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  چكيده
يكـي از  . هـا از ديـدگاه شـهروندان اسـت    هاي توسعه شهري ارزيابي اين طرحيكي از راهبردهاي مشاركت و نظارت مردم بر طرح

. سـازي اسـت  راهكنـد پيـاده  هاي مهم توسعه شهري كه در درون خود يا پيرامون خود چندين پروژه توسعه شهري را ايجاد ميطرح
يزي و طراحـي شـهري انسـان محـور  براسـاس      ر برنامهپي كاهش سلطه تدريجي سواره بر فضاها و معابر شهري و  ها دراين طرح

ها بـا هـدف   اين طرح. گيردي اجتماعي و فرهنگي فضاهاي شهري شكل ميها جاذبهو  ها ارزشمنظور ارتقاء نيازهاي انسان پياده به
 ايـن  هـدف . باشدي و غيره  ميادراكي، اقتصادارتقاي فضاهاي اجتماعي،  محيطي و افزايش كيفيت فضاهاي شهري و مسائل زيست

 ،اجتماعي ،كالبدي مختلف ابعاد خيابان سلمان فارسي اهواز از سازيراهپياده شهروندان از طرح رضايتمندي ارزيابي ميزان، پژوهش
 از آن هـاي راهپيـاده  و شهري باز فضاهاي كه ركشو شهرهايكالن اكثر و اهواز شهر به گذرا نگاهي. است محيطيزيست و اقتصادي

 پـژوهش  روش. است پژوهش اين اهميت و ضرورت مؤيد برند،نمي سربه مطلوبي وضع در شهروندان نيازهاي به پاسخگويي نظر
 سـاكنين  و هكسـب  شامل ،نمونه جامعه. اسنادي و ميداني  انجام گرفته است ها و اطالعاتاز طريق داده توصيفي ـ تحليلي و پيماشي 

 شـده  گرفتـه  درنظـر  نفـر  100 نمونـه  حجـم  و بوده تصادفي صورتبه گيرينمونه روش .باشند عابرين مي و فارسي سلمان خيابان
 بـه  Ttest،،chi-square،Correlation, Friedman و ناپارامتريـك  پارامتريك هايآزمون بكارگيري و spss آماري افزارنرم از با استفاده. است
سازي مسـير رضـايتمند هسـتند كـه بـه      راهدهد كه شهروندان از پياده نتايج اين پژوهش نشان مي. است شده اقدام سشنامهپر تحليل

طوركلي با توجه بـه  به. محيطي استعد كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و در نهايت، زيستترتيب بيشترين رضايتمندي شهروندان در ب
سازي كه به صورت خياباني متراكم با ترافيك بـاالي سـواره بـوده اسـت     راهاي طرح پيادهوضعيت خيابان سلمان فارسي قبل از اجر

 .راه و فضاهاي باز عمومي از ضروريات كالن شهرها استاجراي طرح پياده
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  بيان مسئله
جهان از جمله كالن شهر  شهرهاي  كالن از بعضي در ،اخير هاي سال در پياده فضاهاي اماندهيس براي ريزي برنامه
 فرصت مردم و استراحت و گذار و  سازي بستر الزم براي گشتراههاي پيادهطرح. است گرفته قرار مورد توجه اهواز
 از يكي عنوان به سازيپياده گسترش. سازدمي مسئوالن را فراهم و انديشمندان هنرمندان، كنار در آنها ميان وشنود گفت

 اهواز شهر ترافيك نقلو حمل و موضعي موضوعي، جامع، هاي طرح در شهروندان و شهر سالمت براي الزم ابزارهاي
 كاهش راهكارهاي جمله از سواري دوچرخه مسيرهاي و سازيپياده ايجاد ،ها طرح اين در. استگرفته قرار توجه مورد

 پياده، عابرين هاي ويژگي و شناسايي شامل پياده عابر جامع طرح. است شده  مطرح محيطي زيست هاي آلودگي
 طرف از كه است روي پياده جامع طرح قالب در اقدامات ارائه و مقاصد اهداف، تعيين مشكالت و مسائل شناسايي
 ترين وطبيعي عنوانبه گذشته از پياده حركت.)1395شماعي و اقبال، (گيرد  مي قرار توجه مورد ريزان برنامه از بسياري

سازي شهرهاي  ين پيادهتر جالبترين و  در كشور ما يكي از مهم .است بوده محيط در انسان حركت شكل ترينضروري
هاي قديمي اصفهان است كه  يابانخيكي از ) چهارباغ عباسي(چهارباغ فوق . ـ اسالمي، چهارباغ اصفهان استايراني

اول طراحي شد  عباسقرار داد؛ دو بخش چهارباغ عباسي و چهارباغ باال در عصر شاه پلوسه ازه دولت و سيبين درو
 جوامع در پياده حركت اخير در سطح جهان، نقش هايسده طي. گردد هجري برمي 1000 به سال طراحي آنو تاريخ 

 حركت عمده اتومبيل اختراع و انقالب صنعتي از قبل تا كه طوري به ،است بوده متفاوتي اهميت درجه داراي انساني

 نقش از تدريجبه اتومبيل با اختراع اما شد، مي شهر سطح در روزانه هايرويپياده به محدود شهري فضاي درها  انسان

 مراكز انحطاط و و آمد رفت دشواري ،محيطي هايآلودگي بروز قبيل از مشكالتي .شد كاسته اجتماعي فعاليت اين

. شهري باشند فضاهاي نجات براي حليراه فكر يافتن به معماران و شهرسازان تا شد سبب شهري فضاهاي و تاريخي
 گرديد كه در ابتدا به اجرا شهرهاي اروپا و آمريكا به سبك مدرن در بار اولين براي روايتي به سازيراههاي پيادهپروژه

 دوباره آشتي براي بود سرآغازي واقع در طرحها اين وجود اين شد، با مواجه شكست با محيطي و كالبديدليل زيست

كند  احساس خود كنار را نقليه وسايل مزاحمت و حضور كه آن بدون شهري فضاي درسطح رويپياده مفهوم با انسان
 حاكميت با هاي عريضخيابان توسعه گذشته، هايده در مدرنيسم تفكر اثرات جمله از). 1391پور و ديگران،خشايي(

عنوان به را خود كاركردي كيفيت شدتبه فضاها اين كه طورياست، به بوده جمعي باز فضاهاي از غفلت و ودروخ
 فضاهاي نامطلوب كيفيت همچنين و ه محور پياد فضاهاي باز كمبود. اند داده دست از اجتماعي تعامالت پشتيبان فضاي

 وجود با همچنين .است شده ميان شهروندان اجتماعي تعامالت تضعيف سبب كنوني اين جنس، در شهرهاي موجود از

 از قسمتي روزانه حداقل هايفعاليت در شهروندان تمام و است شهري سفرهاي از همه بخشي رويپياده اينكه

 در حالي .شوندمي گرفته ناديده شهري فضاهاي اكثر ها در پياده كنند، نيازهاي مي طي پياده صورتبه را خود مسيرهاي

 حالت سه به پياده واكنش و كنش شهري سامانه حمل ونقل يك در كه طوريبه يكديگرند، از متأثر سواره و دهپيا كه

). 1381زاده،غني(پياده  از پياده وسيله نقليه، تأثيرپذيري از پياده تأثيرپذيري پياده، از وسيله نقليه تأثيرپذيري كند مي بروز
 ).1376الكساندر،  و استچرمايف(آورده  اي در استفاده غيرقابل صورت به را خيابان ،يهوسايل نقل ها و بين پياده نشده حل تضاد

 هايچالش از شهري در فضاهاي وي حضور براي شهري محيط سازيمناسب و پياده عابر توجه به و اهميت بنابراين

  مطالعات  در ويژهبه و ما كشور در اينكه به توجه با مسئله اين ضرورت .ماست امروز كالنشهرهاي در روپيش
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 اكثر اهواز و شهر به گذرا نگاهي ديگر طرف از .يابد بيشتري مي است، وضوح بوده توجهيكم مورد شهري ريزيبرنامه

 مطلوبي وضع در شهروندان به نيازهاي پاسخگويي نظر از آن هايراهپياده و شهري باز فضاهاي كه شهرهاي كشوركالن

ترين شهر اهواز محل قرارگيري مهمترين و پرتراكم 1منطقه. رت و اهميت اين پژوهش استضرو مؤيد برند،نمي سربه
هاي شهري موجود در خود ميزبان انبوهي دليل مركزيت و به لطف اختالط كاربريخيابان شهر است كه اين خيابان به

عنوان شريان مركزي شهر به) نادري( سازي خيابان سلمان فارسيراهپروژه پياده. باشد روز مياز جمعيت در طول شبانه
اين . اي دارد از اهميت زيادي برخوردار است ترين خيابان اين شهر كه كاركردي فراشهري و منطقهاهواز و متراكم
هزار نفر ضرورت توجه ونگاه ويژه به كيفيت محيطي و  400متر و حجم روزانه تردد بيش از 1200محور با طول 

عنوان مهمترين عامل در نفي و همچنين بررسي ميزان رضايتمندي شهروندان از اين مسير را بهعوامل اثرگذار مثبت و م
 اصلي پژوهش حاضر، از لحاظ هدف از نوع تحقيقات شناختي است و هدف. كند ها ايجاب مي ها و برنامه اجراي طرح

اجتماعي، اقتصادي  ،مختلف كالبدي ابعاد از مسير در سازيراهپياده طرح شهروندي رضايت ميزان سنجش ،تحقيق اين
  .باشد محيطي ميو زيست

  
  پيشينه تحقيق

به نام  يكاييتوسط شهرساز آمر 1858در سال  يا،در دن يادهحركت سواره از پ يكتفك ي زمينه دراولين اقدامات 
 يابانهاي خ شاز بخ يبعض در راه جهانپيادهين اولهمچنين ). 1391:2زاده و تمري،عباس(اولمستد صورت گرفت 

از جنگ  پيش .گرفته است  استفاده قرار راه موردپياده عنوان به 1913كه از سال  يرس ايجاد شدآ در بوئنوس يدافلور
 يهاي شهر مستقل در داخل محدوده يادهپ يهاي گذرها شبكه يناول يبرا هايي يزير برنامه 1930 دوم و در دهه يجهان

محدود و  يا بار در قالب تجربه يننخست يبرا يياروپا يشهرها يو مركز يخيتار در محدوده راهيادهپ. انجام گرفت
 يدر تمام تقريباً يتجار - يخيتار سازي يادهپ. شد يجاددر مركز شهر اسن آلمان ا يپس از جنگ دوم جهان يمحل

 يكادر آمر 1مالبا نام  هيادپ هاي يابانخ به .شد يجادا 1975تا سال  1950اروپا از اواخر دهه  يخيمهم و تار يشهرها
 ييها برنامه. )58: 1389قرباني و جام كسري، ( شد يا در مركز شهرها توجه گسترده يبا مقاصد تجار 1960دهه  يط

 بنابراين اصلشد؛  ينتدو يياروپا يدر اكثر شهرها 21انداز دهه اول قرن  با چشم يادههاي كامل پ شبكه يجادجهت ا
 يها و مسائل اقتصاد كاربري يبرخ يتو تقو يتتثب ي،و ارتباط يزيكيف يعملكردها نه صرفاًها راه پياده يفلسفه وجود

 واژگاني .هستي در عرصه عموم يانسانياس مق يجادو ا يفرهنگ - يگسترش ارتباطات و تعامالت اجتماع ،بلكه
مفهوم  يبرا 6راه تجارييادهپ و 5روي يادهپخيابان قابل ، 4راهمحدوده پياده ،3منطقه بدون ماشين، 2رو يادهپمنطقه  همچون

  .شوند پياده راه بكار برده مي

                                                 
1. Mall 
2. Pedestrian zone 
3. Car free zone 
4. Pedestrian Area 
5. Walkable Street 
6. Pedestrian Mall 
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هاي محدوده انجام شده اما در سطح جهاني كارهاي زيادي در رابطه با موضوعات مشابه در سطح كشوري پژوهش
 عنوان به كنگ،هنگ در مداريپياده ارزيابي پيمايش موضوع با 2010همكارانش در سال  و هونگ ي انجام شده مطالعه

 كم شناساندن و شهر روي درپياده شرايط از شدن آگاه جهت ريزانبرنامه كمك به راستاي در جامع مطالعه يك

 توسعه بانك و  GWIمداريمعيارهاي جهاني پياده از پژوهش اين در .است ذكر قابل روهاپياده به مربوط هايوكاستي

 اين. است استفاده شده كنگهنگ شرايط با آنها سازيبومي از سپCAI-ASiA آسيايي  شهرهاي براي پاك هواي آسيا

 ها،خيابان روشنايي ناراضي، بهبود اد افر و بوده راضي فعلي وضعيت از درصد مردم 50تنها  كه داد نشان مطالعه

 عابران راه سر بر موانع حذف ها،در خيابان سرعت و ترافيك كاهش روهاپياده سازيو عريض بانسايه ايجاد پاكيزگي،

 رفتار و مداري همسايگيپياده”عنوان ارزيابي  با ديگر ايمطالعه در. اند دانسته ضروري ها را تقاطع ها در افزايش نشانه و

 هايمحله فيزيكي اثرات خصوصيات بررسي به همكارانش، و اون نويل توسط “استراليايي بزرگساالن ويرپياده

معيارهاي  بررسي با 2004ژوئن  تا 2003از جوالي  پژوهش اين. است شده داختهپر استراليا شهر سيدني در مسكوني
 زندگي صورت محل انتخاب از هدف و جنس سن، به با توجه عابران و رانندگان مقاصد و مسيرها ارتباط به مربوط

. شده است يح بررسيتفر براي رويپياده و جاييجابه منظوربه رويپياده جنبه دو از پژوهش اين نتايج. است گرفته
 محيط، فيزيكي كيفيت و بوده جايي مرتبطجابه و آمد و رفت براي رويپياده ها با مداري همسايگيپياده خصوصيات

 عابر ارزيابي رفتار”عنوان  با پژوهشي معيني در سيدمحمدمهدي. نموده است تشويق تفريح براي رويپياده به را افراد

 به پياده عابر رفتار ارزيابي ، بهتهران شهرداري 6منطقه  :موردي مطالعه تجاري، و مسكوني هايمكان ارتباط با در پياده،
  افزايش در موثر هايشاخص طريق بررسي از شهري مراكز در عملكردي ،فضايي كيفيت سازمان ارتقاي منظور

 تجاري پرداخته و مسكوني هايمحيط در رويپياده هايمكان با ارتباط در روي،پياده پتانسيل گيريروي، اندازهپياده

 پرداخته رويپياده پتانسيل ارزيابي جهت موثر هايشاخص شناسايي به GISهاي قابليت از استفاده با محقق. است شده

 هايشاخص مسكوني، هايمحيط در دهد كهمي نشان مطالعه مورد كاربري دو در رويپتانسيل پياده هاينقشه .است

در  .هستند پياده عابر حركت بر موثر عوامل فرهنگي ـ اجتماعي از جمله هايشاخص تجاري، هايدر محيط و فيزيكي
 راهپياده( شهريورهفده خيابان سازيراهپياده طرح اجراي از شهروندي رضايت ميزان پژوهشي ديگر، با عنوان سنجش

. روش توصيفي ـ پيمايشي صورت گرفتتوسط مجتبي نظري عارف، با ) )ع(حسينامام ميدان تا شهدا ميدان آييني
 تا شد انتخاب شدن راهپياده طرح اجراي براي كه است هاييخيابان از تهران شهر 17 منطقه در واقع شهريورهفده خيابان

 اين اينكه .دارد نگه زندهها  خودرو حضور بدون و مردم پياده حضور با را1357شهريور  واقعه خاطره و ياد نوعيبه

 دريافتي نتايج. است گرفته قرار بررسي مورد مقاله اين خير در يا است بوده موفق محله ساكنين و كسبه دگاهدي از طرح

 در تدريجبه و شده تبديل تجمع بزهكاران براي محلي به محور اين هم سازي،راهپياده وجود با اكنون كه دهد مي نشان

 مداريپياده قابليت پژوهشي با عنوان پيمايش .باشد مي شهريورهفده خيابان قديمي كسبه و ساكنين راندن حال

صورت گرفت توسط علي سلطاني و رضا پيروزي در ) شيراز(محور حافظ : موردي تاريخي مطالعه فرهنگي محورهاي
 مداريقابليت پياده پيشين، تجربيات و مطالعات از مستخرج معيارهاي از استفاده شد با تالش مقاله، اين در. 1391سال 

 و گرديد تدقيق مذكور محور قابليت بر موثر عوامل .گيرد قرار ارزيابي مورد شيراز حافظ در فرهنگي تاريخي محور
 عوامل بين رگرسيوني روابط از استفاده با نهايي معيارها بندي اولويت. شدند بندي طبقه عاملي تحليل از استفاده با سپس
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 هر از افراد نارضايتي ميزان و عاملي امتيازهاي محور، مداريت پيادهوضعي از عابران كلي رضايتمندي و آمده دستبه

  .است پذيرفته صورت معيار،
  

  نظري مباني و مفاهيم
 افزايش نيز و فضاها اين پويايي و سرزندگي كه سبب شهري فضاهاي در انساني حضور هاي جنبه مهمترين از يكي

  چون گوناگوني موارد فضاهاي شهري گرچه ديگر، سويي از است پياده حركت شود، مي اجتماعي آنها نقش
 كه عمومي عرصه شايد بارزترين اما. شوند مي شامل را  ...و آب، هايكناره و هاي ساحلي حاشيه ها، ورودي ها،ميدان 

بعد از ). 1388جو، كاشاني( ها باشند خيابان ويژهبه و مسيرها شود، گرفته مدنظر رويبراي پياده بستري عنوانبه تواندمي
 پيامدهاي شدنزمينه روشن در ويژهبه فعلي هايناپايداري به زدن دامن در شهرهاي جهان چشمگير نقش شدنروشن

تضعيف  (Crawford, 2000: 24-80)،رساندن به كالبدشهربيشتر زمين، آسيب مصرف جمله از خودرو به وابستگي ناگوار
 ,Sloman)هاي محلي و تخريب خدمات محلي، حذف گزينه  (Appleyard and Lintell, 1972: 84-101)همبستگي اجتماعي،

 تروخيم  (Timperio and at el, 2004,39-47)محدوديت آزادي كودكان، (odpm,2003)محروميت اجتماعي  (25-114 :2006
تدريج به ،(Frank and et al, 2004:87-96) مرض چاق ،و در نهايت )RCEP,2007(آلودگي هوا  (Goodwin,2008:231-240)شدن ازدحام 

ريزي شهري شكل گرفتند كه با تاكيد بر پايداري خواهان تحديد حركت سواره و هاي نوين برنامهها و سياستانگاره
 محدوديت ترافيك هايسياست از يكي سازيراهپياده. المللي بودندعنوان اولويتي بينهاي حمل و نقل بهافزايش گزينه

 گرفتنپس پياده، افراد ايمني خودرومحوري، افزايش نتيجه در محيطيزيست بارزيان اثرات كاهش نبالدبه كه باشدمي

 است زندگي براي مكاني عنوانبه شهري محيط اساساً بهبود و ترافيك بدون و پياده هايفعاليت براي فضاها

.(Brambilla & Longo, 1977)  از خيابان فضاي آن در كه است نديفرآي معنيبه سازيراهپياده ديگر، بياني 

 نمودن خيابان، اضافه سنگفرش همچون مناسبي اقدامات آن دنبال به و شودمي گرفته پس نقليه ديگر وسايل و خودروها

  (Hass- Khao, 1993:21-23). شود مي انجام ديگر جزئيات و مبلمان
 مهمترين هنوز رويپياده و است محيط در انسان ييجاشكل جابه ترينضروري و ترينقديمي ترين،طبيعي پياده حركت

 محيط در نهفته هايجاذبه و هاارزش وكشف زندگي تحرك و شور احساس و هافعاليت ها،مكان مشاهده امكان براي

 و پذيريانعطاف :شودمي ترددها ساير انواع از او حركت نحوه تمايز باعث پياده عابر ويژگي دو). 1383پاكزاد،(است 
 كه كرد مختلف تقسيم فعاليت هفت به را پياده حركت توانمي طوركليبه) 1381الخر،كنف(سريع  نسبتاً ودتنظيميخ

 ها، ابزاري راهپياده) 1380،شفيعي(كردن  تماشا و كردنبازي درازكشيدن، دويدن، نشستن، زدن، ايستادن،قدم: از عبارتند

 و اجتماعي سالمت شهري، بهبود اقتصاد براي ابزاري راهپياده). 1386پاكزاد، (باشند  مي جمعي فعاليت بروز براي
 ارتباطات، براي تقويت هاييمكان فضاي شهري، ها در راهپياده ديگر تعبير به. شودمحسوب مي محيطيزيست كيفيت

). 1388ملك، (باشند  مي شهري مراكز مدني حيات تجديد طريق حواس و از محيط درك غيربصري، حواس بودنفعال
 و مشاركت حس ايجاد پياده، عابرين و محيط امنيت مكان و حس ايجاد منظوربه فضاهايي به درازمدت در هامكان اين

اند  شده تبديل محيط به وابستگي بيشتر و مسئوليت حس و اجرا و گيريتصميم در هاگروه و فعال افراد حضور
بيستم  قرن مياني هايدهه از. كرد پيدا نمود اروپايي، شهرهاي ر دربا اولين براي پياده خيابان انگاره) 1384فرزبود،(
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 و اتومبيل تسلط از شهرها تاريخي هايمحدوده خارج ساختن هدف با اروپايي، شهرهاي در انگاره اين بعد به ميالدي
  ).1382حبيبي، (اجرا درآمد  به و طرح اجتماعي، حيات احياء و كهن بافتهاي از براي حفاظت

ها  راهپياده: شودمي ارائه مفاهيم اين از مهم ذيل دو تعريف در كه گرديده ذكر گوناگوني ها تعاريف راهيادهپ براي
در  فضاها اين است؛ شانجمعي زندگي آنان در مشاركت و شهروندان همه حضور محل ،)شهري محورهاي پياده(

 و ارتباطي نقش بر عالوه هاراهپياده .هستند شهروندان از مختلفي گروههاي پذيراي و كردهشهر عمل همه مقياس
 منطقه). 1384ابزار،(آورد  مي فراهم  ...و تماشا و گردش اجتماعي، تفريح براي و راحت امن مكاني دسترسي،

 و كنند مي ممنوع آن را به سواري هاياتومبيل ورود محيط، به دادن برتري منظوربه اي است كه منطقه پياده، مخصوص
ها، شهروندان  راهپياده ، در)1375شهرسازي، و مسكن مستندات(شود مي آن تنظيم به موتوري نقليه وسايل رساي ورود
  ).1387سيستاني، (بوده  ايمن سيكلت موتور و خودرو مقابل در همواره بايد پياده

  
  سازيراهپياده اهداف
 كاهش منظوربهها  طرح اما اغلب است، متفاوت زيساراهپياده هايطرح فرم سياسي و تاريخي فرهنگي، داليل به اگرچه

 خلق اكولوژيكي، تعادل بهبود ايمني، افزايش مركز شهر، تجاري هايفعاليت پايداري شهر، مركز در خودرو ازدحام

 خيابان، جاذبه و محيط ارتقاء) 1998( استيلينگز و وود الك نظر از .گيرند صورت مي پذيرزيست و سرزنده شهر مركز

 كاهش سرعت زيبا، بسيار هايخيابان خلق زيست،محيط بر نقليه وسايل منفي اثرات كاهش ارزش امالك، يشافزا

 هايطرح اجراي اهداف ترينمهم از دوچرخه يا پياده افراد ايمني افزايش نهايت، در وها  خيابان در موتوري نقليه وسايل

  ).1391صرافي و محمديان،(باشند مي سازيراهپياده
  
  موضوع با ارتباط در نظري يكردهايرو

  شهري پايدار توسعه نظريه
 هايچالش وها  بحث و گرديده تبديل علوم هايشاخه وها  رشته تمامي در غالب رويكرد به پايدار توسعه ديدگاه امروزه

 اصلي بستر كه هاراهدهپيا و ترابري گونه ترينطبيعي و ترينپاك عنوانپياده، به حركت .است داشته همراهبه را گوناگوني

 و جسمي سالمت همچون غيرمستقيم و تاثيرگذار مستقيم مختلف ابعاد هستند، ازها  شهر در جاييجابه شيوه اين
 در شهرها پايدار توسعه ايجاد در سياسي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و محيطي، مسائلنقل، زيست و حمل ،روحي

 پياده اهميت و نقش بر خود مختلف ابعاد در شهري پايدار توسعه نظريه ارههمو لذا .است گرفته قرار بررسي مورد

  .دارد بسياري و توجه تاكيد پياده مسيرهاي و محوري
 ويكمبيست قرن در محوري پياده جنبش  
 حركت سلطه عليهاي  گسترده هايواكنش ،شهري مشكالت شدن حاد و گيرياوج نتيجه در و 1960 دهه اواخر از

   يا كردن مدار پياده جنبش راستا همين در .آمد وجودبه غربي كشورهاي ويژه دربه پياده تحركات هشكا و سواره
 شدن قائل اولويت و شناختنبه رسميت و شهرها سطح در پياده فضاهاي توسعه و بازيابي آن هدف كه گستريپياده
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 محورهاي از يكي به مزاحم، نقليه وسايل جهت مانع يك نه و شهري اول درجه عناصر عنوانبه پياده عابران براي

  عنوانبه پياده حركت به مجدد رويكرد ضرورت سوم، هزاره آغاز با ويژهبه. گرديد بدل شهري طراحي و ريزيبرنامه
 امور مديران و كارشناسان جدي توجه مورد شهري، ونقلحمل و جاييروش جابه پوياترين و تريناقتصادي ترين،سالم 

 و داده قرار خود كاري هايسرلوحه برنامه را مداري عابر شهري، مديران از بسياري كهآن چنان گرفته قرار شهري
زمينه برگزار  اين در نظرتبادل و موضوع اين اهميت تبيين منظوربه جهان سطح در گوناگوني هايگردهمايي وها  همايش

  ).1389شيرمحمدي، (گردد  مي
  
 نوين شهرسازي  
 ضروري شهري امكانات وها  پارك و مدارس ،تفريحي مناطقها  كار، مغازه هايسازي، محلخانه ،نوين شهرسازي در

ها  قطار بيشتر استفاده و گيرندمي قرار رويپياده براي يكديگر از مناسباي  ساكنين، همه در فاصله روزمره زندگي براي
  جنبش مهمترين ،نوين شهرسازي در واقع .ددگر مي ها، پيشنهاداتوبان وها  جاده جايبه را سبك آهن خطوط و
ديگر،  بيانبه .هاست انسان همه براي بهتراي  آينده ساخت آن هدف و است حاضر سده طراحي و ريزيبرنامه 

 و زندگي كيفيت بهبود دنبال به و است شده ساخته هايمحيط طرح اصالح براي جهاني جنبش يك شهرسازي نوين
  .است ترهاي مطلوبمحيط ساخت توسط زندگي استانداردهاي

  
 1980راپاپورت  نظريه  

 كلي طورمدار، به پياده فضاهاي از استفاده براي او ترجيحات ميزان و پياده عابر رفتار و حركت راپاپورت نظريه براساس

 و شرايط مكان و ايمني، امنيت، راحتي، زمان نظير عواملي. است فرهنگي ـ اجتماعي و فيزيكي دو پارامتر از متاثر

 و است تاثيرگذار فضاها از براي استفاده عابر ترجيحات ميزان در مسير جذابيت و حركت، زيبايي محيط جوي، كيفيت
 امنيت، ايمني، راحتي و زيبايي ،مسير جذابيت و كوتاهي ،پياده مسير پيوستگي به توانمي تاثيرگذار عوامل مهمترين از

  ).1390معيني(اشاره كرد 
 پياده هايمحيط براي كه ترين تعاريفيجامع از يكي در بوردن دن :راهپياده هايشاخص با رابطه در دنبور دن ديدگاه

 مقياس بودن مردم، دارا براي شده طراحي :باشد ويژگي داراي اين كه است اجتماعي ،پياده محيط. است شده مطرح

 بخش، لذت موفق، سالم، مختلط، سرزنده، متعادل، امنيت، و ايمني افزايش خودرو، از استفاده عدم بر تأكيد انساني،

 هايخيابان ترافيك شود، افزايشمي راهپياده احداث بارة در كه بحثي بيشترين. سواره و دوچرخه حركت كنندهتأمين

 ناحيه هر در موتوري نقليه وسايل كه تعداد دهدمي نشان شده انجام مطالعات و تجربه هرچند .است راهپياده مجاور

 مناطق اطراف ترافيكي الگوهاي بررسي با بايد پياده سنجي نواحيامكان حال هر به اما دارد، موجود به فضاي ستگيب

 و انسان نيازهاي با وسائط نقليه رفتار و حركت كه است اين در پياده و طراحي ريزيبرنامه جوهر رو،اين از. گيرد انجام
 است،رفته دست از اتومبيل افسارگسيخته هجوم برابر در كه آسايشي و امنيت و سازگار گردد شهر اجتماعي زندگي

 رفتهدست طبيعي از اتومبيل حقوق و ترافيك سازيطريق آرام از كه است اين نهايي، هدف .شود بازگردانده شهر به دوباره

 شهري كهن مراكز در باالخص ،شهري فضاهاي زيباشناختي و فرهنگي كاركردهاي اجتماعي، و شود اعاده پياده انسان
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  .توجه شود به راهبردهاي جدول ذيل بايدها  راهپياده هايطرح ترافيكي موفقيت براي بنابراين، .گردد احيا دوباره
  

  شهري مراكز در پياده محورهاي ريزيبرنامه راهبردي اهداف: 1جدول
  عملكرد  راهبرد

  آمد، و رفت در الگوي دگرگوني عمومي، نقل و حمل وسايط از ستفادها تشويق شهري، مراكز در آمد و رفت تحرك  ترافيك مديريت بهبود
  ...و عمومي هايپاركينگ توسعه 

  گرددمي شهري محسوب منظر و سيما بهسازي براي مؤثر ابزارهاي از يكي پياده، فضاهاي ياها  راهپياده ساماندهي  شهر كالبدي سيماي بهبود
  ...و مسكوني هايمحله سازيازدحام، آرام و تراكم كاهش باز، و سبز فضاي توسعه ايمني، افزايش صدا، و هوا گيآلود منابع كاهش  شهري زيست محيط بهسازي

 ضروري ولي جزئي خدمات به دسترسي آسان و و جديد سنتي فروشيخرده مراكز رونق در مؤثر عوامل از يكيهاراهپياده ساماندهي  خدمات و خريد وضع بهبود

  شودمي محسوب روزمره

  .آيدمي حساب به فضاهاي شهري به بخشيدن غنا و اجتماعي زندگي كيفيت بردن باال براي ايزمينهها  راهپياده گسترش  فرهنگي و اجتماعي زندگي تقويت

  )1379،16مهديزاده،( :ماخذ    
  

  روش تحقيق
 استفاده اطالعات گردآوري براي پيماشي و روش اسنادي از و است توصيفي ـ ارزيابي پژوهش اين روش تحقيق در

كيفي است و - ها از جمله تحقيقات كميشناختي است و به لحاظ نوع داده پژوهش حاضر، از لحاظ هدف. است شده
خيابان سلمان فارسي و  ساكنين و شامل كسبه ،نمونه جامعه. باشدها، پرسشنامه، مصاحبه، و عكس ميابزار سنجش داده

 شده درنظر گرفته نفر 100نمونه  حجم و بوده تصادفي صورتبه گيرينمونه روش .باشند شهروندان غيرساكن مي

 جنسيتي، نه و پذيرد صورت صنفي برخوردها  نمونه با كه شده سعي طرح اين در نمونه جامعه انتخاب در .است

 65 تا 20 از شوندگانمصاحبه سنين .است شده تقسيم عابر يا ساكن و كاسب صورت آماري جامعه اساس، برهمين
و  Spssافزار آماري با استفاده از نرم .است متفاوت ليسانس دوره فوق تا ابتدايي از تحصيالت بازه و باشد مي سال

، به تحليل پرسشنامه اقدام شده Ttest،chi-square، Friedman ،Correlationهاي پارامتريك و ناپارامتريك بكارگيري آزمون
 ابزار كه دارد سروكار امر اين با شده ياد مفهوم .است گيرياندازه ابزار فني هايژگيوي از يكي اعتماد قابليت. است

 تا كه آن است نشانگر اعتماد قابليت ضريب .دهد مي دستبه يكساني نتايج اندازه  چه تا شرايط يكسان در گيرياندازه

 محاسبه براي .سنجدمي را وي موقتي و متغير يهاويژگي يا و آزمودني ثبات با هايويژگي گيرياندازه ابزار اندازه چه

آلفاي  روش به توان مي جمله آن از. شود مي برده كاربه مختلفي هايشيوه گيرياندازه ابزار اعتماد قابليت ضريب
  .پردازيممي روش اين شرح به زير در كه كرد، اشاره كرونباخ

  
  پرسشنامه اعتماد قابليت سنجش براي كرونباخ آلفاي روش
 مختلف هايخصيصه كه هاييآزمون ياها  پرسشنامه جمله از گيرياندازه ابزار دروني هماهنگي محاسبه براي روش اين

 .كند اختيار را مختلف عددي مقادير تواند مي سوال هر پاسخ ابزارها، گونهاين در. رود مي كارهب كند مي گيرياندازه را
 )آزمون زير( يا پرسشنامه هايسوال مجموعه زير هر هاينمره واريانس ايدب ابتدا كرونباخ آلفاي ضريب محاسبه براي

  ).1376سرمد، ( كرد محاسبه را واريانس كل و
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  پرسشنامه اعتماد قابليت بررسي: 2جدول
 آماره پايايي پرسشنامه

 آزمون آماري آلفاي كرونباخ تعدادسواالت مورد آزمون
37 717/0 

  
 قرار مناسبي سطح در و باشد مي 7/0از  بزرگتر و آمده بدست 717/0برابر  كرونباخ فايآل ضريب مقدار كه آنجايي از

باشد روايي پرسشنامه نيز توسط استاد راهنماي مي قبول قابل پرسشنامه اين )پايايي( اعتماد قابليت دارد، بنابراين
  .مربوطه تاييد شده است

 
  محدوده و قلمرو پژوهش

شرقي از دقيقه طول 29درجه و  48 متر ارتفاع از سطح دريا بين مدار 18ربع مساحت با كيلومترم 6835شهر اهواز با 
غربي ايران واقع شده است و درجه از عرض شمالي استوا در جنوب 32دقيقه تا  45 درجه و 30النهارگرينويچ و نصف

سالنامه آماري استان (شده است  برآورد نفر 184،395،1 جمعيت شهر اهواز بالغ بر .باشد مركز استان خوزستان مي
از آن زمان تاكنون اين . شمسي تاسيس شدهجري 1304سال  منطقه يك شهرداري اهواز در). 1390خوزستان،

ناحيه  18ناحيه تقسيم شده است و تعداد  5شهرداري اكنون به  1منطقه . منطقه تقسيم شده است هشتشهرداري به 
ترين ترين و مهميعني حياتي ،شود رد كه اغلب بخش مركزي شهر را شامل ميدر محدوده خدماتي اين منطقه قرار دا

 هكتار است 22/1006 نفر با مساحت 604،119 منطقه يك شهر اهواز 1390طبق اخرين آمار سال. بخش شهر اهواز
 جنت خيابان باًجنو ـ آهنراه حريم امتداد و رضوي خيابان به شمال از منطقه اين .)1390آمارنامه كالنشهر اهواز،(

 حاشيه به غرب از و شهدا بهشت سمت به جمهوري ميدان از بهبهاني هللاآيت اتوبان امتداد و آهنراه شرق حاشيه
 شهر مركزي بخش اغلب كه قراردارد شهرداري يك منطقه خدماتي محدوده در محله 18 تعداد. شودمي محدود كارون

شهر اهواز محل  1منطقه  تاكنون تأسيس ابتداي از كه اهواز بخش ينمهمتر و ترينحياتي يعني ،شوندمي شامل را
است كه اين خيابان به دليل مركزيت و به لطف ) خيابان سلمان فارسي( ترين خيابان شهرقرارگيري مهمترين و پرتراكم

بيشترين سطح  وجود. باشد روز ميهاي شهري موجود در خود ميزبان انبوهي از جمعيت در طول شبانهاختالط كاربري
باشد كه اين ويژگي اين منطقه را داراي اهميت كرده است و نياز به  هاي فرسوده شهر اهواز نيز در اين منطقه ميبافت

 .دهد توجه ويژه را نشان مي

و  ترينسازي محور متراكمراهعنوان اولين و مهمترين خيابان كالنشهر اهواز كه تا قبل از پيادهخيابان سلمان فارسي به
  .كشاند سمت خود ميشد روزانه حجم زيادي از وسائط نقليه را به ترين خيابان محسوب ميپرترافيك
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  نگارنده:ماخذدرشهراهواز، 1موقعيت شهراهواز دراستان وموقعيت منطقه: 1نقشه

  

  
  اهواز 1موقعيت خيابان سلمان فارسي در منطقه : 2نقشه

  

  
  سازيراهخيابان سلمان فارسي بعد از پياده: 2تصوير        سازي راهخيابان سلمان فارسي قبل از پياده: 1تصوير                           



   123                                                          هاي توسعه شهري از ديدگاه شهروندان ارزيابي طرح

 

   بحث
واز  ،spssافزار كارگيري نرمهتوصيفي و استنباطي و ب ها با استفاده از آمار در پژوهش حاضر شيوه اصلي تحليل داده

سازي خيابان راهپياده به ارزيابي ميزان رضايتمندي ساكنين از Correlationو Ttest ،chi-square، Friedmanهاي طريق آزمون
كه در ادامه به تحليل و بررسي نتايج پردازد  محيطي مياجتماعي و زيست اقتصادي، ابعاد كالبدي، در سلمان فارسي،

  .پردازيم هاي نامبرده ميآزمون يك از حاصل هر
آزمون ميانگين يك جامعه برمبناي : )Ttest(اي  نمونهه از آزمون تي تكتحليل سنجش رضايتمندي ساكنين با استفاد

يك جامعه، با يك حالت معمول و  گيرد ميانگين باشد و زماني مورد استفاده قرار مي ،يك آزمون پارامتريك ميTتوزيع 
اي نمونهتك تي آزمون ).538: 1391پور، صفري، حبيب(شود  رايج، استاندارد و يا حتي يك عدد فرضي و مورد انتظار مقايسه مي

 اين تفاوت از نشان داري آنمعني كه و داده نشان را ادعا مورد مقدار از يك شده گردآوري هايداده ميانگين تفاوت ميزان
 3 از باالتر ميانگين در نتيجه باشدمي ميانه حد ليكرت كاررفتهبه هايطيف در سه عدد حاضر، مقاله در. دارد ميانگين دو

 پژوهش حاضر، در پي بررسي عوامل .دهدمي نشان را نامطلوب وضعيت 3 از ترپايين و 3 ميانگين و مطلوب وضعيت
  سازي خيابان سلمان فارسي است كه با استفاده از آزمون تي راهاثرگذار بر ميزان رضايتمندي شهروندان از پياده

در صورتي كه ميانگين . پردازد رسي رضايت شهروندان ميبوسيله يك ميانگين واقعي و حدمتوسط به بر. اينمونهتك
بيشتر باشد نشان از تأثير مثبت و ) ميانگين مفروض(دست آمده در سنجش هر يك از ابعاد از حدمتوسط واقعي به

اري جامعه آم. راه خواهد بودتربودن آن، گوياي تأثير منفي و نارضايتي شهروندان از پيادهدر صورت پايين رضايتمندي و
در تمامي ابعاد از ) sigمقدار (داري در اين بررسي از بين صدنفر از كسبه، ساكنين و عابرين انتخاب شده كه سطح معني

  .كمتر بوده و به اين معني است كه بين ميانگين واقعي و حدمتوسط اختالف وجود دارد 05/0
   اينمونهتك تي زمونآ از استفاده با رضايتمندي سنجش: 3جدول

  )Sig(سطح معناداري  اختالف ميانگين  ميانگين واقعي  )مفروضميانگين(حدمتوسط  صشاخ
  .003  2.30  62.30  60  كالبدي  الف
  .000  2.99  20.99  18  اجتماعي  ب
  .000  3.66  21.66  18  اقتصادي  ج
  .389  - .290  14.71  15  محيطيزيست  د
  .0392  8.92  119.66  111  رضايتمندي كلي  ه

  1396تحقيق مطالعات : ماخذ     

  ميانگين مفروض  داريسطح معني  tآماره   بعد
  اختالف با 
  ميانگين واقعي

  بازه اطمينان

  حد باال  حد پايين
  3.81  .787  2.30  60  .003  3.017  كالبدي
  3.47  2.50  2.99  18  .000  12.300  اجتماعي
  4.19  3.13  3.66  18  .000  13.780  اقتصادي

  037  - .95  - .290  15  - .389  - .866  محيطيزيست
  10.86  .6.45  8.92  111  .0392  7.809  رضايتمندي كلي

  1396مطالعات تحقيق  :ماخذ    
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  :توان گفتبا توجه به مقادير حد باال و حد پايين مي
  .آزمون بزرگتراست ميانگين از مقدار مورد باال مثبت باشد، هرگاه حد پايين و. 1
   .نگين از مقدار مورد آزمون كوچكتر استميا هرگاه حد پايين و باال منفي باشد،. 2
  .داري نداردهرگاه حد پايين منفي و حدباال مثبت باشد ميانگين با مقدار مورد آزمون تفاوت معني. 3
  

  عد كالبديب. الف
و  باشدكه بيشتر از ميانگين مفروض مي باشدمي 62.30عد كالبديب ميانگين واقعي در  T Testبا توجه به نتايج آزمون  

 راه رضايتمندي نسبتاًكنندگان از اين مسير پيادهاستفاده و نشان از اين دارد كه ساكنان و است 2.30اختالف اين دو 
كالبدي دارند عدخوبي از لحاظ ب .وضعيت رونق اقتصادي، راه،ها با مسير پيادهعد كالبدي همچنين تناسب كاربريدر ب 

ها و رنگ آنها وضعيت نورپردازي پوشبودن كفمناسب رسي به پاركينگ،دست ونقل عمومي،دسترسي مناسب به حمل
باشد كه اين مي sig 0.03 عد مقداردر اين ب. مورد پرسش قرارگرفت عدراه در اين بعرض پياده بان،تامين سايه مناسب،
اي آن است كه ميانگين ازمقدار ند و اين به معنهستمثبت  دو پايين هر و عد حد باالدر اين ب. كمتر است0.05از  مقدار

  .مورد آزمون بزرگتر است
  
  بعد اجتماعي. ب

 اين امتداد در هامراسم در شركت افراد، تمايل ميزان اجتماعي عدب در T Testآزمون  گرفته درهاي انجامدر بررسي 
 در هادرگيري و هامزاحمت ر،مسي اين احداث در كسبه و ساكنان مشاركت مسير، اين احداث به تمايل ميزان راه،پياده
است كه در اينجا ميانگين  گرفته قرار سوال مورد عمومي خدمات به دسترسي ميزان و مسير اين پويايي و محور، اين

 )0.05( است و از .)sig000 ( عد مقداردر اين ب .است 2.99اختالف آن با ميانگين مفروض  و باشدمي 20.99واقعي ما 
 .ميانگين مفروض است دهنده باالتربودن ميانگين واقعي ازنشان مثبت هستند و دو هر پايين نيز وحد باال  .كمتر است

 اين ميزان و دارد وجود رضايتمندي عدكه در اين ب كرد بيان توانهاي صورت گرفته ميدر واقع با توجه به تحليل
  .باشدمي باال به رو متوسط رضايت

  
  د اقتصاديعب .ج
   ،است برخوردار زيادي تنوع از راهپياده اين در موجود واحدهاي عملكردهاي راهپياده اين داثاح به توجه با 
 ساكنين شهروندان و از زيادي جمعيت روزانه عوامل اين ساكنين مجموع نياز موجود عملكردهاي غالب كه ايگونههب
يزان تاثير پياده در فروش بيشتر كسبه، بررسي عد اقتصادي بررسي مهاي مورد آزمون در بگويه .كندمي جذب خودبه را

راه، تنوع ها باتوجه به احداث پياده هاي متروكه و ايجاد اشتغال، افزايش قيمت مغازهراه بر احياي كاربريتاثير پياده
 رمقدا و 18در اين بعد ميانگين مفروض . راه بودندميزان مشاركت مالي كسبه در احداث پياده. هاي موجودكاربري

 مقدارمفروض است در اينجا مقدار ميانگين واقعي باالتر از باشد ومي 3.66مقدار اختالف  ،است 21.66ميانگين واقعي 

sig  )000 (.از است و )توجه به اين مورد و كه با دهستندو مثبت  هر پايين نيز و باال حد. كمتر است )0.05 
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  .خوب و رو به باال است نده يك احساس رضايت نسبتاًكنمفروض بيان مقدار باالتربودن ميانگين واقعي از
  
  محيطيعد زيستب. د

رسد بيشترين تاثير را در ميزان نارضايتي شهروندان  هايي مطرح شدند كه به نظر ميمحيطي گويهعد زيستدر بررسي ب
و همچنين بازارهاي راه هاي طبيعي محور پيادهداشته باشد كه مهمترين آنها عدم وجود فضاي سبز و حفظ ويژگي

ميانگين  T Test آزمون از بدست نتايج در. باشند راه ميهاي بالفصل محور پيادهفروش پرندگان و احشام در خيابان
 مقدار در اين بعد .است 14.71 دست آمده از اين بعدميانگين واقعي به مقدار باشد ومي 15گرفته شده  مفروض درنظر

sig )0.389 (مفروض و  مقدار بودن ميانگين واقعي از توجه به كمتر باالمثبت است كه با حد نفي وحد پايين م .است
  .است عدب اين از نسبي نارضايتي و رضايت عدم كنندهبيان همچنين حدپايين منفي و حد باال مثبت كه

  
  كورليشن زمونآ وسيله به هاگويه همبستگي و ارتباط تحليل - 

 همبستگي ضريب .است ديگر كمي متغير با كمي متغيير يك رابطه درجه و نوع نتعيي براي ابزاري همبستگي تحليل
 نوع همچنين و رابطه شدت همبستگي ضريب ،باشدمي متغير دو همبستگي تعيين در استفاده مورد معيارهاي از يكي
   صفر برابر رابطه وجود عدم صورت در و است - 1 تا 1 بين ضريب اين دهدمي نشان را مستقيم يا معكوس رابطه
 باشد بيشتر 2/0 از ضريب اگر. شودمي استفاده همبستگي تحليل جهت اسپيرمن همبستگي ضريب دو از و باشدمي

  .شودمي رد باشد كمتر2/0 از اگر و شودمي تاييد
  هاگويه همبستگي و ارتباط تحليل:4جدول

  طهنوع راب  شدت رابطه  رد/تاييد ضريب همبستگي سطح معناداري  فرضيات رديف
  -   -   رد  0.30  .765  اجتماعي - ارتباط بين ابعاد كالبدي  1
  -   -   رد  0.107  .291محيطيزيست –اجتماعي  ارتباط بين ابعاد  2
  مستقيم  خوب نسبتاً  تاييد  .363  .000  محيطيزيست كالبدي ارتباط بين ابعاد  3
  -   -   رد  .0176  .081  اقتصادي  ارتباط بين ابعاد كالبدي   4
  مستقيم  خوب نسبتاً  تاييد  .246  .013اقتصاديـ زيست محيطي  ابعادارتباط بين   5
  مستقيم  خوب نسبتاً  تاييد  .382  .000  اقتصاديـ  ارتباط بين ابعاد اجتماعي  6

  1396مطالعات تحقيق : ماخذ   
 .پردازيممي صشاخ اين رابطه بررسي خيابان سلمان فارسي به راهپياده در اقتصادي و اجتماعي عدب اهميت به توجه با
 در پياده عابر يك دهد؛مي اختصاص پياده عابرين هايفعاليت به را گستره بيشترين راهپياده ،اجتماعي عدب نظر از

 ديگران با حركت حال در هم زمان كه است قادر كندمي اشغال فضا برابر بيست كه آن بر عالوه اتومبيل يك با مقايسه
 مراكز پرازدحام مناطق در اجتماعي لحاظ از پاسخگو هايمكان سازيفراهم. باشد تهداش تعامل و كند برقرار ارتباط
 ضريب كه دارد وجود عدب دو اين بين خوبي نسبتاً رابطه عدب اين در .است شهري جمعيت به مهمي خدمت شهري،

 به و دارند را مسير اين از رويپياده به تمايل مردم اقتصادي و اجتماعي عدب در كه، باشدمي 382 عدب دو اين همبستگي
 خريد براي را مطلوبي شرايط شهري مراكز در هاراهپياده. شودمي هم اقتصادي رونق افزايش باعث خواهان اين ،نآ تبع
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 ايجاد. شد سازيراهپياده به گرايش و رشد باعث اقتصادي رونق و فروش افزايش انگيزه حقيقت در. آورندمي وجودبه
 افزايش باعث پياده گذر احداث دولتي مقامات نظر از. شودمي اقتصادي رونق باعث تجاري مراكز رد راهپياده

 جهت در اقدامي را راهپياده احداث تجاري، مركزي مناطق تجار و شودمي ماليات طريق از دولتي درآمدهاي
 گردشگري ارتقاي موجب پياده نواحي در تفرج و خريد تركيب واقع، در. دانندمي منطقهبه اقتصادي حيات بازگرداندن

  .)1385:271پاكزاد،( شودمي
  

 X2دوها و سنجش ميزان اثرگذاري آنها بر ابعاد بوسيله آزمون خي بندي گويه اولويت

ا در ه       ها، درصدها و فراواني       منظور مقايسه نسبتهاي ناپارامتريك است كه از آن اصوالً به       دو جزء آزمونزمون خيآ
  شده با  هاي مشاهدهبررسي فراواني دو،اساس آزمون خي ،شود متغيري يا چندمتغيري استفاده ميمسائل تك

هاي مورد انتظار هاي مشاهده شده و فراوانيخواهيم بدانيم كه آيا بين فراواني يعني مي .هاي مورد انتظار استفراواني
به وجود يا عدم رابطه بين  با استفاده از تفاوت بين اين دو فراواني، آزمون،در اين  عبارتي،به .تفاوت وجود دارد يا خير

ها در متغيرهاي كيفي  اين آزمون براي بررسي نوع توزيع داده .)421، رضا صفري، ؛پور،كرمحبيب(بريم  دو متغير پي مي
  ).1389مومني، قيومي،(رود  كار ميبندي شده بهيا متغيرهاي كمي دسته

 
  دي بعد كالب

راه با توجه به حجم زياد عابرين از مسير با فراواني دو نقش عرض مناسب پيادهدست آمده از آزمون خينتايج بهبا توجه به
كمترين فراواني و تاثير را بر بعد كالبدي ) درصد 6(بان وگذارهاي سرپوشيده با فراواني بيشترين و تامين سايه) درصد 65(

هاي ميزان دسترسي به راه، گويهد كالبدي شاهد آن هستيم كه بعد از گويه عرض مناسب پيادهدر بررسي بيشتر بع. دارد
... راه، وها متناسب با پياده ونقل عمومي و ميزان نزديكي به ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي و تناسب داشتن كاربريحمل

مواردي مانند نياز دسترسي مناسب به پاركينگ، استفاده از  بان،همچنين بعد از نياز به تامين سايه. بيشترين فراواني را دارند
  .هايي براي استراحت كمترين فراواني را دارا بودندكفپوش و رنگ مناسب آنها، تعبيه مكان

  
  بعد اجتماعي 
راوانيدرصد ف 85(روي در اين مسير با دو تمايل مردم به پيادهعد اجتماعي با استفاده از نتايج آزمون خيدر بررسي ب (

هاي خياباني در طول مسير كمترين فراواني و بيشترين تاثير منفي را بر پياده را بيشترين فراواني را داشته، و مزاحمت
   .)درصد فراواني28( داشته

  
  بعد اقتصادي

 و) در صد 78(دو تنوع محصوالت فروشگاهها بيشترين فراواني در بررسي نتايج بعد اقتصادي تحقيق در آزمون خي
بيشترين ). درصد فراواني25( راه كمترين فراواني را داشته استهاي مالي كسبه و ساكنين در اجراي پروژه پيادهكمك

  .هاستها و رونق اقتصادي بيشتر مغازهها مربوط به افزايش قيمت مغازهاز گويه تنوع كاربري فراواني بعد
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  محيطي بعد زيست
هاي زباله بوده كه از تجمع پسماند وجود سطلدو بيشترين فراواني مربوط بهخيمحيطي در آزمون در بررسي بعد زيست

راه هاي طبيعي و فضاي سبز محوطه پيادهحفظ ويژگيو كمترين فراواني مربوط به) درصد 58(جلوگيري كرده با فراواني 
وش پرندگان و احشام در نزديك فر(هاي شغلي مانند هاي فعاليتبعد از اين مورد گويه). درصد16(بوده با فراواني 

  .كه به صورت گويه منفي در پرسشنامه مطرح شده است مورد انتقاد و نارضايتي شهروندان بوده است) محور
 X2دو نتايج آزمون خي: 5جدول

دي
كالب

 

  گويه زياد  متوسط  كم
 فراواني  فراواني  فراواني

 1 راهادههاي واقع در مسير پيها و فعاليتتناسب مغازه 56 37 7

 2 راه و ساير مناطق شهرپيوستگي و ارتباط ميان پياده 42 41 17

 3 راههاي تجاري و خدماتي در پيادهرونق اقتصادي كاربري 48 30 22

 4 ميزان نفوذپذيري و دسترسي مناسبي به حمل و نقل عمومي 62 31 7

 5 رساني وجود دارداتمدن ماشين امدادي و خدمآدرمواقع اضطراري امكان 43 35 22

 6 محل توقف اتوميبل در نزديكي محوراحداث ايستگاه تاكسي و 57 32 11

 7 كينگ در محل مجاور مسيرپياده راهدسترسي به پار 34 37 29

 8 كينگ در محل مجاور مسيرپياده راهتعداد مناسب پار 21 46 33

 9 راهپيادهبه محورامكان پارك كردن و ورود وسيله نقليه شخصي 50 30 20

 10 راه و نماي مناسبكارگيري رنگ و مصالح مناسب براي كف پيادهبه 31 38 32

 11 راهنورپردازي مناسبي در محور پياده 32 22 46

 12 تعبيه مكان و جانمايي مكانهايي براي استراحت 14 31 55

 13 وجه به گرماي هوا داردبان، حفاظ و گذرهاي سرپوشيده ه با تتامين سايه 6 34 60

 14 راههاي بهداشتي در حوزه بالفصل محور پيادهوجود سرويس 20 38 42
 15 راههاي زباله در حوزه بالفصل محور پيادهوجود سطل 41 44 15
 16 راهمذهبي در مسير پيادهـهاي فرهنگيتنوع فعاليت 52 26 22
 17 راهدهها در مسير پياوجود دستفروش 47 21 32

 18 راهها در طول مسير پيادهتنوع كاربري 35 54 11

 19 راه با توجه به حجم زياد عابرين پيادهعرض پياده 65 28 7

 20 هاي خيابانيتعداد ايستگاههاي پليس با توجه به مزاحمت 35 28 37

عي
تما
 اج

 21 روي از اين مسيرهتعامل مردم به پياد 85 10 5

 22 .راه رضايتمند هستندم از احداث پروژه پيادهمرد 78 15 7

 23 راهمشاركت و همكاري ساكنين و كسبه محل در اجراي طرح پياده 43 48 9

 24 باشددر طول اين محور بسيار كم مي)،....دزدي(مزاحمت هاي خياباني 27 16 57

 25 ز اين مسير نشانگر پويايي آن استمردم بيشتر اوآمد رفت 72 20 8

 26 راهرضايت نسبت به خدمات عمومي در مسير پياده 31 49 20

دي
صا

اقت
  

 27 راه وفروش بيشتر و رونق اقتصادياحداث پياده 69 21 10

 28 هاي خالي يا متروكهاحيا كاربري 53 28 19

 29 ها در طول محورفزايش قيمت مغازها 71 23 6

 30 هاتنوع محصوالت فروشگاه 78 16 6

 31 .هاي نظافتي و خدماتي اين مسير را بر عهده داردندسازمان هاي مربوطه هزينه 42 51 7

 32 كن و كسبههاي مالي از طرف افراد ساكمك 25 47 28

طي
محي

ت 
زيس

  

 33 در طول اين مسير)فروش احشام(هاي شغليفعاليت 52 11 37

 34 د فضاي سبزيژگي طبيعي محل وكمبوراه و حفظ ومحوطه پياده 16 15 69

 35 باعث آلودگي و مزاحمت شده است)بازارهاي هفتگي فروش پرندگان( 54 13 33

 36 هاي زبالهنحوه نظافت محيط و وجود تعداد مناسب سطل 58 23 19

 37 لف باعث الودگي زياد هوا شده استهاي مختها و كبابيوجود رستوران 20 27 53

  1396مطالعات تحقيق :ماخذ      
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  ها بااستفاده از آزمون فريدمن بندي شاخصيك شاخص و اولويت  سنجش تأثير متغيرهاي سازنده
 در .باشد عد ميبـ  يك شاخص ها و سواالت سازنده گويه آزمون فريدمن يك آزمون كيفي براي سنجش تأثير متغيرها،

واقع باانجام اين  در .شوند بندي ميرتبه اهميت در مطلوبيت و مناسبت ابعاد، ها متناسب با نقش و اين آزمون گويه
درخصوص تقويت و  عد را استخراج ويا عدم وقوع يك شاخص يا ب هاي علي وقوع ومحقق داليل و تحليل آزمون،

  .دهد را ارئه مي هاييهاي اثرگذار پيشنهادتجهيز گويه
  نتايج آزمون فريدمن: 6جدول

 گويه  بندي گويه و شاخصاولويت

دي
كالب

 

1 

 1 راههاي واقع در مسير پيادهها و فعاليتتناسب مغازه 3

 2 راه و ساير مناطق شهرپيوستگي و ارتباط ميان پياده 9

 3 راههاي تجاري و خدماتي در پيادهرونق اقتصادي كاربري 5

 4 ميزان نفوذپذيري و دسترسي مناسبي به حمل و نقل عمومي 2

 5 آمدن ماشين امدادي و خدمات رساني وجود دارددر مواقع اضطراري امكان 10

 6 احداث ايستگاه تاكسي و محل توقف اتوميبل در نزديكي محور 4

 7 دسترسي به پاركينگ در محل مجاور مسيرپياده راه 14

 8 تعداد مناسب پاركينگ در محل مجاور مسيرپياده راه 17

 9 خصي به محور پياده راهامكان پارك كردن و ورود وسيله نقليه ش 12

 10 راه و نماي مناسببه كارگيري رنگ و مصالح مناسب براي كف پياده 13

 11 راهنورپردازي مناسبي در محور پياده 16

 12 تعبيه مكان و جانمايي مكانهايي براي استراحت 19

 13 داردبان، حفاظ و گذرهاي سرپوشيده ه با توجه به گرماي هواتامين سايه 20

 14 راهوجود سرويسهاي بهداشتي در حوزه بالفصل محور پياده 18
 15 راههاي زباله در حوزه بالفصل محور پيادهوجود سطل 8
 16 راههاي فرهنگي ـ مذهبي در مسير پيادهتنوع فعاليت 6
 17 راهها در مسير پيادهوجود دستفروش 15

 18 راهير پيادهها در طول مستنوع كاربري 7

 19 عرض پياده راه با توجه به حجم زياد عابرين پياده 1

 20 هاي خيابانيتعداد ايستگاههاي پليس با توجه به مزاحمت 11

عي
تما
اج

  

2 

 21 روي از اين مسيرتعامل مردم به پياده 1

 22 راه رضايتمند هستندمردم از احداث پروژه پياده 2

 23 راهي ساكنين و كسبه محل در اجراي طرح پيادهمشاركت و همكار 4

 24 .باشددر طول اين محور بسيار كم مي)،....دزدي(هاي خيابانيمزاحمت 6

 25 مردم بيشتر از اين مسير نشانگر پويايي آن استوآمد رفت 3

 26 راهرضايت نسبت به خدمات عمومي در مسير پياده 5

دي
صا

اقت
 

3 

 27 راه وفروش بيشتر و رونق اقتصادياحداث پياده 2

 28 هاي خالي يا متروكهاحيا كاربري 4

 29 ها در طول محورافزايش قيمت مغازه 3

 30 هاتنوع محصوالت فروشگاه 1

 31 .هاي نظافتي و خدماتي اين مسير را بر عهده داردندهاي مربوطه هزينهسازمان 5

 32 د ساكن و كسبههاي مالي از طرف افراكمك 6

طي
محي

ت 
زيس

  

4 

 33 در طول اين مسير)فروش احشام(فعاليت هاي شغلي 3

 34 راه و حفظ ويژگي طبيعي محل وكمبود فضاي سبزمحوطه پياده 5

 35 باعث آلودگي و مزاحمت شده است)بازارهاي هفتگي فروش پرندگان(  4

 36 ي زبالههانحوه نظافت محيط و وجود تعداد مناسب سطل 1

 37 هاي مختلفها و كبابيوجود رستوران 2

  1396مطالعات تحقيق :ماخذ    
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  بعد كالبدي
عد كالبدي بيشترين اولويت را در ايجاد ها، بها و شاخص بندي گويهمطابق با نتايج حاصل از آزمون فريدمن و اولويت 

بندي قرار گرفته است، شاخص اجتماعي، دومين ويترده اول اول رضايت مردم از پروژه احداث پارك داشته و در
عد ب بندي شده است،راه است كه سبب قرارگيري اين شاخص در رده دوم رتبهدليل احساس رضايت مردم از پياده

محيطي، جايگاه چهارم را در شاخص زيست حس رضايت مردم را موجب شده و بندي،اقتصادي در گروه سوم رتبه
منظور بررسي عوامل موثر بر اين تحليل به .خود اختصاص داده استبندي فريدمن بهرتبهايجاد حس رضايت و 

  عد كالبدي عرض مناسب دست آمده حاكي از آن است كه در بهنتايج ب. رضايتمندي شهروندان انجام گرفته است
توان  راه داشته از موارد ديگر ميپيادهراه با توجه حجم زياد عابرين بيشترين تاثير را در ميزان رضايت شهروندان از پياده

همچنين تامين . ها و نزديكي به پاركينگ را ذكر كرد ونقل عمومي و تنوع كاربريبه دسترسي به ايستگاههاي حمل
يكي ديگر از عوامل نارضايتي . بان و گذرهاي سرپوشيده كمترين تاثير را در ميران رضايتمندي داشته استسايه

صورت گويه منفي وارد شده است امكان ورود وسايل نقليه در ساعاتي از كالبدي كه در پرسشنامه بهعد شهروندان از ب
از موارد . مداري در تضاد است سبب تارضايتي و عدم امنيت شهروندان شده استباشد كه اين امر با اصل پياده روز مي

باشد راه ميهعد كالبدي اثري منفي داشته كفپوش نامناسب پيادديگر كه بر روي ب .  
  

  بعد اجتماعي 
روي در مسير بيشترين اولويت عد اجتماعي با توجه به جدول، تمايل شهروندان به پيادهدست آمده در بهبررسي نتايج ب

  .قرار دارند هاي خياباني و درگيري و دزدي كمترين اولويت را داشته است و در رتبه آخررا داشته و همچنين مزاحمت
  

  يبعداقتصاد
راه و كمكهاي اهها بيشترين عامل رضايتمندي از پيادهعد اقتصادي تنوع محصوالت فروشگدر نتايج آزمون فريدمن در ب

  .كسبه و ساكنين كمترين تاثير را در رضايتمندي داشته است طرفمالي از 
  

  محيطيزيست بعد
هاي طبيعي محيط و فضاي و ويژگي)دگانفروش احشام و بازار هفتگي فروش پرن(هاي شغلي ناشي از فعاليت آلودگي
 مورد بخش اين هاي زباله براي جلوگيري از تجمع پسماند درمحيط و سطل نظافت نحوه و طرح اجراي از سبز پس
هاي زباله در مسير بيشترين اولويت و محيطي وجود تعداد مناسب سطلعد زيستدر تحليل ب. گرفت قرار بررسي

  . طبيعي مسير كمترين تاثير را در رضايتمندي شهروندان از مسير داشته استهاي فضاي سبز و حفظ ويژگي
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 نگارنده: ماخذ راه،كفپوش نامناسب پياده: 3تصوير

  
 نگارنده: هاي تعبيه شده، ماخذعدم وجودفضاي سبز در مكان: 5نگارنده   تصوير: ماخذ راه،ورود وسايل نقليه به پياده: 4تصوير             

  
  گيري نتيجه و بندي جمع

ديدي  ،عبارتيبه مطلوبيت، ترجيح و رضايتمندي دارند، درك متفاوتي از هاي فردي متفاوت،كنندگان با ويژگياستفاده
بررسي  شود كه با زمينه متفاوتي به موضوعات و محيط اطراف نگاه كنند، نگرند سبب مي كه افراد به موضوعات مي

كالنشهر اهواز با . آورد تا ساختار غالب بر ذهن افراد يك يك جامعه شناسايي شود ميها اين امكان را فراهم  نمونه
هاي جمعيتي و اجتماعي خود نيازمندهاي فضاهايي امن و ايمن و سرزنده براي تعامالت اجتماعي توجه به ويژگي

ن سلمان فارسي تاحدودي سازي خياباراهرسد پياده نظر ميشهروندان و ارتقاي كيفيت محيطي اين فضاهاست كه به
هاي واسطه روشهاي مطرح شده در اين پژوهش كه بهبراساس تحليل پرسشنامه .توانسته اين نياز مبرم را برآورده كند

عد كالبدي و ماهيت طرح مهمترين عامل به اين نتيجه رسيديم كه ب آماري و مدل نظري پژوهش تحقق پيدا كرد
طوركلي با توجه به وضعيت خيابان به. سازي محور خيابان سلمان فارسي بوده استراهرضايتمندي شهروندان از پياده

صورت خياباني متراكم با ترافيك باالي سواره بوده است اجراي سازي كه بهراهسلمان فارسي قبل از اجراي طرح پياده
سازي راهكه اجراي طرح پياده هر چند. طرح پياده راه با حذف تردد سواره مورد رضايت اكثريت شهروندان قرار داد

. اجتماعي رتبه دوم را در ميزان رضايتمندي شهروندان از محور دارد عدب ،محور خالي از مشكل و مسئله نبوده است
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ي همراه با تعامالت قوي اجتماعي مورد يرودهد كه ايجاد فضايي امن و قابل پياده عد نشان مينتايج بررسي در اين ب
يكي براي شهروندان كه  ؛عد اقتصادي محور از دو منظر مورد توجه بودبررسي ب. وندان استرضايت اكثريت شهر

كننده نياز متنوع شهروندان و ساكنين بوده است و يكي از نظر كسبه مورد توجه بود كه ها تجاري و تامين بيشتر كاربري
نق اقتصادي بيشتر كسبه و باالرفتن قيمت تبع آن منجر به روسازي سبب جذب بيشتر جمعيت شده و بهراهطرح پياده

دهنده عدم رضايت كافي شهروندان از وضعيت زيست محيطي محيطي نشانعد زيستهاي ببررسي. ها شده است مغازه
نبود محسوس فضاي سبز و همچنين بازار فروش پرندگان و احشام در مجاورت و  اين محور است كه كمبود و
  .ين نارضايتي را سبب شده استنزديكي خيابان سلمان فارسي ا

  
  پيشنهادها

توان گفت كه منهاي موارد منفي ذكر شده در تحليل رضايتمندي  مي ،طوركلي با توجه به تحليل نتايج پژوهش حاضربه
سازي خيابان سلمان فارسي در بين كسبه، ساكنين، و عابرين وجود دارد كه اين مسئله نياز به فضاهاي راهنسبت به پياده

 نتايج بدست آمده از پژوهش وباتوجه به. داند چنيني را براي اكثر شهرهاي بزرگ وكالنشهرها امري ضروري مي اين
  :شود پيشنهاداتي براي افزايش سطح رضايتمندي ذكر مي ،با توجه به نقاط ضعف ذكر شده
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