
321
تأثير قابليت پياده مداری محله ها بر رضايتمندی سکونتی، نمونه موردی: محله چيذر
شماره صفحه مقاله: 321-331

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
93

ن
ستا

زم
و
ئیز
پا
. 13

اره
شم

تاریخ دریافت: 90/12/7 
تاریخ پذیرش نهایی: 92/8/25

تأثير قابليت پياده مداري محله ها بر رضايتمندي سکونتي، 
نمونه موردی: محله چيذر*

راضيه رضازاده** ـ الله لطيفی اسکويی***

چکيده 
پیاده روی  انقالب صنعتی،  از  پس  است.  محله ای  مقیاس  در  به خصوص  انسان  جایجایی  قدیمی ترین شکل  پیاده روی 
اهمیت خود را از دست داد. شهرهای مملو از اتومبیل منجر به افزایش آلودگی های محیطی و کاهش ایمنی و امنیت، 
سالمت جسمانی و تعامالت اجتماعی شهروندان شده است. همزمان با این شرایط کیفیت زندگی و رضایتمندی سکونتی 
تنزل یافته است. تا زمانی که شهرها در تالش برای ارتقاء کیفیت زندگی، بهبود سالمت جسمی انسان، افزایش روابط 
اجتماعی و غیره هستند، بازگشتی دوباره به طراحی محالت پیاده مدار امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا سنجش 
پیش شرطی  عنوان کرد که می تواند  اصلی محیط های مطلوب  مؤلفه های  از  یکی  را می توان  محله  پیاده مداری  قابلیت 
برای رضایتمندی سکونتی به شمار آید. در این تحقیق سعی بر آن است تا از 3 متغیر »تناوب پیاده روی«، »مدت زمان 
پیاده روی در هر بار« و »خوشایندی پیاده روی« به عنوان شاخص قابلیت پیاده مداری محله )متغیر مستقل( استفاده شده 
و ارتباط آن ها با رضایتمندی سکونتی )متغیر وابسته( سنجیده شود. درک این روابط با روش پیمایشی بوده است. طی این 
مطالعات، زیرشاخص های قابلیت پیاده مداری محله و رضایتمندی سکونتی از دیدگاه 200 ساکِن محله چیذر مورد پرسش 
قرار گرفته است. بررسی و استخراج شاخص های تأثیرگذار با استفاده از آزمون های همبستگی بوده است. بررسی ها نشان 
می دهد میان تناوب پیاده روی و رضایتمندی سکونتی رابطه معنی داری وجود ندارد. این در حالی است که رضایتمندی 
سکونتی شدیداً تحت تأثیر مدت زمان پیاده روی در هربار و نیز خوشایندی پیاده روی می باشد. لذا می توان اذعان کرد که 
با برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی برای افزایش خوشایندی پیاده روی می توان به سطوح باالتری از رضایتمندی سکونتی 

در محالت نیز دست یافت. 

واژگان کليدی: قابلیت پیاده مداری، رضایتمندی سکونتی، سنجش ذهنی، محله چیذر.

* این مقاله برگرفته از بخشی از رساله کارشناسی ارشد نویسنده دوم با عنوان »تأثیر قابلیت پیاده مداری محالت بر رضایتمندی سکونتی )مطالعه 
موردی محله چیذر(« با راهنمایی خانم دکتر راضیه رضازاده در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران استخراج شده است.

** دانشیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
*** کارشناس ارشـد برنامه ریزی شهـری و منطقـه ای، دانشکده معماری و شهرسـازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهـران، ایران. کارشنـاس 
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Email: Laleh.Latifi@gmail.com



322

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
93

ن
ستا

زم
و
ئیز
پا
. 13

اره
شم

مقدمه
گروه  که  بوده  عملکردی  نظر  از  نسبی  استقالل  و  فضایی  و  کالبدی  دارای وحدت  ایرانی  در شهرهای  محله های کهن 
را در خود جای می داده است. و فواصل  اولیه زندگی آن ها  تأمین خدمات  از مردم، خانه های آن ها و مراکز  متجانسی 
قرارگیری این مراکز از واحدهای مسکونی به گونه ای بوده است که مردم به صورت پیاده به آن دسترسی داشته اند. به 
عبارتی این محله های پیاده مدار بوده اند. هم اکنون، رشد شهرنشیني و ازدیاد وسایل نقلیه در کشور باعث از بین رفتن 
مقیاس انساني در سطح شهر، نابودي فضاهاي شهري و ارتباطات چهره به چهره، افزایش تراکم در مراکز شهري و افزایش 
میزان تصادفات در شبکه معابر، از بین رفتن ایمني و امنیت عابرین پیاده، کاهش ارزش عابر پیاده، و به طور کلي موجب 
تنزل کیفیت محیط از منظرهاي مختلف شده است و امکان بهره گیري از موقعیت مکاني محیط را به شدت کاهش داده 
است و در نهایت منجر به بروز محیطي با کیفیت پایین شده است )Rafeian, 2012(. امری که در نهایت منجر به کاهش 

رضایتمندی سکونتی شده است.
در شهرسازی معاصر دنیا الگوهای جدیدی جهت توسعه شهرها اعم از نوشهرگرایی، رشد هوشمند، دهکده شهری و غیره 
مطرح شده است که هدف تمام رویکردهای ارائه شده ایجاد محیطی با کیفیت باال برای گروه های مختلفی از ساکنین 
شهرسازی  در  پایدار  شهرسازی  اصول  کارگیری  به  می آید،  بر  توسعه  الگوهای  این  اصول  بررسی  میان  از  آنچه  است. 
انسان گرای گذشته است. تأکید بر پیاده روی و کاربری مختلط برای تأمین تمامی مایحتاج ساکنین و نیز ایجاد محیط 
و  محله(  پیاده مداری  )قابلیت  می آورد  فراهم  را  واحدهای همسایگی  در  زندگی  قابلیت  که  پیاده  عابران  برای  دوستانه 
نهایتاً احساس ایمنی، آسایش و رضایتمندی سکونتی از اهداف مشترک آن ها می باشد )Steuteville, 2004(. لذا قابلیت 
که  کرد.  عنوان  رضایت بخش  و  مطلوب  محیط های  اصلی  مؤلفه های  از  یکی  عنوان  به  می توان  را  محله ها  پیاده مداری 

سنجش آن پیش شرطی برای سنجش رضایتمندی سکونتی به شمار می آید.
خود  تخصصی  حیطه  به  بسته  محققان  و  گرفته  صورت  سکونتی  رضایتمندی  ارزیابی  برای  بسیاری  تحقیقات  تاکنون 
رضایتمندی  و  پیاده مداری  موضوع  دو  تعریف  تحقیق  این  از  هدف  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  متفاوتی  شاخص های 

سکونتی و تبیین رابطه میان این دو موضوع می باشد. 
بدین منظور، در ابتدا تعاریفی از مفهوم قابلیت پیاده مداری و رضایتمندی سکونتی ارائه شده است. سپس ارتباط میان این 
دو در الگوهای جدید توسعه مدنظر قرار گرفته است. برای تبیین رابطه میان قابلیت پیاده مداری و رضایتمندی سکونتی از 
دیدگاه ساکنین، نظر ساکنان محله چیذر طی پرسش نامه ای مبتنی بر ویژگی های فردی و تناوب و مدت زمان پیاده روی 
و نیز میزان خوشایندی از آن و رضایت از سکونت در محله مورد پرسش قرار گرفته است و 200 پرسش نامه با مراجعه 
به درب منازل تکمیل شده است. متغیر مستقل زیرشاخص های قابلیت پیاده مداری و متغیر وابسته رضایتمندی سکونتی 
است. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS 17 انجام شده است و با توجه به نوع داده های رتبه ای یا اسمی، از آزمون های 

همبستگی گاما1 و آزمون کای دو2 برای تشخیص روابط همبستگی استفاده شده است.

1. مبانی نظری تحقيق

1ـ1ـ پياده مداری و قابليت و مزايای آن
پیاده روی و پیاده مداری اصطالحاتی هستند که هم در مباحث شهرسازی و هم در مباحث سالمت عمومی اهمیت رو 
به فزاینده ای دارند، ولی باید توجه داشت این دو معنای یکسانی ندارند؛ پیاده روی به شیوه ای از فعالیت فیزیکی اشاره 
در  و  می افتد  اتفاق  آن  در  پیاده روی  که  می کند  توصیف  را  کالبدی  محیط  پیاده مداری  که  است  حالی  در  این  دارد، 
مطالعات مربوط به پیاده مداری به عنوان بخشی از محیط مصنوع در نظر گرفته می شود که شامل خیابان، چشم اندازها و 
ساختمان های موجود در یک محله باشد. سنجش پیاده مداری روشی برای ارزیابی محیط مصنوع برای تعیین این نکته 
می باشد که فضا تا چه حد در تطبیق با فرد پیاده می باشد )Glanz, 2011(. شاید دلیل دشواری تعریف قابلیت پیاده مداری 
این است که هنوز محیط های پیاده مدار در حرفه شهرسازی مرسوم نشده است و محله ها و شهرها متناسب با نیازهای 
 Brown et al.,( اتومبیل طراحی شده و نزدیک یک قرن برنامه ریزی برای حمل و نقل اتومبیل محور در جریان است
2009( آنچه از مجموع مطالعات انجام شده بر روی قابلیت پیاده مداری به دست آمد این است که »قابلیت پیاده مداری 
میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور مردم، خرید، مالقات، گذران اوقات و لذت بردن از آن در یک پهنه به صورت 
و  اجتماعی  مزایای  را می توان در 3 حوزه سالمت عمومی،  پیاده مداری  از  منافع حاصل   .)Nosal, 2009( پیاده است« 

سیاسی و زیست محیطی مورد بررسی قرار داد:
1- حوزه سالمت عمومی: آژانس سالمت عمومی کانادا مطالعه ای را در رابطه با نقش فعالیت فیزیکی در پیشگیری از 

بیماری ها در سال 2003 انجام داده است. موارد زیر خالصه نتایج این تحقیق است:
»در حالی که عدم فعالیت فیزیکی به همراه مصرف دخانیات، فشار خون و کلسترول خون باال به عنوان عوامل ریسک برای 
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بیماری های قلبی به شمار می روند، فعالیت فیزیکی می تواند باعث کاهش احتمال ابتال به دیابت نوع دوم و سرطان روده 
بزرگ و سرطان سینه در زنان به میزان 50 درصد شود. ضمن اینکه احتمال ابتالء به پوکی استخوان طی فعالیت فیزیکی 
معین در کودکی و نوجوانی کاهش داده و بر حفظ تراکم استخوان و رفع کمبود کلسیم بزرگساالن نیز مؤثر است. فعالیت 
فیزیکی منظم می تواند عالئم بیماران مبتال به روماتیسم را کاهش دهد و در بسیاری از موارد داروهای کمتری مورد نیاز 

.)Public Health Agency of Canada, 2003( »قرار می گیرد
مزایای پیاده مداری در حوزه سالمت عمومی تا جایی است که قابلیت پیاده مداری شهری موضوعی شاخص در برنامه 
شهرهای سالم سازمان بهداشت جهانی3 و بخش حمل و نقل، محیط زیست و سالم این سازمان شده است. شکل 1، 

زمینه ها و اثرات عدم فعالیت فیزیکی و وابستگی به اتومبیل را نشان می دهد. 

نمودار 1: زمينه ها و اثرات عدم فعاليت فيزيکی و وابستگی به اتومبيل

)Bagheri, 2008(

2- حوزه مسائل اجتماعی ـ سیاسی: به لحاظ نظری محله هایی که پیاده محور بوده و از کاربری مختلط استفاده شده 
است، زمینه های بیشتری برای ارتباطات اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم می کنند. در چنین محله هایی که 
دارای کافی شاپ، رستوران، قهوه خانه در مسیرهای حرکت پیاده هستند، می تواند زمینه های محاوره و آشنایی را فراهم 
آنجا زندگی می کنند، کمک می کند  افرادی که در  ارتباط میان  و  اعتماد  به حس  سازند. محاوره و حتی سالم کردن 
)Leyden, 2003, p. 1546(. از سویی دیگر پنولوسا4 خاطر نشان می سازد که محیط های پیاده مدار به شهرهای متمدن 
و دموکراتیک تر مربوط هستند. چرا که تسهیالت پیاده مزیت های دسترسی پذیری را برای درصد باالتری از جامعه در 
مقایسه با توسعه حمل و نقل مدار را فراهم می آورد. این بحث مخصوصٌا به شهرهای کشورهای در حال توسعه مربوط است 
که دستمزدهای پایین بیشتر افراد را از داشتن اتومبیل شخصی محروم می کند )Penolosa, 2000(. همچنین این ادعا 
توسط کار ماسون5 و فرداریکسون6 تأیید شده است، این ها در تحقیق خود دریافتند که محیط های پیاده مدارتر نسبت 

.)Mason & Fredericksen, 2006( مستقیمی با نرخ باالتری از مشارکت اجتماعی در شهر بویسه7 آمریکا داشته است
اساس  بر  مي شود.  افزوده  زیست  محیط  آلوده کننده هاي  تکان دهنده  آمارهاي  بر  روزه  هر  محیطی:  زیست  حوزه   -3
ارزیابي هاي انجام شده بیش از 80 درصد از آلودگي هواي تهران از وسایل نقلیه موتوري و کمتر از 20 درصد باقیمانده 
از منابع گرمایش خانگي و دیگر منابع تولید آلودگي است. بر اساس خبرگزاری مستقل محیط زیست در صورتي که هر 
شهروند 10 تا 74 سال یک ساعت و نیم پیاده روي به جاي استفاده از خودروي شخصي در برنامه روزانه خود داشته باشد، 
ساالنه از انتشار 64 میلیون تن دي اکسید کربن جلوگیري مي شود )http://iren.ir(. از سویی دیگر آلودگی صوتی نیز یکی 
از مشکالت اساسی محیط های پرترافیک است. در این گونه محیط ها غرش موتور و بوق وسایل نقلیه جانشین هر گونه 
صداهای مطلوب محیطی شده و شرایط انسانی و طبیعی محیط را به وضعیتی مبهم و مصنوعی تبدیل می کند. مطالعات 
نشان می دهد که کنترل ترافیک موتوری قادر است درصد باالیی از صداهای با بسامد باال را حذف کرده و فقط آن دسته 
از صداهایی را که بسامد پایین داشته و از محیط پیرامون صادر شده اند باقی می گذارد )Ahmadi et al., 2008(. بنابراین 

استفاده از وسایل غیرموتوری و ترویج پیاده روی از اقدامات اجتناب ناپذیر برای بهبود آلودگی های زیست محیطی است.
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جدول 1: قابليت ها و مزايای پياده مداری 

حوزه اقتصادی حوزه اجتماعی ـ سیاسی حوزه زیست محیطی
کاهش نیاز به وسایل نقلیه و پارکینگ

هزینه های کمتر حمل و نقل
کاهش هزینه درمان

افزایش در برگشت سرمایه
کاهش مصرف سوخت های فسیلی

افزایش تعامالت اجتماعی
افزایش قابلیت دسترسی برای افراد و در نهایت 

افزایش عدالت اجتماعی
کاهش بزهکاری

افزایش مشارکت اجتماعی
افزایش رأی گیری و اراده گرایی در جوامع مختلف

کاهش آلودگی هوا
کاهش آلودگی صوتی

کاهش تأثیرات جزیره گرم
افزایش سطح نفوذپذیر

2ـ1ـ مفهوم رضايتمندی سکونتی
از آنجا که رضایتمندی سکونتی، بخشی از حوزه رضایتمندی از زندگی در معنای عام به شمار می آید، یکی از مطالعه 
شده ترین موضوعات در زمینه محیط مسکونی قلمداد می شود )Ge & Hokao, 2006(. در دهه های اخیر، رضایتمندی 
در تحقیقات مرتبط با سنجش میزان کیفیت محیط در نواحی سکونتی مطرح شده است. از آنجا که کیفیت محیط های 
مسکونی به صورت مفهومی سلسله مراتبی و چندبعدی عنوان شده است و کیفیت محیط از طریق چندین ویژگی اساسی 
توصیف می شود، لذا رضایتمندی نیز به صورت مفهومی با ویژگی های چندگانه مطرح می شود. در مطالعه ای که لنسینگ 
و مارانز در سال 1969 صورت دادند، رضایتمندی یکی از معیارهای اصلی سنجش میزان کیفیت محیطی مطرح گردید 
و بدین ترتیب کیفیت محیط را چنین تعریف کردند: »محیط با کیفیت باال، احساس رفاه و رضایتمندی را به واسطه 
 )Lansing et al., 1969( »ویژگی هایی که ممکن است فیزیکی، اجتماعی یا سمبلیک باشد، به جمعیتش منتقل می کند
به نقل از )Rafeian, 2009( بدین ترتیب از دیدگاه پژوهشگران مختلف، رضایتمندی به عنوان معیاری عام برای سنجش 

کیفیت محیط مطرح شده است.

3ـ1ـ تبيين رابطه بين پياده مداری و رضايتمندی سکونتی
توجه بیش از حد به نیازهای حرکت سواره و غفلت از ساماندهی و برنامه ریزی برای حرکت پیاده، به تدریج موجبات حذف 
افراد پیاده از شهر، فراهم می شود. عدم حضور پیاده در فضاهای محله ای و کاهش قابلیت پیاده مداری محالت، کاهش 
امنیت، ایمنی و روابط اجتماعی، مشکالت زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و صوتی، سالمت عمومی، بی هویتی فضاهای 
محله ای و عدم حس تعلق و فرسودگی تدریجی ناشی از آن و افول کیفیت محله و در نهایت کیفیت محیط را در پی 
خواهد داشت. هم زمان با پدیدار شدن این مشکالت، توجه به کیفیت محیط به عنوان بخشی از وظایف دانش شهرسازی 
شناخته شد. همان گونه که فرانچسکاتو )1998( نیز بیان کرده است، الزم است یک محیط سکونتی از نظر کیفیت محیط 
زندگی از بُعد پاسخگوی نیازها، اهداف و انتظارات ساکنین آن مورد ارزیابی قرار گیرد؛ در حالت کلی چنین ارزیابی های 
می تواند به عنوان یک شاخص رضایتمندی سکونتی در نظر گرفته شود. در این زمینه اصطالح محیط نه تنها نشان دهنده 

.)Francescato, 1998( جنبه های فیزیکی نواحی سکونتی بلکه جنبه های اجتماعی، اقتصادی نیز می باشد
کیفیت محیط مفهومی است چند بعدی که با مفاهیمی چون کیفیت زندگی، کیفیت مکان، ادراک و رضایت شهروندی 
و قابلیت زندگی اشتراکاتی دارد )Kamp et al., 2003, p. 6(. به دیگر سخن کیفیت محیط شهری عبارت است از شرایط 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی ـ فضایی محیط شهری که نشان دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از 
محیط شهری می باشد )Shemaei et al., 2004(. در شهرسازی معاصر دنیا الگوهای جدیدی جهت توسعه شهرها اعم از 
نوشهرگرایی، رشد هوشمند، دهکده شهری و غیره مطرح شده است که هدف تمام رویکردهای ارائه شده ایجاد محیطی 
با کیفیت باال برای گروه های مختلفی از ساکنین با تمرکز بر مفاهیمی خاص است. ولی اصول اولیه آن ها توسعه درون زای 
بافت و توجه ویژه به برنامه ریزی و طراحی در سطح محله های شهری با تأکید بر جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
پیاده سازی  )محله(  اجتماع  از  برای محیط کوچک تری  برنامه ریزی  به دلیل  کالبدی است. در ضمن  و  زیست محیطی 
اصول به مراتب ساده تر و کارامدتر و نتایج آن ملموس تر باشد. آنچه از میان بررسی اصول این الگوهای توسعه بر می آید 
به کارگیری اصول شهرسازی پایدار در شهرسازی انسان گرای گذشته است. تأکید بر پیاده روی و کاربری مختلط برای 
تأمین تمامی مایحتاج ساکنین و نیز ایجاد محیط دوستانه برای عابران پیاده که قابلیت زندگی در واحدهای همسایگی 
را فراهم می آورد )قابلیت پیاده مداری محله( و نهایتاً احساس ایمنی، آسایش و رضایتمندی سکونتی از اهداف مشترک 
آن ها می باشد )Steuteville, 2004(. )جدول 1(. علی رغم اینکه رضایتمندی سکونتی در سال های اخیر به عنوان موضوع 
اصلی تحقیقات جامعه شناسی و نیز برنامه ریزی و طراحی شهری و شاخه های مرتبط مطرح است، ولی تاکنون در هیچ 
تحقیق ارتباط آن با اصلی ترین مؤلفه الگوهای توسعه شهرسازی جدید یعنی قابلیت پیاده مداری سنجیده نشده است. 



325
تأثير قابليت پياده مداری محله ها بر رضايتمندی سکونتی، نمونه موردی: محله چيذر
شماره صفحه مقاله: 321-331

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
93

ن
ستا

زم
و
ئیز
پا
. 13

اره
شم

این پژوهش به بررسی این گپ موضوعی در حیطه شهرسازی می پردازد و با در نظر گرفتن قابلیت پیاده مداری به عنوان 
کیفیتی مثبت اینگونه متصور شده است که بهبود قابلیت پیاده مداری محله ها ضمن افزایش کیفیت زندگی شهری بر 

رضایتمندی سکونتی نیز تأثیرگذار باشد.

جدول 2: الگوهای توسعه و تخصص های مربوطه و اصول آن ها

اصول تخصص های مربوطه الگوی توسعه و 
جریان های اجتماعی

اختالط کاربری زمیـن، خلق جوامع محلی پياده مـدار، تشـویق جوامع 
محلی متمـایز و جــذاب با حس مکان قـوی، حفاظت از فضـاهای باز، 

اراضی زراعی، زیبایی های طبیعی و نواحی ویژه، امکان انتخاب گونه های 
.)Bagheri, 2008( متنوع حمل و نقل

معماری، شهرسازی، توسعه 
اقتصادی نوشهرگرایی

اختالط کاربری زمین، متراکم سازی، خلق فرصت های سکونتی و امکان 
و  متمایز  محلی  تشویق جوامع  پياده مدار،  خلق جوامع محلی  انتخاب، 
جذاب با حس مکان قوی، حفاظت از فضاهای باز، اراضی زراعی، زیبایی های 
نقل،  و  حمل  متنوع  گونه های  انتخاب  امکان  ویژه،  نواحی  و  طبیعی 
.)Bagheri, 2008( منصفانه و به صرفه بودن تصمیم سازی های توسعه

شهرسازی ، حمل و نقل، 
توسعه اقتصادی، محیط 

زیست
رشد هوشمند

فواصل کم، متراکم سازی، اختالط کاربری زمین، خلق جوامع محلی پياده مدار  شهرسازی، محیط زیست دهکده شهری

محلی  جوامــع  خلق  مناسب،  دسترسی  زمیـن،  کاربری  اختالط 
ساختــارها،  فعالیت  احیـای  و  تاریخی  زنــده سازی  باز  پياده مدار، 
و  ایمنی  تأمیــن  توسعــه،  در  عمومی  و  خصوصی  بخش  مشــارکت 
.)Etemad, 2008( امنیت، افزایش ساعت های حضور فعال در خیابان ها

شهرسازی، توسعه اقتصادی توسعه با کاربری 
مختلط

و  خانه سازی  الگوی  تنوع  زمین،  کاربری  اختالط  متراکم سازی، 
توجه  پياده مدار،  محلی  جوامع  خلق  پارکینگ،  به  نیاز  کاهش  قیمت، 
توسعه در  عمومی  و  خصوصی  بخش  مشارکت  عمومی،  فضاهای  به 

شهرسازی، حمل و نقل، 
توسعه اقتصادی، محیط 

زیست، معماری 

توسعه حمل و نقل 
عمومی مدار

2. محدوده مورد مطالعه
به منظور سنجش قابلیت پیاده مداری محالت، محله چیذر در منطقه 1 شهرداری تهران مورد بررسی دقیق و تفصیلی 
قرار گرفت. از آنجا که هسته محله چیذر دارای بافتی ارگانیک بوده و توسعه محله به صورت از پیش اندیشیده شده دور 
تا دور هسته قدیمی صورت پذیرفته است، لذا با تنوعی از بافت و گروه های اجتماعی و اقتصادی ساکن در این محله 
روبرو هستیم. قدمت محله چیذر، وجود شاخص اصلی )امام زاده( و نیز دارا بودن مرکز معین و لبه نسبتاً مشخص، وسعت 
مناسب و شبکه معابر اصلی که از لبه ها به مرکز می رسند، از دالیل اصلی انتخاب محله چیذر به عنوان نمونه موردی بود. 
ضمن اینکه محله چیذر دارای شکلی نزدیک به دایره با شعاع فرضی 520 متر می باشد که امکان پیاده روی را در تمامی 

قسمت های محله فراهم آورده است. 

شکل 1: موقعيت محله چيذر در منطقه 1 شهرداری تهران8
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3. روش و متدلوژی تحقيق
پژوهش حاضر، تحقیقی توصیفی ـ تحلیلی بر اساس روش کیفی و کمی می باشد. بدین منظور در ابتدا با بررسی مبانی 
نظری دست اول خارجی و داخلی، مبتنی بر روش تحلیل محتوا، مفهوم پیاده مداری و رضایتمندی سکونتی تعریف گشته 
و لزوم بررسی ارتباط میان این دو بیان شده است. در مرحله بعد با توجه به نتایج به دست آمده در مبانی نظری مبتنی 
بر تحلیل اکتشافی به منظور تأیید و تدقیق یافته ها از مدل تحلیل کمی استفاده شد. در روش تحقیق کمی از تکنیک 
پرسشگری و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در تحلیل داده ها تکنیک تحلیل همبستگی و 
ابزار مورد استفاده SPSS برای سنجش میزان ارتباط متغیر وابسته پژوهش یعنی میزان رضایتمندی سکونتی با قابلیت 
پیاده مداری با استفاده از سه شاخص اصلی آن )تناوب پیاده روی، مدت زمان پیاده روی در هر بار و خوشایندی پیاده روی( 
در محله چیذر بوده است. نحوه جمع آوری اطالعات به صورت پرسش نامه ای بوده است که سؤاالت آن در سه گروه تنظیم 
شده اند. بخش اول شامل مشخصات آماری پرسش شوندگان، بخش دوم مربوط به سؤاالت مربوط به پیاده مداری، و گروه 
سوم در خصوص ارزیابی رضایتمندی سکونتی بوده است. در بخش دوم و سوم سواالت متعددی طرح شد که از میان آن ها 
چهار سؤال مربوط به این پژوهش بوده است؛ دو پرسش مربوط به تناوب پیاده روی و مدت زمان پیاده روی به صورت باز 
مطرح شدند، و بنابر پاسخ های ارائه شده، جواب ها در گروه های خاصی دسته بندی شدند و برای سؤاالت کیفی خوشایندی 
پیاده روی و رضایتمندی سکونتی جواب سواالت در مقیاس لیکرت و به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم 
در نظر گرفته شد. حجم نمونه انتخابی برای این پژوهش 200 پرسش نامه بوده است که در محله چیذر توزیع شده است. 
دلیل انتخاب نمونه موردی )محله چیذر( نیز به دلیل داشتن بافت قدیم و جدید در کنار یکدیگر برای بهره جستن از هر 
دو نوع بافت و استفاده از تنوع مختلفی از افراد از لحاظ شرایط اجتماعی، اقتصادی و غیره بوده است. ضمن اینکه این 
محله در میان سایر محالت منطقه یک بومي تر است و بیشتر حفظ شده و کمتر مورد هجوم ساخت و ساز قرار گرفته 

و در هسته قدیمی همچنان مذهبي و سنتي باقي مانده و البته وجود دو امام زاده و دو حوزه علمیه نیز موثر بوده است.

با تعیین ضریب اطمینان %95 و جایگذاری ضرایب تعیین شده عدد به دست آمده برابر تعداد نمونه ها 96 بود که با توجه 
به تعداد متغیرها برای پایایی داده ها، تعداد نمونه ها به 200 نمونه افزایش یافت. برای تعیین پایایی پرسش نامه از روش 
همسانی درونی ـ روش ضریب آلفای کورنباخ استفاده شده است. با بررسی میزان آلفای کرونباخ که برابر 0.7 به دست 

آمد می توان نتیجه گرفت آزمون از پایایی مناسبی برخوردار بوده است.
در جدول 3، فراوانی و درصد پرسش شوندگان براساس مکان توزیع و تکمیل پرسش نامه آورده شده است. همان طور 
که در جدول مشاهده می شود، 48 درصد پرسش شوندگان را مردان و 52 درصد را زنان تشکیل می دهند. این امر امکان 

ارزیابی تطبیقی و نسبتاً دقیق گروه های جنسی در پژوهش را فراهم می آورد )جدول 3(.

جدول 3: بررسی تعداد مردان و زنان پرسش شونده در محله چيذر

زن مرد
درصد فراوانی درصد فراوانی
52% 104 48% 96

1ـ3ـ بررسی شاخص های پراکندگی
و  پیاده روی«  »خوشایندی  بار«،  هر  در  پیاده روی  زمان  »مدت  پیاده روی«،  »تناوب  شاخص  چهار  میانگین  بررسی 
»رضایتمندی سکونتی« در جدول 4 آورده شده است. الزم به توضیح است تناوب پیاده روی بر اساس تعداد دفعات حضور 
در محله به صورت پیاده در هفته، مدت زمان پیاده روی برحسب دقیقه در هر بار پیاده روی و خوشایندی پیاده روی و 
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رضایتمندی سکونتی بر اساس مقیاس 5 تایی لیکرت مورد پرسش واقع شده اند.
همان طورکه مشاهده می شود میانگین شاخص »تناوب پیاده روی« 3.46 بار در هفته می باشد، افراد پرسش شونده به طور 
میانگین 30 دقیقه در هربار پیاده روی می کنند. بررسی دو شاخص خوشایندی پیاده روی و رضایتمندی سکونتی که در 
مقیاس لیکرت ارزش گذاری شده اند، نشان می دهد میانگین رضایتمندی سکونتی باالتر از خوشایندی پیاده روی است. به 
طوری که این میانگین از 3.78 در رضایتمندی سکونتی به 2.91 در خوشایندی پیاده روی نزول پیدا کرده است )جدول 

.)4

جدول 4: بررسی شاخص های توصيفی قابليت پياده مداری محله و رضايتمندی سکونتی

انحراف معیار میانگین شاخص توصیفی
متغیر

0.7 3.46 تناوب پیاده روی در هفته
17.56 30.37 مدت زمان پیاده روی در هر بار
1.34 2.91 خوشایندی پیاده روی
1.04 3.78 رضایتمندی سکونتی

2ـ3ـ بررسی تحليلی داده ها
از سکونت در محله« به عنوان »متغیر وابسته« و  این فرضیه هدف بررسی رابطه همبستگی میان »میزان رضایت  در 
از  قابلیت پیاده مداری محله عبارتند  به عنوان »متغیر مستقل« می باشد. زیر شاخص های  »قابلیت پیاده مداری محله« 

»تناوب پیاده روی در هفته«، »مدت زمان پیاده روی در هر بار« و »خوشایندی پیاده روی در محله«.
نتایج آزمون همبستگی گاما نشان می دهد، میان »تناوب پیاده روی در هفته« به عنوان »متغیر مستقل« و »میزان رضایت 
از سکونت در محله« به عنوان »متغیر وابسته« رابطه همبستگی معنی داری وجود ندارد. به عبارتی تناوب پیاده روی در 
هفته نمی تواند به عنوان شاخصی جهت سنجش رضایتمندی سکونتی به شمار آورد. آنچه از این امر می توان دریافت این 
نکته است که دفعات حضور در محله الزاماً ارتباطی به کیفیت محله و رضایت ساکنین از آن ندارد و این افراد از پیاده روی 
به عنوان »فعالیت اجباری« در فضای محله استفاده می کنند و پیاده روی تنها به دلیل ضرورت آن می باشد. نتایج آزمون 
همبستگی گامای دیگری نشان می دهد، میان مدت زمان پیاده روی در هر بار به عنوان »متغیر مستقل« و »میزان رضایت 
از سکونت در محله« به عنوان »متغیر وابسته« رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد. )میزان معنی داری = 0/001، 
مقدار آماره گاما = 0/234(. نتایج آزمون همبستگی گاما نشان می دهد، میان »خوشایندی پیاده روی در محله« به عنوان 
»متغیر مستقل« و »میزان رضایت از سکونت در محله« به عنوان »متغیر وابسته« رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد. 
)میزان معنی داری = 0/000، مقدرا آماره گاما = 0/451( دو آزمون همبستگی اخیر نشان می دهد مدت زمان پیاده روی 
و خوشایندی پیاده روی می تواند به عنوان شاخصی جهت سنجش رضایتمندی سکونتی مورد استفاده قرار داد. یعنی بین 
مدت زمان پیاده روی در فضای محله فارغ از هدف آن )اجباری یا اختیاری بودن آن( با میزان رضایتمندی سکونتی ارتباط 
معناداری وجود دارد و افزایش یک عامل منجر به افزایش عامل دیگر می گردد. خوشایندی پیاده روی اگر چه در این 
مقاله به عنوان متغیری مستقل در نظرگرفته شد ولی خود عاملی است که متأثر از مؤلفه های بسیاری نظیر )ویژگی های 
کالبدی محیط، عوامل زیبایی شناسانه، مسائل اجتماعی نظیر احساس امنیت( می باشد )Rezazadeh et al., 2012(. قویاً 
با رضایتمندی سکونتی در ارتباط است. دلیل این امر را شاید بتوان به اشتراکات موجود در ادراک افراد از رضایتمندی 

سکونتی و خوشایندی پیاده روی در محله باشد )جدول 5(.

جدول 5: بررسی رابطه همبستگی ميان متغير مستقل و وابسته

نتیجه آزمون فرض9 میزان رضایت از سکونت در محله متغیر وابسته
پذیرش فرض صفر رد فرض صفر میزان معنی داری مقدار آماره آزمون گاما قابلیت پیاده مداری محله )متغیر مستقل(

× 0.165 - تناوب پیاده روی در هفته
× 0.001 0.234 مدت زمان پیاده روی در هر بار
× 0.000 0.451 خوشایندی پیاده روی
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خالصه نتایج آزمون گاما به شرح زیر است:
ـ تناوب پیاده روی در محله عامل مؤثری در بهبود رضایتمندی سکونتی نیست.

ـ افزایش مدت زمان پیاده روی در هربار محله تأثیری مثبت بر رضایت از سکونت در محله دارد. 
ـ افزایش خوشایندی پیاده روی بر میزان رضایت از سکونت در محله تأثیر مثبت دارد. 

3ـ3ـ تأثير ويژگی های فردی بر قابليت پياده مداری و رضايتمندی سکونتی محله
در ادامه تأثیر ویژگی های فردی بر زیر شاخص های قابلیت پیاده مداری محله و رضایتمندی سکونتی نیز مورد بررسی قرار 
گرفته است، چرا که فرض بر آن است که ویژگی های استفاده کننده به عنوان یک عامل متداخل گر بر میزان رضایت از 
سکونت در محله و قابلیت پیاده مداری محله تأثیرگذار است. بدین منظور، رابطه همبستگی میان شاخص های ویژگی های 
زیر شاخص های  و  رضایتمندی سکونتی  و شاخص  و »مدت سکونت«  فردی شامل »جنسیت«، »سن«، »تحصیالت« 
قابلیت پیاده مداری با آزمون کای دو و گاما که بر حسب نوع داده ها تعیین می شود، مورد بررسی قرار گرفت. در جدول 6،  

خالصه نتایج آزمون همبستگی آورده شده است.

جدول 6: بررسی رابطه همبستگی ميان زير شاخص های قابليت پياده مداری محله و 
رضايتمندی سکونتی و شاخص های فردی

مالکیت اتومبیل تحصیالت سن جنسیت
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- 0/001*

کای ـ 
دو

0/215

گاما

ـ 0/007*

گاما

ـ 0/002*

کای ـ 
دو

تناوب پیاده روی در 
هفته

0/412 ـ 0/030* 0/680 0/418 مدت زمان پیاده روی 
در هربار

0/904 ـ 0/012* ـ 0/000* ـ 0/02* خوشایندی پیاده روی

0.654 0/007* 0.606 0.153 رضایتمندی سکونتی

همان طور که در جدول مشاهده می شود، میان ویژگی های فردی شامل »جنسیت«، »سن«، »مالکیت اتومبیل« از یک 
سو و زیر شاخص »تناوب پیاده روی در هفته« رابطه معنی داری وجود دارد. بدین ترتیب می توان نتیجه گیری نمود که 
ویژگی های فردی استفاده کنندگان بر تناوب پیاده روی در هفته تأثیرگذار است. در عین حال بررسی میزان معنی داری 
روابط همبستگی میان ویژگی های فردی و مدت زمان پیاده روی در هربار و نیز رضایتمندی سکونتی حاکی از آن است 
که تنها میان متغیر تحصیالت استفاده کنندگان و این دو متغیر رابطه معنی دار وجود دارد. خوشایندی پیاده روی نیز زیر 
شاخص دیگری است که ویژگی های فردی اعم از جنسیت، سن و تحصیالت تأثیر زیادی بر آن دارند. هم چنین خالصه 

نتایج بررسی روابط همبستگی به شرح زیر است:
ـ جنسیت هم بر تناوب و هم بر خوشایندی پیاده روی در محله تأثیرگذار است. بررسی میانگین دفعات پیاده روی به 
تفکیک جنسیت نشان می دهد مردان بیش از زنان در طول هفته پیاده روی داشته اند. از سویی دیگر این پژوهش نشان 

می دهد زنان و مردان درک متفاوتی از ادراک خوشایندی پیاده روی در محله دارند.
ـ گروه های سنی مختلف درک متفاوتی از خوشایندی دارند. ضمن اینکه تناوب پیاده روی آن ها نیز با یکدیگر متفاوت 
است. نتایج نشان می دهد با باالتر رفتن سن تعداد دفعات پیاده روی و نیز خوشایندی پیاده روی به تدریج کاهش می یابد.

ـ متغیر »تحصیالت« عاملی مهم در تأثیرگذاری بر این شاخص ها به شمار می رود. به طوری که هم بر مدت زمان پیاده روی 
و هم خوشایندی آن تأثیر می گذارد. این تأثیرگذاری به گونه ای است که با باال رفتن تحصیالت هر دو کاهش می یابد. 
آزمونی مشابه نشان می دهد با همزمان با باالرفتن تحصیالت میزان رضایت افراد از سکونت در محله نیز کاهش می یابد.

تناوب  میانگین  بررسی  که  گونه ای  به  است.  تأثیرگذار  محله  در  پیاده روی  تناوب  بر  تنها  اتومبیل«  »مالکیت  متغیر  ـ 
پیاده روی به تفکیک مالکیت و عدم مالکیت اتومبیل نشان می دهد افرادی که به وسیله شخصی دسترسی نداشتند بیش 

از سایرین در فضای محله به طور پیاده حرکت می کنند.
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4. جمع بندی و نتيجه گيری
فضاهای محله ای، عرصه ای برای فعالیت های روزانه و روزمره زندگی هستند که ساکنین آن بیشترین ارتباط را بصورت 
پیاده با این فضاها دارند. امروزه دیدگاه های مختلفی نسبت به مفهوم محله و نحوه برنامه ریزی و طراحی آن وجود دارد، 
اما در همه آن ها تأمین نیازمندی های روزانه و هفتگی ساکنین، کیفیت های محیطی، ایمنی، امنیت، بحث های زیست 
محیطی، و نیز کیفیت زندگی و رضایتمندی سکونتی به عنوان بُعد ذهنی کیفیت زندگی وجود دارد. آنچه در این میان 
مشترک است توجه به اصل پیاده مداری و توسعه محالت و شهرها بر مبنای آن به یک اصل پذیرفته شده جهت مواجه 
با مشکالت ناشی از توسعه اتومبیل محور شهرها و خلق محالتی سرزنده، پویا و قابل زیست در شهرها تبدیل شده است. 
بر یکی از اهداف نوین شهری یعنی پیاده مداری متمرکز شده و به عنوان کیفیت مثبت برای  لذا در این تحقیق صرفاً 
تأثیرگذاری بر رضایتمندی سکونتی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، ارتباط میان تناوب، مدت زمان و خوشایندی 
پیاده روی با رضایتمندی سکونتی در فضای محله ای ساکنین مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی با آزمون فرضیه ها 
با استفاده از آزمون های همبستگی نظیر کای دو و گاما انجام پذیرفت. استنتاج کلی با توجه به بررسی فرضیه های تحقیق 
آن است که علی رغم مناسب بودن تناوب پیاده روی هفتگی ساکنین )3.46 بار( افراد خوشایندی پایینی را از پیاده روی 
خود تجربه می کنند. ضمن اینکه میانگین مدت زمان پیاده روی آن ها 30 دقیقه در هر بار می باشد که قریب به یقین 
از آن است که رابطه معنی داری بین  نتایج حاکی  نمی تواند جز پیاده روی به عنوان فعالیت اجباری صورت گیرد. اهم 
»تناوب پیاده روی در محله« و رضایتمندی سکونتی دیده نشده است. به عبارت دیگر دفعات حضور در محله الزاماً ارتباطی 
به کیفیت محیط و رضایتمندی سکونتی ساکنان از آن ندارد و قریب به یقین تناوب پیاده روی افراد نه به دلیل ادراک 
افراد از کیفیت محیط و رضایتمندی سکونتی آنان بلکه به صورت اجباری است. از دیگر سو میان »خوشایندی« و »مدت 
زمان پیاده روی« در محله فارغ از هدف آن )اجباری یا اختیاری بودن آن( با رضایتمندی سکونتی رابطه مستقیمی دارد.

با  مرتبط  پیاده روی در بحث  زمان  به مدت  نسبت  بیشتری  اهمیت  از  پیاده روی  نشان می دهد خوشایندی  بتا  ضرایب 
رضایتمندی سکونتی برخوردار است. ضریب همبستگی بین خوشایندی پیاده روی و رضایتمندی سکونتی بر این موضوع 
تأکید دارد که هرگونه برنامه ریزی که باعث بهبود خوشایندی پیاده روی شود، موجب افزایش رضایتمندی سکونتی افراد 
نیز خواهد شد. دلیل این امر را شاید بتوان در این نکته جست که میان ادراک افراد از خوشایندی پیاده روی و رضایتمندی 
سکونتی نکات اشتراکی وجود دارد و این دو امر را قویاً به یکدیگر مرتبط می سازد. لذا هرگونه برنامه ریزی جهت پیاده مدار 
نمودن محالت نمی تواند تنها با تمرکز بر جنبه کمی آن )مدت زمان پیاده روی یا تناوب( صورت پذیرد و تنها زمانی از 
طرف ساکنین به عنوان کیفیتی مثبت و گامی در جهت افزایش رضایتمندی سکونتی در نظر گرفته خواهد شد که بر 
ابعاد کیفی آن )خوشایندی پیاده روی( توجه و برنامه ریزی ویژه ای در نظر گرفته شود. لذا با برنامه ریزی و طراحی های 
مناسب که به افزایش قابلیت پیاده مداری محالت )با تأکید بر هر دو جنبه کمی و کیفی آن( منجر گردد، می توان محله را 
به عرصه تحرک و فعالیت های روزمره ساکنان تبدیل نمود. که افراد عالوه بر هدف های اجباری، با اهداف اختیاری نیز در 
محله حضور یابند. امری که عالوه بر رسیدن به اهداف ناشی از قابلیت پیاده مداری محالت می تواند به افزایش رضایتمندی 
سکونتی آن ها نیز منجر شود. البته بایستی یادآور شد شهرسازان و مدیران شهری نیازمند بررسی جداگانه عوامل مؤثر 
بر تناوب، مدت زمان و خوشایندی پیاده روی در محله که به شدت در بحث های مربوط به سالمت عمومی، حمل و نقل 
و شهرسازی حائز اهمیت است، هستند تا بتوانند برنامه ریزی و طراحی های دقیق تر و موفق تری را برای شهرها و محله ها 

ارائه دهند.
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پی نوشت
آزمون گاما )Gamma(: این آماره یک اندازه متقارن از پیوند دو متغیر ترتیبی است که دامنه آن بین 1 و 1- تغییر می کند. مقادیر نزدیک . 1

به قدر مطلق 1، نمایانگر پیوند قوی بین دو متغیر و مقادیر نزدیک به صفر بیانگر پیوند خیلی کم هستند. مقدار گاما از رابطه زیر به دست 
تعداد  این است که  بیانگر  ناهماهنگ می باشد. مقدار گامای مثبت  می آید که در آن »تعداد جفت«های هماهنگ و »تعداد جفت«های 

جفت های هماهنگ از تعداد جفت های ناهماهنگ بیشتر است.

آزمون های کای ـ دو یکی از آزمون های غیرپارامتری است که آن را با عالمت X2 نشان می دهند. این آزمون توسط فیشر ارائه شده و قادر . 1
است تا به سنجش آماری معنی داری تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار به دست آمده از یک جامعه بپردازد. 
این آزمون نشان می دهد که آیا تفاوت موجود بین مقادیر فوق از نظر آماری معنی دار است یا این تفاوت عمدتاً بر اساس شانس می باشد. 
 SPSS ارتباطی وجود ندارد. اما پس از محاسبه این آزمون از طریق نرم افزار )x, y( در محاسبه کای ـ دو فرض می شود که بین دو متغیر
چنانچه سطح معنی داری کوچک تر از 0.05 باشد می توان قضاوت کرد که به احتمال 95 درصد بین دو متغیر رابطه وجود دارد. در این 
:)Kalantari, 2008, p. 100( صورت فرض صفر که بر عدم وجود رابطه تأکید می کرد رد می شود. فرمول کایـ  دو به شرح ذیل می باشد

X2 = ∑(Fo-Fe)2/Fe

2.  World Health Organisation (WHO)
3.  Peñolosa
4.  Mason
5.  Fredericksen
6.  Boise

7 .http://region1.tehran.ir منبع تصویر  
معنی داری Significance که به اختصار آن را با sig نشان می دهیم، میزان خطایی است که در رد فرضیه H0 )فرضیه عدم وجود . 8  

رابطه معنی دار( مرتکب می شویم. سطح معنی دار در تحقیق حاضر عبارتست از: sig < 0/000 . فرضیه های آماری آزمون معنی  داری به 
صورت زیر است:

H0 :ـ رابطه همبستگی میان دو متغیر وجود ندارد  
 H1 :ـ رابطه همبستگی میان دو متغیر وجود دارد  

9 .Sig- 5 صدم باشد فرض صفر رد می شود و به مفهوم وجود رابطه میان دو متغیر است. معنی داری یا  بنابراین اگر میزان معنی داری کمتر از
nificance که به اختصار آن را با )Sig( نشان می دهیم، میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر )H0( مرتکب می شویم. هر چه میزان 
معنی داری کمتر باشد رد فرض صفر ساده تر است. آلفا )α( سطح خطایی است که محقق در نظر می گیرد که معموالً 5 درصد است. به طور 

کلی می توان گفت. باید توجه داشت که α سطح خطای در نظر گرفته شده و Sig خطای محاسبه شده در رد H0 است.
          Sig < α           H0 :ـ رد فرض صفر        

   )Abaszadegan et al., 2010, p. 99(                   Sig ≥  α           H1         ـ پذیرش فرض صفر:
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