایمني و امنيت 5.224 5.555

 پيوستگي شبكه 5.258 5.555

 احساس تعلق 5.425 5.555

 تنوع و گوناگوني 5.416 5.555

 r          5.255 = 2r = 216ه راه    متغير وابسته: کيفيت پياد

 منبع: نگارنده

توان مدل تحليل مسير را به شكل زیر ارائه روش رگرسيون چند متغيره مي با توجه به ضرایب استخراج شده از
 داد.
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 :نمودار تحلیل مسیر تحقیق3شکل
 

تأثير معنادار و مثبت دارند. با توجه به  ارتقاء کيفيت پياده راهعامل بر  ششدهد که هر نتایج این آزمون نشان مي

توان گفت این ارتباط بسيار قوي است و این رابطه با درجه ضریب تعيين باالي بدست آمده که نزدیك به یك است مي
درصد تأیيد گردید؛ در واقع روش رگرسيون توانسته است تغييرات در متغير  22و در سطح اطمينان  5.555معناداري 

-مي عوامل ششگانهوابسته به  کيفيت پياده راه درصد واریانس عامل  25ه خوبي توضيح دهد بطوري که حدود وابسته را ب

 کيفيت پياده راه حافظيهبر  آسایش پياده رويمشخص گردیده، ميزان تأثيرگذاري عامل 2طور که در جدولباشد. همان

واحد انحراف معيار در امنيت تصرف ادراکي موجب  نسبت به سایر عوامل بيشتر بوده است زیرا تغييري به اندازه یك
 عوامل دیگر کمتر از این مقدار است.شود در حالي که این موضوع در مورد انحراف معيار در امنيت تصرف کلي مي 5.548

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -6

راه کيفيت پيادهیابي ارزگانه براي  81در این پژوهش از طریق مروري بر متون معتبر جهاني در نهایت معيارهاي 

مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از روش تحليل راه حافظيه شهر شيراز ها در پيادهانتخاب گردید. در ادامه این شاخص
روي، ایمني و امنيت، پيوستگي شبكه، احساس تعلق و تنوع و روي، جذابيت پيادهگانه راحتي پياده 6عاملي عوامل 

همچنين با بررسي ارتباط بين  راه شناسایي گردیدند.امل عمده تبيين کننده کيفيت در این پيادهگوناگوني به عنوان عو

 عوامل و کيفيت پياده روي به این نتيجه رسيدیم که ارتباطات مثبت و معنادار هستند.

و موضوع  شدهتوجه  به صرف حضور پياده بنظر مي رسد که در ایجاد این پياده راه تنها به انتقال ترافيك موتوري

کيفيت و مطلوبيت فضایي شایسته و امن عابران کمتر مورد توجه مدیریت شهري بوده و تنها به کميت ها بسنده شده 

باشد. در عوامل از اهميت بسياري برخوردار مي در جلوگيري از تخریب محدوده . در این ميان مسئله مشارکت مردماست

خاطر و درصد باالي تبيين کنندگي کيفيت آن از سوي مردم گردید. در حقيقت اي به عامل احساس تعلق استخراجي اشاره
اند و ها گرچه با سياست مدیریت شهري در بسياري از شهرها در چند دهه اخير ایجاد شدهراهفضاهاي شهري همانند پياده

ها تنها بر دوش نگونه مكانهاي سرمایه گذاري و نگهداري از اینقش عمده اقتصادي در حيات شهرها دارند اما هزینه

تواند متضمن بقا کنند ميمدیریت شهري نبوده بلكه عمدتاً مشارکت مردم و احساس مسوليتي که در قبال آن احساس مي
 و ماندگاري این فضاها شود.
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(. حمل و نقل و توسعه پایدار، پياده محوري و حمل و نقل انسان مدار، دهمين 8812غفاري، ا. غفاري، پ. ) [82]
 کنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيك، تهران.

 (. سيماي شهر، ترجمه محمود مزیني، انتشارات دانشگاه تهران.8854لينچ، ك. ) [86]

پياده مداري، گامي بسوي شهري انساني تر، نشریه هنرهاي زیبا، شماره  (. افزایش قابليت8812معيني، م. م. ) [85]
 .86-2، صفحات 55
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