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چکیده
 امروزه حرکت پیاده به حلقه گمشده زندگی شهرنشینی تبدیل شده، از این  رو نیاز به بازنگری در شکل و ساختار خیابان های 
امروزی، ضرورتی است که ذهن متخصصان شهری و مخاطبان را به خود مشغول کرده است. در این راستا شهر سرعین 
گردشگری آن و به تبع ترافیک و ازدحام در این ایام، ایجاد پیاده راه  هم از این امر مستثنی نیست و با توجه فصلی بودن 
می تواند زمینه ساز مناسبی برای احیا و توسعه شهر باشد. این پژوهش برآن است تا عوامل مؤثر در ایجاد پیاده راه در سرعین 
گردشگری سرعین و جلب رضایت شهروندان و  را معرفی نماید تا زمینه ای برای ایجاد مطلوب پیاده راه در جهت توسعه 
کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی_تحلیلی است. برای  گردشگران باشد. در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف 
کارشناسان شهر سرعین  گرفته  شده است. جامعه آماری تحقیق  از دو روش  اسنادی و میدانی بهره  جمع آوری داده هــا 
که به شیوه هدفمند و تمام شماری از آنها در قالب پرسشنامه داده جمع آوری شده و  کاسبان خیابان ولیعصر هستند  و 
که  برای تحلیل آنها از مدل تحلیل مسیر در نرم افزار  SPSS استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد 
که برای اثرات مستقیم 64 درصد واریانس تمایل به ایجاد پیاده راه را معیارهای  تحلیل اثرات در شش مرحله اتفاق می افتد 
که از این بین اثرگذاری پنج معیار معنی داری است و معیار خدمات و امکانات شهری با  هشت گانه تحقیق تبیین می کنند 
گرفته، معیار عوامل  که در پنج مرحله دیگر انجام  ضریب 0/392 بیشترین تأثیر مستقیم را دارد. در اثرات غیرمستقیم هم 
جغرافیایی با ضریب بتای برابر با 0/248 بیشترین اثر غیرمستقیم را بر ایجاد پیاده راه داشته است. درنهایت این که مهمترین 
که 0/453 درصد در ایجاد پیاده راه  معیار تأثیرگذار بر ایجاد پیاده راه در سرعین، مربوط به معیار معابر  و حمل و نقل است 
کارکردهای اقتصادی و  که معیارهای معابر و حمل و نقل، امنیت،  در سرعین تأثیرگذار است. نتایج تحقیق نشان می دهد 
خدمات و امکانات شهری تأثیر بیشتری در ایجاد پیاده راه در سرعین دارند و باید در اولویت ارتقا باشند؛ با این حال نباید از 

سایر معیارها غافل ماند.

گان کلیدی: خیابان شهری، پیاده راه سازی، مدل تحلیل مسیر، شهر سرعین، خیابان ولیعصر. واژ
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1.مقدمه
جهان،  شهرسازی  جدید  گرایش های  در  اخیر  تحوالت  از  یکی 
توجه به حرکت پیاده و نیازهای آن به عنوان یك موضوع فراموش 
گذشته، اتکای بیش  شده مهم شهری است. در طول دهه های 
از حد شهرسازی مدرن به نیازهای حرکت سواره و غفلت از حفظ 
اجتماعی،  ارزش هــــای  افـــول  کــه  پــیــاده  فــضــاهــای  ساماندهی  و 
کیفیت محیط شهری را در این بافت ها  کاهش  فرهنگی، بصری و 
به همراه داشته، انتقادهای زیادی از سوی صاحب نظران مسائل 
شهری را در مورد شهرسازی مدرن مطرح ساخته است. با وجود 
تمام  و  است  شهری  سفرهای  همه  از  بخشی  پــیــاده روی  که  این 
مسیرهای  از  قسمتی  حداقل  ــه  روزان فعالیت های  در  شهروندان 
کثر  ا در  پیاده ها  نیازهای  می کنند،  طی  پیاده  صــورت  به  را  خود 
که پیاده و سواره  گرفته می شوند؛ در حالی  فضاهای شهری نادیده 
متأثر از یکدیگرند )Abbaszadeh & Tamari, 2012(. حرکت پیاده 
نخستین و اساسی ترین شکل جابه جایی انسان است. تنها انسان 
پیاده است که می تواند درك درستی از محیط اطراف خود داشته 
باشد و در این نوع حرکت است که فرد مجال کافی برای برقراری 
ارتباط با محیط پیرامون خود پیدا می کند. امروزه حرکت پیاده به 
حلقه گمشده زندگی شهرنشینی تبدیل شده است. از این رو نیاز 
به بازنگری در شکل و ساختار خیابان های امروزی، ضرورتی است 
که ذهن تمامی متخصصان طراحی شهری و همچنین مخاطبان 
 Mousavi,( و کاربران فضاهای شهری را به خود مشغول کرده است
با شیوه های دیگر آمدوشد به سرانه  2013(. پیاده روی در قیاس 
کمتر، دربرگیری جمعیت بیشتر در فضا به هنگام اوج  فضای الزم 
کمترین هزینه، کارآیی بیشتر پیاده در قیاس با سواره در  آمدوشد با 
استفاده از فضا، کاهش آلودگی هوا و کاهش آلودگی صوتی به ویژه در 
شهرها مزیت دارد. افزون بر اینها پیاده روی یکی از بهترین راه های 
حفظ سالمتی، کاهش تصادفات و افزایش تعامالت اجتماعی است 
به موضو ع حرکت  توجه  که  گفت  )Tolley, 2003(. پس می توان 
پیاده همواره با نیازها و خواسته های انسان در می آمیزد و می تواند 
از پراهمیت ترین و ضروری ترین موارد در حقوق طبیعی اسـتفاده 
معابر شبکه  در  عابران  تلقی شود. حضور  از فضای شهر  کنندگان 
 Rafiyan, Sedigi,( کالبد شهر دارد دسترسی اثر زندگی بخش در 
ارتقای  مسئله  به  توجه  بنابراین   .)& Pormohamadi, 2011
کیفیت محیط های شهری و در پی آن توجه به افراد پیاده در شهر 
یافتن راه حل هایی  به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر و 
کیفیت  برای به رسمیت شناختن عابران در سطح شهر و ارتقای 
این  از  افــراد  رضایتمندی  ارتــقــای  منظور  به  شهری  محیط های 
کـه مجموعه این  محیط ها از جهات مختلف حائز اهمیت است؛ 
عوامل انگیزه های اصلی در مطرح ساختن موضوع پیاده راه برای 

انجام این تحقیق بوده است. 
که می تواند  ایران است  گردشگری  از شهرهای  شهر سرعین یکی 
گردشگری  گردشگری بین المللی به ویژه در حوزه  حتی در سطح 
کند؛ ولی با توجه به توان های محیطی زیاد،  سالمت نقش آفرینی 
از این  که یکی  کمبودهایی در حوزه شهرسازی مشاهده می شود 
گردشگران  کمبودها، نبود مسیر پیاده برای استفاده خود مردم و 

گردشگری شهر  که در طرح جامع ویژه  در این شهر است. هرچند 
کاوش  که در سال 2007 به وسیله مهندسین مشاور طرح و  سرعین 
تهیه شده، به احداث پیاده راه و مزایای آن اشاره شده است )تصویر 
شماره1(، اما در این طرح آشکارا به عوامل مؤثر و اثر گذار در احداث 
پیاده راه اشاره ای نشده است. از این رو، این پژوهش بر آن است تا 
عوامل مؤثر و اثرگذار در احداث پیاده راه در سرعین را معرفی نماید 
تا زمینه ای برای ایجاد مطلوب پیاده راه در جهت توسعه گردشگری 

گردشگران باشد.  سرعین و جلب رضایت شهروندان و 
که نخستین اقدام به منظور تفکیک حرکت سواره از  گفتنی است 
پیاده در دنیا، در سال 1858 به وسیله شهرساز و معمار امریکایی به 
نام اولمستد صورت گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، خیابان های 
که بیشتر همسو با مقاصد تجاری  گرفتند  پیاده با نام”Mall“ شکل 
در مرکز شهرها بودند و در عین حال هدفشان ایجاد محیط های 
کشورهای اروپایی  گردش در شهرها بود. در  مطلوب برای خرید و 
نیز پس از جنگ جهانی دوم و در پی بازسازی خرابی های ناشی از 
جنگ، بخش مرکزی و تاریخی شهرهای اروپایی به روی ترافیک 
که  ســواره بسته شد و این رونــد تا سال 1975 ادامــه یافت تا این 
گردید. در  پیاده محور  اروپایی  کثر شهرهای  ا تقریبًا بخش مرکزی 
وسیله  به  پیاده روی  درباره  بین المللی  کنفرانس های   ،2000 سال 
گردید. هدف  که والک 21 1 نامیده شد، برگزار  گروه غیررسمی  یک 
گردهمایی، ایجاد جایگاهی بین المللی و توجه به اهمیت  از این 
معرفی  تصمیم گیری،  و  سیاسی  سطوح  در  پــیــاده روی  مباحث 
تحقیقات و عملکردهای مرتبط بهترین نمونه ها و مشخص نمودن 
برای سرمایه گذاری در  و فرصت هایی  آینده  موضوعات تحقیقات 
این زمینه بود )Kashanijo, 2006(.  ِگل نیز در آثار خود به بحث در 
زمینه پیاده را ه ها و نحوه طراحی مناسب فضاهای عمومی، به ویژه 
کیفیت  کید می کند، به کمک بهبود  در اسکاندیناوی می پردازد و تأ
فضاهای همگانی، باید جای خالی این فعالیت ها را با فعالیت های 
گزینشی و اجتماعی پر کرد تا همچنان زندگی در فضاهای شهر جاری 
بماند)Gehl, 1987(. میتو بابیانو، در پژوهشی با عنوان »مدیریت 
جابه جایی  به  دستیابی  در  راهبردی  عنوان  به  پیاده روی  فضای 
که برای عابران پیاده در فضاهای شهری  پایدار« عوامل مختلفی را 
اهمیت دارند، شناسایی کرده است. وی مهمترین نیازهای عابران 
پیاده را در قالب حرکت، حفاظت، آسودگی، لذت و هویت معرفی 
می کند)Mateo-Babiano, 2003(. نیومن و همکاران، در پژوهشی 
با عنوان »چالش ها و فرصت ها در ابتکار خیابان پیاده« از سرمایه 
اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند در ایجاد پیاده راه و نواحی پیاده 
 .)Newman, Waldron, Dale, & Carriere, 2008(مــی کــنــنــد یــاد 
عابرپیاده  حرکت  »برنامه ریزی  عنوان  با  پژوهشی  در  استانگل، 
را پیوستگی شبکه عابرپیاده،  اثرگذار  امریکا« مهمترین عوامل  در 
شبکه  به  اتصال  پیاده ها،  نیاز  مــورد  کاربری های  زیرساخت ها، 
 Stangl,(می کند معرفی  کاربری ها  اختالط  و  عمومی  حمل ونقل 
2011(. سپوی و سعید، در پژوهشی با عنوان »طراحی ویژگی های 
فیزیکی برای پیاده روی در محالت شهری« معیارهای دسترسی، 
الزم  محالت  فیزیکی  ساختار  در  را  بخشی  لذت  و  راحتی  ایمنی، 
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می دانند)Sapawi & Said, 2012(. در خصوص تحقیقات داخلی 
و  ــیــاده راه هــا  پ مطلوبیت  کیفی  »شــاخــصــه هــای  سیستانی،  نیز 
خــود به  نتایج  در  و  داده  قــرار  بررسی  مــورد  را  شهری«  خیابان ها 
تجربیاتی از طراحی مسیر پیاده موفق و اصول طراحی آنها براساس 
معیارهای شهر ایرانی پرداخته اســت)Sistani, 2008(. عباس زاده 
کیفیات  و تمری در »بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود 
اجتماعی،  تعامالت  سطح  افزایش  منظور  به  پیاده راه ها  فضایی 
نتایج  این  به  تبریز«  ولیعصر  و  تربیت  مــوردی؛ محورهای  مطالعه 
که مؤلفه های سرزندگی، خوانایی، ایمنی و امنیت  دست یافته اند 
شهری  فضاهای  کیفیت  اصلی  مؤلفه های  از  که  نفوذپذیری  و 
محسوب می شوند، ارتباط معنی داری با سطح تعامالت اجتماعی 
کالنشهر  و میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری پیاده محور 
تبریز دارنــد)Abbaszadeh & Tamari, 2012(. صادقی و اردکانی در 
یك  عنوان  به  پیاده راه  احــداث  »امکان سنجی  عنوان  با  پژوهشی 
کیفیت فضاى شهرى )مطالعه موردى:  کاتالیزور به منظور ارتقاى 
چهار  که  یافته اند  دســت  نتایج   ایــن  به  هــمــدان(«  بوعلی  محور 
انعطاف پذیری و دسترسی  امنیت،  گروه عوامل شامل سرزندگی، 
در  که  هستند  مطلوب  شهری  پیاده راه  یک  احــداث  بر  ترافیک  و 
پیاده  عابران  نظر  از  تأثیر  بیشترین  داری  ایمنی  عامل  میان  این 
پایان نامه ای  در  صدیق،   .)Sadeghi & Ardakani, 2013(ــــت اس
امنیت  ارتقای  بر  کید  تأ با  پیاده  راه سازی  »امکان سنجی  عنوان  با 
تا  شیخ صفی  بقعه  بین  مــحــدوده  مـــوردی:  )مطالعه   اجتماعی 
پیاده راه   که  یافته  دســت  نتایج  ایــن  به  اردبــیــل(«  مسجد  جمعه 
محدوده مورد مطالعه از وضعیت نامناسبی برخوردار است و این 
تأثیر  زیست  محیط  و  حمل و نقل  شهری،  خدمات  معیارهای  که 
 Sedigh,(کنندگان از آن دارند کیفیت محیط و استفاده  بیشتری در 

.)2015
در  مؤثر  عوامل  که  گفت  می توان  شده  یاد  تحقیقات  به  توجه  با 
ایجاد پیاده راه متناسب با محدوده و جامعه آماری، تفاوت داشته 
که در محدوده مطالعاتی  است. بنابراین احتمال این وجود دارد 
که جامعه  این تحقیق هم، عوامل اثرگذار متفاوت باشد، حال این 
آماری تحقیق هم متشکل از کسبه و کارشناسان است که این مورد 
هم به نوبه خود، می تواند قضیه تفاوت در عوامل مؤثر را دو چندان 
کند. درضمن تحقیقی در خصوص پیاده راه سازی در شهر توریستی 

سرعین انجام نگرفته است.

2.مبانی نظری
و  تعریف  کلی،  زیر بخش  به سه  تحقیق  این  نظری  مبانی  بخش 
طراحی  شاخص های  و  پیاده راه ها  خصوصیات  پیاده راه،  مفهوم 

که در ادامه ارائه می شوند. پیاده راه تقسیم شده 

2.1. تعریف و مفهوم پیاده راه
در سال های اخیر پیاده مداری و افزایش قابلیت پیاده ها با توجه به 
مفهوم شهر پایدار، شهر فشرده، رشد هوشمند و ... از طرف بسیاری 
از برنامه ریزان شهری به عنوان یک فرم پایدار از شهر مورد پذیرش 
گرفته است )King, 2013(. پیاده راه ها خیابان های محصوری  قرار 

هستند که ترافیك سواره در آنها حذف شده و فقط وسایل نقلیه 
اضطراری به آن دسترسی دارند و کامیون های حمل بار در ساعات 
مشخص مجاز به تردد هستند. خیابان های شهری خالق انسجام 
شکل شهر هستند و از این رو عرصه ای برای تقویت ارتباط انسان 
و محیط شهری پیرامونش فراهم می  آورند )Sedigh, 2015(. امروزه 
فضاهای  مهمترین  جــزو  نه تنها  پیاده  قلمروهای  و  پــیــاده راه هــا 
تداوم  منظور  به  اساسًا  بلکه  می گردند،  محسوب  شهری  عمومی 
دیگر،  تعریف  در   .)Jacobs, 2005( هستند  ضــروری  شهری  حیات 
نقش  کثر  حدا با  که  هستند  شهر  در  خطی  فضاهایی  پیاده راه ها 
این  بر  کامل  تسلط  پیاده  شهروندان  می گیرند،  شکل  اجتماعی 
فضاها دارند و وسایل حمل و نقل موتوری تنها برای خدمات رسانی 

.)Cohen, 2011( در مواقع خاص استفاده می شوند

2.2. خصوصیات پیاده راه ها
شهری  توابع  بین  شهروندان  حمل و نقل  عناصر  صرفًا  خیابان ها 
نیستند؛ بلکه خیابان ها عناصر غالب در تصویر شهر هستند. حال 
که با حرکت مردم در داخل شهر، درک آنها از عناصر محیطی،  آن 
 Ergen,(مــــی رود بــاال  خیابان ها  مرزهای  و  مناطق  شهر،  عملکرد 
خیابان های شهری مکان  هایی هستند که  عبارتی  به   .)2013
کثر کمی  تعامالت اجتماعی و جنب و جوش شهری در آنها به حدا
و کیفی خود رسیده و سرشار از رویــدادهــای متعدد و متنوع اند. 
خیابان های شهری گویای نوع زندگی، طرز تفکر، سطح اقتصادی، 
کات ذهنی و عینی شهروندان در  نوع روابط اجتماعی و سایر اشترا
تدریجی و روند طبیعی تغییرات  مقیاس شهرند و محصول رشد 
 .)Pakzad, 2007( و تبلور زندگی مدنی یك شهر در طول زمان  اند
در پیاده راه ها، آزادی عمل انسان پیاده برای توقف، مکث، تغییر 
جهت و تماس مستقیم با دیگران زیــاد است و به گفته بیوکانن 
آزادی حرکت عابران پیاده در شهرها و فضاهای شهری نشانه خوبی 
از دیگر نقش های   .)Asadollahi, 2004( از تمدن آن شهر است 
مهمی که پیاده راه ها ایفا می کنند، احیای بافت های تاریخی به 
وسیله حذف ترافیك است که حتی طبقات اجتماعی سابق را نیز 
به آن محله ها باز می گرداند و هویت اجتماعی محل احیا می شود. 
همچنین به بهبود و ارتقای فرهنگ و عادت شهرنشینی از جمله 
رعایت حقوق دیگران و احساس مسئولیت در برابر جامعه کمك 
می کند )Pakzad, 2007(. پیاده روی مهمترین امکان برای مشاهده 
کشف ارزش ها  مکان ها، فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و 
مایه  شهر  در  پیاده  زندگی  اســت.  محیط  در  نهفته  جاذبه  های  و 
اصلی شکل گیری اجتماع و روح شهر بوده و احساس تعلق به مکان 
که موجب آرامش خاطر و  و از آِن خود دانستن محیط زندگی است 
تعادل روانی شهروندان می  شود. فضاهای شهری پیاده، پاسخی 
نواحی شهری،  بــرای نیاز عالی انسان در شهر اســت. از یک سو، 
جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی بسیاری دارند که 
می تواند آنها را به عنوان مقصد گردشگری و خاطره تعریف کند. از 
سوی دیگر، دیدار دوستان، خرید، تفریح، بازدید از میراث فرهنگی 
و طبیعی، زیــارت، حضور در مراسم اجتماعی و سفرهای روزانــه، 
گونی اند که می توان با انطباق این دو بعد برهم،  انگیزه های گونا
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بیست ونهم شماره 

.)Ashuri, 2010( یکی از زمینه های توسعه پایدار شهری را فراهم کرد

2.3. شاخص های طراحی پیاده راه
بــه محیطی تــوســعــه یــافــتــه و  کــه  ــرای آن  ــ ب یــک مــحــیــط شــهــری 
مؤلفه های  و  شــاخــص هــا  دارای  بــایــد  شـــود  تبدیل  ــیــاده مــدار  پ
ارائــه مهمترین  از  این پژوهش پس  رو در  از همین  باشد.  خاصی 
شاخص های ایجاد پیاده راه و جمع بندی آنها، شاخص های مفید 
که  استفاده در شهر سرعین مطرح می شود. دسته بندی  قابل  و 
شده،  انجام  سن دیه گو  منطقه ای  برنامه ریزی  سازمان  وسیله  به 
که  می شوند  ختم  مؤلفه  ُنــه  به  پــیــاده راه هــا  ایجاد  شاخص های 
دسترسی   دسترسی به کاربری های مطلوب،  پیاده رو،  از:  عبارتند 
فواصل پیاده معقول،  جسمی،  ناتوانان  و  معلوالن  مناسب برای 
جذابیت بصری و هویت اجتماعی، کیفیت هوا  امنیت،  مقیاس، 
روشنایی  معیارهای   .)Sedigh, 2015( پارکینگ مناسب  و  صدا  و 
سازگار،  کاربری های  تنوع  خدماتی،  تسهیالتی  وجــود  مناسب، 
مطلوب  نــمــای  ــه روزی،  ــان ــب ش فعالیت های  و  کــاربــری هــا  ــود  وجـ
زیرساخت های  کــور،  و  عمیق  نقاط  وجــود  عــدم  ساختمان ها، 
بصری  نــشــانــه هــای  تــابــلــوهــا،  وجـــود  محیط،  کیزگی  پا مــنــاســب، 
خوانا و رؤیت پذیری خیابان از ساختمان ها نیز به منظور طراحی 
پیاده راه ایمن برای ارتقای تعامالت اجتماعی تعریف شده است. 
شده  تعریف  هم  دیگری  تأثیرگذار  مؤلفه های  مــوارد  این  بر  عــالوه 

و  امنیت  انسانی،  نیازهای  با  مطابقت  آنها  مهمترین  که  اســت 
کاربری،  تنوع  نفوذپذیری،  اجتماع پذیری،  دسترسی،  آسایش، 
انعطاف و منظر اســت)Abbaszadeh & Tamari, 2012(. همچنین 
و  کاربری  راحتی،  و  آسایش  زیست محیطی،  کالبدی،  معیارهای 
فعالیت )Akbarzadeh, Ahmadi, & Azadeh, 2016( و معیارهای 
معابر،  محیط زیست،  خدمات شهری،  روشنایی،  حمل و نقل، 
اقتصادی،  کارکردهای  فراغت،  اوقات  اجتماعی_فرهنگی،  عوامل 
تفریح و ادارکی_محیطی )Sedigh, 2015(، از دیگر معیارهای مهم 
پیاده راه سازی است. در این پژوهش سعی شده تا معیار های مفید 
که متناسب با شرایط مکانی و زمانی باشد، برای  و قابل استفاده 
که این معیار ها در جدول شماره 1 ارائه  شهر سرعین تعریف شود 

شده است. 

3.روش 
در  که  اســت  شــده  تقسیم  خاصی  زیربخش های  به  روش  بخش 

ادامه ارائه شده اند. 

3.1. روش تحقیق
روش،  و  ماهیت  نظر  از  و  کــاربــردی  هــدف  نظر  از  حاضر  تحقیق 
توصیفی_ تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از دو روش  اسنادی 
کارشناسان  گرفته  شده است. جامعه آماری تحقیق  و میدانی بهره 

جدول شماره1: معیار و زیرمعیارهای پژوهش

تعداد زیرمعیارهامعیارها

امنیت
وضعیت روشنایی و ایمن بودن محیط در شب )X1(، تنوع گروه های استفاده کننده )مرد و زن، پیر و جوان( )X2(، عدم وجود رفتار 
 ،)X4( )(، نظارت غیرمستقیم )از طریق دوربین و زمینه ایجاد حضور مردم به عنوان چشمان ناظرX3( نابهنجار و احساس امنیت

.)X6(  و وضعیت فضای باز )X5( عدم وجود افراد مزاحم، معتاد و بزهکار
6

خدمات  و امکانات 
شهری

 ،)X9( کمیت و کیفیت سرویس های بهداشتی   ،)X8( تابلوها و عالئم  کمیت و کیفیت   ،)X7( زباله  کمیت و کیفیت سطل های 
.)11 X( )کاربری ها )تجاری، اداری، خدماتی، مسکونی وضعیت دسترسی به خدمات اضطراری )اورژانس و پلیس( )X10( و تنوع 

5

کمیت و کیفیت فضای سبز )X14(.محیط زیست کیزه و تمیز )X13( و  3عدم آلودگی صوتی )سر و صدا( )X 12(، محیط پا

معابر و حمل ونقل
هنگام  به  )موانع(  حرکتی  مشکالت  وجــود  عدم   ،)X15( بــرای معلوالن و سالخوردگان پیشنهادی  مسیر  بــودن  قابل استفاده 
پیاده روی در مسیر )X16(، مناسب بودن عرض مسیر )X17(، وضعیت حمل ونقل عمومی و حمل وسایل به محل )X18(، وضعیت 

.)X20(  و وضعیت پارکینگ و پارک وسیله نقلیه )X19( )معابر پیرامون پیاده راه پیشنهادی )خیابان و پیاده رو
6

عوامل اجتماعی_ 
فرهنگی

مناسب بودن برای گفتمان و برقراری ارتباط )X21(، برگزاری فعالیت های فرهنگی )مانند تئاترهای خیابانی، نمایشگاه، ...( در  
کم و شلوغی جمعیت مسیر پیشنهادی )X24(، مشارکت  مسیر پیشنهادی )X22(، سرزنده بودن مسیر در طول شبانه روز )X23(، ترا
 .)X26( )کهنساالن به پیاده روی در  مسیر پیشنهادی )وجود فرهنگ پیاده روی شهروندان در امورات شهر )X25( و تمایل بانوان و 

6

کارکردهای اقتصادی
تأثیر   ،)X28( مسیر  تجاری  مختلف  فعالیت های  هماهنگی   ،)X27( افراد  جذب  در  پیشنهادی  مسیر  تجاری  فعالیت های  نقش 
همجواری فعالیت های تجاری در میزان استفاده از مسیر )X29(، خرده فروشی های فعال و متنوع )X30( و خرید آسان و تماشای 

.)X31( بهتر مغازه ها به دور از ترافیک
5

توریستی_ تفریحی
 ،)X33( توزیع مناسب مکان های توریستی و خدماتی در مسیر ،)X32( گذران اوقات فراعت مناسب بودن مسیر پیشنهادی برای 

.)X35(کز تفریحی و اقامتی رضایت مسافران )X34( و تمایل به دسترسی پیاده به مرا
4

2داشتن شیب مناسب مسیر پیشنهادی برای ایجاد پیاده راه )X36( و تناسب آب و هوای  برای  ایجاد پیاده راه پیشنهادی )X37(.عوامل جغرافیایی

37مجموع

Source:)Abbaszadeh & Tamari, 2012(;)Akbarzadeh et al., 2016(;)Sedigh, 2015( 
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کاسبان هستند. در این تحقیق با توجه به تعداد  شهر سرعین و 
پیاده راه  کاسبان  کم  تعداد  و  سرعین  شهرداری  کارشناسان  کم 
گرفته  پیشنهادی )خیابان ولیعصر(، شیوه تمام شماری در پیش 
کاسب  کارشناس شهرداری سرعین و42  شد. بنابراین تمامی 30 
خیابان ولیعصر، به صورت هدفمند در این تحقیق مورد استفاده 
گرفتند. به منظور  گردآوری داده های پیمایش حاضر، از تکنیك  قرار 
توجه به متغیرهای  پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه با 
قالب  در  مورد بررسی تدوین شده و حاوی 37 سئوال سنجشی 
هشت معیار است )جدول شماره1(. درضمن سئوال های سنجشی 
کم تا خیلی زیاد( طراحی شده  گزینه ای )خیلی  با طیف لیکرت پنج 

و نحوه تکمیل پرسشنامه به صورت خود اجرا بوده است. 
به منظور اعتبار پرسشنامه عالوه بر نظرات اساتید، از نظرات صاحب 
نظران دیگری در زمینه موضوع مورد بررسی استفاده شد و نظرات 
اصالحی آنها مورد استفاده قرار گرفت و در راستای سنجش پایایی 
کرونباخ استفاده شد. خروجی آزمون آلفا  پرسشنامه از آزمون آلفای 
کثر معیارها از سطح قابل قبولی از آلفا برخوردارند  نشان می دهد، ا
)جدول شماره2(؛ یعنی پرسشنامه طراحی شده دارای پایایی قابل 

قبولی است. 
به منظور پاسخگویی به سئوال تحقیق، داده های جمع آوری شده 
وارد نرم افزار SPSS شد و از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. 
در این مدل میزان اثرگذاری معیارهای هشت گانه تحقیق )جدول 

شماره1( سنجش شده است.

3.2.مدل تحلیل مسیر
به  کــه  اســت  چندمتغیره ای  ــای  روش هــ جمله  از  مسیر  تحلیل 
اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر  بررسی 
کثر روش های چند متغیره دیگر  که در ا وابسته می پردازد. در حالی 
پایه ای  بر  مسیر  تحلیل  می گیرد.  قرار  مدنظر  مستقیم  اثــرات  تنها 
ارتباط  براساس فرض  و  رگرسیون چندگانه  از تحلیل  مجموعه ای 
بین متغیرهای مستقل و وابسته استوار است. برای بررسی رابطه 
در  می شود.  رسم  محقق  وسیله  به  آن  نمودار  ابتدا  متغیرها  بین 
وابسته  متغیر  با  مستقل  متغیرهای  بین  علی  روابــط  نمودار  این 
که در آن روابط و اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها مشخص 
باید  یا مدلی  نمودار  تنظیم می شود. در طراحی چنین  می گردد، 

گیرد و روابط  نظم علی و تقدم و تأخر متغیرهای مستقل مدنظر قرار 
گردد. در  بین متغیرها براساس استنباط و خالقیت محقق تدوین 
طراحی این مدل بایستی متغیرهای تأثیرگذار )مستقل( مقدم در 
سمت چپ و متغیرهای تأثیرگذار متأخر در سمت راست مدل قرار 
گیرند و درنهایت به متغیر وابسته یا تأثیرپذیر در منتهی الیه سمت 

.)Kalantari, 2010( راست نمودار ختم شوند

3.3. محدوده مورد مطالعه
در آخرین تقسیمات سیاسی ایران، شهر سرعین در استان اردبیل 
گرفته و جمعیت آن در سال 1390 برابر با چهار هزار و 440 نفر  قرار 
با  چهل  دهه  اواخر  از  سرعین  شهری  حیات  شروع  است.  بوده 
و  شده  آغاز  مسافرخانه ها  و  خیابان ها  احداث  و  شهردار  انتخاب 
در سال 1376 بخشداری سرعین افتتاح شده و در سال 1388 به 
گردیده است )engineers, 2007(. شهر سرعین  شهرستان تبدیل 
گردشگری است. وجود آب های  دارای پتانسیل های باالیی از نظر 
که زمینه را برای  گرم معدنی یکی از مهمترین این پتانسیل هاست 
ایجاد  باعث  خود  بعدی  اثرات  در  و  کرده  فراهم  گردشگر  جذب 
خدمات رفاهی و اقامتی همچون هتل ها شده است. اما در مقابل 
این پتانسیل، یک  سری تنگناهایی را هم دارد که یکی از این موارد، 
که درایام توریستی، این شهر را  مسئله معابر و ترافیک شهری است 
با مشکالت عدیده ای مواجه می کند. خیابان های مرکز شهر سرعین 
که فضای الزمه  دارای عرض کم و شیب نسبی باالیی هستند و این 
کم است. پیاده روهای این مسیرها هم به  برای پارک وسیله نقلیه 
این مسیرها هم بخش  کمی دارند و مغازه داران  نوبه خود عرض 

کم را اشغال می کنند )تصویر شماره2(.  زیادی از این فضای 

4.یافته های تحقیق
کردن عوامل مؤثر  که مشخص   در تحقیق حاضر بنا بر هدف اصلی 
بر ایجاد پیاده راه در سرعین باشد، از مدل تحلیل مسیر استفاده 
که  می شود. تحلیل مسیر از جمله روش های چندمتغیره ای است 
به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر 
که مدل تحلیل مسیر بر پایه تحلیل  وابسته می پردازد. از آنجایی 
رگرسیون استوار است و تحلیل رگرسیون جزو آزمون های پارامتریک 
است، بنابراین الزم است تا نرمال بودن توزیع داده هــای تحقیق 

کرونباخ معیارهای ایجاد پیاده  راه جدول شماره2: آزمون آلفای 

تعداد متغیرهاضریب آلفامعیارهاردیف
0/8816امنیت1

0/7975خدمات و امکانات شهری2

0/8723محیط زیست3

0/8566معابر و حمل ونقل 4

0/8236عوامل اجتماعی_ فرهنگی5

0/7695کارکردهای اقتصادی6

0/8584توریستی_تفریحی7

0/8742عوامل جغرافیایی8

0/81437مجموع
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گیرد. در همین خصوص برای بررسی نرمال بودن  مورد بررسی قرار 
می شود.  استفاده  کلموگروف_اسمیرنوف  آزمــون  از  داده هــا  توزیع 
چنانچه مقدار sig به دست آمده از آزمون بزرگتر از پنج درصد باشد، 
می توان گفت که توزیع داده ها نرمال بوده و شرایط برای استفاده از 
مدل تحلیل مسیر فراهم است. نتایج آزمون کلموگروف_اسمیرنوف 

در جدول شماره 3 ارائه شده است.

جدول شماره3: آزمون نرمال بودن توزیع داده های ایجاد پیاده راه

sigمقدار آمارهتوزیع داده های

1/1400/148ایجاد پیاده راه

که زمینه برای  کلموگروف_اسمیرنوف نشان می دهد  نتایج آزمون 
به  مربوط  ــای  داده هـ یعنی  اســت،  فراهم  پارامتریک  آزمــون هــای 
بنابراین  هستند.  نرمالی  توزیع  دارای  پیاده راه  ایجاد  معیارهای 

می توان از مدل تحلیل مسیر استفاده نمود.

نرمال بودن توزیع داده هــا، نوبت به ترسیم نمودار  بررسی  از  بعد 
بین  علی  روابــط  نمودار  خصوص  همین  در  می رسد.  اولیه  مــدل 
متغیرهای مستقل با متغیر وابسته که در آن روابط و اثرات مستقیم 
که در واقع  و غیرمستقیم متغیرها مشخص می شود، تنظیم شده 
تعداد  به  توجه  با  شــمــاره3(.  )تصویر  اســت  تحقیق  نظری  مــدل 
معیارهای تحقیق، آزمون رگرسیون چندگانه در چند مرحله اجرا 
اثــرات مستقیم معیارها مربوط  به  که مرحله نخست آن  می شود 
و  )معابر  هشت گانه  معیارهای  اثــرات  تحقیق  این  در  که  می شود 
زیست،  محیط  شهری،  امکانات  و  خدمات  امنیت،  حمل و نقل، 
توریستی  تفریحی_  اقتصادی،  کارکردهای  اجتماعی_فرهنگی، 
پیش بینی  یا  مستقل  متغیرهای  عنوان  به  جغرافیایی(  عوامل  و 
گردیده   ایجاد پیاده راه به عنوان متغیر وابسته محاسبه  بر  کننده 
شده  گرفته  نظر  در  غیرمستقیم  اثـــرات  بعدی  مرحله های  در  و 
رگرسیون  آزمــون  انجام  از  قبل  اولیه،  روابــط  )نــمــودار مسیر  اســت 
ترسیم می شود و احتمااًل برخی مسیرهای اثرگذاری به خاطر عدم 

معنی داری در نمودار نهایی ارائه نخواهند شد(. 

تصویر شماره1: نقشه شهر سرعین و محدوده پیاده راه 

تصویر شماره2: تصویر خیابان ولیعصر )عج( شهر سرعین
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4.1. اثرات مستقیم معیارها بر ایجاد پیاده راه
در این راستا تحلیل رگرسیون برای اثرات مستقیم نشان می دهد 
که 64درصد واریانس ایجاد پیاده راه را معیارهای هشت گانه تحقیق 
کلیه  شناسایی  مواقع  کثر  ا در  که  اســت  گفتنی  می کنند.  تبیین 
عوامل تأثیرگذار بر متغیر وابسته از طریق محقق امکان پذیر نیست. 
بنابراین متغیرهای تحلیل مسیر همواره می توانند تنها بخشی از 
کنند. به همین دلیل در تحلیل  تبیین  را  واریانس متغیر وابسته 
که به عنوان اثر یا عوامل ناشناخته باقی می ماند، به  مسیر آنچه 
وسیله حرف e که به کمیت خطا معروف است، نشان داده می شود. 
که متغیرهای مستقل  مقدار e بیانگر میزان واریانس متغیری است 
که در  قبلی مدل قادر به تبیین آن نبوده اند. از این رو می توان گفت 
مدل علی به دست آمده 36درصد از واریانس متغیر وابسته تبیین 

نشده مربوط به سایر متغیرهای مربوطه است )جدول شماره4(. 
برای بررسی اثرات معیارهای تحقیق بر ایجاد پیاده راه با استفاده از 
رگرسیون چندگانه ابتدا به منظور بررسی معنی دار بودن رگرسیون، 
از تحلیل واریانس رگرسیون )ANOVA( به منظور قطعیت وجود 
رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهاى مستقل استفاده شد و 

که رابطه خطی بین متغیرهای مستقل از یک  نتایج آن نشان داد 
که در این خصوص  سو و متغیر وابسته از سوی دیگر وجود دارد؛ چرا
مقدار sig آزمون واریانس برابر با 0/000 است. به عبارتی دیگر، بین 
در  معنی داری  خطی  رابطه  وابسته،  متغیر  و  مستقل  متغیرهای 

سطح 95درصد وجود دارد )جدول شماره5(. 
در مورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی معادله 
مقدار  بــودن  بــزرگ  کــرد.  استفاده   Beta مقادیر  از  باید  رگرسیون 
Beta نشان دهنده اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر 
که  کرد  وابسته است. بنابراین از جدول شماره6 می توان استنباط 
معیارهای خدمات و امکانات  شهری، معابر و حمل و نقل، امنیت، 
اجتماعی_فرهنگی و کارکردهای اقتصادی به ترتیب بیشترین سهم 
درصد  یک  که  گونه ای  به  دارنــد،  وابسته  متغیر  پیشگویی  در  را 
تغییر در انحراف معیار خدمات و امکانات شهری باعث می شود تا 
انحراف معیار متغیر وابسته )ایجاد پیاده راه( به اندازه 39/2درصد 
که یک درصد تغییر در انحراف معیار توریستی_ کند. در حالی  تغییر 
تفریحی باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته تنها به اندازه 

هشت درصد تغییر نماید )جدول شماره6(. 

تصویر شماره3: مدل نظری تحقیق، مسیر اثرگذاری مستقیم  و غیرمستقیم معیارهای تحقیق بر ایجاد پیاده راه

جدول شماره4: خالصه ای از نمای کلی مدل تحلیل رگرسیون

سطح خطای معیار تعیینضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگیرگرسیون

0/8000/6400/5940/85114مدل اینتر

جدول شماره5: تحلیل واریانس رگرسیون به منظور قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهاى مستقل

sigآماره fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

81/013810/127بین گروهی

13/9780/000 گروهی 45/64063درون 
0/724

126/65371کل
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که از بین هشت معیاری  نتایج جدول شماره 6 بیانگر این امر است 
که برای تبیین اثرات مستقیم وارد معادله رگرسیونی این تحقیق 
حمل و نقل،  و  معابر  خدمات شهری،  و  امکانات  معیار  پنج  شده، 
آماری  نظر  از  اقتصادی،  کارکردهای  و  اجتماعی_فرهنگی  امنیت، 
معیارهای  مقابل،  در  دارنـــد.  وابسته  متغیر  بر  معنی داری  تأثیر 
که  هرچند  تفریحی_توریستی  و  جغرافیایی  عوامل  محیط زیست، 
تأثیر مستقیمی بر ایجاد پیاده راه در سرعین دارند اما از لحاظ آماری 
تأثیر معنی دار ندارند، بنابراین در مدل تجربی تحقیق قرار نمی گیرند 
که به خاطر وجود شرط ادامه  )به غیر از معیار عوامل جغرافیایی 
مسیر _تأثیر معیار عوامل جغرافیایی بر امکانات و خدمات شهری، 
تأثیر بر امنیت و تأثیر بر معابر و حمل و نقل_ در مدل تجربی تحقیق 
شدن  مشخص  از  بعد  تحقیق  تجربی  مــدل  ــت(.  اس مانده  باقی 
تحقیق  معیارهای  مستقیم  اثــرات  )معنی داری(  آمــاری  وضعیت 
کـــردن مسیر  بــر مشخص  عـــالوه  ایــن مـــدل،  ترسیم مــی شــود. در 
اثرات غیرمستقیم هم  اثرات مستقیم معیارهای معنی دار، مسیر 
اثرات غیرمستقیم هم  تا در مرحله بعد معنی داری  رسم می شود 

سنجیده شود )تصویر شماره4(. 

4.2.اثرات غیرمستقیم معیارها بر ایجاد پیاده راه
در تحلیل مسیر از مرحله دوم به بعد، اثرات غیرمستقیم سنجیده 
که در مرحله قبل تأثیر  می شود. در این مرحله اثرات پنج معیاری 
معنی داری بر ایجاد پیاده راه داشتند، مورد بررسی قرار می گیرند. از 
همین رو، سنجش اثرات معیار خدمات و امکانات شهری مرحله 
معیار  خود  که  است  تحقیق  این  چندگانه  رگرسیون  تحلیل  دوم 
معیارهای  و  وابسته  متغیر  عنوان  به  شهری  امکانات  و  خدمات 
اجتماعی_فرهنگی، عوامل جغرافیایی، معابر و حمل و نقل و امنیت 
گرفته شد. خروجی تحلیل  هم به عنوان متغیرهای مستقل در نظر 
که  داد  نشان  شهری  امکانات  و  خدمات  معیار  ــرای  ب رگرسیون 
46/3 درصد واریانس معیار خدمات و امکانات شهری را معیارهای 
اجتماعی_فرهنگی، عوامل جغرافیایی، معابر و حمل و نقل و امنیت 
تبیین می کنند. از بین معیارهای یاد شده اثرگذاری دو معیار امنیت 
و معابر و حمل ونقل معنی دار نبوده و اما اثرگذاری دو معیار دیگر 
یعنی، معیارهای اجتماعی_فرهنگی و عوامل جغرافیایی با توجه 
و 0/000(   0/030 با  برابر   sig ترتیب،  )به  از 0/05  کمتر   sig به مقدار 
که مقدار بتا برای معیار اجتماعی_فرهنگی 0/201 و  معنی دار است 

جدول شماره6: معیارهای وارد شده به معادله رگرسیون برای تبیین ایجاد پیاده راه )اثرات مستقیم(

sigآماره Tارزش Beta ضریب B معیار

Constant )4/6270/000--8/194-)ثابت

0/3590/2733/2210/002امنیت

0/6060/3923/5710/001خدمات و امکانات شهری

0/3470/1691/6360/107محیط زیست

0/7650/3623/7740/000معابر و حمل ونقل

0/5310/2532/6850/009اجتماعی_ فرهنگی 

0/5470/2142/1330/037کارکردهای اقتصادی

0/2460/0800/9150/364تفریحی_ توریستی

0/3740/1501/2620/212عوامل جغرافیایی 

تصویر شماره4: مدل اولیه تجربی تحقیق، مسیر اثرگذاری معیارهای تحقیق بر ایجاد پیاده راه
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برای معیار عوامل جغرافیایی برابر با 0/633 محاسبه شده است.
تحلیل  ســوم  مرحله  حمل و نقل،  و  معابر  معیار  اثـــرات  سنجش 
به  و حمل و نقل  معابر  که خود معیار  تحقیق است  این  رگرسیون 
شهری،  امکانات  و  خدمات  معیارهای  و  وابسته  متغیر  عنوان 
عنوان  به  هم  اقتصادی  کارکردهای  و  امنیت  جغرافیایی،  عوامل 
متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. در این راستا تحلیل رگرسیون 
که 11/4درصــد واریانس  برای معیار معابر و حمل و نقل نشان داد 
معیار معابر و حمل و نقل را معیارهای خدمات و امکانات شهری، 
کارکردهای اقتصادی تبیین می کنند.  عوامل جغرافیایی، امنیت و 
از این بین، تنها معیار امنیت اثرگذاری معنی داری بر معیار معابر و 
با 0/246 محاسبه شده  برابر  آن  بتای  که مقدار  حمل و نقل دارد 
است. اما اثرگذاری سه معیار دیگر بر روی معیار معابر و حمل و نقل 

معنی دار نیست.
 سنجش اثرات معیار کارکردهای اقتصادی نیز مرحله چهارم تحلیل 
اقتصادی  کارکردهای  معیار  خود  که  است  تحقیق  این  رگرسیون 
به عنوان متغیر وابسته و معیارهای خدمات و امکانات شهری و 
گرفته شد. در این  امنیت هم به عنوان متغیرهای مستقل در نظر 
نشان  اقتصادی  کارکردهای  معیار  بــرای  رگرسیون  تحلیل  راستا 
کارکردهای اقتصادی را معیارهای  که 11درصد واریانس معیار  داد 
خدمات و امکانات شهری و امنیت تبیین می کنند، اما از نظر آماری 
که  تنها اثرگذاری معیار امنیت، معنی دار است )sig=0/011( و این 

مقدار بتای آن 0/301 به دست آمده است.
سنجش  به  مربوط  تحقیق  ایــن  رگرسیون  تحلیل  پنجم  مرحله 
وابسته  متغیر  عنوان  به  که  است  اجتماعی_فرهنگی  معیار  اثــرات 
عنوان  به  هم  امنیت  و  شهری  امکانات  و  خدمات  معیارهای  و 
متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. در این راستا تحلیل رگرسیون 
برای معیار اجتماعی_ فرهنگی نشان داد که تنها سه درصد واریانس 
معیار فرهنگی را معیارهای خدمات شهری و امنیت تبیین می کنند 

که اثرگذاری آنها از لحاظ آماری معنی دار نیست. و این 
ــرات مــعــیــار امــنــیــت مــرحــلــه شــشــم تحلیل  ــ اث درنــهــایــت سنجش 
که خود معیار امنیت به عنوان متغیر  رگرسیون این تحقیق است 

وابسته و معیارهای خدمات و امکانات شهری، معابر و حمل و نقل، 
کارکردهای اقتصادی هم  اجتماعی_فرهنگی، عوامل جغرافیایی و 
به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. در این راستا تحلیل 
رگرسیون برای معیار امنیت نشان داد که 18/1درصد واریانس معیار 
امنیت را معیارهای خدمات و امکانات شهری، معابر و حمل و نقل، 
کارکردهای اقتصادی تبیین می کنند. از این  اجتماعی_فرهنگی و 
کارکردهای اقتصادی و معابر و حمل و نقل  بین، اثرگذاری دو معیار 
که مقدار بتای آنها برابر است با 0/402  گونه ای  معنی دار است، به 
و 0/262، اما اثرگذاری معیارهای اجتماعی_فرهنگی و خدمات و 

امکانات شهری بر روی معیار امنیت معنی دار نیست. 
که از بین سه معیار محیط زیست، تفریحی_  گفتنی است  همچنین 
که در مرحله نخست اثرات مستقیم  توریستی و عوامل جغرافیایی 
عوامل  معیار  غیرمستقیم  اثــرگــذاری  تنها  نداشتند،  معنی داری 
جغرافیایی بر یکی از پنج معیار تحقیق معنی دار بود )پنج معیاری 
که در مرحله نخست رگرسیون، دارای اثرات مستقیم معنی داری 
ارائـــه شــده است  ــرای همین در مــدل تجربی تحقیق  ب و  بــودنــد( 
)تصویر شماره4(. از آنجایی که معیار محیط زیست و معیار تفریحی_
معنی داری  مستقیم  اثــرگــذاری  که  معیارهایی  روی  بر  توریستی 
غیرمستقیم  اثرات  همین سنجش  برای  نبودند،  تأثیرگذار  دارنــد، 

آنها عماًل مقدور نبود.

 4.3. اثرات مستقیم و غیرمستقیم معیارها در ایجاد پیاده راه
ایجاد  به  تمایل  بر  معیارها  از  کــدام  هر  آلفای  میزان  ترتیب  بدین 
گرفت. در تصویر شماره5 مدل روابط  پیاده راه مورد سنجش قرار 
بین معیارها با ایجاد پیاده راه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با 

میزان آلفای به دست آمده از رگرسیون نشان داده شده است. 
با توجه محاسبات انجام شده به وسیله محققان، برای سنجش 
مسیر  یــک  پـــیـــاده راه،  ایــجــاد  بــر  جغرافیایی  عــوامــل  معیار  ــرات  اثـ
و  امکانات  به  جغرافیایی  )عــوامــل  اســت  شــده  طی  غیرمستقیم 
راه(  پیاده  ایجاد  به  امکانات و خدمات شهری  و  خدمات شهری 
اثرات غیرمستقیم آن 0/248  برای  بتا  نهایی  نهایت مقدار  که در 

تصویر شماره5: مدل نهایی تحقیق، اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم معیارهای ایجاد پیاده راه در سرعین

اه 
ده ر

پیا
اد 

یج
در ا

ؤثر 
ل م

وام
ی ع

سای
شنا

سیر
ل م

حلی
ل ت

مد
 از 

ده
تفا

اس
با 



40
1397 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست ونهم شماره 

معیار  غیرمستقیم  اثـــرات  محاسبه  بــرای  اســت.  آمــده  دســت  بــه 
بتای  نهایی  مقدار  و  غیرمستقیم  مسیر  یک  اجتماعی_فرهنگی، 
آن 0/079 ، برای محاسبه اثرات غیرمستقیم معیار امنیت بر ایجاد 
 ، آن 0/162  بتای  نهایی  مقدار  و  غیرمستقیم  مسیر  دو  پیاده راه، 
برای محاسبه اثرات غیرمستقیم معیار معابر و حمل و نقل بر ایجاد 
پیاده راه، دو مسیر غیرمستقیم و مقدار نهایی بتای آن 0/091 و برای 
ایجاد  بر  اقتصادی  کارکردهای  معیار  غیرمستقیم  اثــرات  محاسبه 
نهایت  در  و  شــده  طی  غیرمستقیم  مسیر  دو  تعداد  هم  پــیــاده راه 
مقدار نهایی بتا برای اثرات غیرمستقیم آن 0/146 به دست آمده 

است )جدول شماره7(.
همچنین برای تعیین ضرایب مسیر مدل، بین هر یک از متغیرهای 
به  )تمایل  وابسته  متغیر  و  پیاده راه(  احداث  )معیارهای  مستقل 
رگرسیون چندگانه، ضریب مسیر  نتایج  بر مبنای  پیاده راه(  ایجاد 
 )Beta )ارزش  غیرمستقیم  و  مستقیم  تأثیرات  مجموع  بیانگر  که 
به  اســت،  پــیــاده راه  ایجاد  به  تمایل  متغیر  بر  مستقل  معیارهای 

دست آمده است )جدول شماره8(.
که در جدول شماره 8 مشاهده می شود، تأثیرگذارترین  همانگونه 
و  معابر  معیار  بــه  مــربــوط  سرعین،  در  پـــیـــاده راه  ایــجــاد  بــر  معیار 
مستقیم  صــورت  به  حمل و نقل  و  معابر  معیار  اســت،  حمل و نقل 
کل  در  و  0/091درصـــــد  غیرمستقیم  صـــورت  بــه  و  0/362درصـــــد 
0/453 درصد در ایجاد پیاده راه سرعین تأثیرگذارند. در رتبه های 

کارکردهای  بعدی معیارهای امنیت، خدمات و امکانات شهری، 
اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی و جغرافیایی قرار گرفته اند. 

درنهایت الزم است تا معیارهای ایجاد پیاده راه اولویت بندی شوند. 
که ارتقای معیارها براساس اولویت ها در نظر  کار برای این است  این 
که معیار  این تحقیق مشخص شد  در  به طور مثال  گرفته شــود. 
معابر و حمل و نقل بیشترین تأثیر را در ایجاد پیاده راه سرعین دارند، 
که برای ایجاد پیاده راه در سرعین، اولویت  ارتقا  اما مشخص نیست 
کدام معیار است. به عبارتی دیگر باید وضعیت معیارها معلوم  با 
که در وضعیت نامناسبی قرار دارند، در  شود و سپس معیارهایی 
کار از وزن به دست آمده هر معیار و  اولویت ارتقا قرار گیرند. برای این  
میانگین نارضایتی هر معیار استفاده می شود )ضرب وزن به دست 

آمده هر معیار بر میزان نارضایتی هر معیار(.
نتایج جدول شماره 9 در خصوص نارضایتی از معیارها، بیانگر این 
معیارهای  به  مربوط  نارضایتی  بیشترین  ترتیب،  به  که  است  امر 
اقتصادی،  کارکردهای  جغرافیایی،  عوامل  حمل و نقل،  و  معابر 
امنیت، خدمات و امکانات شهری و اجتماعی_فرهنگی است، اما 
با ضرب وزن هر معیار بر میانگین نارضایتی از همان معیار، معلوم 
که اولویت ارتقا به ترتیب برای معیارهای معابر و حمل و نقل،  شد 
ــردهــای اقــتــصــادی، خــدمــات و امــکــانــات شهری،  ــارک ک امــنــیــت، 

اجتماعی_فرهنگی و عوامل جغرافیایی است. 

جدول شماره7: محاسبه اثرات غیرمستقیم معیارها در ایجاد پیاده راه - مأخذ: یافته های مستخرج از پرسشنامه، 1394

میزان اثر )ضریب بتا(مسیر اثرگذاری

- عوامل جغرافیایی← خدمات و امکانات شهری← ایجاد پیاده راه.
مجموع اثرات غیرمستقیم معیار عوامل جغرافیایی.

0/633 * 0/392 =0/248 
0/248

- اجتماعی- فرهنگی← خدمات و امکانات شهری← ایجاد پیاده راه.
مجموع اثرات غیرمستقیم معیار اجتماعی- فرهنگی.

0/201 * 0/392 = 0/079 
0/079

کارکردهای اقتصادی← ایجاد پیاده راه. - امنیت← 
- امنیت← معابر و حمل و نقل← ایجاد پیاده راه.

مجموع اثرات غیرمستقیم معیار امنیت.

0/301 * 0/241 = 0/073 
0/246 * 0/362 = 0/089
0/073 + 0/089 = 0/162 

- معابر و حمل و نقل← امنیت← ایجاد پیاده راه.
کارکردهای اقتصادی← ایجاد پیاده راه. - معابر و حمل و نقل← امنیت← 

مجموع اثرات غیرمستقیم معیار معابر و حمل و نقل.

0/262 * 0/273 = 0/072
0/262 * 0/301 * 0/241 =0/019 
0/072 + 0/019 = 0/091

کارکردهای اقتصادی← امنیت← ایجاد پیاده راه.  -
کارکردهای اقتصادی← امنیت← معابر و حمل و نقل← ایجاد پیاده راه.  -

کارکردهای اقتصادی. مجموع اثرات غیرمستقیم معیار 

0/402 * 0/273 = 0/110
0/402 * 0/246 * 0/362 =0/036 
0/110 + 0/036 = 0/146

جدول شماره8: اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مؤثر بر ایجاد پیاده راه

معیارهاردیف
میزان کل تأثیرنوع تأثیر بر متغیر وابسته

)Beta ارزش( غیر مستقیممستقیم

0/2480/248-عوامل جغرافیایی1

0/392-0/392خدمات و امکانات شهری2

0/2140/1460/360کارکردهای اقتصادی3

0/3620/0910/453معابر و حمل و نقل 4

0/2530/0790/332اجتماعی_ فرهنگی5

0/2730/1620/435امنیت6
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5.نتیجه گیری
گذران  ایجاد پیاده راه برای شهرها به ویژه شهرهای توریستی برای 
اوقات فراغت از اهمیت باالیی برخوردار است. پیاده راه و احداث 
تعامالت  و  پایدار  توسعه  در  که  است  نوشهرگرایی  رویه های  از  آن 
که  نظر داشــت  در  باید  قــرار می گیرد.  اجتماعی مدنظر  و  فرهنگی 
و  باشد  فراهم  زمینه های آن  که  پیاده راه الزم است  برای احداث 
گیرد تا در صورت اجرای آن، پروژه   عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار 
مربوطه با مشکل عدم تحقق اهداف مواجه نشود. بنابراین باید 

نخست، عوامل مؤثر بر ایجاد پیاده راه شناسایی شود.
کردن عوامل مؤثر بر ایجاد پیاده راه در شهر سرعین  برای مشخص 
گردشگری ملی است، از مدل تحلیل مسیر  که یکی از قطب های 
تحقیق،  معیارهای  تعداد  به  توجه  با  و  همین رو  از  شد.  استفاده 
که در مرحله  اجرا شد  رگرسیون چندگانه در شش مرحله  آزمــون 
اثــرات  یعنی  شــد.  گرفته  ــرار  قـ مدنظر  مستقیم  اثـــرات  نخست، 
معیارهای تحقیق )معابر و حمل و نقل، امنیت، خدمات و امکانات 
کارکردهای اقتصادی،  شهری، محیط زیست، اجتماعی_ فرهنگی، 
متغیرهای  عــنــوان  بــه  جغرافیایی(  عــوامــل  و  تفریحی_توریستی 
کننده بر ایجاد پیاده راه و خود ایجاد پیاده راه  مستقل یا پیش بینی 
به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. در مرحله های بعدی اثرات 
گرفته شد. در مرحله اثرات مستقیم معلوم شد  غیرمستقیم در نظر 
که معیارهای تحقیق 64درصد از ایجاد پیاده راه را تبیین می کنند و 
که اثرگذاری پنج معیار از هشت معیار تحقیق معنی دار است.  این 
در این خصوص بیشترین تأثیر مستقیم به معیارهای خدمات و 
اجتماعی_فرهنگی  امنیت،  حمل و نقل،  و  معابر  شهری،  امکانات 
ــارکــردهــای اقــتــصــادی بـــوده اســـت. حــال در خــصــوص اثــرات  ک و 
گرفت، معلوم شد  که در پنج مرحله دیگر انجام  غیرمستقیم هم 
که معیار عوامل جغرافیایی با یک مسیر غیرمستقیم و معیار امنیت 
بر ایجاد  را  تأثیرات غیرمستقیم  با دو مسیر غیرمستقیم بیشترین 
پیاده راه داشتند. در این تحلیل شاهد پنج مسیر مستقیم و هشت 
مهمترین  که  ایــن  درنهایت  بودیم.  معنی دار  غیرمستقیم  مسیر 
معیار تأثیرگذار بر ایجاد پیاده راه در سرعین، مربوط به معیار معابر 
و  حمل و نقل است. در رتبه های بعدی معیارهای امنیت، خدمات 
و  اجتماعی_فرهنگی  اقتصادی،  کارکردهای  شهری،  امکانات  و 
تحقیق  این  نتایج  رو،  همین   از  گرفته اند.  قرار  جغرافیایی  عوامل 
اردکانی  و  صادقی   ،2012 تمری  و  عــبــاس زاده  تحقیقات  نتایج  با 
2013 و صدیق 2015 در خصوص اهمیت باالی معیارهای معابر و 

حمل و نقل و امنیت بر ایجاد پیاده راه همخوانی دارد.

نارضایتی  بیشترین  که  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  همچنین 
جغرافیایی،  عــوامــل  حمل و نقل،  و  معابر  معیارهای  بــه  مــربــوط 
کــارکــردهــای اقــتــصــادی، امــنــیــت، خــدمــات و امــکــانــات شــهــری و 
برای  ترتیب  به  ارتقا  اولویت  درنهایت  و  است  اجتماعی_فرهنگی 
اقتصادی،  کارکردهای  امنیت،  حمل و نقل،  و  معابر  معیارهای 
خدمات و امکانات شهری، اجتماعی_ فرهنگی و عوامل جغرافیایی 

است. 
بدین معنی که هر چقدر دسترسی به خدمات و امکانات مناسب تر، 
برای  زمینه  باشد،  کمتر  شیب  و  باالتر  امنیت  کیفیت تر،  با  معابر 
موضوع  این  با  رابطه  در  که  این  و  می شود  فراهم  پیاده راه  ایجاد 
که هر چقدر معیارهای مؤثر یاد شده، بهبود  می توان بیان داشت 
کنند، تعداد استفاده کنندگان از پیاده راه بیشتر خواهد بود.  پیدا 
که تأثیر بیشتری  همچنین عالوه بر معیارهای تأثیرگذار بیان شده 
کیفیت  بر ایجاد پیاده راه دارند، ارتقای سایر معیارها نیز می تواند بر 
کیفیت آنها غافل  محیط پیاده راه تأثیرگذار باشد و نباید از بهبود 

ماند.
عوامل  حمل و نقل،  و  معابر  معیارهای  بهبود  دیــگــر،  عبارتی  بــه 
امکانات  و  خدمات  امنیت،  اقتصادی،  کارکردهای  جغرافیایی، 
کاهش نارضایتی ها می شود و  شهری و اجتماعی_فرهنگی موجب 
کیفیت آن هموارتر می کند.  زمینه را برای ایجاد پیاده راه و افزایش 
معیارها  بهبود  اولــویــت  و  آمــده  دســت  به  نتایج  به  توجه  با  حــال 
در  پــیــاده راه  ایجاد  راســتــای  در  پیشنهادهایی  بیان  به  مــی تــوان 
که می شود برای  سرعین اقدام نمود. در این رابطه اقدامات مهمی 

ایجاد پیاده راه در شهر سرعین انجام داد به ترتیب عبارتند از:
و 	  سرعین  شهر  ورودی  در  پارکینگ  گرفتن  نظر  در 

به  توجه  با  شهر،  داخــل  در  بــزرگ  ماشین های  تــردد  از  جلوگیری 
کز  کثر خدمات و مرا که شهر سرعین شهری توریستی است و ا این 
کار  توریستی در مرکز شهر و مسیر پیاده راه مربوطه قرار دارند. این 
باعث می شود از ترافیک و مشکل حمل ونقلی مرکز شهر کاسته شود 

گردد. کیفیت پیاده راه  و باعث بهبود 
ارتقای ایمنی عابران پیاده در مسیرهای پیاده محور 	 

)ارتقای نورپردازی مسیرها در راستای برقراری امنیت و دلپذیری 
و سرزندگی  بودن شهر سرعین  توریستی  به  توجه  با  و سرزندگی(؛ 

شبانه این شهر، بهتر است وضعیت روشنایی شهر تقویت شود.
توسعه مبلمان شهری در مسیرهای شلوغ مثل خیابان 	 

افزایش  راستای  در  نیمکت  تعبیه  پــیــاده راه.  ایجاد  بــرای  ولیعصر 
راستای  در  رانندگی  و  راهنمایی  عالئم  نصب  پــیــاده راه،  کیفیت 

جدول شماره9: میانگین نارضایتی از معیارها و اولویت بندی معیارها برای ارتقا

وزن/ تأثیر معیارهامعیارهاردیف
میانگین

نارضایتی
نتیجه ضرب وزن

بر نارضایتی
اولویت ارتقا

0/2482/100/526عوامل جغرافیایی1
0/3921/860/734خدمات و امکانات شهری2
0/3602/050/743کارکردهای اقتصادی3
0/4532/491/131معابر و حمل و نقل4
0/3321/580/535اجتماعی_ فرهنگی5
0/4351/870/812امنیت6
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کاهش ترافیک و روان ســـازی تــردد و ایجاد آرامــش روانــی و درنظر 
گرفتن سرویس های بهداشتی در راستای افزایش خدمات دهی. با 
گردشگران(  که شهر توریستی سرعین )باوجود سیل  توجه به این 
کمبود مواجه است، باید توسعه مبلمان  از نظر مبلمان شهری با 

شهری در اولویت  باشد.
افزایش تنوع خدماتی در اطراف خیابان ولیعصر )مرکز 	 

شهر سرعین( در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات. با توجه به این 
کثر  ا و  با ضعف همراه است  کاربری  تنوع  که در مرکز شهر سرعین 
که در  خدمات توریستی_رفاهی و تجاری عرضه شده، بهتر است 
گرفته  برنامه های آتی، خدمات اداری و اورژانسی و ... هم در نظر 

شود. 
همچنین بهتر است در راستای بهبود معیار اجتماعی_	 

و  بومی  محصوالت  عرضه  غرفه های  پــیــاده راه ،  ایــجــاد  فرهنگی 
کز تعامل فرهنگی در مسیر ایجاد پیاده راه در  سوغاتی ها و حتی مرا
گردشگرانی  که در شهر سرعین شاهد حضور  گرفته شود. چرا  نظر 
از  که  هستیم  خارجی  گردشگران  حتی  و  کشور  مختلف  نقاط  از 
بسیار مفید  برای شهر سرعین  فرهنگی می تواند  و  اقتصادی  نظر 
باشد. همچنان که می تواند باعث ایجاد سرزندگی و افزایش کیفیت 

محیط گردد.
ایجاد 	  در  کــه  سرعین  شهر  دیگر  اولــویــت هــای  از  یکی 

گیرد، دادن شیب مناسب به پیاده راه و  پیاده راه باید مدنظر قرار 
که  استفاده از مصالح بومی سازگار با اقلیم شهر سرعین است. چرا
شهر سرعین در زمین نسبتًا ناهموار واقع شده و مانند شهر اردبیل 
تعداد  و  اســت  مناسب  هــوای  دارای  ســال  از  مــاه  پنج  چهار  تنها 

روزهای برفی و یخبندان آن بیشتر از 100 روز در سال است.

References:
•	 Abbaszadeh, S., & Tamari, S. (2012). investigating 

and analyzing the effective factors on the 
improvement of the spatial qualities of pedestrian 
roads in order to increase the level of social 
interactions, case study: Tarbiyat and Valiasr of 
Tabriz. Urban Research, 4, 1-10. [in Persian]

•	 Akbarzadeh, A., Ahmadi, H., & Azadeh, R. (2016). 
Evaluating the Utility of Urban Pathways Based 
on Qualitative Components, Case Study: Alamol-
Hoda Road in the City of Rasht. Urban Planning 
Research, 7(25), 125-140. [in Persian]

•	 Asadollahi, S. (2004). Necessity of considering 
pedestrian movement in downtowns. 
Municipalities monthly(66), 68-71. [in Persian] 

•	 Ashuri, A. (2010). Analysis of the role of 
pedestrians in urban life. Landscape Jounal(8), 44-
48. [in Persian]

•	 Cohen, N. (2011). Green cities: An A -to-Z guide 
(Vol. 4). london: Publishers of Sage.

•	 Engineers of consulting Tarh & Kavosh (2007). 
Special master plan for Sareyn tourism. Ardabil: 
housing and urbanism organization of Ardabil. [in 
Persian]

•	 Ergen, B. (2013). Investigation of Streets and 
Pedestrian Malls as Public Spaces. Istanbul 
Istanbul Ticaret University.

•	 Gehl, j. (1987). Life between Buildings: Using 
public Space. London: Island press.

•	 Jacobs, G. (2005). Sidewalks and its Functions. 
Iranshahr Andisheh(3), 92-103. [in Persian]

•	 Kalantari, K. (2010). Data processing and analysis 
in socio-economic research, Fourth edition. In. 
Tehran: Publishing of Saba Culture. [in Persian]

•	 Kashanijo, k. (2006). Theoretical Basis and Urban 
Design Process. Tehran: Publishers of Shahidi. [in 
Persian]

•	 King, K. (2013). Neighborhood walk able urban 
form and C-reactive protein. Preventive medicine, 
57(6), 850-854. 

•	 Mateo-Babiano, I. (2003). Pedestrian Space 
Management as a Strategy in Achieving 
Sustainable Mobility. 

•	 Mousavi, S. (2013). Study of interaction among 
citizens in Fahadan community of Yazd. urban 
planning studies(2), 157-177. [in Persian]

•	 Newman, L., Waldron, L., Dale, A., & Carriere, K. 
(2008). Sustainable urban community development 
from the grassroots: Challenges and opportunities 
in a pedestrian street. Local Environment, 13(2), 
12-139. 

•	 Pakzad, J. (2007). Guide in designing urban 
spaces. Tehran: Publishers of Shahidi. [in Persian]

•	 Rafiyan, M., Sedigi, S., & Pormohamadi, M. 
(2011). Feasibility of improving the quality of 
urban through the Pedestrian of urban areas, Case 
Study: Eram Street of the central city of Qom. 
urban and regional studies(11), 40-56. [in Persian]

•	 Sadeghi, N., & Ardakani, S. (2013). Feasibility of 
making pedestrian as catalyzers to promote quality 
of life (case study: Bu Ali Hamedan). Urban 
Researchs(5), 13-22. [in Persian]

•	 Sapawi, R., & Said, I. (2012). Constructing Indices 
Representing Physical Attributes for Walking in 
Urban Neighborhood Area. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences(50), 179-191. 

•	 Sedigh, A. (2015). feasibility study of road 

اه 
ده ر

پیا
اد 

یج
در ا

ؤثر 
ل م

وام
ی ع

سای
شنا

سیر
ل م

حلی
ل ت

مد
 از 

ده
تفا

اس
با 



43
1397 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره بیست ونهم

construction with an emphasis on promoting social 
security (Case study: The range between Sheikh 
Safi’s Tomb to Ardebil Jomeh mosque). (master 
thesis), Islamic Azad university of Ardabil. [in 
Persian]

•	 Sistani, M. (2008). Civil Quality Indicators of 
Urban Walkways and Urban Utility Utilization. 
Paper presented at the 14th National Students 
Conference and 1th International Student 
Conference, Semnan. [in Persian]

•	 Stangl, P. (2011). The US Pedestrian Plan: Linking 
Practice and Research. Planning Practice & 
Research, 26(3), 289-305. 

•	 Tolley, R. (2003). Providing for pedestrians: 
principles and guidelines for improving pedestrian 
access to estimations and urban spaces. Melbourne: 
Department of Infrastructure.

اه 
ده ر

پیا
اد 

یج
در ا

ؤثر 
ل م

وام
ی ع

سای
شنا

سیر
ل م

حلی
ل ت

مد
 از 

ده
تفا

اس
با 



44
1397 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست ونهم شماره 

اه 
ده ر

پیا
اد 

یج
در ا

ؤثر 
ل م

وام
ی ع

سای
شنا

سیر
ل م

حلی
ل ت

مد
 از 

ده
تفا

اس
با 


