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 چکیده

توساعه  و در جوامع درحاال  طور اعمّشهرها بههمة در روی شهروندان پیاده اهداف:

رو باوده و از ابعااد ملتلا     هطور اخص با مشاالت  و تگنگاهاای متعاددی روبا    به

میاان برخای از   مطالعه است. درايا  اجتماعی، اقتصادی، فرهگنی، مديريتی و ... قابل

فضااهای   روی دراي  ابعاد از سهم بیشتری در کاهش اشاتیا  شاهروندان باه پیااده    

روی شاهروندان شاهر   پژوهش حاضر قصد دارد تگنگاهای پیااده  .شهری برخوردارند

 مورد مطالعه قرار دهد.تئوری بگیانی رشت را با استفاده از 

روی شهروندان شهر در اي  پژوهش با استفاده از روش کیفی، تگنگاهای پیاده روش:

 روش راساا  فتاه اسات. ب  کارگیری تئوری بگیانی موردمطالعاه قارار گر  رشت با به

. شادند  انتلاا   نموناه  عگاوان به شهروندان از نفر 39، نظری و هدفمگد گیرینمونه

 مصااحةة  بار  الزم، اطتعاا   و هاا داده گاردووری  برای شدهکارگرفتهبه هایتالگیك

 . يافتگد تمرکز میدانی مشاهدا  و ساختاريافتهنیمه

د. شا  حاصل تئوريك اشةاع مرحلة که گدرفت پیش جايی تا هامصاحةه :/نتایجهایافته

 از حاصل نتايج و شدند تحلیل کدگذاری مرحلة سه در هاداده بگیانی، نظرية برمةگای

 کالةدی، اجتماعی و فرهگنی،تأثیرگذار عوامل  شامل ایهسته مقولة 2 استلراج ون،

 باشد.می قوانی   امالانا  و طةیعی، مديريتی، فردی،

روی شهروندان در شهر رشت، تحت تأثیر عوامل اساسی پیادهتگنگاهای  گیری:نتیجه

ملتل  اجتماعی، فرهگنی، کالةدی، فاردی، طةیعای، ماديريتی، امالاناا  و قاوانی       
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روی و بار پیااده   ماثثّر هاای  وجود ومده است. تمامی اي  عوامل در دو گروه زمیگهبه

هاای شاهر و   ويژگای  ،مطالعاه هساتگد کاه در گاروه نلسات     گر قابلشرايط مداخله

روی نقاش  شرايطی که در عدم تمايل شهروندان به پیاده ،در گروه دوم شهروندان و

 گیرد. ، قرار میاندداشته

 مداری، تئوری بگیانی، شهر رشتروی، پیادهپیاده :هاکلیدواژه

 مه. مقد2ّ

 از بعاد  هاا سیساتم  ساط   تاري  پیچیاده  شهرها ی،يومريالا پردازنظريه، بولديگگ ديدگاهاز 

. ايا  سیساتم   (023، ص. 0931ناژاد، و حسایگی،   )پوراحمد، حااتمی ذهگی هستگد هایسیستم

شامار  باه  وسیع، فشرده و محل اسالان دائمی افراد             مالانی نسةتا شگاسان پیچیده که از نظر جامعه

هااای می از رفاااه در مقايسااه بااا سااالونتناه            ّاا  ، همااواره تجس   (33، ص. 0393، 0)ورثرودماای

های روستايی بوده است. اي  مفهوم در مقیا  شاهرها نیاز   ويژه سالونتناه طورتر و بهکوچك

                          تار، از میازان نساةتا    رجمعیات          تار و پ  شهرهای بزرگ                ترتیب که معموال اي به است؛ صاد  بوده

ريزان شهری برای ارتقای اند. برنامهتر برخوردار بودهباالتری از رفاه نسةت به شهرهای کوچك

)هیراسالار، ريزی شهریتري  اهداف برنامهعگوان يالی از مهمهروندان بههرچه بیشتر وسايش ش

هرچااه بیشااتر از تالگولااو ی را  ةاسااتفادمدرنیساام،  ةدور، پااا از ورود بااه (01، ص. 0920

کردن فضای شهری کوشیدند که يالی از نتايج ون، خاودرو  برگزيدند و هرچه بیشتر در ماشیگی

ساريع اجتمااعی و    ةتوساع مگجر به ترويج و ارتقای  شهرنشیگی محور شدن شهرها بوده است.

هاای ترافیالای،   نظیر تمرکز جمعیت، گاره  ،اقتصادی گرديد و در همان حال مشالت  فراوانی

گی هوا دع زيستی، اثرا  جزاير حرارتی، سروصدا و ولو                                 ّکمةود مسال ، کمةود مگابع، کاهش تگو 

احی فضاهای زيةاای شاهری باا    های طرمحدوديت، (093، ص. 0113و همالاران،  0)لیو و 

برای را به اولويت حرکت سواره، ناامگی ناشی از حرکت اجسام فلزی به نام خودرو و...     ّ توج ه

هاای مساتقیم ناشای از مشاالت      به ارمغان وورده است. در کگار خطرا  و بیماری وندانشهر

شهری سااک        سان های ناشی از انک شهروندان و افسردگی                   ّهای ناشی از عدم تحر فو ، بیماری

رو کرد کاه عةاار  باود از    هريزان را با چالش جديدی روباندک برنامهو مقصد، اندک أمةددر 

                                                           
1. Wirth 

2. Li, & et al 
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زده.  هااايی در اسااار  شااهرهايی خااودرووجااود شااهرهايی در اسااار  خودروهااا و انسااان

ريزی شهری برای کاهش حاکمیت خودروها در شاهرها  اسا  رويالرد جديدی در برنامهبراي 

گرفتاه در  ساختار شاالل    ّ ام اشهرها.  0مدارکردنکه عةار  بود از تتش درجهت پیاده پديد ومد

        جدياد                                                                و ايجاد عگاصر پشتیةان حرکت خودروها در شاهرها، باا رويالارد     شهرها در طول زمان

توساعه کاه دارای   در شاهرهای کشاورهای درحاال   له ئمسشهری چگدان متگاسب نیست و اي  

ايا  شاهرها   که نحوی به ؛اند، نمود بیشتری يافته استنیته بودهرالنوی متداخلی از سگت و مد

محاوری، از تواناايی   رويالارد پیااده   ةدورمحوری و ناه در  رويالرد سوارهت میحاکنه در زمان 

های اجتماعی، اقتصاادی، فرهگنای،   ويژگی ةنتیجاند. اي  ناتوانی چگدان بااليی برخوردار نةوده

هرهاست که در نهايت مگجر به کااهش اشاتیا  شاهروندان باه     کالةدی، مديريتی و... در اي  ش

 ةعتقا کااهش  کادام عوامال در   الاه  رو وگاهی از ايگشود. ازاي روی در فضای شهری میپیاده

، از اهمیات بسایار زياادی    تار هساتگد  مهام  روی در فضاهای ملتل  شهریبه پیادهشهروندان 

عگوان مثال، برخی انجام شده است. بهمطالعا  متعددی با محوريت اي  اصل برخوردار است. 

-هاا مارتةط مای   از قومیات  تار  روی را با میزان جرم در محات  و  موانع پیاده ،از مطالعا 

خطار در فضااهای    يا گاه تصاورا  افاراد از   و( 009، ص. 0110، 0سايدريا و )لوکايتودانگد

، 0110 سايدريا، و ويتلوکاشود)میهای اجتماعی و فیزيالی ونان حاصل عمومی که از ويژگی

و قصد بر اي  است که اي  مهم  ،در پژوهش حاضر دانگد.در اي  زمیگه دخیل می ( را003 ص.

. شاهر رشات   شاود تجزياه و تحلیال    بررسای و در شهر رشات  های ملتل  مرتةط با ون اليه

عگوان يالی از شهرهای شامالی کشاور، در اساتان گایتن واقاع شاده اسات. ايا  شاهر در          به

کشور است. محایط سرساةزی                                                   يی معتدل قرار داشته و ازجمله شهرهای گردشنرپذير وهواو 

وهوايی و وجاود امااک  و فضااهای    های و که اي  شهر در ون قرار گرفته و همچگی  ويژگی

شامار  روی در بای  شاهروندان باه   های اي  شهر در ايجااد کشاش پیااده   جذا ، ازجمله توان

روی شاهروندان شاهر رشات در    است تا مشالت  پیادهرود. در پژوهش حاضر سعی شده می

اثرا  بیشاتری در کااهش    ،يك از اي  ابعادشود که کدام    ّ مشل صو  شدهابعاد ملتل  بررسی 

                                                           
1. Walkability 

2. Loukaitou & Sideris  
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اساسای پاژوهش   ال ثسا  ،اساا  باراي  روی در سط  شهر را دارند. اشتیا  شهروندان به پیاده

 است.حاضر نیز در ارتةاط با همی  امر 

 تحقیق ۀپیشین. 2

ها پیش در سط  دنیا وغااز گردياده اسات.    مداری از سالیت پرداخت  به موضوع پیاده  ّهم ا

گذار از چگد شهر محدود در اروپا به سراسار اروپاا، سا ا     ةدورسازی در يك راهجگةش پیاده

، 0931،    ّا   محم دی  رفیعیاان، صاديقی، و پور  )دنیا روايج يافت ةهمومريالا و در مراحل بعدی در 

لی  خیابانی در اننلستان بود کاه بار روی ترافیاك ساواره       ّاو  ،دن در نورويچلگ ةجاد. (39ص. 

، اولی  مالاان عماومی در سایدنی    0320مدار گرديد و در سال پیاده 0312بسته شد و در سال 

 ، ص.0930فیضای، رجةای و حسایگی،    )عابران پیاده اختصاص يافت ةاستفادمگظور استرالیا، به

حاده             ّ  در ايااال  مت  ( 0320، 0)فاروي   ريزی و طراحای پیااده  مهبرناکتا   0320. در سال (031

                                                       صور  علمی در ادبیاا  جهاانی وغااز گردياد. اخیارا      اي  موضوع به ،مگتشر شد و از ون پا

مداری انجام گرفتاه اسات. بااوجود    های زياد و مهمی برای درک و سگجش قالةیت پیادهتتش

تاوان ايا    تعددی بوده است، ولی درنهايت مای های کاری مايگاله اي  مطالعا  مربوط به زمیگه

بردست، و رضازاده، ز)ختصه کرد« سگجش ذهگی»و « سگجش عیگی» ةدستدر دو را ها پژوهش

ماداری  که هريك به بلشی از موضاوعا  مارتةط باا پیااده     (911 ، ص.0931لطیفی اسالويی، 

ازی ارائاه شاده   سا راهال  فالری جهاان درخصاوص پیااده        ّ، تحو (0) پرداخته است. در جدول

 است.
 

 راه در جهانشده درراستای ایجاد پیادههای انجامالیت  ّفع  ـ2جدول

 0933                ّ    به نقل از پورمحم دی،  39، ص. 0931                              ّ    مأخذ: رفیعیان، صديقی، و پورمحم دی، 
 شدههای انجامالیتفعّ مقطع زمانی

 0331دهة 
 رهای اروپاعابر پیاده برای نلستی  بار در شهويژة ها و فضاهای خیابانا 
 ترافیك در شهرهای روتردام و استالهلمبیمگطقة وزمايشی در ايجاد تجربة نلستی  ا 

 0311دهة 
 پیاده در تمام اروپاناحیة محدودکردن ترافیك و ايجاد ا 
شاهرهای اروپاا، احیاای فضااهای     بیشاتر  ممگوعیت ورود اتومةیل به نواحی تااريلی و تجااری در   ا 

 ی پیادههاعمومی، ايجاد خیابان
 0301دهة 

 تاکگون
خیايان پیاده در ومريالا(، در  011محور در نقاط ملتل  دنیا مانگد اياال  متحده)ايجاد فضاهای پیادها 

 اروپا، ولمان، اننلستان و هلگد

                                                           
1. Fruin  
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خصوص در شاهرهای تةرياز، مشاهد و تهاران     در ايران نیز تجار  ارزشمگدی دراي        اخیرا 

تةرياز يالای از تجاار  موفا  در بهةاود       ةنمونا شده، انجام بگابرمطالعا  .صور  گرفته است

رفیعیااان، صااديقی، و )اجتماااعی و ارتقااای کیفیاات محاایط شااهری بااوده اسااتتمگدی يرضااا

، شاهردار شاهر رشات    0933. قابل ذکر است که در اواسط سال (39، ص. 0931،    ّ  محم دیپور

از شاهرهای مهام توريساتی    عگوان يالی سازی بلش مرکزی شهر رشت، بهراهنیز اقدام به پیاده

گیاری  هگوز به پاياان نرسایده و تصامیم    ،است که تا زمان ننارش اي  مقاله کردهشمال کشور 

 است.نیازمگد زمان  درمورد میزان موفقیت ون

 ةدهگاد نشاان  ،ماداری پیااده زمیگة شده درقابل ذکر است که بررسی مطالعا  انجام ،در پايان

طراحای شاهری، تاا    حاوزة  توان از که مینحوی. بهاستی مداروسعت مطالعاتی موضوع پیاده

زونینا تران عگوان نمونه، هايی را ارائه کرد. بهنمونه ،بلش ستمت   ّ حت یها و شگاسايی شاخص

حلاه باا   طراحی منحوة (، در پژوهش خود به مةحث ستمتی و تگدرستی با 0102) 0و همالاران

ملتلا    یهاا جگةاه   یبکه ند ارسیده هبه اي  نتیجاند و درنهايت محوری پرداختهرويالرد پیاده

ارتةاط وجاود دارد.   ،رفاه ايجاد ومحوری در مقیا  محت  با رويالرد پیادهشده ساخته طیمح

 ة   ّا محل   ماداری باا روبالارد    در پژوهش خود به موضوع پیااده ( 0101) 0مارشال، بروئر و فرانك

اناد و  ی کش  ارتةاطا  بی  عوامل فو  باوده دنةال شگاساياند و بهسالم و ولودگی هوا پرداخته

کیاد  أتساالم   ة   ّا محل   ونقل عماومی در دساتیابی باه    روی، استفاده از دوچرخه و يا حملبر پیاده

اويگناز،   .اناد دارای اهمیات دانساته   ،اند. همچگی  تالرار اي  مطالعا  را در سااير مگااط   کرده

شگاساايی و ارزياابی   »شی باا عگاوان   در پژوه( 0110) 9هگدی، براون سون، کلمگت و ويگستون

    ّ مثث رعامل  3عامل از  1تعري  عملیاتی  ةتوسعبه  «مداریکیفیت طراحی شهری مرتةط با پیاده

ناوعی  ( در پژوهش خود کاه باه  0113) 3اويگنز و هگدی .انددر کیفیت طراحی شهری پرداخته

از  یذهگا  تیا فیک بیصاان باه ارزياا          ّا  متلص يا پژوهش پیشی  است، باا اساتفاده از نظر   ةادام

 .اندپرداخته در مقاله پیشی  خودعامل مورد بحث  1قالب  ی درشهر یهاابانیخ    ست يزطیمح

                                                           
1. Zuniga-Teran,& et al 

2. Marshall, Brauer,& Frank 

3. Ewing, Handy, Brownson, Clemente,& Winston 

4. Ewing, R., & Handy, 
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 شناسی تحقیق . روش3

 . روش تحقیق2. 3

از روش تئاوری   ،ماداری در شاهر رشات   موانع پیااده  يیشگاسامگظور در پژوهش حاضر به

هاای  تحلیلای بارای سااخت نظرياه از داده    شده است. تئوری بگیانی يك روش استفاده  0بگیانی

عگوان يك روش اقادام باه   تگها بهو نه (312، ص. 0101، 0)چارمز و برايانکیفی استقرايی است

ی از اصاول را بارای   امجموعاه ، 9شگاسی کامال صور  يك روش، بلاله بهکگدیمسازی مفهوم

هاايی کاه باعاث تماايز     ازجمله ويژگی(. 110، ص. 0113، 3)ويدکگدیمفرايگد پژوهش فراهم 

 توان به اي  موارد اشاره کرد: می ،شودها میبگیانی از ساير روش ةنظري

اجتمااعی   ةعرصا ارچو  مفهومی ناشی از اطتعا  فعلی، کشا  فرايگادهای اصالی    هچ

هاا، امالاان تغییار روش    داده              ّ      هار داده باا کال     ةمقايسا جای توصی  واحد تحات مشااهده،   به

گازارش   ةدرباار خود  ةاولیو امالان شروع به نوشت  افالار  یدان پژوهشها در مووری دادهجمع

، ص.  0933زن، قةاادی، زرافشاان، و گراونادی،    )پاا  هاووری دادهاز همان وغاز شروع جماع 

و    ّا  فگ ی  طرح تحقی  )بررسی ادبیا   ،نلست ةمرحل که. اي  روش شامل پگج مرحله است (93

 هاا و ها و ننارش گوياه تگظیم داده ،سوم ةمرحل ؛هادهگردووری دا ،دوم ةمرحل ؛(انتلا  موارد

طراحای و   ،پاگجم  ةمرحلا ها)بلش اصلی تحقی ( و وتحلیل دادهتجزيه ،چهارم ةمرحل ؛مفاهیم

)ازکیا، ايماانی  اسات  تحقیا   محادودة  و ساثال  تحقیا ،  طارح  از باشد. مگظاور اعتةار مدل می

 .  (00، ص. 0931زاده میاندهی، جاجرمی، و فرضی

روی شاهروندان  که علل عادم پیااده   بود اي  ساختاريافتهنیمه هایمصاحةه در اصلی پرسش

    ّا  توج ه  هاای ومااری   ها و نموناه های گردووری دادهدوم به شیوه ةمرحلشهر رشت چیست؟ در 

هاای  عمیا  و گاروه   ةمصااحة های تحقی ، از تالگیك ةمسئلبه     ّ توج هشود. در اي  مطالعه با می

گیاری  ها بهره برده شده است. در اي  مرحلاه باا روش نموناه   ووری دادهمگظور جمعمتمرکز به

ها تاا جاايی   با شهروندان شهر رشت انجام شد. مصاحةه ساختاريافتهنیمه ةمصاحة 39هدفمگد، 

هاای ماأخوذه تالاراری شاده و     کاه داده ایگونهبه ؛پیش رفت که اشةاع تئوريك حاصل گرديد

                                                           
1. Grounded theory 

2. Charmaz & Bryant 

3. Total Methodology 

4. Weed 
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ساختارمگد نیز نیمه ةعمی  که مصاحة ةدر مصاحةحاصل نشد. ای از سوی شهروندان مورد تازه

شوندگان صور  باز انجام شود و به مصاحةهگوها بهوشود، هدف اي  است که گفتنامیده می

های خود بیان کگگد. در مصاحةه       ملصوص                                                  اجازه داده شود که عقايد و افالار خود را با کلما  

کگگاده و  دهگد که تغییارا  و وزادی بیشاتر بای  مصااحةه    ترتیب اجازه میساختارمگد بدي نیمه

کگگده گوش فارا دهاد   های شرکت                                            شونده صور  گیرد. محق  الزم است دقیقا  به پاسخمصاحةه

گاو در  وهای عمی  برای وشالارسازی يك موضوع، گفتو با او همراهی کگد. بگابراي  مصاحةه

هاا تاا جاايی    (. مصااحةه 31 ، ص.0933ساخت  تئوری مفید هستگد)اساترابرگ،  جزيیا  و در 

هاای ماأخوذه تالاراری شاده و     ای که دادهگونهپیش رفت که اشةاع تئوريك حاصل گرديد، به

همزمااان بااا انجااام مصاااحةه، عااتوه باار   ای از سااوی شااهروندان حاصاال نشااد.مااورد تااازه

ووری عهای صوتی جمبرداری، با کسب اجازه از شهروندان، مصاحةه ضةط شد و دادهيادداشت

و  نوشتهطور کامل روی کاغذ شده، مشالت  بههای ضةطمصاحةه   ر                       ّگرديد. س ا با مرور مالر 

 دهد.شوندگان را نشان میصا  عمومی مصاحةه   ّمشل  (0) جدولبرداری شد. نسله
 

 شوندگانصات عمومی مصاحبه    مشخ  ـ2جدول

 0931، مأخذ: ننارندگان

 تعداد

 میزان تحصیالت جنس
ط متوسّ

 زن دمر سن
تر از پایین

 دیپلم

دیپلم و 

 دیپلمفوق

کارشناسی و 

 باالتر
 حوزوی

 93 9 00 3 01 02 00 نفر 39

 

و  هاا مصااحةه  صاوتی  هاای فايال ، مرحلاه  ايا   هاسات. در داده تگظیم مرحلة سوم، مرحلة

در  فرايگاد  تاري  اصالی  کاه  هاا داده وتحلیال تجزيه مرحلة شدند. در تةديل مت  به هاادشتدياد

ويگاد.  درمای  کدگاذاری  شاالل  باه  هاا داده اسات،  کیفای  هایپژوهش ثقل مرکز و بگیانی ریتئو

ها گیرند. تحلیل دادهمی شالل هاداده وتحلیلتجزيه مرحلة در بگیانی نظرية در پژوهش هایيافته

 براساا  واحادهای   و شاده اسات   تشالیل 9و انتلابی 0، محوری0کدگذاری باز ةمرحلاز سه 

                                                           
1. open coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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، 0110، 0)لوکروناد مای  پایش  قضاايا  و هاا مقولاه  مفاهیم، يعگی ،هاگذاریکد در تحلیل اصلی

 .  (02ا03صص. 

و  گاذاری ناام  ،دقیا   بررسای  باا  موردمطالعاه  پديادة  باه  مربوط هایداده باز، کدگذاری در

، و پوررجاب     ّا   محم دی  طالاب،  )اسات « مفااهیم »گاذاری  ناام  شاوند. محصاول  مای  بگدیمقوله

 . در(30 ، ص.0930زن، زرافشاانی، و گراونادی،   ، پاا  قةاادی ؛ 000 ، ص.0931میاندوو ، 

 شایوة  باا  اناد، شاده  تةديل مقوله و مفاهیم به باز         کدگذاری  در که هايیداده محوری، کدگذاری

 شاود. فرايگاد   برقارار  اشفرعای  مقاوال   و مقوله يك پیوند تا پیوندندمی يالدينر به جديدی

 ی،  ّا عل    شارايط       ّمتضم  که گیردمی صور  میپاراداي يك مدل از استفاده با محوری کدگذاری

 قضاايا  مرحله، اي  پیامدها است. در و عمل/تعامل گر، راهةردهایمداخله شرايط زمیگه، پديده،

   (.01، ص.  0932 استرا  و کوبی ،است) بگیانی نظرية ةمثلف سومی  که گیرندمی شالل

و  شودمی انتلا  اصلی يا «ایهسته مقولة»ون  طی که است انتلابی کدگذاری سوم، مرحلة

 ياا عادم   تصادي   موارد وجویجست با روابط اي  اعتةار افزايش و هامقوله دينر با ون ارتةاط

 (. در ايا  000 ، ص.0931، و پوررجاب میانادوو ،      ّا   محم دی  طالب، شاود) می انجام تصدي 

شاود.  گفته مای  0«داستان»ون  به که کگدمی ارائه مرکزی پديدة از توصیفی یروايت محق  ،مرحله

ناام    9«شارح داساتان  »که  شود سازیمفهوم مرکزی پديدة درخصوص بايد ادامه در داستان اي 

 (.  030، ص. 0931زاده میاندهی، ازکیا، ايمانی جاجرمی، و فرضیدارد )

 وغااز  هاا تحلیل نلستی  از نظريه يا مدل است. ساخت مدل اعتةار و طراحی نهايی، مرحلة

 بگادی طةقاه  مادل،  طراحای  مرحلة در گام يابد. نلستی می ادامه هاتحلیل وخري  تا و شودمی

 برقرار ارتةاط ملتل  هایداده بی  طةقه دهد. اي نشان می را تحقی  مايةدرون که است مرکزی

 ، ص.0931، و پوررجاب میانادوو ،      ّا   محم دی  طالب، نیسات)  هاا داده بی  در خود   ّ ام ا کگد،می

 (.011، ص. 0930انی، و گراوندی، زن، زرافش؛ قةادی، پا 003

 

 

                                                           
1. Locke 

2. story 

3. story line 
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 منطقۀ موردمطالعه . 2. 3

شاهر   ،پژوهش حاضر ةموردمطالع ةمحدود

اداری  ا   سیاسای ، مرکز اي  شهر است.رشت 

و مرکاز شهرساتان رشات    باوده   یتناستان گا 

تاااري  و  بااازرگ رشااات  اسااات. شاااهر   

در بای  ساه    ياران تري  شهر شمال ارجمعیت  پ 

يعگای گایتن،    ،خازر  ياای ای دراستان حاشایه 

شود. براسا  محسو  میمازندران و گلستان 

، جمعیات ون  0931سرشماری رسمی در سال 

ون  خاانوار در  013113 باوده و  نفر 093،310

، طارح کااوش  مهگدسی  مشاور ساک  هستگد )

 (. 0( )شالل 3 ، ص.0930

 تحقیق مبانی نظری. 2

 و پیشی  مديريتی هایسیستم ايیمیانی، نارس شهرهای و شهرهاکتن شتابان و رويهبی رشد

 و فگای ) تاري  مساائل شاهرها   عگوان بلشای از مهام  به شهری، ساکگان ةپاي تأمی  نیازهای عدم

هاای انساانی مگجار باه     الیت         ّشهری و فع  ةتوسعالنوهای موجود »و  (90 ، ص.0930 صارمی،

 (. 90، ص. 0930مثگوی، «)محیطی شده استخوردن نظم زيستبرهم

های ارزشمگد ها، افزون بر ايگاله زمی شهرها و توسعه در حومه ةجانةو همهگسترش وسیع 

دهد، هزيگه و اثرا  مگفی دينری هام بار   ونقل را افزايش میرا از میان برده و مشالت  حمل

تاري  اصاولی کاه    میاان يالای از مهام   درايا  (. 00، ص. 0931حسایگیون،  زندگی افاراد دارد) 

مداری و کگد، افزايش قابلیت پیادهسیدن به هدف خود دنةال میريزی شهری درراستای ربرنامه

محات                   دنةاال سااخت   ريزی شهری جدياد باه  محور است. درواقع برنامهساخت جوامع پیاده

دنةاال تغییار در شارايط و    باشد. بهروی میهای قابل پیادهمسالونی با مقیا  انسانی و مجموعه

ای در هاای مساالونی جاينااه وياژه    ه        ّا   خیار، محل    شاهری در دوران ا  ةتوسععوامل گسترش و 

تري  رويالردهايی کاه از  ازجمله مهم ( و0931، اند)معصومیگیری شهرهای جديد داشتهشالل

نقشۀ موقعیت محدودۀ موردمطالعه  ـ2شکل 

 در تقسیمات سیاسی کشور و استان

 مأخذ: 

 

 0931مأخذ: ننارندگان، 
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شادن شاهر و در   قابل باا گساترده  تکگد، رويالرد شهر فشرده است که در اي  تفالر حمايت می

   شدن ون ارائه شده است.موتوريزه ةنتیج

تري  راهةردها درجهات دساتیابی باه    برای شهر، يالی از مهم «شردهشالل ف»سعی در ايجاد 

         ّا های موف   سیاست»به اي  نالته ضروری است که     ّ توج ه. الةته بوده استمطلو  شهری  ةانداز

رسااندن  قةاول بارای باه حاداقل    ارچو  نظاارتی متاداوم و قابال   ها شهر فشرده نیاز به يك چ

چگای  باه حاداکثر رسااندن اساتانداردهای      هاای میاان همسااينان و میاان مالالاان و هم     تگش

. پیدايش مفهاوم  (00، ص. 0110، 0)راندول «رتراکم خواهد داشت      های پ   در مالان  ّمد طوالنی

رساندن ضايعا  نهفتاه  زيست و به حداقلشهر فشرده در ضرور  پايداری، حفاظت از محیط

زمای    ةساران راکم بااال،  کگاد تا  استدالل می 0لگد مطرح شد: اويگنزاست که در کگفرانا برانت

گاذارد.  کگد و فضای بیشتری برای فضای باز و کشاورزی در اختیار ماا مای  کمتری مصرف می

شاود.  وابستنی کمتر به اتومةیال شلصای را موجاب مای     ،وه  در بافت متراکماتوبو  و راه

ر دهد و سرعت مصرف مگاابع تجديدناپاذي  محیطی جامعه را کاهش میتراکم باال اثرا  زيست

را افازايش دهاد. ايا  الناو از      ونقل عمومیتواند حملکگد. همچگی  شهر فشرده میرا کم می

با جمعیت بااال، همةساتنی                           بهیگه از زمی  در مگاط   ةاستفادرشد شهری، بر موضوع عابرپیاده، 

   (.033، ص. 0103، 9کوتارکار، باهادور، و ساردافرهگنی تأکید دارد) ةتوسعاجتماعی و 

به عابرپیااده در شاهرها       ّ توج هتري  وجوه رويالرد شهر فشرده، ونچه ومد، يالی از مهمبگابر  

علمای  های گروه    ّ توس طروی پیادهشهر است.  شدنمدارشهروندان و پیاده 3رویو درنتیجه پیاده

عگوان يالی از اجزای مهم هبهای فیزيالی الیت     ّسو فع ازونجاکه از يكملتلفی توصیه شده است. 

تري  شالل روی ازجمله رايجو پیاده شودمحسو  می                         ّی بهةود ستمتی در بلگدمد زندگی برا

و از ساوی دينار    (31، ص. 0119، 1)سیلگز، سالیا، و فراناك استساالن الیت بدنی بزرگ  ّفع 

محققای    ،يابدروی را میهای زندگی شهری کمتر فرصت پیادهبه ويژگی    ّ توج هانسان شهری با 

ونقل، در پی يافت  ارتةااط میاان   ريزی شهری و حملمومی و برنامهستمت ع ةحوزدر هر دو 

                                                           
1. Randolph 

2. Ewings 

3. Kotharkar, Bahadure, & Sarda 

4. Walking 

5. Saelens, Sallis, & Frank. 
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، 0)لسلی و همالاراناندهای فیزيالی بودهالیت                                     ّهای محیط فیزيالی و رفتارهای ناشی از فع ويژگی

معطوف داشته اسات و   دن شهری را به خواريزخاص برنامه    ّ توج هاي  مهم،  .(000 ، ص.0112

 یهاا یسارگرم يالای از   عگاوان بهگرفته تا  ورزش و ستمتای از توصیه برروی رو پیادهازاي 

جاينااه  از عگوان يك نیاز کالةادی در شاهرها،   و همچگی  به، (3، ص. 0331، 0)کورفیلدیشهر

« حرکات پیااده  »باه موضاوع       ّا  توج ه  چراکه  ؛برخوردار شده استريزی شهری مهمی در برنامه

تاري   تري  و ضاروری راهمیت           تواند از پ و می ومیزدهای انسان درمیهمواره با نیازها و خواسته

رفیعیان، صاديقی، و  کگگادگان از فضاای شاهر تلقای شاود)     اساتفاده          طةیعای                   موارد در حقاو   

                             رغام محةوبیات رو افازايش    بهبايد اذعان داشت که وجوداي ، با(. 30، ص. 0931،    ّ  محم دیپور

 ؛تعريا  ون وجاود داشاته اسات    های زيادی بر سر مداری، تاکگون بحثپیاده        قابلیت        اصطتح 

ای اسات بارای توصای  محایط     ماداری وسایله  توان گفت قابلیت پیااده طور عام میهرچگد به

رياازی شااهری و مانگااد بساایاری ديناار از اصااطتحا  در برنامااه ی اياا  مفهااوملاافیزيالای، و 

ست، رضازاده، زبرديابد)و با هر پیشگهاد جديد گسترش میشهرسازی، دارای معگی ثابتی نةوده 

هاايی کاه   ون است کاه در کگاار ديادگاه       ّ توج هقابل ةنالت(. 911 ، ص. 0931و لطیفی اسالويی، 

هايی نیز وجاود دارناد کاه    کگگد، ديدگاهمدار حمايت میمحور و يا پیادهاز رويالرد سواره      صرفا 

عتقاد  م، 0301 ةدها پارداز  نظريه ،9اش رای رگ              دانگد. مثت اي  دو را الزم و ملزوم يالدينر می

حاال موضاوع   ولای درعای    ،کگدرده می        روح و م های بدون خودرو، شهر را بیاست که خیابان

حرکات و ترافیاك           سارعت                                                            مزاحمت خودروها را يادوور شده و معتقد است که بايد با کاهش 

هاای شالوش شاهری نیاز ايا  دو را درکگاار هام        تري  حد ممالا ، در کاانون  عةوری به پايی 

 (  031 ، ص.0930حسیگی،  فیضی، رجةی وداشت)

مداری را در موضوع پیاده ،ريزی شهریبه اهداف برنامه    ّ توج هپژوهش حاضر با  ،درمجموع

باه      ّا  توج ه  . برای اي  هدف در بلش کالةدی رويالارد شاهر فشارده کاه     کگدبررسی میشهرها 

ده محور اصالی بحاث انتلاا  شا     عگوان به ،باشدعابري  پیاده ازجمله موضوعا  مهم ون می

روی شااهروندان در شگاسااايی تگنگاهااای پیاااده ،کااه هاادف پااژوهش حاضااراساات. ازونجااايی

ريازی شاهری در ابعااد اجتمااعی، اقتصاادی،      به اهداف غیرکالةدی برنامه    ّ توج هشهرهاست، با 

                                                           
1. Leslie,& et al 

2. Corfield 

3. Ashpray Regen 
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مجماوع تگنگاهاای کالةادی و     ،کاارگیری تئاوری بگیاانی   هفرهگنی و... سعی شده اسات باا با   

ريازی شاهری خواهاد کارد.     نتايج پژوهش کمك خوبی به برنامه غیرکالةدی شگاسايی شود که

 نشان داده شده است. (0) مدل مفهومی پژوهش حاضر در شالل

 

 0931مأخذ: ننارندگان، 

 تحقیقهاییافته .5

  ون، تحلیال  واحادهای  و علمای  کدگاذاری  مرحلاة  ساه  در حاضار  پاژوهش  هاای يافتاه 

 .شودوتحلیل میتجزيه

 باز کدگذاری. 2.  5

هاای  داده وتحلیال تجزياه  مرحلاة  نلساتی   عگاوان باه  بااز،  کدگاذاری  از حاصال  هایافتهي

 از مفهاوم  00باود.   مهااجران  باا  مصااحةه  مات   از شدهاستلراج کد 002 شامل شده،گردووری

است. کادهای   شده عگوان شوندهمصاحةه فرد زبان از مستقیم ،کدها دينر و اننیزکدهای داللت

 .اندشده    ّ مشل ص (9) جدول در ت )*(عتم با اننیزداللت

 
 

 مدل مفهومی پژوهش ـ2شکل 
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 باز( )کدگذاری پژوهش از حاصل هایداده سازیمفهوم ـ3 جدول

 2335مأخذ: نگارندگان، 

ف
ردی

 

 مفهوم

ف
ردی

 

 مفهوم

 ایهای محلهها و بوستاننةود پارک 01 نداشت  زمان کافی  0

0 
 عدم تگاساب زماان کاار و زماان مگاساب بارای       

 رویپیاده
 روی طوالنیها برای پیادهمگاسب پارکنا طرّاحی 00

 روهابرخی پیادهشةانة بیش از حد  خلوتی  00 های حرکتی افراد  بیماری 9

3 
داشت  محل زندگی و محال کاار و عادم    فاصله

 روی تا محل کار و برعالاامالان پیاده
 نةود فضای سةز مگاسب   09

 ا ذّع جهای متگوّنةود کاربری 03 گرمای هوا در تابستان 1

 *مةلمان شهری نامگاسب 01 وهوای شرجی در تابستانو  0

 پیاده یتوزيع نامگاسب خدما  در مسیرها 00 سرمای هوا در پايیز و زمستان 2

 *سواره پیاده و مشلّصنةود حريم  02 بارش زياد در فصول پايیز و زمستان  3

 رویهکمةود فضای پیاد 03 شلوغی معابر شهری برای رسیدن به مقصد 3

 شهریمردانة وجود فضای  03 روهاروی در پیادهکم برای پیادهجاذبة  01

 روی با همسران خودعدم تمايل مردان به پیاده 21 هايی برای استراحت کوتاه نةود مالان -0 00

 بودن معابر شهریباريك 20 *مگظر نامگاسب شهری -0 00

09 
 زمیگااة نةااودن فرهگااگ شااهروندی در  مگاسااب -9

 رویپیاده
 روهاگری در پیادهتالدی 20

03 
 کمةااود اتوبااو  در مساایرهای جااذا  باارای     -3

 رویپیاده
29 

نیازهای افاراد در   ةکگگدهای برووردهکمةود مغازه

 رویمسیر پیاده

 ادارا  ملتل  توسّطها حفاری 23 شهریونقل درونهای حملفرسودگی اتوبو  -1 01

 فیزيالی  وجود موانع 21 شهریهای درونشلوغی اتوبو  -0 00

02 
مگاسااب در فصااول گاارم سااال در تهويااة فقاادان  -2

 شهریهای دروناتوبو 
 عابر پیاده ل کمةود پ  20

03 
فقدان گرمايش مگاسب در فصاول سارد ساال در     -3

 شهریهای دروناتوبو 
 روهاشده در پیادهوجود خودروهای پارک 22

 روهاد در پیادهسط  پايی  فرهگگ تردّ 23 رفتار نامگاسب رانگدگان اتوبو    -3 03

01 
وسایلة  عگوان نناه فرهگنی نامگاسب به اتوبو  به -01

 درومدجايی اقشار کمهجاب
23 

روها ناشای  وجود بوهای نامطةوع در برخی پیاده

 های زبالهاز سطل

 31 زمان انتظار طوالنی برای استفاده از اتوبو  -00 00
ونقال عماومی   دسترسی محدود به وسايل حمل

 در طول مسیر
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ف
ردی

 

 مفهوم

ف
ردی

 

 مفهوم

 30 بودن زمان دقی  رسیدن اتوبو صنامشلّ -00 00
روهاا  های ناسازگار در مسیر پیادهوجود کاربری

 )نظیر کارگاه ها(

 کمةود خطوط عابر پیاده 30 کمةود تاکسی در زمان پیك مسافر -09 09

03 
رفتااار نامگاسااب برخاای از رانگاادگان تاکساای بااا   -03

 مسافران
 رانگدگان توسّطعدم رعايت خطوط عابر پیاده  39

 33 ای کرايه از سوی رانگدگان تاکسی دريافت سلیقه -01 01
 طرّاحای عدم رعايت فضاهای دسترسی پیاده در 

 *محت  مسالونی

00 
ها در فصول گارم  عدم استفاده از کولر در تاکسی -00

 سال
 *يالگواختی بصری مسیرهای پیاده 31

02 
عگاوان  شاده باه  اساتفاده وسایلة نقلیاة   فرساودگی   -02

 تاکسی
 رویمگد به پیادههعتق ساالن هم هاینةود گروه 30

03 
اقدام به سوارکردن مسافران دربستی در زمان اوج  -03

 وجود مسافر
32 

داران بااه فضااای پیاااده از طرياا  تعاارم مغااازه

 اجگا  مغازه

 روهاعرم کم برخی از پیاده 33 دوری برخی از نواحی شهری از مراکز عمومی -03 03

 *روهاتغییر عرم ناگهانی پیاده 33 رویپیادهمحدودة ورود موتورسواران به  -01 91

 های و  بدون پل برای عةور پیادهجویوجود  31 وسايل نقلیه توسّطروی رعايت حريم پیاده عدم -00 90

 *تراکم باال در محت  30 عدم وموزش شهروندی از طرف نهادها -00 90

99 
شاادن و  در فصااول بارناادگی باار روی پاشاایده -09

 رهنذران
30 

رو ايی در برخای پیااده  احسا  محصوريت فض

 ها*

93 
شادن  ها و پاشیدهشدن و  در زير موزايیكجمع -03

 رویدر زمان پیاده
 وجود خطر زورگیری در ساعا  خلو  39

 33 روهاسازی نازيةای پیادهک  -01 91
شاادن عةااور از وسااازها و ناااام وجاود ساااخت 

 برخی از ونها

 روهااختمانی در پیادههای سدپوی نلاله 31 روها  نةودن پیادهفرشسگگ -00 90

 30 کودکانکالسالة روی برای مادران با سلتی پیاده -02 92
روهاا  بودن اوضاع اجتماعی برخی پیادهنامگاسب

 روی خانوادگیبرای پیاده

93 
اساااتفادة هاااا بااارای  راهنةاااودن پیااااده ومااااده -03

 معلولی )ويلچر(
 روهاشدن و  در طول بارندگی در پیادهجمع 32

93 
زمیگاة  روها برای نابیگاياان در پیادهاحی ضعی  طرّ -03

 مسیريابی
 ها در معابرومدگی ساختمانپیش 33

31 
عدم رعايت شیب مگاساب بارای هادايت و  از     -91

 های اطراف*رو به جویسط  پیاده
 نةود پارکیگگ متگاسب با خودرو 33
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ف
ردی

 

 مفهوم

ف
ردی

 

 مفهوم

 روها*هدر پیاد فگّیعدم رعايت متحظا   011 روهاها در پیادهوجود چاله -90 30

30 
دوچرخااه در  ةدهگاادهااای ارائااه نةااود ايسااتناه  -90

 مسیرهای پیاده  
 باالومدن و  از اگوی واقع در معابر 010

 های مردمنةودن از نناه امان در 010 روهابودن وضعیت ظاهری پیادهنامگاسب -99 39

33 
 ،نفعافراد ذی توسّطروها کاری روکش پیادهدست -93

 داراننظیر مغازه
019 

  اسااايی افااراد در محااتّاشااتیا  مااردم بااه شگ

 مسالونی

31 
روهااای داران در پیااادهاحسااا  مالالیاات مغااازه -91

 خودمغازة اطراف 
 روهاسلتی عةورومرور برای کودکان در پیاده 013

30 
روهاا و تجماع   ها به پیااده تجاوز خودپرداز بانك -90

 جمعیت ناشی از ون
011 

 ساالتی عةااورومرور باارای افااراد سااالمگد در    

 روهاپیاده

32 
فای  از  قاانونی بارای مقابلاه باا متللّ     جود خألو -92

 های انتظامی*سوی ارگان
010 

هاای  سلتی عةورومرور برای افراد باا معلولیات  

 روهاحرکتی در پیاده

 012 ها پا از ايجاد  راهنظار  ضعی  بر حفظ پیاده -93 33
روی رهگگ نامگاسب در برخورد با پیااده وجود ف

 دختران جوان

 رویوگاهی اندک مردم از مزايای پیاده 013 ها*راهپیاده رّاحیطنةود ختقیت در  -93 33

 013 روهانةود روشگايی در برخی از پیاده -31 11
تةلیغا  اندک رسانه ها در زمیگه تحرياك ماردم   

 رویبه پیاده

 001 روهاهخرابی روشگايی در پیاد -30 10
سازی نةود سیاستنذاری درست در زمیگه فرهگگ

 پیاده*

 000 روی شةانهدازی زيةا برای پیادهنةود نورپر -30 10
 طرّاحاایخصااوص صاای  ماارتةط درنةااود متلصّ

 فضای پیاده در شهرها

19 
  طرّاحاایهااای بااومی در یبااه ويژگاا توجّااهعاادم  -39

 هاراهپیاده
 سازی  راههای پیادهباالی اجرای طرح نسةتا هزيگة  000

 009 ها*راههای ملتل  به پیادهتجاوز کاربری -33 13
احای  ساختار فعلای شاهرها باا طرّ    تگاسب اندک

 فضای پیاده*

11 
دلیال  روهاا باه  شادن عةاورومرور در پیااده   سلت -31

 هافروشحضور دست
 عدم پیوستنی مسیرهای پیاده*   003

 001 عدم احسا  امگیت -30 10
های شهری گذاری اندک از سوی سازمانسرمايه

 رویهای پیادهدر ارتةاط با ايجاد زمیگه

 روهاهای خطرناک در مسیر پیادهوجود تقاطع 000 هام شلصی خانمعدم رعايت حري -32 12

 روینقلیه در بی  مسیر پیادهتأمی  وسیلة مشالل  002 هاپرانی به خانممتلك -33 13

   رویها به پیادهتمايل اندک خانم -33 13
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 محوری کدگذاری. 2.  5

چگدي   ، موجود مفاهیم و هاداده وتحلیلتجزيه با علمی، کدگذاری جريان از مرحله اي  در

 .(0ته است)جدول گرف شالل گسترده طةقة 03 ون براسا  و شد شگاسايی گسترده مقولة
 

 محوری( )کدگذاری طبقاتخرده و گسترده هایمقوله -2جدول 

 0931مأخذ: ننارندگان، 
 های گستردهمقوله طبقاتخرده

 عدم احسا  امگیت

 نةود امگیت
 اهعدم رعايت حريم شلصی خانم

 هاپرانی به خانممتلك

 روهابرخی پیاده ةشةانبیش از حد  خلوتی 

 وجود خطر زورگیری در ساعا  خلو 
 رویپیاده ةزمیگنةودن فرهگگ شهروندی درمگاسب

 فرهگگ مگاسبنةود 
رویپیاده  

 روی خانوادگیروها برای پیادهبودن اوضاع اجتماعی برخی پیادهنامگاسب

 های مردماز نناه در امان نةودن

 رویوگاهی اندک مردم از مزايای پیاده
 روهاروی در پیادهکم برای پیاده ةجاذب

نةود مگظر مگاسب 
 شهری

 مگظر نامگاسب شهری

 روهاسازی نازيةای پیادهک 
 روهابودن وضعیت ظاهری پیادهنامگاسب

 هاراهپیاده طرّاحینةود ختقیت در 

 ا ع جذّی متگوّهانةود کاربری
 يالگواختی بصری مسیرهای پیاده

رویشدن در زمان پیادهها و پاشیدهشدن و  در زير موزايیكجمع  

 ساخت نامگاسب 
روهاپیاده  

 روهانةودن پیادهفرشسگگ

 های اطرافرو به جویعدم رعايت شیب مگاسب برای هدايت و  از سط  پیاده

 روهاها در پیادهوجود چاله

 روهاشدن و  در طول بارندگی در پیادهجمع

 روهاهدر پیاد فگّیعدم رعايت متحظا  
 کودکان ةکالسالروی برای مادران با سلتی پیاده

سازی عدم مگاسب
های خاصبرای گروه  

 معلولی )ويلچر( ةاستفادها برای راهنةودن پیادهوماده

 مسیريابی ةزمیگروها برای نابیگايان دراحی ضعی  پیادهطرّ

 روهاسلتی عةورومرور برای کودکان در پیاده

 روهاسلتی عةورومرور برای افراد سالمگد در پیاده

 هاراهپیاده طرّاحیهای بومی در یبه ويژگ توجّهعدم 
احی نامگاسب طرّ

روهاپیاده  
 روی طوالنیها برای پیادهاحی نامگاسب پارکطرّ

 بودن معابر شهریباريك
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 2جدول  ۀادام

 های گستردهمقوله طبقاتخرده

  روهااحسا  محصوريت فضايی در برخی پیاده

 روهاعرم کم برخی از پیاده

وجود موانع فیزيالی 

 رویدر پیاده

 ها در معابرومدگی ساختمانپیش

 وجود موانع فیزيالی

 ها(روها )نظیر کارگاههای ناسازگار در مسیر پیادهوجود کاربری

 عدم پیوستنی مسیرهای پیاده

 روهاهای خطرناک در مسیر پیادهوجود تقاطع

 نداشت  زمان کافی

 رویعدم تگاسب زمان کار و زمان مگاسب برای پیاده نةود زمان کافی

 روی تا محل کار و برعالاداشت  محل زندگی و محل کار و عدم امالان پیادهفاصله

های فردی ويژگی رویدهها به پیاتمايل اندک خانم

 روی با همسران خودعدم تمايل مردان به پیاده شهروندان

 گرمای هوا در تابستان

شرايط طةیعی و 

رویاقلیمی برای پیاده  

 وهوای شرجی در تابستانو 

 سرمای هوا در پايیز و زمستان

 بارش زياد در فصول پايیز و زمستان

 هاعدم وموزش شهروندی از طرف نهاد
 سازی ونةود فرهگگ

 وموزش
 رویتحريك مردم به پیاده ةها درزمیگتةلیغا  اندک رسانه

 سازی پیادهفرهگگ ةگذاری درست درزمیگنةود سیاست

ناهماهگنی نهادهای  ادارا  ملتل  توسّطها حفاری

ملتل  در انجام 

 وظاي 

 شدن عةور از برخی از ونهاوسازها و ناام وجود ساخت

 روهاهای ساختمانی در پیادهی نلالهدپو

عدم انجام وظاي   های زبالهروها ناشی از سطلوجود بوهای نامطةوع در برخی پیاده

های ط سازمانتوسّ

 مسئول

 کمةود خطوط عابر پیاده

 رویهای پیادههای شهری در ارتةاط با ايجاد زمیگهگذاری اندک از سوی سازمانسرمايه

 ی برای استراحت کوتاههاينةود مالان

کمةود فضا برای 

 استراحت

 ایهای محلهها و بوستاننةود پارک

 مةلمان شهری نامگاسب

 پیاده یتوزيع نامگاسب خدما  در مسیرها

 نةود فضای سةز مگاسب

بودن نامگاسب رویکمةود اتوبو  در مسیرهای جذا  برای پیاده

ونقل وضعیت حمل

 عمومی

 شهریونقل درونهای حمل فرسودگی اتوبو

 شهریهای درونشلوغی اتوبو 
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 2جدول  ۀادام

 های گستردهمقوله طبقاتخرده

  ونقل عمومی در طول مسیردسترسی محدود به وسايل حمل

  رفتار نامگاسب رانگدگان اتوبو 

 روهانةود روشگايی در برخی از پیاده

های زيرساخت

 نامگاسب شهری

 روهاهدر پیادخرابی روشگايی 

 روی شةانهنةود نورپردازی زيةا برای پیاده

 کمةود پل عابر پیاده

 نةود پارکیگگ متگاسب با خودرو

 رویپیاده ةورود موتورسواران به محدود

عدم رعايت حريم 

 توسّطروی پیاده

 خودروها

 وسايل نقلیه توسّطروی عدم رعايت حريم پیاده

 سواره وص پیاده نةود حريم مشلّ

 روهاشده در پیادهوجود خودروهای پارک

 رانگدگان توسّطعدم رعايت خطوط عابر پیاده 

 خود ةروهای اطراف مغازداران در پیادهاحسا  مالالیت مغازه
عدم رعايت حريم 

 توسّطروی پیاده

 های ملتل کاربری

 هاراههای ملتل  به پیادهتجاوز کاربری

 هافروشدلیل حضور دستروها بهدر پیادهشدن عةورومرور سلت

 محت  مسالونی طرّاحیعدم رعايت فضاهای دسترسی پیاده در 

وجود موانع قانونی  های انتظامیفی  از سوی ارگانقانونی برای مقابله با متللّ وجود خأل

 ها پا از ايجادراهنظار  ضعی  بر حفظ پیاده در برخورد با متللّفان

 

 انتخابی دگذاریک. 3.  5

 اصالی  ياا  ایهساته  هاای مقولاه  ،بلاش انساجام  فرايگدی طی انتلابی کدگذاری مرحلة در

 مقولاة  2 گساترده،  هاای مقولاه  از حاصال  نتايج تحلیل با حاضر پژوهش شوند. درانتلا  می

امالانا   ،مديريتی، طةیعی ،فردی ،کالةدی ،اجتماعی و فرهگنیثیرگذار أتعوامل  ای شاملهسته

 .شد نمايان وانی ق و
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 انتخابی کدگذاری در هامقوله نمود  ـ5 جدول

 0931مأخذ: ننارندگان، 
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 هایمقوله

 ایهسته

 اجتماعی

 فرهگنی و
 فردی کالةدی

عی
طةی

 

 قوانی  امالانا  مديريتی

 

 تحقیق تانداسسیر مروری بر خط . 2. 5

محاوری در  اهمیت پیاده کرد، ترغیب مطالعه اي  انجام به را پژوهشنران که مسائلی از يالی

هاای  ی امور شاهری در رشات بارای اجارای طارح                                    ّريزی شهری و اهتمام نهادهای متول برنامه

مداربودن شاهر  روی و همچگی  پیادهمیزان پیاده میدانی، هایمشاهده . براسا بودمحوری پیاده

 کاه  باود  الزم ،موضاوع  اي  به دريافت پاسلی برای برد.سر میرشت در وضعیت نامگاسةی به

عوامال   کاه  شاد  بیان نظری مطالعا  شگاسايی شود. براسا  مداری شهر رشتموانع پیاده ابتدا

ايا  تحقیا  از   پرسش اصلی  روازاي  دارد.ثیر أتمداربودن شهرها و شهروندان ملتلفی در پیاده

 ها،پاسخ تحلیل نتیجة روی شما در شهر رشت چیست؟دگان اي  بود که موانع پیادهشونپرسش

طةیعی،  فردی، کالةدی، اجتماعی و فرهگنی،ثیرگذار أتعوامل  ای شاملهسته مقولة 2  استلراج

کالةادی و   ماديريتی،  ةمقول سهرسد بی  به نظر میباشد. دراي می قوانی   امالانا  و مديريتی،

 همیت بیشتری نسةت به ساير عوامل داشته باشد.ا ،امالانا 

نةاود   ،مديريتیثیرگذار أتعوامل به  توانمی ،ایمدل النوواره ةوجودوورندهی ب  ّعل از شرايط 

عدم انجاام وظااي    و  ناهماهگنی نهادهای ملتل  در انجام وظاي ، سازی و وموزشفرهگگ

شارايط   ،کالةادی ثیرگاذار  أتعوامل  ،ایدر مدل النوواره. کرداشاره  های مسئولسازمان    ّ توس ط
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، رویوجاود مواناع فیزيالای در پیااده    ، نةود مگظر مگاسب شهری مانگد ،ون ةوجودوورندهی ب  ّعل 

. در بحث امالانا  نیز نالاتی که از طرف شاهروندان  نقش دارد ...و روهانامگاسب پیاده   ّ   طر احی

ونقال  بودن وضعیت حمال مگاسبنا مانگد ،مداری شهر رشت مطرح شدعگوان علل عدم پیادهبه

 بوده است.    ّ مثث ر ...و های نامگاسب شهریزيرساخت و عمومی

 پژوهش کانونی مدل طراحی و نهایی مرحلۀ. 5.  5

 طراحای  مرحلاة  در گام نلستی 

 کاه  اسات  مرکازی  بگادی طةقه مدل،

 دهد. درنشان می را تحقی  مايةدرون

 مفااهیم؛  باه     ّ توج ه با حاضر پژوهش

 در ایهساته  و گساترده  هاای مقولاه 

 و محوری باز، هایکدگذاری جريان

 نظاری  سااخت قضاايای   و انتلاابی 

 کاانونی  مادل  عگوانبه 9 شالل ،مدل

 .شد طراحی پژوهش

 گیرینتیجه. 6

 ونی شاالل  گعوامال گوناا   ةسااي در  ،روی در شاهرها روی اقادام باه پیااده                   تگنگاهای پایش  

 امل با هم، يالدينر را تقويت کارده اط درونی عوبه ارتة    ّ توج هگیری با گیرند و پا از شاللمی

کاه در  کگگاد. چگاان  مدار را دچاار مشاالل مای   برای ايجاد يك شهر پیادهريزی و درنتیجه برنامه

ايجاد يك شاهر   رغم برخورداری از توان باال درگرديد، شهر رشت به    ّ مشل صپژوهش حاضر 

نسته اسات شاهروندان را باه    اع،  نتو   ّتگو دلیل وجود مشالتتی در ابعاد ملتل  و ممدار، بهپیاده

کاه گااه    گیارد روی در شهر متمايل سازد. اي  مشالت  از عوامل ملتلفی سرچشمه مای پیاده

های موجود، حاصل ادراکاا  ذهگای شاهروندان از    صورتی عیگی داشته و گاه در ورای عیگیت

دوم وجاود دارد.   ةدستمشالت  موجود است که الةته گاه ترديدهايی در وجود صور  واقعی 

روی افاراد و ياا حاداقل    پیااده  درهرحال، هر دو دسته از عوامل عیگی و ذهگای، ماوانعی را در  

 روی ونان ايجاد کرده است.  کاهش مسیر پیاده

 مدل کانونی پژوهش -3شکل 

 0931مأخذ: ننارندگان، 
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 و یدرونا  ،یرونا يی شاالل  ساه  باه  تاوان یما  را رشت شهر در یروادهیپ ،ی  ّکل  نناه كي در

 در کاه  اسات  یخصوص اي یعموم یفضاها املش یرونیب ةادیپ یهاقسمت. کرد میتقس یةیترک

 شاامل  کاه  یدرونا  قسامت  در. شهر یهاپارک و روهاادهیپ رینظ شود؛یم انجام شهر باز یفضا

 ونها در یطوالن       نسةتا  ةادیپ یهايیجاجابه ،شودیم بسته و یدرون یخصوص و یعموم یفضاها

 درماورد . ... و هاا ماوزه  ،یسگت یرهابازا ،یتجار مراکز رینظ ؛(یزنرسه  پ  مفهوم)است انجام قابل

 ،هساتگد  یدرون شهر مورد همچون یخصوص و یعموم یفضاها ،یةیترک ةادیپ شهر یعگي سوم

 یهاا مجموعه رینظ ؛اندشده بیکتر باز و یرونیب شهر شالل با خود از یبزرگ یهابلش در   ّ ام ا

 .باز یفضا با یتجار بزرگ

 کااهش  یساو باه  حرکات  و یمادار ادهیا پ  سامت باه  رشات  شاهر  در ديا با گاه یزم  يا در

 یفضااها  شيافازا  ،یرونا یب ةشاد محافظت مراکز جاديا  یهمچگ. کرد اقدام شهر کردنزهيموتور

 .کگگد کمك یروادهیپ فرهگگ باالبردن به تواندیم ،یدرون یفضاها تیموقع بهةود و یةیترک

عوامل ملتل   روی شهروندان در شهر رشت، تحت تأثیردرمجموع تگنگاهای اساسی پیاده

وجاود وماده اسات.    اجتماعی، فرهگنی، کالةدی، فردی، طةیعی، مديريتی، امالانا  و قوانی  باه 

مطالعاه  گار قابال  روی و شارايط مداخلاه  بر پیاده    ّ مثث رهای تمامی اي  عوامل در دو گروه زمیگه

عدم  شرايطی که در ،در گروه دوم های شهر و شهروندان وويژگی ،هستگد که در گروه نلست

و ياا باه عةاار  بهتار در باروز چگای  شارايطی         اندنقش داشتهروی تمايل شهروندان به پیاده

جاو کارد تاا ضام      واسا  بايد راهةردهاايی را جسات  اند. براي مطالعهاند، قابلمداخله کرده

گار را  روی، شارايط مداخلاه  ماداری و پیااده  سمت پیااده شهر و شهروندان به ترتیب بههدايت 

مگاد باه   عتقه             ون شهروندان  ةنتیجيا حداقل به کمتري  میزان ممال  کاهش داد که در حذف و 

 سازی فضاای با باززندهترافیك و ولودگی کاهش يافته و  ،افزايش يافته و در پرتو ون ،رویپیاده

در ايا  زمیگاه    رنشااط فاراهم گاردد.     پ                                           هاای ايجااد شاهری ساالم و شاهروندان      شهری، زمیگه

امالاناا  و خادما  زيرسااختی الزم بارای      ةارائلحاظ کالةدی و ت شهری بهسازی بافمگاسب

ی و همچگی  افزايش امگیت             ّنهادهای متول     ّ توس طسازی و وموزش شهروندی روی،  فرهگگپیاده

روی و درنتیجه افازايش نشااط و ساتمتی، کااهش ترافیاك و      ساز افزايش پیادهتواند زمیگهمی

 گردد.  ...هری وسازی فضای شولودگی، باززنده
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