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نقش پیاده راه های شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری از دیدگاه 
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چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هـدف سـنجش نقـش پیـاده راه طالقانـی شـهر ایـام در ارتقـای کیفیـت 
محیـط شـهری بـا توجـه بـه دیـدگاه شـهروندان و بـر اسـاس تحقیقـی توصیفـی - پیمایشـی 
و بـا بهره منـدی از مطالعـات اسـنادی انجـام گرفتـه اسـت. در جمـع آوری اطاعـات الزم در 
مـورد متغیرهـا از پرسشـنامۀ محقق سـاخته اسـتفاده شـد. جامعۀ آمـاری تحقیق نیز شـهروندان 
ایامـی بودنـد و نمونـۀ آمـاری این تحقیـق به روش کوکـران )نمونه گیـری مورگان( بـه تعداد 
384 نفـر انتخـاب شـد؛ بـه ایـن ترتیب تعـداد 384 پرسشـنامه در بین عابـران پیـاده در خیابان 
طالقانـی توزیـع گردیـد. بـه منظـور تحلیـل داده هـا نیـز از نرم افـزار spss اسـتفاده شـد. نتایج 
حاصـل از یافته هـای تحقیق نشـان داد از دیدگاه شـهروندان ایامـی، نقش پیـاده راه طالقانی در 
ارتقـای کیفیـت محیط شـهری از حد متوسـط کمتر اسـت و این پیـاده راه از نظر شـهروندان از 
کیفیـت محیطـی ضعیفـی برخوردار اسـت؛ همچنین از دیدگاه آنان، شـاخص های فـرم و کالبد، 
اجتماعـی- فرهنگـی، کاربـری و فعالیـت و زیسـت محیطی به ترتیـب در اولویـت تأثیرگذاری 

اول تـا چهـارم اهمیت قـرار دارد.
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مقدمه
فضاهـای شـهری از مهمترین و فعال ترین مکان های شـهری در دوران زندگی بشـر 
محسـوب می شـود و توجـه به عناصـر کیفیت های موجـود در این گونـه فضاها در 
دوره های مختلف تاریخی بر اسـاس اهداف و خواسـته های سـاکنان شـهر متفاوت 
بـوده اسـت. آنچـه در تمامـی دوره ها مشـترک بـوده، حضـور مردم و وجـود روابط 
اجتماعـی حاکـم بـر آنهاسـت کـه مهمتریـن اصـل در پویایـی فضاهای شـهری به 
حسـاب می آیـد )مرتضـوی، 1390: 19(. فضـای شـهری دربرگیرنـدۀ چهـار عنصر 
اساسـی، شـامل سـاکنان یا عابران، عناصر انسان سـاخت )کالبدی یا فعالیتی(، روابط 
)میـان افـراد و عناصـر یـا میـان عناصـر( و زمـان اسـت. در ایـن میـان اصلی تریـن 
عامل شـکل دهنده و تعریف کنندۀ فضای شـهری انسـان و حضور اوسـت. متأسفانه 
فضـای شـهری در شـهرهای امـروزی فقـط به مسـیر عبور و مـرور تبدیل شـده اند 
و کمتـر در ابعـاد اجتماعی به نیازهای انسـان امروزی پاسـخگو هسـتند و فضاهایی 
کـه باعـث رضایـت خاطر انسـان شـوند، حـذف شـده اند )رزقـی و رزقـی، 1392: 
98(. در ایـن بیـن، فضاهـای پیاده، یکـی از مهمترین فضاهای شـهری و عرصه های 
عمومـی در شهرهاسـت؛ بـه طوری که جیـن جکوبـز، پیاده راه ها را فضـای عمومی 
و اصلـی شـهر و نیـز حیاتی تریـن عضـو آن برمی شـمارد. ایـن مهـم زمانـی بیشـتر 
نمـود پیـدا می کند که توسـعۀ بی رویـۀ کالبد شـهری، افزایش وسـایل نقلیۀ عمومی 
و خصوصـی و زوال محیـط زیسـت آثـار زیانبـاری بـر سـاختار شـهر و در نتیجـه 

سـامت جسـمی و روانی شـهروندان داشـته باشـد )نظری و سـروری، 1393: 3(.
     سـلطۀ تدریجـی حرکـت سـواره بـر فضاهـا و معابـر شـهری، برنامه ریـزی و 
طراحـی شـهری را از مقیاس هـا و نیازهای انسـان پیـاده دور سـاخته و در نتیجه، از 
ارزش هـا و جاذبه هـای اجتماعـی و فرهنگی فضاهای شـهری کاسـته اسـت. تداوم 
چنیـن رونـدی باعـث شـده، حیـات مدنی فضاهـا و تمدن شـهری با خطـر روبه رو 
شـود )کریمـی مشـاور و نگیـن تاجـی، 1391: 7(؛ بنابرایـن توجه به مسـئلۀ ارتقای 
کیفیـت محیط هـاي شـهري و در پـی آن، توجـه بـه افـراد پیـاده در شـهر بـه عنوان 
عناصر اصلی تشـکیل دهندۀ شـهر و یافتن راه حل هایی جهت به رسـمیت شـناختن 
عابـران در سـطح شـهر بـه منظـور ارتقـای رضایتمنـدي آنهـا از ایـن محیط هـا از 
جهـات مختلف حائز اهمیت اسـت؛ بدین جهت بررسـی و سـنجش نقـش پیاده راه 
در ایجـاد شـرایطی بـه منظـور ارتقـای کیفیـت محیطـی فضـاي شـهري و افزایـش 
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ارتباطـات و تعامـات اجتماعـی افـراد بـا یکدیگـر در محیطـی امـن و سـالم، رفع 
آلودگی هـاي زیسـت محیطی و مهمتـر از همـه احتـرام بـه هویـت عابـران پیـاده به 
عنـوان جزئـی مهم از سیسـتم حمل و نقل شـهري در قالب بسـتر کالبدي، مناسـب 
اسـت. بسـترهاي کالبـدي، خـود بـه عنـوان عرصـه و خاسـتگاه، نقشـی محـوري 
در ارتقـاي سـطح تماس هـا، ارتباطـات و تعامـات اجتماعـی بیـن شـهروندان ایفا 
می کننـد. در این راسـتا عـدم توجه به مقیاس انسـانی و نادیده گرفته شـدن نیازهاي 
عابـران پیـاده از معضـات پیِش رو اسـت؛ بـه طوري کـه کمبود و نبـود کیفیت در 
پیاده راه هـا منجـر بـه تضعیـف حضور و تعامات اجتماعی شـهروندان شـده اسـت 

)عبـاس زاده و تمـری، 1391: 95(. 
     امـروزه ارتقـای کیفیت محیـط، به ویژه در محیط های شـهری، هدف مهم اجرای 
طرح هـا و برنامه ریزی هـای شـهری در کشـورهای مختلـف بـه شـمار مـی رود و 
پرداختـن بـه فضاهای شـهری و افزایـش توانمندی های آنها از جملـه ابزارهای مهم 
ارتقـای کیفیـت محیـط تلقی می شـود. بـرای تحقق اهـداف رویکـرد کیفیت محیط 
الزم اسـت سـطح رضایتمندی سـاکنان از هر یک از مؤلفه ها و متغیرهای مربوط به 
وضعیـت کیفـی محیط سکونتشـان در قالـب امتیازهای کمی تعیین شـود؛ به عبارت 
دیگـر، در ایـن رویکـرد، ارزیابـی کیفیـت محیـط شـهری، اولیـن گام در مدیریـت 
کیفیـت محیـط نواحـی سـکونتی شـهر اسـت کـه از عوامل زیـادی متأثر می باشـد؛ 
از مهمتریـن ایـن عوامـل می تـوان بـه انـواع آلودگی هـا )هـوا، آب، فاضاب هـای 
شـهری، زباله هـا و غیـره(، محیـط زیسـت شـهری، نحـوۀ ارتباطات و دسترسـی ها، 
وجـود تسـهیات و خدمـات رفاهـی، وجـود امنیت اجتماعـی، توجه به قشـرهای 
خاصـی از جامعـه و فرهنـگ و هویت آنها اشـاره کرد. این عوامـل هرچند می توانند 
بـه صـورت مسـتقل عمـل کنند؛ امـا بی تردیـد هرگونه تغییـر و پویایـی در هر کدام 
از آنهـا سـایر عوامـل موجـود در محیـط را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد؛ بنابرایـن، 
توجـه بـه این عوامل و سـنجش و ارزیابی آنها در بهبودبخشـی و سـاماندهی محیط 
شـهری یاری رسـان اسـت )مولـودی، 2009: 2(. از آنجایـی که وجـود پیاده راه ها در 
عرصـۀ عمومی شـهر باعـث ارتقای کیفیت محیط شـهری می شـود و عـدم حضور 
مؤثـر مـردم در شـهر بـه عنـوان عابـر پیـاده، به معنـی از دسـت رفتن مفهـوم مدني 
شـهر و افـت کیفیـت زندگـی شـهري اسـت؛ بنابرایـن باید بـه منظور حفـظ چنین 
ویژگی هـای شـهری، بـه عابـر پیـاده و فضاهای متناسـب پیـاده روی توجـه ویژه ای 
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کـرد. جنبـش پیاده راه سـازی و تخصیـص نواحـی پیـاده بـه عابـران در شـهر، مدت 
زیـادی اسـت کـه در پروژه های شهرسـازی کشـورهای توسـعه یافته، جایـگاه خود 
را بازیافتـه اسـت و ارتقـای کیفیـت ایـن فضاها بـه عنوان یکـی از اهـداف پایه نهاد 

مدیریـت شـهری در این شـهرها مطرح اسـت. 
     سـنجش و پایـش مـداوم و تاش به منظور تشـویق شـهروندان برای مشـارکت 
در نظـارت بـر پیاده راه هـا، از جملـه ابـزاری اسـت کـه در تجـارب جهانـی بـه 
منظـور بهبـود کیفیـت پیاده راه هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد )رنجبـر و رئیـس 
اسـماعیلی، 1389: 15(؛ امـا ایـن حرکـت در ایـران گام های نخسـت را برمـی دارد؛ 
بنابرایـن سـنجش نقـش پیاده راه هـا در ارتقـای کیفیـت محیـط شـهری و شناسـایی 
عوامـل مؤثـر بـر کیفیـت محیطـی از دیـدگاه شـهروندان می توانـد بـه عنـوان یکی 
از مهمتریـن معیارهـای سـنجش در دسـتیابی بـه اهـداف و ارزیابی میـزان موفقیت 
برنامه ریزی هـای شـهری از جملـه در طرح هـای مربـوط بـه ارتقـای کیفیـت محیط 
مطـرح شـود؛ همچنین بـا توجه به اینکه شـهرهای کوچک، ویژگی هـا و محیط های 
سـکونتی خـاص خـود را دارنـد ارزیابـی و سـنجش وضعیـت کیفی ایـن محیط ها 
کـه در میـزان رضایتمنـدی از آنهـا تجلی می یابـد، دارای ضـرورت و اهمیت باالیی 
اسـت؛ بنابرایـن ایـن پژوهش با هدف سـنجش نقـش پیاده راه ها طالقانـی در کیفیت 
محیـط شـهر ایـام بـا توجه بـه ابعاد کیفیت محیط شـهری بـه منظور اتخـاذ و ارائۀ 
راهکارهـا و برنامه ریزی هـای شـهری در جهـت ارتقـای کیفیـت محیط شـهری در 
شـهر ایـام انجـام گرفتـه اسـت و به دنبـال پاسـخگویی به سـؤاالت زیر می باشـد:

بـا توجـه بـه مؤلفه هـای کیفیـت محیـط شـهری، کیفیـت پیـاده راه طالقانی از - 
دیـدگاه شـهروندان ایامـی چگونـه ارزیابی می شـود؟

 بـا توجـه بـه دیـدگاه شـهروندان اولویت بنـدی ایـن ابعـاد و تأثیـر آنهـا در - 
کیفیـت محیـط شـهری بـه چـه ترتیبی اسـت؟

پیشینۀ تحقیق
تاکنـون پژوهش هـای متعـددی در زمینـۀ ارتقـای کیفیـت محیـط شـهری و عوامل 
اثرگـذار بـر آن انجام شـده اسـت. اولیـن اقدامـات در زمینۀ تفکیک حرکت سـواره 
از پیـاده در دنیـا بـه سـبک مـدرن نیمـۀ دوم قـرن نوزدهم صـورت گرفـت. در این 
تجربـه بـا یک خیابان حلقـوی یا رینگ ماننـد پیرامون بخش مرکزی شـهر، محدودۀ 
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مرکـزی شـهر بـه منطقـۀ پیـاده راه تبدیـل شـد )عبـاس زاده و تمـری، 1391: 2(. از 
اواخـر دهـۀ 60 میـادی و بـا آشکارشـدن تبعات منفی حضـور اتومبیل در شـهرها 
و بـه واسـطۀ روشـنگری های متفکرانـی همچـون جیـن جیکوبـز1 ، گرایـش عمدۀ 
دانـش شهرسـازی بـه سـمت تحدیـد حرکـت سـواره در جهـت احیـای فضاهـای 
شـهری تغییـر کـرد؛ آنچنـان کـه عرصه هـای عمومـی بـه عنـوان مهمتریـن بخـش 
شـهرها و محیط هـای شـهری تعریـف شـدند )تیبالـدز2 ، 1992: 5(؛ بنابراین شـاید 
بتـوان اولیـن جرقه هـای حیات بخشـی بـه خیابان هـای شـهری را در کتـاب مرگ و 
زندگـی شـهرهای بـزرگ امریکایی اثـر جیکوبـز )1971( دید که برای عابـران پیاده 

مطرح شـده اسـت )اکبـرزاده مقـدم لنگـرودی و همـکاران، 1395: 127(.
     در فرانسـه توسـعۀ خیابان های مختص عابران پیاده از سـال 1975 به بعد شـروع 
شـد و امـروزه در برنامه-ریزی هـای بخـش مرکـزی شـهرهای فرانسـه، خیابان های 
مختـص عابـران پیـاده بـا کارکردهـای تجـاری گنجانـده شـده اسـت و تاش های 
زیـادی بـرای توسـعۀ آنهـا صـورت می گیـرد. طـرح بهسـازی بخش مرکزی شـهر 
آتـن بـر اسـاس گسـترش پیاده راه ها و بهبود سـیمای کالبدی و اجتماعی شـهر برای 
گردشـگران و مردم محلی اجرا شـد )قربانی و جام کسـری، 1389: 56(. پیاده راه در 
محـدودۀ تاریخی و مرکزی شـهرهای اروپایی برای نخسـتین بـار در قالب تجربه ای 
محـدود و محلـی پـس از جنـگ جهانی دوم در مرکز شـهر اسـن آلمان ایجاد شـد. 
بعدهـا بـه خیابان هـای پیـاده در آمریکا طـی دهۀ 1960 بـا مقاصد تجـاری در مرکز 

شـهرها مال اطاق شـد )همـان: 58(.
     در کشـور مـا امـروزه بسـیاری از شـهرها درگیـر مسـائل و مشـکات متعدد در 
حـوزۀ برنامه ریـزی و طراحی شـهری هسـتند که تا حد بسـیاری متأثـر از الگوهای 
شهرسـازی غربـی اسـت. آنچـه از آن در منابـع به عنـوان هویت کالبـدی و بافت و 
سـاخت شـهری در عصـر حاضـر یـاد می شـود؛ درواقـع نوعـی بی هویتـی کالبدی 
و بحـران هویـت در محیـط کالبـدی شـهری ایرانـی اسـت کـه اکنـون، فاقـد نامی 
برازنـده اسـت )پوراحمـد و حاجی شـریفی، 1391: 48(. بدین منظـور عامل پیاده راه 
و افزایـش حضـور انسـان در فضـای شـهری از جملـه راهبردهای مؤثـر در ارتقای 

1.Jacobs
2.Tibbalds
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کیفیـت محیـط شـهری اسـت کـه محققـان در تحقیقـات مختلـف بـه بررسـی آن 
پرداخته انـد: 

    عبـاس زاده و تمـری )1391( در پژوهشـی بـا عنوان »بررسـی و تحلیل مؤلفه های 
تأثیرگـذار بـر بهبـود کیفیـات فضایـی پیاده راه ها به منظـور افزایش سـطح تعامات 
اجتماعـی محورهـای تربیـت و ولیعصر تبریز(«، به بررسـی نمونه هایـی از فضاهای 
پیـاده در ایـن کانشـهر پرداخته انـد. نتایـج این پژوهش، نشـانگر این مدعاسـت که 
مؤلفه هـای سـرزندگی، خوانایـی، ایمنـی و امنیـت و نفوذپذیـری کـه از مؤلفه هـای 
اصلـی کیفیـت فضاهـای شـهری محسـوب می شـوند، ارتبـاط معنـاداری با سـطح 
تعامـات اجتماعـی و میـزان حضـور شـهروندان در فضاهـای شـهری پیاده   محـور 

دارند. تبریز  کانشـهر 
     سـپاوی و سـعید )2012( در پژوهشـی بـا عنـوان »طراحـی ویژگی های فیزیکی 
بـرای پیـاده روی در محـات شـهری«، معتقـد اسـت در سـاختار فیزیکـی محات 

شـهری بایـد معیارهـای دسترسـی، ایمنـی و راحتی مـد نظر قـرار گیرد.
     اسـتانگل )2011( در پژوهشـی بـا عنـوان »برنامه ریزی حرکت پیـاده در آمریکا«، 
عـاوه بـر تأکیـد بر جنبه هـای برنامه ریـزی عابر پیـاده، مهمتریـن عوامـل تأثیرگذار 
در پیوسـتگی شـبکۀ عابـر پیـاده راه، زیرسـاخت ها، کاربری هـای مورد نیـاز پیاده ها، 
اتصـال بـه شـبکه های حمل و نقـل عمومی و اختـاط کاربری هـا را معرفی می کند.
در پژوهـش ماتئـو بابیانـو )2003( بـا عنـوان »مدیریت فضـای پیـاده روی، به عنوان 
راهبـردی در دسـتیابی بـه جابجایـی پایـدار«، عوامل مختلفـی برای عابـران پیاده در 
فضـای شـهری اهمیـت دارنـد. وی مهمتریـن نیازهـای عابـران پیـاده را در قابلیت 
حرکـت، حفاظـت، آسـودگی، لـذت و هویـت معرفـی کـرده و معیارهای سـنجش 

آنهـا را نیز مشـخص نموده اسـت.

محمدمسعود غیابی- منصور منصوری 
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جدول شمارۀ )1(. خالصه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق 
نتیجهسالمحقق

تحدید حرکت سواره در جهت احیای فضاهای شهری.1992تیبالدز

شـهری 1971جیکوبز خیابان هـای  بـه  حیات بخشـی  جرقه هـای  اولیـن 
بـرای عابـران پیـاده.

توسعۀ خیابان های مختص عابران پیاده از سال 1389.1975قربانی و جام کسری

خیابان هـای پیـاده در آمریـکا طـی دهـۀ 1960 بـا مقاصـد 1389قربانی و جام کسری
تجـاری در مرکـز شـهرها مـال اطـاق شـد.

و 1391عباس زاده و تمری امنیـت  و  ایمنـی  خوانایـی،  سـرزندگی،  مؤلفه هـای 
نفوذپذیـری از مؤلفه هـای اصلـی کیفیـت فضاهـای شـهری 

می شـوند. محسـوب 
پوراحمد و حاجی-

شریفی
نوعـی بی هویتـی کالبـدی و بحران هویـت در محیط کالبدی 1391

شـهری ایرانی متأثر از الگوهای شهرسـازی غربی اسـت.

معیارهـای 2012سپاوی و سعید بایـد  شـهری  محـات  فیزیکـی  سـاختار  در 
قرارگیـرد. نظـر  مـد  راحتـی  و  ایمنـی  دسترسـی، 

اتصـال 2011استانگل پیاده هـا،  نیـاز  مـورد  کاربری هـای  زیرسـاخت ها، 
بـه شـبکه های حمـل و نقـل عمومـی و اختـاط کاربری هـا 
مهمتریـن عوامل تأثیرگذار در پیوسـتگی شـبکۀ عابر پیاده راه 

. هستند
مهمتریـن نیازهای عابران پیـاده در قابلیت حرکت، حفاظت، 2003ماتئو بابیانو

آسـودگی، لذت و هویت است.

روش  تحقیق
ایـن پژوهـش بـر اسـاس روشـی توصیفـی – تحلیلـی و بـا بهره منـدی از مطالعات 
کتابخانـه ای، تهیـه شـده اسـت. جامعۀ آمـاری تحقیق نیز شـامل شـهروندان ایامی 
اسـت کـه نمونـۀ آمـاری آن بـه روش کوکـران به تعـداد 384 نفر، محاسـبه شـد و 
نمونه هـا بـه روش در دسـترس انتخـاب گردیـد که بر اسـاس رندوم حجـم جامعه 
100 هـزار نفـری اسـت؛ البتـه جمعیـت شـهر ایـام طبق آخرین سرشـماری سـال 
1395، 235 هـزار و 144 نفـر می باشـد. تعـداد 384 پرسشـنامه در بیـن عابریـن 
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پیـاده در خیابـان طالقانی توزیع شـد. برای جمـع آوری اطاعات الزم از پرسشـنامۀ 
محقق سـاخته اسـتفاده گردیـد. تنظیـم سـؤاالت ایـن پرسشـنامه بـر اسـاس ابعـاد 
کیفیـت محیـط شـهری با توجـه به نظریه هـای کیفیت محیـط شـهری در چهار بعد 
ماحظـات زیسـت محیطی، کاربـری و فعالیت، فـرم و کالبـد و اجتماعی - فرهنگی 
صورت گرفت. روایی پرسشـنامه توسـط کارشناسـان آماری تأیید شـد و پایایی آن 
بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ، 85 درصـد به دسـت آمـد که بیانگـر باالبودن 
 ،spss پایایـی پرسشـنامه اسـت. بـه منظـور سـنجش داده هـای تحقیـق از نرم افـزار
بـرای تبییـن متغیرهـای مسـتقل از آزمـون کولموگروف - اسـمیرنوف و بـه منظور 

رتبه بنـدی متغیرهـا از آزمـون فریدمن اسـتفاده شـد.

محدوده و قلمرو پژوهش
شـهر ایام یکی از شـهرهای غربی ایران اسـت که در منطقه ای کوهستانی قرار دارد. 
این شـهر در عرض جغرافیایی 38 درجه و 33 دقیقۀ شـمالی و طول جغرافیایی 46 

درجه و 46 دقیقه واقع شـده اسـت )محمودی، 1393: 17(.

 شکل )1(. منظر قدیم و جدید پیاده راه طالقانی در شهر ایالم )مأخذ: نگارندگان(

     خصوصیـات کلـی بافـت شـهری در منطقـۀ مـورد مطالعـه، عبـارت اسـت از:  
الـف( فضاهای شـهری کوچک و محصور؛ ب( بافت شـهری متراکـم و ابنیۀ متصل 
بـه هـم؛ ج( جهـت آفتـاب و عـوارض زمین عامـل تعیین کننـده در نحوۀ اسـتقرار، 
گسـترش و سـیمای کلـی شـهر و د( کوچه هـا و معابر اصلـی به مـوازات خط تراز 

زمیـن و با عـرض کم.
     خیابـان طالقانـی کـه بـه نوعـی می تـوان آن را نقطۀ مرکزی شـهر ایام دانسـت 

محمدمسعود غیابی- منصور منصوری 
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و در بطـن بـازار اصلـی قـرار دارد در سـال 1397 بـه پیـاده راه تبدیـل شـد )شـکل 
1(. ایـن خیابـان یکـی از قدیمی ترین خیابان های شـهر ایام اسـت کـه محل تجمع 
انـواع خدمـات شـهری از قبیـل بانک ها، مراکـز تجـاری، مراکز درمانی و پزشـکی، 
میـوه و تره بـار، خدمات رفاهی و غیره می باشـد )شـکل 2( )مهندسـین مشـاور بعد 

تکنیک، 1385: 34(.

شکل)2(. موقعیت قرارگیری پیاده راه طالقانی در شهر ایالم )مأخذ: نگارندگان(

تدوین مؤلفه ها، معیارها و شاخص های پژوهش
دانـش  مهمتریـن دل مشـغولی های  از  یکـی  را  آن  کـه می تـوان  محیـط،  کیفیـت 
طراحـی شـهری دانسـت، به گونه-ای اسـت کـه بسـیاری از نظریه پـردازان، ارتقای 
آن را مهمتریـن وظیفـۀ فعالیـت طراحـی شـهری می داننـد )پاکـزاد، 1385: 77(. 
در متـون نظـری برنامه ریـزی و طراحـی شـهری، تعریف هـای متعـددی در مـورد 
مفهـوم کیفیـت محیط وجود دارد. »کیفیت محیط شـهري، عبارت اسـت از شـرایط 
اجتماعـي، فرهنگـي، اقتصـادي و کالبـدي- فضایـي محیط شـهري که نشـان دهندۀ 
میـزان رضایـت یـا عـدم رضایـت شـهروندان از محیط شـهري اسـت« )شـماعی و 

پوراحمـد، 1384: 274(. 
     کویـن لینـچ حصول کیفیت مناسـب طراحی شـهري و به تبـع آن ارتقاي کیفیت 

زندگـی شـهري را در پنـج معیار و دو فوق معیـار بیان می کند: 
1.سـرزندگی: به مفهوم امکان بقاي زیست شـناختی و جامعه شـناختی انسـان در 

شهر؛ محیط 
2. معنی: به مفهوم نقش انگیزي ذهنی و معنادار بودن مکان هاي شهري؛ 

3. سـازگاري: بـه مفهوم انطباق فرم شـهري با فعالیت هاي گوناگـون و مدل هاي 
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رفتاري؛
4. دسترسـی: بـه مفهـوم سـهولت نفـوذ فیزیکـی بـه بخش هـاي مختلـف بافت 

شهري؛
5. کنتـرل و نظـارت: به مفهوم فراهم نمودن امکان انتخاب و مداخلۀ شـهروندان 

در امور مرتبط با مدیریت و اسـتفاده از عرصۀ همگانی شـهر؛ 
6. فوق معیار کارایی؛

7. فوق معیار عدالت )تابان، 1390: 9(.
هیلنـد برنـد، بـاال بـودن کیفیـت محیـط شـهر را در گـرو ویژگی هـاي زیـر عنـوان 

اسـت: کرده 
1. باید کلیۀ نیازهاي ساکنین خود را تأمین کند؛

2. بایـد داراي ایمنـی، امنیـت و حفاظـت باشـد و از نظـر بصـري و عملکردي، 
محیطـی سـامان یافته و بانظم باشـد؛

3. باید محیط اجتماعی هدایت کننده باشد و حس مکان را تقویت نماید؛ 
4. بایـد یـک تصویـر ذهنـی مناسـب، شـهرت و اعتبار خوب داشـته باشـد و به 

مـردم حس اعتمـاد و منزلـت دهد؛ 
5. بایـد بـه مـردم فرصـت خاق بـودن، شـکل دادن بـه فضاي شـخصی و بیان 

خودشان را بدهد؛
6. طراحـی شـده باشـد، از نظـر زیباشناسـی مطبوع باشـد و از نظـر کالبدي هم 

قابـل تصور باشـد )هیـل برنـد، 1387: 32(.
بـه اعتقـاد جین جیکوبز )1961( شـهر را می تـوان با خیابان هایش شـناخت. پس از 
بهبـود و ارتقـای سـیمای شـهر بـه علت افزایـش حضور افـراد پیـاده، تصویر ذهنی 
افـراد تغییـر می کنـد. اگـر خیابان ها جذاب باشـند، به تمام شـهر نیز حـس جذابیت 
را خواهنـد دمیـد. از دیـد او پیاده راه ها باید شـاداب باشـند تا سـاکنان بیشـتری را به 

خـود جلب کنند )جیکوبـز، 1992: 27(.
     مطالعـه بـر روی بیـش از هـزار فضـای عمومـی شـهری در کشـورهای مختلف 
جهـان و سـنجش نظریـات شـهروندان، عوامـل مختلفـی را در کیفیـت فضاهـای 
عمومـی شـهری، دارای اهمیـت بسـیار نشـان داد؛ از جملـه ایـن عوامـل می توان به 
دسترسـی و به هم پیوسـتگی، آسـایش و منظـر، کاربری و فعالیـت و اجتماع پذیری 
اشـاره کـرد؛ البتـه در این میـان، اجتماع پذیـری از مهمترین عوامل مطلوبیت سـنجی 

محمدمسعود غیابی- منصور منصوری 
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فضاهـای شـهری بـه حسـاب می آیـد و بـر این نکتـه تصریـح دارد که یـک محیط 
مطلـوب بـه طـور یقیـن مـورد اسـتفاده و کاربـری اجتماعی قـرار می گیـرد. جهت 
رسـیدن بـه کیفیـت مناسـب طراحـی شـهري و به تبـع آن ارتقـاي کیفیـت زندگی 
شـهري، شـاخص های مـورد بررسـی در تحقیق و مؤلفه هـای آن در جدول شـمارۀ 

)2( ارائه شـده اسـت.

جدول شمارۀ )2(. شاخص های مورد بررسی در تحقیق و مؤلفه های آن )منبع: نگارندگان(
مؤلفه هاابعاد

نظافـت و پاکیزگـی مـکان، وجـود درختـان و پوشـش گیاهی مناسـب، زیست محیطی
طراحـی همسـاز بـا اقلیم، جمـع آوری آب هـای سـطحی و فاضاب. 

تنـوع عملکـردی و بروز فعالیت هـای مختلف، فعالیت های شـبانگاهی، کاربری و فعالیت
قابلیـت اسـتفاده های متفـاوت از محور پیـاده، امکان بارگیـری و تخلیۀ 

بـار واحدهای تجاری.
المان هـای فرم و کالبد و  مبلمـان  فرش هـا،  سـنگ  مطلوبیـت  بصـری،  جذابیـت 

شـهری، پیش بینـی فضاهـای بـاز جمعـی، طراحـی مناسـب جداره هـا، 
محوطه آرایـی.

تعلـق بـه مـکان، حس شـادی و سـرزندگی، تأثیـرات رفتاری و حسـی اجتماعی-فرهنگی
و تأثیـرات مثبـت در روابـط اجتماعـی، احسـاس راحتـی و امنیـت در 

محیـط، اجـرای برنامه هـای فرهنگـی در پیـاده راه.

یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها

نتایـج جـدول شـمارۀ )2(،  از پرسشـنامه ها و  داده هـای جمع آوری شـده  مطابـق 
کمتریـن فراوانی سـنی پاسـخگویان مربوط به سـن 50 سـال بـه باال بـا فراوانی 12 
درصد و بیشـترین فراوانی سـنی مربوط به سـن 40-31 سـال با فراوانی 35 درصد 
بـود. 52 درصـد پاسـخگویان، زن و 48 درصد آنان، مرد و 35 درصد سـاکنان مجرد 
و 65 درصـد آنـان متأهل بودند. بیشـترین فراوانی تحصیـات مربوط به تحصیات 
دانشـگاهی بـا 49 درصـد فراوانـی و کمتریـن فراوانـی تحصیـات مربوط بـه افراد 

بی سـواد و افـراد دارای تحصیـات ابتدایـی بـا 4 درصـد فراوانی بود. 

نقش پیاده راه های شهری در ارتقای کیفیت محیط ...
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جدول شمارۀ )2(. توزیع فراوانی سن، جنسیت، وضعیت تأهل و تحصیالت پاسخگویان
وضعیت درصدفراوانیجنسیتدرصدفراوانیسن

تأهل
درصدفراوانیتحصیالتدرصدفراوانی

4%15بیسواد33%126کمتر از 30 سال

4%15ابتدایی35%134مجرد52%200مرد35%31134-40 سال

2%7راهنمایی65%250متاهل48%184زن20%4177-50 سال

41%158دیپلم100%384مجموع100%384مجموع12%5047 سال به باال

تحصیات 100%384مجموع
دانشگاهی

189%49

100%384مجموع

 )منبع: نگارندگان(

      بـه منظـور تبییـن متغیرهـای مسـتقل از آزمـون کولموگـروف - اسـمیرنوف 
اسـتفاده شـد. بررسـی نتایـج آزمـون جـدول شـمارۀ )3( نشـان داد کـه متغیرهـای 
مختلـف بـا احتسـاب سـطح معنـاداری بزرگتـر از 05/0 خطـا اسـت و ایـن نشـان 

می دهـد کـه  متغیرهـای ذکرشـده از توزیـع نرمـال برخـوردار هسـتند. 

جدول شمارۀ )3(. آزمون توزیع نرمال بودن مؤلفه های مختلف پژوهش )منبع: نگارندگان(
آزمون کولموگروفمتغیر

نتیجه آزمونسطح معناداریمقدار آزمون

توزیع داده ها نرمال است.1/330/057شاخص زیست محیطی

توزیع داده ها نرمال است.1/340/052شاخص کاربری و فعالیت

توزیع داده ها نرمال است.0/8950/399شاخص فرم و کالبد

توزیع داده ها نرمال است0/9070/383شاخص اجتماعی- فرهنگی

     جدول شـمارۀ )4( در پاسـخ به سـؤال »با توجه به ابعاد کیفیت محیط شـهری، 
نقـش پیـاده راه را در کیفیـت محیـط شـهری چگونـه ارزیابـی می کنید؟« ارائه شـده 

است.
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جدول شمارۀ )4(. نظرات پاسخگویان در مورد ارزیابی نقش پیاده راه در كیفیت محیط شهری )منبع: نگارندگان(
انحراف میانگینمتغیر

استاندارد
درجۀ 
آزادی

سطح آماره تی
معناداری

حد باالحد پایین

0/965-1/20-17/710/000-1/910/61399شاخص زیست محیطی

0/847-1/07-16/430/000-2/030/58699شاخص کاربری و فعالیت

0/590-0/773-14/830/000-2/310/45799شاخص فرم و کالبد

0/745-0/894-21/970/000-2/180/37399شاخص اجتماعی- فرهنگی

      نتایـج جـدول شـمارۀ )4( نشـان داد بـا توجـه بـه میانگین نظرات پاسـخگویان 
در ارتبـاط بـا ارزیابـی نقـش پیـاده راه در کیفیـت محیط شـهری که از مقـدار آزمون 
3 کمتـر اسـت و بـا توجه به سـطوح معنـاداری برآوردشـده که این مقدار در سـطح 
0/000  معنـادار می باشـد و در سـطح اطمینـان0/99 می تـوان ادعـا کـرد کـه تأثیـر 
عناصـر مؤثـر معمـاری از حد متوسـط کمتر اسـت. از طرفی با مد نظـر گرفتن یک 
طرفـه بـودن آزمـون و منفی بـودن حد بـاال و پایین، مقـدار میانگین از مقـدار مورد 
آزمـون کمتـر اسـت؛ در نتیجه فـرضh0 رد می شـود؛ در واقع چون مقـدار بحرانی 
به دسـت آمده از جدول برابر1/64 اسـت و t محاسبه شـده از T جدول کمتر اسـت، 

کیفیـت محیـط شـهری در حد ضعیف می باشـد.

رتبه بندی وضعیت عامل ها 
بـرای رتبه بنـدی اهمیت متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن اسـتفاده می شـود. این 
آزمـون معـادل روش پارامتریـک آنالیز واریانس دو عاملی اسـت کـه در آن k تیمار 
بـه صـورت تصادفـی بـه n بلـوک تخصیص داده شـده اسـت. بـا توجه به سـطوح 
معنـاداری برآوردشـده کـه این مقدار در سـطح 0/000 معنادار می باشـد و در سـطح 
اطمینـان 0/99 می تـوان ادعـا کرد بـا توجه به دیدگاه شـهروندان، شـاخص های فرم 
و کالبـد، اجتماعـی - فرهنگـی، کاربـری و فعالیـت و زیسـت محیطی بـه ترتیب در 
اولویـت تأثیرگـذاری اول تا چهـارم اهمیت قـرار دارند. نتایج آزمـون فریدمن برای 

تعییـن اولویـت متغیرهـای اصلی به تفکیک در جدول شـمارۀ )5( آمده اسـت.

نقش پیاده راه های شهری در ارتقای کیفیت محیط ...
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جدول شمارۀ )5(. نتایج رتبه بندی متغیرهای پژوهش
سطح معناداریمقدار خی دودرجۀ آزادیاولویتمیانگین رتبه ایمتغیر های پژوهش

3/091342/340/000شاخص فرم و کالبد

2/652شاخص اجتماعی- فرهنگی

2/273شاخص کاربری و فعالیت ها

1/994شاخص زیست محیطی

بحث و بررسی
امـروزه فضاهـای عمومـی در شـهرها به سـبب نقش بـارزی که در حیـات مدنی و 
ایجـاد تعامـل اجتماعی شـهروندان دارند، از مهمترین شـاخصه های توسـعه یافتگی 
شـهرها به حسـاب می آیند. در این بین ارتقای کیفیت و بهسـازی فضاهای عمومی 
در شـهرها در کنـار افزایـش تعـداد ایـن فضاهـا بـه سـبب نقـش آنهـا در نزدیک تر 
کـردن انسـان ها بـه یکدیگـر و ایجـاد احسـاس لـذت و خاطـره در شـهروندان، از 
اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت؛ لیکن شـکل دهی به فضاهای عمومی یا بهسـازی 
فضاهای موجود، به سـبب گسـترۀ وسـیع آثـار آن در حوزه های مختلـف اجتماعی، 
اقتصـادی، فرهنگـی و کالبـدی نیازمنـد برنامه ریـزی و طراحـی سـنجیده می باشـد. 
بـه مـوازات تقلیـل کیفیـت در مراکز شـهر، رویکـرد پیاده مـداری به منظـور کاهش 
اسـتیای خودروهـا بـر مرکـز شـهر و بازگردانـدن سـرزندگی مـورد توجـه قـرار 
گرفـت. در چارچـوب رویکـرد پیاده مـداری، ایجـاد فضاهـای عمومـی مخصوص 
پیاده هـا مطـرح شـد کـه نمونـه ای از آن بـه صـورت خیابان هـای پیـاده )پیـاده راه( 
اسـت. خیابـان طالقانی شـهر ایـام یکـی از خیابان های اصلـی در مرکز شـهر ایام 
اسـت کـه بازار اصلی شـهر و عمـدۀ مراکز تجـاری در آن قرار دارد. ایـن خیابان در 
سـال 1397 بـا هـدف حفظ هویت مرکز شـهر، کاهش بـار ترافیکی محـدودۀ مورد 
نظـر، کمـک بـه حفظ محیط زیسـت، افزایـش تعامـات اجتماعی، کمک بـه رونق 

بـازار و ایجـاد فضـای بـا نشـاط و فرح بخش به پیـاده راه تبدیل شـد.
     بـه منظـور ارتقـای سـطح کیفـی محیـط شـهری بایـد رضایتمنـدی سـاکنین از 
محیط شـهری را سـنجید؛ بـه همین منظور برای سـنجش نقش پیـاده راه طالقانی در 
ارتقـای کیفیـت محیـط شـهر ایام ایـن تحقیق انجـام گرفت. بـر اسـاس یافته های 
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تحقیـق، سـن اکثریـت پاسـخگویان بین 40-31 سـال بـود. از لحاظ جنسـیت، اکثر 
پاسـخگویان زن و از لحـاظ وضعیـت تأهـل، بیشـتر پاسـخگویان متأهـل بودند. از 
لحـاظ میـزان تحصیـات نیـز اکثـر پاسـخگویان تحصیات دانشـگاهی داشـتند و 
کمتریـن فراوانـی تحصیـات مربـوط بـه افـراد بی سـواد و افـراد دارای تحصیات 

ابتدایـی بـا 4 درصـد فراوانـی بود.
     بـا توجـه بـه یافته های تحقیـق در مورد صحت فرضیۀ مورد نظـر، می توان گفت 
ارزیابـی نقـش پیـاده راه طالقانـی در کیفیت محیط شـهری بر اسـاس شـاخص های 
کیفیـت محیطـی انتخاب شـده در ایـن تحقیق )زیسـت محیطی، کاربـری و فعالیت، 
فـرم و کالبـد و اجتماعـی - فرهنگـی( از نظـر شـهروندان ایامـی از حـد متوسـط 
پایین تر اسـت و کیفیت محیط شـهری از دیدگاه شـهروندان ایام ضعیف می باشـد؛ 
همچنیـن بـا توجـه بـه دیـدگاه شـهروندان شـاخص های فـرم و کالبـد، اجتماعی- 
فرهنگـی، کاربـری و فعالیـت و زیسـت محیطی، به ترتیـب در اولویـت تأثیرگذاری 
اول تـا چهـارم اهمیت قـرار دارد؛ بنابراین با توجه به آنچه گفته شـد، درک درسـت 
از تصـورات ذهنـی سـاکنان و متغیرهـای شـخصیتی آنـان و چگونگـی تأثیرگذاری 
متغیرهـای محیطـی )مثبـت و منفـی( بـر ادراک محیطـی سـاکنان از محیـط زندگی 
خـود می تواند دید مسـئوالن شـهری را نسـبت بـه کیفیت محیط شـهری یک مکان 

واقع بینانه تـر کنـد. 

نتیجه گیری و پیشنهادها
بـا توجـه بـه دیـدگاه شـهروندان شـهر ایـام، بـه منظـور ارتقـای کیفیـت پیـاده راه 

طالقانـی، پیشـنهادهایی در راسـتای رسـیدن بـه اهـداف تحقیـق ارائـه می شـود:
بـا توجـه به اینکـه خیابان طالقانـی، محل تجمع بـازار و مجتمع های تجاری اسـت، 
تشـویق مـردم و کسـبه بـرای حفـظ پاکیزگـی فضـا و توجـه بـه شـرایط محیـط و 
عابـران پیـاده در شـرایط مختلـف آب و هوایـی می توانـد در ارتقـای کیفیت محیط 
زیسـت شـهری نقش سازنده ای داشـته باشـد؛ همچنین پیشنهاد می شـود شهرداری 
بـه طـور مرتـب بـه الیه روبـی جوی هـا و جمـع آوری زباله هـا از محیط بپـردازد تا 

آلودگی هـا در محیـط کاهـش یابد. 
     پیشـنهاد می شـود بیشـتر به مبلمان شـهری و کاربرد آن در محیط توجه شـود، از 
رنگ های شـاد و گرم اسـتفاده گردد و روشـنایی در حد مطلوب باشـد؛ همچنین از 

نقش پیاده راه های شهری در ارتقای کیفیت محیط ...
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آنجایـی کـه اسـتفاده از اصول طراحـی در اجرای فضای سـبز، محیـط را د ل انگیزتر 
می کنـد و سـرزندگی را افزایـش می دهد بـه فضای سـبز در پیاده راه طالقانی بیشـتر 
اهمیـت داده شـود. می تـوان ایـن فضـا را به وسـایل ورزشـی، امکانات بهداشـتی و 

محوطـۀ بازی کـودکان نیـز مجهز کرد.
همچنیـن پیشـنهاد می شـود بـه منظـور درگیـر کـردن هرچـه بیشـتر شـهروندان بـا 
حیـات مدنـی و اجتماعـی، تنوع در کارکـرد، فعالیت هـا، زمان های مورد اسـتفاده از 
فضـا و گروه هـای مخاطـب فضـا افزایـش یابـد و تنـوع در کاربري ها تقویت شـود 

بـه نحـوي که پذیـراي گروه هـاي مختلف شـهروندان باشـد.
فرصت هـای کالبـدی مناسـب جهـت مکث، نشسـتن و تأمل بیشـتر در فضـا ایجاد 
شـود، امـکان افزایـش میـزان توجـه شـهروندان بـه ظرفیت هـای بصـری پیرامون و 
بـروز تعامـات اجتماعـی افـراد بـا حضـور افـراد و گروه هـای مختلـف اجتماعی 
فراهـم گـردد و فراهم آوردن شـرایط حضور مـردم در فضا با پیش بینـی فعالیت های 
جـاذب و وقـوع برخـی رویدادهـا ماننـد نمایـش خیابانـی یـا هنرهـای عمومـی، 
برگزاري جشـنواره هاي موسـیقي، تئاتـر، خرید، صنایع دسـتی و خوراکی در فضای 
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