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چکیده:
ا مروزه با رشد شتابان هوشمند شدن شهرها ،توجه به انسان که صاحب و مالک فضاهای شهری است کمرنگ شده است و به
مهمترین نیاز بشر یعنی آسایش و راحتی انسانها در فضای شهری توجهی نشده است .خیابان به عنوان یکی از عناصر فضای شهری
محسوب می شود ،بنابراین الزم است مدیریت شهری در راستای تسهیل و راحتی عابر پیاده اقدام نماید .زیرا پیادهمداری محله
ارتباط معنیداری با مولفههای کالبدی-فضایی و ادراکی-زیستی دارد .از این رو این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت پیادهمداری با
روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از  1۰۰عدد پرسشنامه و تحلیل دادهها در نرمافزار  spssدر محله میخچهگران گرگان صورت
گرفته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که همبستگی بین شاخص ادراکی-زیستی با پیادهمداری۰.۹1۷و کالبدی-فضایی با
پیادهمداری ۰.۶۲۰بهدستآمده است که نشان از همبستگی باالی این دو متغیر با پیادهمداری میباشد .همچنین بین تمامی
زیرشاخصهای تامین آسایش و راحتی ،تامین ایمنی و امنیت ،زیباییشناختی ،انسجام اجتماعی و زیستمحیطی با پیادهمداری
همبستگی معنادار وجود دارد .نتایج تحقیق نشان می دهد که ساکنین به تامین آسایش و راحتی بیشتر از تامین ایمنی و امنیت در
محله ت وجه دارند و تامین زیبایی و تنوع برای ساکنان اهمیت بیشتری از انسجام اجتماعی و پایداری زیستمحیطی دارد .لذا
راهکارهایی مانند افزایش دسترسیها و نفوذ پذیری ،طراحی تسهیالت و مبلمان شهری مناسب ،طراحی المانها و عناصر هویتدار
زیبا و استفاده از عنصر مختلف طبیعی مانند نهر آب و صدای پرندگان در جهت زیباسازی محیط پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی  :پیادهمداری ،شاخصهای پیادهمداری ،محالت قدیمی ،محله میخچهگران.
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-1مقدمه
با شروع انقالب صنعتی ،اختراع اتومبیل و گسترش شهرها ،اولویت دادن به نقش عابر پیاده و فضاهای پیاده محور
در شهرها و فضاهای شهری کمرنگ شده و از کیفیات فضایی عرصههای عمومی شهر ،فضاهای باز شهری و پیادهراهها
کاسته شده است؛ عرصههایی که خود به عنوان بستر و خاستگاه ،نقش محوری در ارتقاء سطح تماسها ،ارتباطات و
تعامالت اجتماعی بین شهروندان ایفا میکنند (صارمی و همکاران  .)۴۸ ،1۳۹۸همچنانکه شهرها در گذشته از قابلیت
پیادهمداری باالیی برخوردار بوده و پیادهروی به عنوان اصلیترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانونهای زیستی به
دلیل کمهزینه بودن یا دردسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار میرفت (پوراحمد و همکاران .)۲ ،1۳۹۷
اما امروزه با رشد شتابان هوشمند شدن شهرها ،توجه به انسان که صاحب و مالک فضاهای شهری است کم رنگ شده
است .شاید این شتاب و پیشرفت برای رفع نیازهای انسان در آینده و کمک به کاهش اتالف وقت او باشد؛ اما متاسفانه
آنچنان که ضرورت دارد به مهمترین نیاز بشر یعنی آسایش و راحتی افراد در فضای شهری توجهی نشده است
(کریمیدهکردی ،عبدالهی .)۷۵:1۳۹۶ ،خیابان به عنوان یکی از عناصر فضای شهری محسوب میشود ،جایی که امکان
مراوده بین انسانها ،تفریح ،گذران اوقات فراغت ،بازی ،خرید ،تجمع ،پیادهروی ،تردد ،تبلیغات و  ...را برای همگان فراهم
میآورد (صارمی و همکاران  .)۴۸ ،1۳۹۸بنابراین الزم است مدیریت شهری در راستای تسهیل و راحتی عابر پیاده اقدام
نماید .چرا که پیادهمدار بودن محله ارتباط معنیداری با مولفههای کالبدی-فضایی و ادراکی-زیستی دارد .بنابراین
کیفیت خوب مراکز مختص عابرین پیاده میتواند موجب دوام زندگی و جنبوجوش در یک بافت شده و می تواند حیات
دوباره ای به زندگی ساکنان بخشد .در نتیجه پایداری مراکز شهری را تضمین کنند .اما امروزه یکی از نقایص عمده
شهرهای سطح جهان ،وابستگی بیش از حد نیاز به حرکت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهی فضاهای پیاده و حرکت
پیاده است .این امر یکی از عوامل عمده کاهش کیفیت شهری و افول ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و بصری در فضاهای
شهری محسوب می شود (پوراحمد و همکاران  .)۲ ،1۳۹۷بنابراین اهمیت و توجه به عابر پیاده و مناسبسازی محیط
شهری برای حضور وی در فضاهای شهری از چالشهای پیشرو در شهرهای امروز ماست (عباسزاده ،تمری.)۹۶:1۳۹1 ،
لذا در این راستا محله میخچهگران شهرستان گرگان از لحاظ پیادهمداربودن آن مورد بررسی قرار می گیرد .محله
میخچهگران از محالت تاریخی گرگان بوده و در مرکز شهر واقع است و دسترسی به محله از یکی از خیابانهای اصلی
شهر صورت میگیرد.
این پژوهش قصد دارد تا به بررسی تاثیر مولفههای کالبدی-فضایی و ادراکی-زیستی و شاخصهای آنها و میزان
ترغیب پیادهروی در محله میخچهگران گرگان بپردازد و در پی دستیابی به معیارهای طراحی شهری و ارایه راهبردهای
طراحی محالت شهری جهت دستیابی به پیادهمداری محله بر مبنای مولفههای پیادهمداری است و در پی پاسخگویی به
این سوال است:

تحقق اصول و مولفههای کیفیتهای فضایی موثر بر پیادهمداری در محله میخچهگران گرگان که محلهای با
بافت قدیمی میباشد ،چگونه صورت گرفته است؟
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-2پیشینه پژوهش
نخستین اقدام به منظور تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا ،در سال  1۸۵۸توسط شهرساز و معمار آمریکایی به
نام «اولمستد» ۲صورت گرفت و حضور در طبیعت بکر و دیدن مناظر طبیعی را برای کاهش فشارهای روانی زندگی
شهروندان مطرح کرد (جهانگیر و همکاران  .)۵۰ ،1۳۹۸در ایاالت متحده امریکا ،پس از جنگ جهانی دوم ،این نوع
خیابانهای پیاده با نام «مال» ۳شکل گرفتند که بیشتر همسو با مقاصد تجاری در مرکز شهرها بودند و در عین حال
هدفشان ایجاد محیطهای مطلوب برای خرید و گردش بود (کربالییحسینیغیاثوند و بهزادپور.)1۰۸:1۳۹۶ ،
در اروپا خیابانهای پیادهمدار برای نخستین بار در اواخر  1۹۴۰در شهرهای بزرگ اروپا به وجود آمد .پس از جنگ
جهانی دوم و بازسازی خرابیهای جنگ و نوسازی مراکز تاریخی شهرها ،اندیشه جداسازی معابر و پیادهرو و سواره شکل
گرفت .در اواخر دهه  ۵۰خودروهای شخصی از نواحی مرکزی و تاریخی شهرها به دلیل تهدید مراکز شهرهای اروپا به
وسیله ترافیک و تخریب بافتهای ارزشمند شهری به بیرون رانده شدند بهطوریکه تا سال  1۹۷۵تقریبا تمام شهرهای
مهم و تاریخی اروپا ،ورود اتومبیل را به بخش های بزرگی از ناحیه تاریخی و مرکزی خود محدود کردند و پیادهراههای
تاریخی-تجاری در آنها به وجود آمد (کربالییحسینیغیاثوند و بهزادپور .)1۰۸:1۳۹۶ ،هنگامی که در سال  1۹۷1اولین
مکان عمومی در سیدنی استرالیا به منظور صرف استفاده عابران پیاده اختصاص یافت ،سیاستمدار مسول محلی این امر
همواره بر گفتن این جنبه مثبت تاکید داشت که آن خیابان برای عابران پیاده باز شده بود نه آنکه بر روی آمدوشد سواره
بسته گردد (.)Cowan, 2005:285
اما در دهه  1۹۸۰میالدی تعداد زیادی از معماران و شهرسازان آمریکایی از فرسودگی و زوال مرکز شهری و افزایش
فزاینده جوامع محلی که پراکنده و متفرق ،وابسته به اتومبیل و دارای فاصله با مراکز شهری بودند ،اظهار نارضایتی
کردند .در سالهای پایانی دهه  1۹۸۰و ابتدای دهه  1۹۹۰این نارضایتی منجر به ظهور جنبش نوشهرگرایی شد.
نوشهرگرایی اصول برنامه ریزی است که محالت قابل زیست و قابل پیادهروی در یک محیط مساعد پیادهروی را بهوجود
می آورد (پوراحمد و همکاران .)۳ ،1۳۹۷
همچنین در سالهای اخیر پژوهشهای ایرانی و خارجی فراوانی در زمینه پیادهمداری صورت گرفته است که در ذیل
به برخی مطالعات نویسندگان و محققان به همراه عنوان ،روش تحقیق و نتیجه گیری ارایه می شود:
پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی تاثیرات کیفیت منظر شهری در ارتقای پیادهمداری» با روش توصیفی-تحلیل عاملی انجام
شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد کیفیتهای بصری نقش غیرقابلانکاری در ارتقای پیادهمداری در
فضاهای عمومی دارد( .الدن مقدم و همکاران  .)۹1 ،1۳۹۹پژوهشی تحت عنوان « امکانسنجی و طراحی شبکه پایدار
پیاده در مراکز شهری با تاکید بر نگاه کاربران» با روش مشاهده و مصاحبه صورت گرفته است .نتایج پژوهش حاکی از آن
است که کیفیتهای موردنظر مردم در  ۵گروه است ،کیفیتهای ملموستر مانند سرسبزی در اولویت اول ،نقشانگیزی،
ایمنی و امنیت و خارج کردن فعالیتهای ناسازگار در اولویت دوم ،هویت ،اتصال با ساختار حرکت ،نفوذپذیری پیاده در
اولویت سوم ،خوانایی و استخوانبندی فضایی در اولویت چهارم و تنوع و جذابیت فعالیت در اولویت پنجم شدند (پندار و
آقاجانی .)1۸۳:1۳۹۸ ،پژوهشی با عنوان « سنجش مطلوبیت پیادهمداری بر اساس مولفههای کیفی پیادهروی» با روش
توصیفی-تحلیلی انجام شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد پیادهراهها نقش مهمی در حیات مدنی جامعه
دارند و میتوانند سرزندگی به مناطق مرکزی شهری آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در شهر کند (عبدالهی و
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همکاران  .)1۹۷ ،1۳۹۸پژوهشی تحت عنوان « طراحی مبلمان شهری مناسب با رویکرد پیادهمداری» با روش توصیفی-
تحلیلی صورت گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد تاثیر رنگها در محیط شهری ،وجود فضاهای مکث برای
استراحت و توقف ،مدرن بودن و جدید بودن مبلمان ،زیباسازی محیط با استفاده از نور مناسب طبیعی و مصنوعی،
زیباسازی پیادهراه با استفاده از رنگهای متنوع و آرامشبخش و وجود پیادهراههایبزرگ مهمترین عوامل مطلوب در
طراحی و مناسبسازی مبلمان شهری پیادهراه است (باقرپیری و خسروی .)۵۷:1۳۹۷ ،پژوهشی با عنوان « ارزیابی
قابلیت پیادهمداری معابر بافت تاریخی شهر مراغه» انجام شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که هفت شاخص
اصلی پیادهمداری ،دسترسی ،ایمنی ،امنیت ،مبلمان ،جذابیت ،حمل و نقل و فعالیتهای اجتماعی مورد سنجش قرار
گرفته است که تنها  ۲۰درصد معابر موجود دارای ویژگیهای پیادهمداری است (ناصری و روستایی.)1۲۳:1۳۹۸ ،
پژوهشی تحت عنوان « مروری بر محله های پیاده مدار و فواید چند وجهی آن» با مطالعات ترکیبی متوالی صورت گرفته
است .مطالعه انجام شده تالشی بود برای ارائه موارد شناساییشده در زمینه پیادهروی و محله پیادهمدار که در نهایت
منجر به شکلگیری شهرهای پیادهمدار میشود .در حال حاضر پیادهروی میتواند تا حدی چالشهای جهانی رکود
اقتصادی ،وابستگی به سوختهای فسیلی و جنگ تجاری سوخت ،تغییر آب و هوا ،تخریب محیط زیست ،را برطرف کند
) .(Hirwani & vaiya, 2020:46پژوهشی با عنوان «طراحی محالت پیادهمدار در سنگاپور با استفاده از فرمهای
پایهای» انجام شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که اصول و روشهای  FBCبرای بهبود قابلیت پیادهروی محلهها ،برای
سایر محیطهای مشابه شهری در شهرهای گرمسیری آسیا نیز بطور بالقوه مفید است ).(Zhang Et Al, 2016:23
پژوهشی تحت عنوان « مدل ارزیابی جدید برای سنجیدن عوامل طراحی پیادهرو در مقیاس کوچک در سطح محله» به
روش پرسشنامه صورت گرفته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است این ابزار قادر به شناسایی اشکاالتی در پیادهروهای
محله است و به ساکنان این امکان را میدهد تا نیازهای خود را به برنامهریزان شهر برسانند و خواستار بهبود پیادهروهای
موجود شوند .سرانجام ،این ابزار برای استفاده توسط برنامهریزان و محققان شهری آماده است (Aghaabbasi & Et
) .Al, 2017:97پژوهشی با عنوان « عوامل محیطی تأثیرگذار رضایت عابر پیاده» با استفاده از دادههای ،GIS
پرسشنامه و مدلهای چندسطحی انجام شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است عابران پیاده از تراکم باالتر که شانس
بیشتری برای فعالیتها و رویدادهای متعدد فراهم میکند ،رضایت بیشتری خواهند داشت در حالی که تراکم تقاطعها
اثر منفی بر پیادهمداری دارد ).(Kim & Seung lee, 2014:10
-3مبانی نظری پژوهش
 -1-1-3نظریههای اندیشمندان در باب پیادهمداری :از میان اندیشمندان تاثیرگذار بر پیادهراه ها ،جیکوبز ۴با انتقاد
از تفکر مدرنیستی در رابطه با خیابان ،بر اهمیت پیادهراهها تاکید دارد .بهنظر وی خیابان ها و پیادهراههای آن بخش مهم
و اصلی مکانهای عمومی شهر بوده و مهمترین جزء حیاتی آن هستند .او اعتقاد داشت اگر خیابانهای اصلی شهر جذاب
باشند ،شهر جذاب و جالب خواهد بود (.)Jacobs, 1961:26

Jane Jacobs

۴
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اشپرایرگن ۵نظریهپرداز دهه  ،1۹۶۰درعینحال که بسیاری از خیابانهای بدون خودروی شهر را بیروح و مرده میداند،
یادآور میشود که درصورتیکه خودروها مزاحم آمدو شد آزاد عابران پیاده شوند ،مشکل ساز خواهند بود و اگر خودروها با
سرعت پایین حرکت کنند و ترافیک عبوری نیز به پایینترین حد ممکن کاهش یابد ،می توان در کانونهای شلوغ
شهری ،به هر دوی آن ها اجازه حضور داد ( .)Speiregan, 1960:72اشپرایرگن راه حل این مشکل را در طراحی جزایر
امن پیاده ،پایین آوردن سرعت ترافیک ،افزایش گذرگاههای عابر پیاده و آسانسازی استفاده از آنها میداند (فیضی و
همکاران .)1۸۰ ،1۳۹1
یان گل ۶نیز در آثار خود به بحث در زمینه پیادهراهها و نحوه طراحی مناسب فضاهای عمومی ،به ویژه در اسکاندیناوی
میپردازد؛ و تاکید میکند به کمک بهبود کیفیت فضاهای همگانی ،باید جای خالی این فعالیتها را با فعالیتهای
گزینشی و اجتماعی پر کرد تا همچنان زندگی در فضاهای شهری جاری بماند ).(Gehl, 1987:114
-2-1-3مفهوم پیادهمداری :نوسال ۷قابلیت پیادهمداری را اینگونه بیان میکند« :قابلیت پیادهمداری میزان مطلوبیت
محیط مصنوع برای حضور مردم ،زندگی ،خرید ،مالقات ،گذران اوقات و لذتهای سریع بردن از آن در یک پهنه است»
) .(Nosal, 2009:84در این فضاهاست که از طریق پیادهروی ،امکان مشاهده مکانها و فعالیتها و احساس شور و
تحرک زندگی و کشف ارزشها و جاذبههای نهفته در محیط شهر برای شهروندان فراهم میشود .این پدیده از نظر ادراک
هویت فضایی ،احساس تعلق به محیط و دریافت زیبایی از اهمیت اساسی برخوردار است (پاکزاد.)۲۷1:1۳۸۵ ،
استیو ۸بیان میدارد که پیادهمداری میتواند یک حالت لذتبخش از سفر باشد ،اگر منطقه یا محله کیفیت شرایط
راه رفتن ،ایمنی و امنیت ،آسایش و راحتی افراد پیاده را فراهم کند .پیادهمداری به قابلیت مکان برای ارتباط مردم با
مقصدهای مختلف در مقدار مناسب از زمان و تالش و برای ارایه بصری در سفر در سراسر شبکه مربوط میشود
) .(Zakaria & Ujang, 2014:646یک مکان پیادهمدار فاصله کوتاهی نسبت به مقصد است .که این خود نزدیکی،
پیوستگی و دسترسی برای افراد پیاده برای رسیدن به مقصد را فراهم میکند (پوراحمد و همکاران .)1۳۹۶.برای ترغیب
شهروندان به پیادهروی و تشویق آنها به روی آوردن به سبک زندگی سالم و فاصله گرفتن از خودرو ،فراهم آوردن بستر
و کالبد من اسب نقش اساسی دارد .یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط ب ه این بحث ،ارزیابی قابلیت پیادهمداری است .کوآن۹
معتقد است که قابلیت پیادهمداری ،سهولت امکان قدم زدن پیرامون یک محدوده ،از نقطهای به نقطه دیگر یا از خانه به
تسهیالت محلی است (بختیار نصرآبادی و همکاران .)۸۸ ،1۳۹۸
 -3-1-3خیابانهای پیاده مدار در جهت ارتقا کیفیت شهری :خیابانهای پیادهمدار ،خیابانهای محصوری هستند
که ترافیک سواره در آنها حذف شده و تسلط با عابر پیاده است ،بنابراین آزادی عمل انسان برای توقف ،مکث ،تغییر
جهت و تماس مستقیم با دیگران بسیار زیاد است .این فضاها هم از نظر ارتباطی و هم به لحاظ کالبدی-فضایی از جایگاه
ارزشمندی در ارتقا و بهبود کیفیت محیطی در مراکز شهری برخوردارند .این فضاها با توجه به ماهیتشان از نظر ادراک
هویت فضایی ،احساس تعلق به محیط و ارتقا تعامالت اجتماعی و دریافت زیبایی ،از اهمیت اساسی برخوردارند
(کربالییحسینیغیاثوند و بهزادپور .)11۴:1۳۹۶ ،بنابراین نقش فضاهای پیاده شهری در تقویت بنیانهای اجتماعی و
فرهنگی شهر اهمیت بسیاری دارند که در این میان پیادهراهها دارای نقش اجتماعی عمده هستند که می توانند شور و
سرزندگی را به فضاهای شهری آورند و مردم را به حضور داوطلبانه در شهر تقویت کنند (همان.)11۵:
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-4-1-3فضاهای پشتیبان شبکه پیادهمداری :فضاهای پشتیبان شبکه پیادهمداری ،پهنههایی با کاربریهای
مختلط ،دامنه گستردهای از فعالیتها را در برمیگیرند و با حمایت از ارزشهای بصری (،)Chang & Park, 2018:117
فرهنگی و اجتماعی ،حضور هرچه بیشتر شهروندان را تقویت میکنند.این قیبل فضاها ،مکانهایی مشخصاند که با
تخصیص امکانات الزم ( )Filingeri Et Al, 2017:431و برخورداری از شرایط مناسب زیستمحیطی و ساختار بهینه
کالبدی ،به تنوع و سرزندگی بیشتر فضا کمک (  )Pojani & Parajuli, 2017:142و از فعالیتهای مثبت فرهنگی و
اجتماعی مراجعان حمایت میکنند و در نقش محرکهای توسعه در مباحث مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
( )Middleton, 2018:296ظاهر میشوند( .شیعه ،مشرفدهکردی .)۵۰:1۳۹۷ ،انواع این فضاهای پشتیبان می تواند
شامل فضاهای باز شهری ،پایانهها و مراکز خدماتی ،بناهای شاخص تاریخی و مذهبی و تخصیص کاربری جدید ،مراکز
آموزشی ،فضاهای سبز ،پارکهای شهری و خرداقلیمها باشد.
-5-1-3متغیرها و شاخصهای پژوهش :مطابق با مطالعات انجام شده متغیرها و شاخصهای موثر در پژوهش بدین
صورت ارایه میگردد که مولفههای پیادهمداری به دو رده کلی کالبدی-فضایی و زیستی-ادراکی دسته بندی شدند.
ریزمولفههای کالبدی-فضایی به ایمنی و امنیت با  ۲شاخص ایمنی (پندار و آقاجانی(Hirwani & ،)1۹۳:1۳۹۸ ،
)،vaiya, 2020:55
) (Zhang Et Al, 2016:33و امنیت (الدن مقدم و همکاران  )۹۷ ،1۳۹۹و)(Aghaabbasi & Et Al, 2017:97
و آسایش و راحتی با  ۴شاخص دسترسی (الدن مقدم و همکاران ( ،)۹۷ ،1۳۹۹پندار و آقاجانی( ،)1۹۳:1۳۹۸ ،عبدالهی
و همکاران ( ،)۲۰۴ ،1۳۹۸ناصری و روستایی (Kim & Seung lee, 2014:15) ،)1۲۸:1۳۹۸ ،و نفوذپذیری
) (Zhang Et Al, 2016:33) ،(Hirwani & vaiya, 2020:55و اختالط کاربری (الدن مقدم و همکاران ،1۳۹۹
 (Zhang Et Al, 2016:33) ،)۹۷و تسهیالت (باقرپیری و خسروی(Verstaevel Et Al, 2019:21) ،)۶۳:1۳۹۷ ،
طبقهبندی میشوند .همچنین مولفههای ادراکی-زیستی به زیستمحیطی با  ۲شاخص آلودگیها (ناصری و روستایی،
( ،)1۲۸:1۳۹۸الدن مقدم و همکاران  )۹۷ ،1۳۹۹و آسایش اقلیمی (باقرپیری و خسروی(Aghaabbasi ،)۶۳:1۳۹۷ ،
) & Et Al, 2017:97و زیبایی و تنوع با  ۳شاخص غنای حسی (الدن مقدم و همکاران ( ،)۹۷ ،1۳۹۹پندار و آقاجانی،
 )1۹۳:1۳۹۸و خوانایی (عبدالهی و همکاران ( ،)۲۰۴ ،1۳۹۸ناصری و روستایی )1۲۸:1۳۹۸ ،و تناسبات بصری (ناصری و
روستایی( ،)1۲۸:1۳۹۸ ،باقرپیری و خسروی )۶۳:1۳۹۷ ،و انسجام اجتماعی با  ۲شاخص همه شمولی (عبدالهی و
همکاران  ،(Hirwani & vaiya, 2020:55) ،)۲۰۴ ،1۳۹۸و اجتماع پذیری (الدن مقدم و همکاران ،)۹۷ ،1۳۹۹
) (Aghaabbasi & Et Al, 2017:97طبقهبندی میشوند .در شکل شماره  1میتوان مدل پژوهش و مولفهها و
شاخصهای آنها را مشاهده کرد.
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شکل شماره  :1مدل پژوهش .منبع :نگارندگان

-4معرفی محدوده پژوهش
محدوده مورد پژوهش محله میخچهگران واقع در شهرستان گرگان است( .جدول شماره  )1این محله جزو محالت
قدیمی شهر ،با جمعیت تقریبی  ۵۰۰۰نفر و در بافت تاریخی شهرستان و در نزدیکی مرکز شهر واقع شده است .از شمال
به محله سرپیر ،از جنوب به محله پانزده متری و میدان شهرداری ،از شرق به محله گرگانجدید و از غرب به خیابان شهدا
ختم میشود .پیشینه تاریخی محله با توجه به آثار و شواهد موجود به دوران صفویه (قرن  11شمسی) باز میگردد و
دارای تعدادی اماکن مذهبی و تاریخی میباشد و مساحتی حدود  ۸هکتار دارد (مناجاتی .)1۳۹۵:۲۲ ،از دالیل انتخاب
این محله به عنوان نمونه مورد مطالعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :موقعیت و همجواری با دیگر محالت قدیمی،
دسترسیهای مناسب به مرکز و سایر نقاط شهر ،یکدستی تقریبی جمعیت ساکن در محله از لحاظ شغلی و درآمد و از
همه موارد مهمتر این نکته است که تکیه میخچهگران هسته مرکزی محله می باشد .ولی از طرفی امنیت محله در
ساعات پایانی شب بهخصوص برای زنان و کودکان نامناسب است .همچنین کوچههای باریک و ناایمن محله و کفسازی
های نامناسب در بعضی قسمتها وجود دارد و نیاز است وضعیت و کیفیت پیادهمداری محله با دارا بودن تمامی این
ویژگیهای مثبت و منفی بررسی شود.
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جدول شماره  :1عکسهای هوایی ازمحله و عکسهایی از مرکز محله

عکس از محله و هسته مرکزی

عکسهای هوایی محله

م
شهردا
ری

همجواریها :سرپیر ،گرگانجدید1۵ ،متری ،خ
شهدا

مساحت محله  ۸ :هکتار

(منبع :نگارندگان)1400،

-5روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است و به لحاظ زمانی از نوع تحقیقات مقطعی
آینده نگر و به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و به لحاظ فرایند جزء روش کمی محسوب می شود .ابزار گردآوری
اطالعات اولیه در مطالعه حاضر مطالعات کتابخانهای و میدانی و پرسشنامه ،مبتنی بر ابعاد مختلف متغیرهای تحقیق در
جهت ارزیابی نظرات ساکنین در مورد قابلیت پیادهمداری است؛ که در ابتدا مطالعه و پایلوت اولیه در قالب مقیاس پنج
گزینهای لیکرت و درجهبندی انجام میشود .سپس تحقیق به بررسی و توصیف روابط بین مولفه های کالبدی-فضایی و
زیستی-ادراکی پیادهمداری میپردازد و در ادامه با استفاده از تحلیلهایی چون تحلیل توصیفی ،میانگین ،همبستگی،
رگرسیون و تحلیل مسیر ،میزان روابط و تاثیرگذاری متغیرهای مستقل (کالبدی-فضایی و ادراکی-زیستی) بر متغیر
وابسته (کیفیت پیادهمداری محله)را تحلیل و بررسی میکند .لذا روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد.
جامعه هدف تحقیق حاضر ،با توجه به شرایط شیوع و همهگیری ویروس کرونا با محدودیتهایی مواجه بود و به همین
دلیل به تعداد  1۰۰نفر از ساکنین محله میخچهگران گرگان بسنده شد ،که به روش نمونهگیری تصادفی ساده مشخص
شدند .در مورد پایایی ،آلفای کرونباخ پرسشنامه معادل  ۰.۸بود و همچنین در مورد روایی ،پرسشنامه توسط متخصصین
بررسی و سواالت تصحیح و بازنگری شد .برای تحلیل دادههای پرسشنامه از محیط نرمافزار  spssاستفاده میشود.
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 -6بحث و یافتهها
دادههای توصیفی :نتایج بهدستآمده از عوامل فرعی دادهها نشان میدهد که از کل پاسخگویان تحقیق (1۰۰نفر)
 ۶۹٪مرد و  ٪۳1زن ٪ ۲۴ ،در گروه سنی ( ۳۰-۲۰سال) ٪۳1 ،در گروه سنی ( ۴۰-۳1سال) ٪۲۶ ،در گروه سنی (-۴1
 ۵۰سال) و ٪1۹در گروه سنی باالی  ۵1سال هستند .از نظر تحصیالت نیز ،بیشترین میزان پاسخگویان به گروه زیر
دیپلم با  ٪۴۳و کمترین میزان به گروه فوقلیسانس و باالتر با  ٪۴تعلق دارد .در مورد وضعیت تاهل افراد ٪۶۳ ،متاهل و
 ۳۷٪مجرد هستند .از بین پاسخگویان  ٪۵1مالک ٪۳1 ،مستاجر و  ٪1۷رهنی هستند .در مورد وضعیت اقامت
پاسخگویان ٪۹ ،کمتر از یک سال ۵-1 ٪۲۰ ،سال 1۰-۵ ٪1۷ ،سال و درنهایت  ٪۵۴بیشتر از  1۰سال در محله میخچه
گران سکونت داشتهاند .از بین پاسخگویان ٪۶۴ ،دارای ملک ویالیی و  ٪۳۶دارای منزل آپارتمانی هستند .از مشاهدات
نگارنده نیز این نتیجه حاصل میشود که با توجه به قدیمی بودن محله ،بیشتر ساکنین مالک و دارای ملک ویالیی و با
سکونت زیاد در محله باشند.
بررسی میزان کیفیت پیادهمداری :جداول آزمون میانگین برای هریک از مولفهها نشان میدهد که میانگین امتیاز
مولفههای کالبدی-فضایی  ،۵۵.۲۶ادراکی-زیستی  ۳۶.۲۶و میانگین پیادهمداری  ۲۰.۴۲ثبت شده است .بنابراین
بیشترین امتیاز میانگین مربوط به مولفه کالبدی-فضایی و کمترین امتیاز میانگین مربوط به پیادهمداری است ،که از بین
شاخصهای مولفه کالبدی-فضایی ،شاخص دسترسی با میانگین  1۶.۵۷بیشترین میزان و شاخص ایمنی با میانگین
 ۴.۵۹کمترین میزان و از بین شاخصهای مولفه ادراکی -زیستی نیز شاخص زیستمحیطی با میانگین  ۸.۳1بیشترین
امتیاز و شاخص اجتماعی-فرهنگی با میانگین  ۲.۴۶کمترین میزان را داراست .مشاهدات نگارنده نیز نشان میدهد که
این محله به دلیل قرارگیری در مرکز شهر از دسترسی خوبی به نقاط مهم و مختلف شهر برخوردار است .همچنین این
محله به دلیل بافت طبیعی و ارگانیکی که داراست دارای تقاطعهای ناایمن و کوچههای باریک میباشد که این موارد هم
عالوه بر کفپوش نامناسب مسیرها ،موجب پایین آمدن ایمنی در محله میشود .شکل شماره  1نشاندهنده این موارد
است.

شکل شماره  :2کوچههای باریک و تقاطع های ناایمن و کفسازی نامناسب مسیرها موجب پایین آمدن ایمنییی محلییه شییده اسییت.
منبع :نگارندگان1400،
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همچنین طبق اطالعات بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون ،1۰مطابق جدول شماره  ۲مشخص شده است که
بین شاخص کالبدی-فضایی و ادراکی-زیستی با میزان پیادهمداری در بین ساکنان محله میخچهگران به دلیل سطح
معناداری کمتر از  ،%۵رابطه معناداری وجود دارد .همچنین همبستگی بین شاخص ادراکی-زیستی با پیادهمداری۰.۹1۷و
کالبدی-فضایی با پیادهمداری ۰.۶۲۰بهدستآمده است که نشان از همبستگی باالی این دو متغیر با پیادهمداری می
باشد .همچنین بین تمامی زیرشاخصهای تامین آسایش و راحتی ،تامین ایمنی و امنیت ،زیباییشناختی ،انسجام
اجتماعی و زیستمحیطی با پیادهمداری همبستگی معنادار وجود دارد.همچنین بین زوجمولفههای تامین آسایش و
راحتی و زیباییشناختی ،تامین آسایش و راحتی و زیستمحیطی ،تامین آسایش و راحتی و انسجام اجتماعی ،تامین
ایمنی و امنیت و انسجام اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد ،که در این میان بیشترین ضریب همبستگی بین
مولفههای تامین آسایش و راحتی و زیستمحیطی با عدد  ۰.۶۸۵میباشد.
جدول شماره  :2آزمون همبستگی مولفههای پیادهمداری
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بررسی میزان اثرگذاری مولفهها بر پیادهمداری :به منظور رتبهبندی و میزان اثرگذاری مولفهها وشاخصها بر
پیادهمداری ساکنان از آزمون رگرسیون 11استفاده میشود( .بررسی سطح نخست و دوم تحقیق) .جدول آزمون رگرسیون
برای مولفههای اصلی نشان میدهد بین مولفههای کالبدی-فضایی و ادراکی-زیستی (به عنوان متغیر مستقل) و
پیادهمداری (به عنوان متغیر وابسته) ارتباط خطی برقرار است .جدول میانگین نشان میدهد که وقتی ( )sig= 0حداقل
یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته (پیادهمداری) است .با توجه به جدول رگرسیون به ازای یک
واحد تغییر در کالبدی-فضایی  ۰.۰۹1تغییر در پیاده مداری محله و به ازای یک واحد تغییر در مولفه ادراکی-زیستی
 ۰.۸۶1تغییر در پیادهمداری محله ایجاد میشود .معادله خطی زیر بین مولفههای اصلی و پیادهمداری محله برقرار است:
مولفه کالبدی-فضایی ( + )۰.۰۹1مولفه ادراکی-زیستی ( = )۰.۸۶1پیادهمداری محله .با توجه به ضرایب بتا میزان تاثیر
مولفه ادراکی زیستی خیلی بیشتر از مولفه کالبدی-فضایی است .شکل شماره  ۳میزان اثرگذاری مولفههای اصلی بر
پیادهمداری محله را نشان میدهد.

Pearsonian Correlation
Regression

1۰

10
11
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متغیر وابسته :پیاده مداری
1
0.861
0.5

0.091
0
کالبدی-فضایی

ادراکی زیستی

شکل شماره :3نمودار میلهای میزان اثرگذاری مولفههای اصلی بر پیادهمداری

بررسی میزان اثرگذاری شاخصها بر مولفههای اصلی پیادهمداری :در بررسی بین سطح دوم و سوم تحقیق ،هر
یکی از مولفههای اصلی به عنوان متغیر وابسته و جزمولفهها (شاخصهای آنها) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته
میشود .نتای ج آزمون رگرسیون ،ارتباط خطی بین دو شاخص تامین آسایش و راحتی و تامین ایمنی و امنیت (دو متغیر
مستقل) و مولفه کالبدی-فضایی (متغیر وابسته) را نشان میدهد .به ازای یک واحد تغییر در تامین آسایش و راحتی
 ۰.۹۷۶تغییر در کالبدی-فضایی ،به ازای یک واحد تغییر در تامین ایمنی و امنیت  ۰.۲۳۸تغییر در کالبدی-فضایی ایجاد
میشود و معادله خطی زیر بین شاخصها و مولفه کالبدی-فضایی برقرار است( :تامین آسایش و راحتی) ( + ۰.۹۷۶تامین
ایمنی و امنیت)  = ۰.۲۳۸مولفه کالبدی-فضایی .شکل شماره  ۴میزان اثرگذاری شاخصها بر مولفه کالبدی-فضایی را
نشان میدهد.
متغیر وابسته  :کالبدی-فضایی
1.2
1

0.976

0.8

0.6
0.4

0.238
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0
تامین آسایش و راحتی

تامین ایمنی و امنیت

شکل شماره :4نمودار میلهای میزان اثرگذاری شاخصها بر مولفه کالبدی-فضایی

همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان میدهد که بین مولفه اصلی ادراکی زیستی (متغیر وابسته) و شاخصهای
انسجام اجتماعی ،زیباییشناختی و زیستمحیطی (متغیرهای مستقل) رابطه خطی برقرار است .به ازای یک واحد تغییر
در انسجام اجتماعی  ۰.1۴۲تغییر در مولفه ادراکی زیستی ،به ازای یک واحد تغییر در زیباییشناختی  ۰.۵1۷تغییر در
ادراکی-زیستی و به ازای یک واحد تغییر در زیستمحیطی  ۰.۴۰1تغییر در ادارکی-زیستی ایجاد میشود .معادله خطی
زیر بین شاخصها و مولفه ادراکی-زیستی برقرار است( :ایجاد انسجام اجتماعی) ( + ۰.1۴۲تامین زیباییشناختی) ۰.۵1۷
( +پایداری زیستمحیطی)  = ۰.۴۰1مولفه ادراکی-زیستی .شکل شماره  ۵میزان اثرگذاری شاخصها بر مولفه ادراکی-
زیستی را نشان میدهد.
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متغیر وابسته :زیستی-ادراکی
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ایجاد انسجام اجتماعی

شکل شمار ه  :5میزان اثرگذاری شاخصها بر مولفه ادراکی-زیستی

دلیل این امر این نکته میتواند باشد که مرکز محله مورد مطالعه از دیرباز جزو هستههای اصلی شهر در جهت
برگزاری مراسمات تاریخی ایام محرم و ماه رمضان میباشد و گویا فعالیتهای اجتماعی-فرهنگی محله از دیرباز با
ساکنین محله و زندگی آنها عجین شده است و به همین دلیل این بعد برای مردم اهمیت چندانی ندارد و تامین زیبایی
و تنوع برای ساکنین در اولویت اول می باشد .شکل شماره  ۶مبین این مطلب می باشد.

شکل شماره  :6مرکز محله میخچهگران به عنوان هستهای اصلی در برگزاری مراسمات ایام محرم .منبعshabestan.ir :

از مشاهدات نیز مشخص میشود که جدارههای شهری محله از نمای مطلوبی برخوردار نیستند و این مورد می
تواند یکی از دالیلی باشد که بعد زیباییشناختی از نظر مردم در اولویت است .همچنین بهدلیل پیدرپی بودن بسیاری از
کوچهها ،خوانایی محله کاهش یافته است .شکل شماره  ۶و  ۷عدم خوانایی و عدم زیبایی جدارههای شهری را نشان
میدهد.

1۲
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شکل شماره  :6جدارههای شهری نامناسب ،نیاز به زیبایی و تنوع را میطلبد .منبع :نگارندگان

شکل شماره  :7کوچههای پیدرپی با نقاط کور و گوشههای پنهان ،خوانایی و ایمنی و امنیت محله را کاهش داده است .منبع:
نگارندگان

-7بررسی و بحث
در پژوهش حاضر تاثیر عوامل فردی و دو مولفه اصلی کالبدی-فضایی و ادراکی -زیستی بر پیادهمداری محله
نمونه ،مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای آزمون رگرسیون در سطح دوم نشان داد که مولفه ادراکی-زیستی بیشترین
اثرگذاری را دارد .در پژوهشی مهمترین عامل شناسایی شده با عنوان عامل کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی نامگذاری
شده است .تفسیر این عامل نشاندهنده این امر است که بهبود و ارتقای کیفیت و کمیت تردد پیاده منوط به ارتقای
کیفیت بصری-کالبدی (زیبایی شناختی و کارکردی نظیر وضعیت مبلمان شهری ،وضعیت بناهای خاص فرهنگی مانند
نمایشگاه ها ،وضعیت فضاهای گردشگری) و اجتماعی-زیست محیطی (وجود پارک و فضای سبز مناسب برای تمام
گروه های سنی و  ...و وجود فضاها و مبلمان مناسب در فواصل معین جهت استراحت افراد) است (الدنمقدم و همکاران
.)1۰۲ ،1۳۹۹
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یافتههای آزمون رگرسیون در سطح سوم نشان داد که از بین مولفههای کالبدی-فضایی تامین آسایش و راحتی اثرگذاری
بیشتری از تامین ایمنی و امنیت دارد و از بین مولفههای ادراکی-زیستی ،تامین زیبایی و تنوع بیتشرین اثرگذاری را در
پیادهمداری دارد .در تحقیقی دیگر نتایج رگرسیون گامبهگام حاکی از آن است که مولفه فعالیت اجتماعی با بتای /۲۴۹
بیشترین تاثیر و مولفه ایمنی و امنیت با ضریب بتا1۲ی  /1۳۸کمترین تاثیر را بر پیادهروی شهر کرمان دارد (عبدالهی و
همکاران .)1۹۷ ،1۳۹۸نتایج تحقیقی دیگر نشاندهنده این است که بین ابعاد کالبدی-فضایی و ترغیب پیادهروی رابطه
مستقیم و مثبت وجود دارد .بهطوریکه در بین ابعاد کالبدی ،شاخص ایمنی با ( )۹۹/۰و در بین ابعاد فضایی شاخص
امنیت با ( )۷۵/۰بیشترین مقدار بار عاملی را دارا بوده اند (پوراحمد و همکاران  .)1،1۳۹۷نتایج تحقیقی دیگر نیز نشان
می دهد که با رعایت اصولی چون تکمیل ساختاری فعالیتهای اجتماعی ،توجه به عناصر کالبدی ،گسترش پارکهای
شهری و ایجاد فضاهای جمعی مانند کافه و رستوران باعث ارتقای پیادهمداری میشود (جهانگیر و همکاران .)1۳۹۸ ،۴۷
تحقیقی فرضیات مورد نظر خود را اینگونه تایید میکند :همبستگی بین انسجام کالبدی با فضای پیاده محور و مدیریت
تردد خودرو مثبت و معنادار است .به عبا رت دیگر با افزایش ضریب ایجاد فضای پیاده محور یکپارچه و مدیریت تردد
خودرو ،میزان انسجام کالبدی نیز افزایش مییابد .همچنین همبستگی بین کیفیت محیط و سرزندگی مثبت و معنادار
است؛ بهعبارت دیگر با باالبردن کیفیت محیط ،میزان سرزندگی نیز افزایش مییابد (شکور و همکاران  .)۵۳ ،1۳۹۶شکل
شماره  ۸مدل مسیر با توجه به تاثیرگذاری در سطوح مختلف را نشان میدهد.

شکل شماره  :8تحلیل مدل مسیر برای مولفهها و شاخصهای کیفیت پیادهمداری در سطوح 1و2و( 3منبع :نگارندگان)1400،

-8نتیجهگیری
الگوی ارزیابی از محیط سکونتی شهری می تواند در شناسایی وضع موجود ،آگاهی از نقاط قوت ،کاستیها و نواقص
احتمالی با هدف ارتقای کیفیت محیطهای سکونتی موثر واقع گردد .یکی از موارد ارزیابی میتواند بررسی پیادهمداری و
کیفیت آن در وضعیت موجود محالت سکونتی باشد .در پژوهش حاضر ،دو بعد یا مولفه (کالبدی-فضایی و زیستی-
ادراکی) شامل  ۵شاخص قابل سنجش ( تامین آسایش و راحتی ،تامین ایمنی و امنیت ،ایجاد انسجام اجتماعی ،تامین
Beta Coefficient

1۴
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زیبایی و تنوع و پایداری زیستمحیطی) برای کیفیت پیادهمداری محله میخچهگران گرگان مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج یافتهها نشان میدهد که:
* کیفیت پیادهمداری در محالت قدیمی چندان باال نیست و این یافته میطلبد که در فرایند مدیریت و برنامهریزی
محالت شهری به ابعاد و معیارهای اثرگذار بر کیفیت پیادهمداری محله توجه شود .در بررسی میزان اثرگذاری هر یک از
معیارها بر دو بعد ،برای مولفه کالبدی-فضایی شاخص تامین آسایش و راحتی و برای مولفه زیستی-ادراکی شاخص
تامین زیبایی و تنوع بیشترین اثرگذاری را داراست.
* نکته جالب پژوهش حاضر در این است که با توجه به بررسی شواهد موجود مبنی بر پایین بودن ایمنی و امنیت در
محله ،باز هم ساکنین برای ارتقای کیفیت پیادهمداری بیشتر خواستار تامین آسایش و راحتی هستند و تامین بعد
زیبایی شناختی نیز برای ساکنین از اهمیت باالتری نسبت به بعد اجتماعی-فرهنگی دارد .دلیل این امر این نکته میتواند
باشد که مرکز محله مورد مطالعه از هستههای اصلی شهر گرگان در جهت برگزاری مراسمات تاریخی ایام محرم و ماه
رمضان میباشد و گویا فعالیتهای اجتماعی-فرهنگی محله از دیرباز با ساکنین محله و زندگی آنها عجین شده است و
به همین دلیل این بعد برای مردم اهمیت چندانی ندارد و تامین زیبایی و تنوع برای ساکنین در اولویت اول می باشد.
البته در بحث ایجاد انسجام اجتماعی در محله با وجود نقاط مثبت مرکز محله و مسجد می توان برنامههایی را تدوین
کرد که از این همبستگی اجتماعی در عین تنوع بخشیدن به فعالیتهای آن و در ماههای دیگر سال ،در بخشهای دیگر
نیز به خوبی بهره گرفت و ساکنین محله را هرچه بیشتر تشویق به ایجاد این همبستگی اجتماعی نمود.
* اتصال کوچهها و بنبستها به گذرهای اصلی محله ،ارتباط بین گذرهای اصلی و شریانهای فرعی را به صورت کامل
برقرار کرده است ولی این اتصاالت به صورت کوچههای باریک با نقاط دید کم ایمن و تقاطعهای ناایمن را باعث شده
است .همچنین این کوچههای باریک و پیدر پی موجب آن شده که خوانایی محله و ایمنی و امنیت محله در سطح
مطلوبی قرار نگیرد و بنابراین باید در جهت ایمنسازی این گذرها و تقاطعها چارههایی را اندیشید.
* همچنین شواهد نشان میدهد که در این محله مسیرهای اصلی دسترسی به نقاط مختلف شهر وجود دارد ولی بعضی
دسترسیها از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و باید در راستای افزایش کیفیت تمهیداتی را پیشبینی کرد.
بنابراین پیشنهادهای زیر میتواند در فرایند برنامهریزی برای ارتقای کیفیت پیادهمداری در محالت جدید در حوزههای
تامین آسایش و راحتی و سپس حوزه زیباییشناختی ارایه گردد:
 افزایش میزان دسترسیها و نفوذپذیری و افزایش کیفیات آنها به نقاط مختلف شهر طراحی تسهیالت شهری مناسب و مبلمان محلهای مناسب که خود ایجاد امکان ارتباطات و تعامالت در بین ساکنان رافراهم میآورد.
 استفاده از المان یا طراحی عناصر هویتدار زیبا در فضاهای عمومی برای افزایش خوانایی و خاطره انگیزبودن محله. استفاده از عناصر مختلف طبیعی مانند نهر آب ،صدای پرندگان و  ...در زیباسازی محیط محله که خود به تامین غنایحسی ساکنین کمک زیادی مینماید.
بنابراین عالوه بر توجه به شکلگیری محالت جدید براساس برنامههای شهری ،میبایست به محیط کالبدی محالت
قدیم و خواستهها و نیاز ساکنان این محالت توجه زیادی داشت.
از محدودیتهای مهم این تحقیق میتوان به این مورد اشاره کرد که با توجه به شیوع و همهگیری ویروس کرونا ،استفاده
از روش پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات را با مشکل مواجه میکرد و به همین دلیل جامعه آماری به تعداد
محدودتری انتخاب شد .همچنین تحقیقات آتی میتواند در زمینه کیفیت پیادهمداری در محالت جدید و سپس مقایسه
این کیفیت در محالت قدیم و جدید توسعه یابد.
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