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 چکیده

 حرکاهی  و ذهنهی  امنیه   بهر  آ  یرتهث   و همهی   و سهااراا   درکه    هها  محله   در راهپیاده هدف از انجام این پژوهش بررسی ایجاد

 spssاز نهرم ازهیار آمهار      و بهرا  تجییه  و تحلیهص اصه  ا     تحلیلهی اسه     -روش تحقیق از نوع توصیفیشهروندا  بوده اس . 

با توج  به   . شود یمرا شامص ها  مورد مطالع  در این پژوهش جامع  آمار  هم   ابرا  اسافاده کننده از پیاده راهاسافاده شده اس . 

در جهه  بررسهی    پرسشنام  محاسب  شد و 044حجم نمون    جمعی  شناور کاربرا  پیاده راه مدنظر اس جامع  آمار  ک  در اینجا 

ا  تکمیهص  شب ب  روش مصهاحب   پرسشنام  در 044 پرسشنام  در روز و 044  پرسشنام  در شرایط مخالف شبان  روز سؤاال کامص 

و  اجامها ی  -زرهنگهی   اهدماتی   ها مؤلف با توج  ب  معیارها در  بعد  ملکرد  در امنی . ناایج حاصص از پژوهش نشا  داد ک  شد

 و اطها  آزمو  و دقیق بررسی با و همچنین داشا  همبساگی مثب  جه  در امنی  ادراکی و بعد معیارها  ملکرد با چگون  اقاصاد 

تفاو  سه م  جسهمی    سنی و معیارها و  یازا  جنسی  ب  وابساگی از زارغ را امنی  احساس راه پیاده امنی  ها بر شااص با  لم

 مسیر  برا  حرک  ویلچهر معلهولین و   نادیده گرزان. یرگذارتر یازایم کاربرا  پیاده راه را در نحوه ادم  رسانی آ  ب  کاربرا  تا

 دم پیش بینی محص مناسب برا  زعالیه  موقه  همچهو       پیاده حضور باربرها و  دم ساماندهی آنها  دم تفکیک مناسب سواره و

هها    هدم وجهود دوربهین   و  زعالی  اندک نیرو  اناظامی در شهب   شنایی نامناسب زضا بخصوص در شبور نور و  ها زروشدس  

 .باشد یممشک   کاهش امنی   از جمل  معایب و نظارتی در محص
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 مقدمه

و بیشتترین اگگتوی ست ر     شد یممحسوب  ها آنپاهای  ها انسانوسیله برای جابجایی  ینتر مهمقبل از انقالب صنعتی 

و نیازهتای اصتلی وی براستا      شتده  یمت به همین دگیل انسان مبنای طراحی شهرها محسوب . حرکت عابر پیاده بود

شکل چنین شهرهایی ارگانیک بتوده و تنهتا وستیله حمتل و نقتل کاگستکه،       . شدند یمحرکت پیاده در شهر جانمایی 

در این نوع شهرها فضای شهری در تسلط کامل عابر پیاده بتوده و تستلط فضتا    . وسایلی از این دست بودندکجاوه و 

از طرفی هنگامی کته ست      .برای عابر پیاده یعنی تعامالت اجتماعی در فضای شهری در حد باالیی قرار داشته است

قابلیت پیاده روی با پیاده مدار بتودن،  . باشد یمار تعامالت باال باشد، آن جامعه از سرمایه اجتماعی باالیی نیز برخورد

مختل تی   یهتا  جنبته ویژگتی،   ینا .باشند یمشرایط مساعدی است که افراد پیاده به آسانی قادر به گردش در آن فضا 

 (.waldock, 2012)همچون اتصال، خوانتایی، ایمنتی و دسترستی بته ختدمات متورد نیتاز افتراد را دربرمتی گیترد           

را از نق ته نرتر فرهنگتی،     ای یتژه وهری در گذر زمان به عنوان فضاهای عمومی شتهری نقتش مهتم و    ش های یابانخ

نقش و جایگاه خیابتان در دوران مختلتو و در مقتاطک فکتری و زمتانی      . کنند یمسیاسی، اجتماعی و شهرسازی ای ا 

ر مکتان و بتروز تعتامالت    حکتومتی و در دوران اخیت   یهتا  انتدام مت اوت، از نقش جابجایی و تردد گرفته تا عتر   

با وجود عملکردهای مختلو خیابان آنچه در طتی اعصتار مستتمرا      .مت اوتی به خود گرفته است یها چهرهاجتماعی 

بدون تغییر باقی مانده است، عمومی بودن فضای خیابان است که متعلق به تمام ساکنان شهر است و حضور مردم بته  

در واقتک اگتر بپتذیریم کته بختش مهمتی از برخوردهتای         .کنتد  یمی کمک دگپذیر و سرزنده بودن این فضای عموم

اجتماعی  های یانبندر آن صورت نقش فضاهای پیاده در تقویت  .اجتماعی و فرهنگی در فضای شهری ات اق می افتد

و تخصتی  نتواحی پیتاده     سازی جنبش پیاده راه (.5933 ،همکارانقربانی و ) نماید یمو فرهنگی شهر غیرقابل انکار 

شهرسازی عمده کشورهای توسعه یافتته جایگتاه ختود را بتاز      یها پروژهبه عابران در شهر مدت زیادی است که در 

رنجبتر  )یافته و ارتقاء کی یت این فضاها به عنوان یکی از اهداف پایه نهاد مدیریت شهری در این شهرها م رح است 

کته بته    باشد یممختل ی از شهروندان  یها گروهر مقیا  شهر عمل کرده و پذیرای د ها راهپیاده  (.5933 و اسماعیلی،

خود در تعامالت اجتماعی در عصر ارتباطات مجازی و تحریک اقتصادی نواحی پیرامونی و نیز بته   های یژگیودگیل 

هرچته بیشتتر    موجت  حضتور   گیترد  یمت را دربتر   هتا  یتت فعاگاز  یا گستردهچند عملکردی که دامنه  یها پهنهعنوان 

نیتاز بته   (. 5931 مرتضتوی، ) شتوند  یمت بصری، فرهنگی و اجتمتاعی آن   یها ارزشاز گیری شهروندان در شهر و بهره

مبحت  امنیتت از نرتر روان شناستی بته       .رود یمنیازهای انسان در جامعه بشری به شمار  ترین یادیبنامنیت، همواره 

آرامش، رشد، شتکوفایی انستان، بتروز همته     . خصوص در بهداشت روانی و درآسی  های روانی اهمیت بسیار دارد

 یهتا  شتاخه امتروزه امنیتت از    .آیتد  یمو نیل به همه کماالت انسانی در سایه امنیت به دست  ها یتخالقاستعدادها و 

از جملته   .رونتد پیامدهای مختلو امنیت به شمار متی  ینتر مهماجتماعی از  های ی آس. کی ی زندگی در شهرها است

امنیت آنچه از بعد کاگبدی و چه از بعد اجتماعی استت کته    های یژگیوبررسی  ها راهراجک به پیاده  تأملمباح  قابل 

نی دو بعتد دارد، بعتد حتداقلی    امنیت انسا .بر حضور و تعامل شهروندان و میزان موفقیت یه پیاده راه تأثیرگذار است

کته  ( رفتاه )که در آن آحاد جامعه قادر به تأمین و تضمین معیشت و بقا و امنیت خود هستند، و بعد ارتقایی ( ک اف)

اجتماعی برخوردار باشند، اما در این میتان   -در آن مردم قادرند از احسا  ملیت و آسایش در زندگی و امنیت روانی
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در واقک احسا  عتدم امنیتت افتراد در     .انسانی دارای اهمیت است های یتامنبیشتر از سایر امنیت فردی برای مردم 

فقدان اعتماد با احسا  نگرانتی نستبت بته مستاخل مختلتو،      . در پی داشته باشد تواند یمیک جامعه، تبعات فراوانی 

اخالل و بی نرمی مهتار  . کنند یمک مردم اگر بتوانند مناطق ناامن را تر. شود یمنیز  گیری سب  رفتارهای خاص کناره

ایمنی همواره مورد نیاز اساسی انسان در طول تاریخ بتوده  . که آن من قه ناامن است دهد یمنشده، به شهروندان نشان 

 توانتد  یمت ایمنتی تتا حتد زیتادی     . کلی در جوامک مدرن استت  های ینگرانهمچنین یکی از  .(Cozens, 2008)است 

احسا  امنیت پیش نیاز اساسی طراحتی شتهری موفتق استت     . زندگی روزانه فرد و رفتار او را تحت تأثیر قرار دهد

(Becho, 2016)  کته بترای    ییها مکانتوانایی قدم زدن در یک محیط امن از ارزش باالیی برخوردار است، نه تنها در

(. Latimer, 2004)و تتر  از جترم ایمتن هستتند     قدم زدن جذاب هستند همچنین در اماکنی که از جرم و جنایتت  

امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهر کانون و بستر اصلی رشد و تکامل بشری استت کته بتا گستترش رونتد      

پیدایش و تتداوم شتهر آرامتش و     یها ضرورتیکی از . یابد یمشهرنشینی و افزایش تراکم جمعیتی اهمیتی مضاعو 

امروزه معیار امنیت ساکنان شتهر یتا    .آورد یمرنشین از سکونت در چنین فضایی به دست آسایشی است که انسان شه

در شتهر   هتا  آنکه امکتان وقتوع    ای یرمترقبهغو ات اقات  ها ساختمان، ها راهاز تأسیسات،  ها آنعدم هرا  و اظ راب 

رها، افزون بتر مزایتای ظتاهری    افزایش امنیت در شه (.5931 صاگحی امیری،) گیرد یموجود دارد، مورد سنجش قرار 

چون تقویت هویت، سرزندگی، کارایی و زیبایی فضا، این مزیت را دارد که متردم در فضتای ایمتن حضتور مت ثری      

و درنتیجته از نرتر متاگی و اقتصتادی      گیترد  یمدارند و زندگی، فعاگیت، سرمایه گذاری و کس  و کار رونق بیشتری 

کالنتتری و  )خواهیم بود و برعکس فضاهای ناامن، دافک مردم و سرمایه گتذاران خواهتد بتود     یتر افزونشاهد رشد 

 (.5931 همکاران،

را با توجه به آنکه در ارتقتاء کی یتت تعامتل اجتمتاعی نقشتی مهتم دارد بتا         ها راهدر این پژوهش مسأگه امنیت پیاده 

 هتای درکته،  امنیت آن بتا توجته بته قرارگیتری پیتاده راه      یها شاخ م اگعات میدانی و اسنادی و در جهت بررسی 

از جمله کاگسکه، ون، ق ار مورد بررسی قرار گرفته و  ای یهنقلی تهران و حضور وسایل هادر محله همیال و ستارخان

 .کند یمدر نیل به افزایش حس امنیت در آن با اراخه راهکارهایی سازنده حرکت 

 در شتهرداری و  گیتری  از نرر هدف کاربردی ونتایج آن قابلیت به کار تحلیلی است و -تحقیق از نوع توصی یروش 

 آوری جمتک سپس برای تکمیتل اطالعتات بته     انجام شده و یا کتابخانهابتدا م اگعاتی به روش  .داراست ها راسازمان

طراحتی شتده استت و     ای ینته گزپرسشنامه که با طیو گیکرت پنج  میدانی چون مشاهده و یها روشبه کمک  ها داده

اطالعتات متورد نیتاز بته      آوری جمتک پتس از   .اساسی تحقیق پاسخ داده شود س االتمصاحبه اقدام شده است تا به 

شده بتا استت اده از    آوری جمکها پرداخته شده است به این صورت که ابتدا اطالعات داده تحلیل اطالعات و تجزیه و

 است اده از آزمون مناست  هتر   سپس به کمک آمار استنباطی وو قرارگرفته  مورد تجزیه وتحلیل spssنرم افزار آماری 

 .شوداساسی تحقیق پاسخ داده می س االتفرضیه 

جامعه آماری همه عابران است اده کننده از باشد و می همیال و ستارخان های درکه،قلمرو تحقیق محلهدر این پژوهش 

با توجه به جامعه آماری که در اینجا جمعیتت  . شود یمرا شامل ( همیال و ستارخان درکه،)های مورد م اگعه پیاده راه

 انتختاب  جامعته  ایتن  از بایست یم که افرادی ؛ با است اده از جدول مورگان تعدادشناور کاربران پیاده راه مدنرر است



 7931دوم، بهار شماره هشتم، سال ، (ای ریزی منطقه برنامه)پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  02

بررستی کامتل   در جهتت   و ن تر انتختاب شتدند؛    311حجتم نمونته   باشند و برای اطمینان بیشتر ن ر می 933بشوند 

-ش  به روش مصاحبه پرسشنامه در 011 پرسشنامه در روز و 011 ،پرسشنامه در شرایط مختلو شبانه روز س االت

 .ای تکمیل شد

تحلیتل بهتتر    بعتد از آن بترای تجزیته و    .در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق است اده شده است

بتر مبنتای طیتو پتنج      و ست ال  91این پرسشنامه متشتکل از  . نیز با برخی از عابران و کسبه انجام گرفت یا مصاحبه

 یها م گ همربوط به  (51-6) س االت، کلیدی یها م گ همربوط به ( 1-5) س االت. شود یممقیاسی گیکرت پاسخ داده 

هتای  مربتوط بته موگ ته    (01-56) تست اال ، اجتمتاعی -هتای فرهنگتی  مربوط بته موگ ته   (51-55) س االت، خدماتی

 هتای سترزندگی و  مربتوط بته موگ ته    (91-06) ست االت ، های جمعیتمربوط به موگ ه (01-05) س االت، اقتصادی

پتنج   بندی این پرسشنامه برای پاسخگویی از مقیا  درجه در .باشد یمهای نرارتی مربوط به موگ ه (91-91) س االت

بته   متوافقم و  کتامال  ، متوافقم ، نرتری نتدارم  ، مخاگ م، مخاگ م کامال ای گیکرت است اده شده است که عبارتند از گزینه

 .در نرر گرفته شده است 1 و 3 و 9 و 0 و 5 یها نمرهترتی  

 CVI,CVRمحاسبه  -نحوه ارزیابی روایی محتوایی -

 و گیتری  در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازهاین پژوهش برای ارزیابی روایی محتوایی از نرر متخصصان  در

 CVI شتاخ  روایتی محتتوا    و CVR این روش از دو ضری  نستبی روایتی محتتوا    در .هدف پژوهش است اده شد

 کتامال  " و "مترتبط امتا نیتاز بته بتازبینی     " صورت تجمیک امتیازات موافق برای هر آیتم که امتیاز به CVI .است اده شد

از متخصصتان   CVRبترای تعیتین   . تقسیم بر تعداد کل متخصصتان محاستبه خواهتد شتد     اند کردهرا کس   "مرتبط

 "م یتد استت وگتی ضترورتی نتدارد     " "ضرورتی نتدارد "را براسا  طیو سه قسمتی  یتمآتا هر  شود یمدرخواست 

=CVR طبق فرمول ها پاسخنماید سپس  یبررس "ضروری است"
   

 

 
 

 

  .محاسبه شد 

تخصصان استت اگتر   متعداد کل  Nو  اند دادهپاسخ  "ضروری"تعداد متخصصانی است که به گزینه  nE ر این راب هد

 .شود یمباشد اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته  تر بزرگمقدار محاسبه شده از مقدار جدگو 
 CVRدر مورد  گیری جدول تصمیم.  جدول 

 رواییحداقل مقدار  تعداد افراد پانل متخصصان

1 33% 

3 33% 

7 33% 

3 31% 

3 73% 

51 69% 

51 33% 

01 39% 

01 97% 

91 99% 

31 93% 

 های پژوهش یافته: منبک

 .باشدمی ییدتأباشد روایی محتوای مقیا  مورد % 73نیز باالتر از  CVIصورتی که نمره  در
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یتم بصتورت زیتر   آبرای هر  CVRپرسشنامه جهت مشارکت متخصصین مقیا   91این پژوهش با در نرر گرفتن  در

 .محاسبه شد

 روایی محتوایی پرسشنامه شاخص .2 جدول
CVR item CVR Item CVR item 

0.65 Q25 0.46 Q13 0.53 Q1 
0.72 Q26 0.52 Q14 0.48 Q2 
0.58 Q27 0.53 Q15 0.44 Q3 
0.60 Q28 0.61 Q16 0.51 Q4 
0.54 Q29 0.71 Q17 0.69 Q5 
0.49 Q30 0.64 Q18 0.58 Q6 

0.73 Q31 0.59 Q19 0.60 Q7 

0.66 Q32 0.62 Q20 0.57 Q8 

0.62 Q33 0.57 Q21 0.52 Q9 

0.55 Q34 0.53 Q22 0.49 Q10 
0.54 Q35 0.58 Q23 0.48 Q11 

 0.63 Q24 0.52 Q12 

 های پژوهش یافته: منبک

پرسشتنامه از مقتدار حتداقل روایتی در      31محاسبه شده در هر آیتم بترای   CVRهمان طور که مشخ  است مقدار 

 .اعتبار محتوای هر آیتم پذیرفته شده است است و تر بزرگ (0)جدول 

 پایایی پرسشنامه ییدتأ بررسی آگ ای کرونباخ در ابعاد مورد نرر و -

م هوم یاد شده با این امر سرو کتار دارد کته    .است گیری فنی ابزاری اندازه های یژگیوقابلیت اعتماد با پایایی یکی از 

در آزمون پایان بتا استت اده از ضتری      .دهد یمدر شرایط یکسان تاچه اندازه نتایج یکسانی به دست  گیری ابزار اندازه

اعتبتار   پرسشتنامه از  ست االت فت کته  توان نتیجه گرمی، باشد 1.7یا مساوی  تر بزرگآگ ای کرونباخ اگر ضری  آگ ا 

ابتتدا ضتری     .ضری  آگ تای کرونبتاخ محاستبه شتد     SPSSافزار این پژوهش با است اده از نرم  در .الزم برخوردارند

، (1.713) مقتادیر در بعتد مکتانی    آگ ای کرونباخ پرسشنامه توزیک شده در میان متخصصین در هر بعد محاسبه شتد و 

محاسبه شد که پایایی پرسشنامه مورد قبول واقک شد و بعتد از انجتام    (1.779)بعد ادراکی  و( 1.339)بعد عملکردی 

 .برای هر بعد برآورده شد که در جدول نشان داده است SPSSبا پژوهش خروجی آگ ای کرونباخ محاسبه شده 

 محاسبه آلفای کرونباخ در پرسشنامه. 3جدول 

 ضری  آگ ای کرون باخ ابعاد

 1.301 مکانی

 1.711 عملکردی

 1.731 ادراکی-ذهنی

 های پژوهش یافته: منبک

 مبانی نظری

 معیارهای ایجاد پیاده راه -

 فضتای  یتک  عنتوان  بته  خیابتان  ضتروری  الزم است کی یات شهر در راه پیاده ایجاد برای گیریتصمیم هرگونه برای

 روی، پیتاده . گیترد  قترار  مورد توجه پذیرد یم انجام روزمره صورت به شهروندان اجتماعی در آن تعامالت که شهری

 و ترجیحتات  شترایط،  از متتأثر عوامتل فرهنگتی،    از متتأثر  زیتادی  میتزان  به انسانی، رفتارهای از دیگر مانند بسیاری

 محی تی، کته   هتای  ی یتت ک از دستته  آن روی شتهری  طراحتان . استت  از عوامتل محی تی   متأثر و فردی یها شاخصه

محتیط   کی یتت  کته  استت  داده نشان متعددی م اگعات .دارند کنند، تمرکزمی ایجاد روی پیاده برای بهتری یها مکان



 7931دوم، بهار شماره هشتم، سال ، (ای ریزی منطقه برنامه)پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  00

بنتابراین گتزوم   . به جای استت اده از ماشتین استت    روی پیاده انتخاب به مردم تشویق برای کلیدی پیاده، فیزیکی عابر

در ( زمتان )و طی شتونده آن  ( انسان) طی کننده آن یرتأثتوجه به عوامل کی ی و کمی مربوط به معابر پیاده، که تحت 

هتای طراحتی شتهری    کی یتت ( 0151)گل  یانمعبرشوند، م لوبیت تعریو می( مکان)راب ه با توده و فضای موجود 

تصویر ذهنی، خوانایی، محصوریت، مقیتا  انستانی، شت افیت، دسترستی، پیچیتدگی،      : مرتبط با قابلیت پیاده روی را

 .معرفی نمود ؛یکپارچگی و پاکیزگی

 :نمود بندی گروه زیر دسته 3 در توان یم را روی پیاده با مرتبط های ی یتک بنابراین

 از جلتوگیری  هتوایی،  و آب هتای ح اظت دگپذیری، راحتی، آسایش و چون پیاده، حرکت در زیستی ابعاد به توجه. 5

 .طبیعی فضاهای با تل یق در ت ریحی و فضاهای فراغتی ینتأم ... و بویایی شنیداری، های دیداری،آگودگی

 مسیر طی موانک و خ رات رفک پیاده، عابر ایمنی ینتأم. 0

 ایتن  از انستان  یرپتذیری تأث نحتوه  و گانته  پنج توجه به حوا  با انسانی فضای ایجاد و انسانی مقیا  رعایت گزوم. 9

 .خوشایندی احسا  و در ادراک فضایی حوا 

 .پیاده عابر دید میدان و یابیمسیریابی، جهت به توجه. 3

 .موجود موانک و معبر عر  پیاده، عابر فضایی و رفتاری هاینیازمندی به توجه با پیاده معبر ظرفیت به توجه .1

 .هافضایی آن پراکندگی و مسیر در شده انجام فعاگیت نوع به توجه. 6

 و ایستتایی  حرکتت،  نتوع  بتر  تاکیتد  بتا  متباین، فضاهایو ایجاد  فضا فعاگیت، نوع گحاظ از پیاده معبر تنوع به توجه. 7

 .بصری هایجذابیت آن و ایجاد پویایی

 .بیابد جهت خود را و راه تواند یم شخ  طریق آن از که عاملی خوانایی،. 3

 زیتادی  معیارهتای  پیاده، و معابر محالت ایجاد روی برایپیاده قابلیت با مرتبط شهری طراحی های ی یتک به توجه با

 انتد کته  شتده  گرفتته  نرر در پنج معیارشاخ  پژوهش در نرری چارچوب ایجاد و سازیمدل برای اما .وجود دارند

 :از عبارتند

 هتای کتاربری  - 1 یعمتوم  نقل و حمل با هماهنگی -3امنیت  -9اقتصادی  هایتوانایی -0ارتباطات و  پیوستگی -5

 ستنجش  بترای . نماینتد  معتابر پیتاده ای تا    ایجاد تشخی  در را مهمی نقش توانند یم عوامل این -راه پیاده با سازگار

 .برد بهره فضا چیدمان روش و نرری مبانی از توانو پتانسیل اقتصادی می امنیت ارتباطات، و دسترسی

 و ذهنتی  امنیتت  بر آن یرتأث و همیال و ستارخان درکه، هایمحله در راهپیاده ایجاد بررسی پژوهش این انجام از هدف

 .باشدمی شهروندان حرکتی

 :گیرد یم قرار آزمایش مورد فرضیه سه پژوهش تردقیق انجام منرور به

 معنتاداری  راب ته  عابران ادراکی -ذهنی امنیت و همیال و ستارخان درکه، هایراه پیاده عملکردی بعد بین: اول فرضیه

 .دارد وجود

 .است مردان از کمتر همیال و ستارخان درکه، هایراه پیاده در زنان امنیت احسا : دوم فرضیه

 درکته،  هایراه پیاده عابران امنیت ایجاد در فرهنگی -اجتماعی معیارهای سایر از بیش فیزیکی معیارهای: سوم فر 

 .دارد اثر همیال و ستارخان
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 پیشینه

آزادی  پتارک  :متوردی م اگعته  )زنان و امنیت در فضاهای عمتومی شتهری   پژوهشی تحت عنوان  5931در سال  گلی

و مجتاورت   ها آنفعاگیت  یها ساعت پیرامون و های یکاربرانجام داده ونتایج حاصل از پژوهش نشان داد که  (شیراز

 اشتغال و ،تحصیالت، عوامل شخصی مانند سن .با افزایش حس امنیت زنان پاسخگو راب ه معناداری دارد، ها یکاربر

 (.5931گلی، ) معناداری بر میزان احسا  امنیت زنان نداشته است یرتأثمهاجرت 

کاگبد فضاهای عمتومی بتر احستا  امنیتت اجتمتاعی       یرتأثدر پژوهشی به بررسی  5935اکبری و پاک بنیان در سال 

گبتدی  کا های یژگیوکه  دهد یمپژوهش نشان  های یافته. پرداختند (محله نارمک و شهرک اکباتان :نمونه موردی)زنان 

فضاهای این محلته استت    در باال بودن احسا  امنیت در م ثردر محله نارمک از عوامل بسیار ، در قاگ  این معیارها

از طترف   .ده استت ودر شهرک اکباتان زمینه احسا  ناامنی در فضاهای جمعتی را مهیتا نمت    ها یژگیودرمقابل این  و

کاگبدی مت اوت تتا حتدودی بتر ت تاوت احستا        های گییژودیگر ت اوت اگگوهای این دو مجموعه به سب  ایجاد 

مرتبه بودن یک مجموعته مستکونی دگیتل بتر      ادعا کرد که بلند توان ینمبوده است وگی  م ثر ها آنامنیت در فضاهای 

برای کتاهش   هایی یلپتانس رسد بلندمرتبه بودن،بلکه به نرر می کاهش احسا  امنیت در فضاهای آن مجموعه است،

 (.5935اکبری و پاک بنیان، ) آورد یماحسا  امنیت درمجموعه های مسکونی فراهم 

 احستا   ست    ارتقتای  در شتهری  منرتر  یها م گ ه در پژوهشی به بررسی نقش 5930مویدی و همکاران در سال  

 شتهروندان  اویتن  محتدوده  در. پرداختنتد  (تهتران  اویتن  محله: م اگک مورد نمونه) شهری عمومی فضاهای در امنیت

 ترتیت   به و اند دانسته م ثر خود امنیت احسا  در را بصری و عمومی ادراک و خوانایی پژوهش، در کننده مشارکت

 (.5930مویدی و همکاران، )هستند  تر شاخ  بصری ن وذپذیری و راهنما و وجود یابی جهت م گ ه دو این در

شتهری از طریتق طراحتی محی تی بتا       جراخمپیشگیری از به پژوهشی تحت عنوان  0159در سال  کیتچین اشنایدر و

 مراتت   سلستله  بررستی  از پتس . پرداختنتد  مقایسه بین تجربیات ایتاالت متحتده و بریتانیتا    برنامه ریزی، های یستمس

 و تحلیتل  و تجزیه و متحده ایاالت و بریتانیا کشور دو در مجزا صورت به محی ی طراحی طریق از جرم از پیشگیری

گ  تی و   (.Schneider and Kitchen, 2013) دهنتد  یمت  قترار  کشتورها  دیگر اختیار در را تجارب این دو، آن مقایسه

آن در احستا    یرتتأث کاگبدی فضاهای عمومی و  یها م گ هارزیابی به پژوهشی تحت عنوان  5933همکاران در سال 

تحقیق بیانگر آن است که فضتاهای متورد م اگعته در معتر  تهدیتد       های یافته. انجام دادند امنیت شهروندان بابلسر

 یهتا  م گ ته همچنین راب ه مستقیم و معناداری میتان   .آگودگی نور و محی ی نیستند فرم فضا، آگودگی بصری،، ازدحام

را در ارتقتا   یرتتأث بیشتترین  کته عوامتل محی تی     دهتد محی ی و امنیت اجتماعی وجود دارد و نتایج تحلیل نشان می

به  5931یزدانی و همکاران در سال  (.5933گ  ی و همکاران، ) احسا  امنیت اجتماعی فضاهای عمومی شهر دارند

کته در صتورت    دادنشتان  هتا  نتایج آن. اردبیل پرداختند شهر در راه پیاده احداث در اجتماعی امنیت وضعیت بررسی

همچنتین ستن و    ؛وضعیت نامناسبی خواهد بود پیاده راه از نرر امنیت اجتماعی در این احداث پیاده راه در محدوده،

خصتوص معیارهتای    در .گتذار بتوده استت    یرتتأث  در برداشت آنها از کی یت پیاده راه س   سواد افراد مورد پرسش،

یزدانتی و  ) داردتاثیرگذار در کی یت پیاده راه ختدمات شتهری در رتبته اول و معیتار اقتصتادی در رتبته آختر قترار         

 .(5931همکاران، 
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 منطقه مورد مطالعه محیطیهای جغرافیای و ویژگی

عر  شتماگی   91، 36، 93طول شرقی و  15، 00، 5تا  15، 01، 96شهرداری تهران در مختصات جغرافیایی  0من قه 

گیرد و به عنوان یکتی از منتاطق   درصد از وسعت کالنشهر تهران را در بر می 51 کیلومتر مربک 63وسعتی معادل با  و

شهرداری تهران از شمال بته   مناطق بزرگ عنوان یکی از به این من قه. باشدگانه تهران دارای کارکردی شهری می 00

هتای خاصتی   من قه موصوف از ویژگتی . گردد یمکوه اگبرز و از جنوب به خیابان آزادی منتهی های جنوبی رشتهدامنه

های گستترده ارتبتاط شتهری و فراشتهری،     همچون شرایط محی ی مناس  در زمینه اقلیمی و اکوگوژیکی، زیرساخت

-دوگتی و نهادهای آنها، مکتان  –های ماگک عمومی ذخیره وسیک موجود و حضور قابل مالحره سازمان وجود راضی

توجه و است اده از برخوردار است که  قراگیری در حد فاصل میدان آزادی و انقالب ای وهای فرامن قهگزینی کاربری

ر شهری همسو با تحوالت آینده تهران همیتاری  پتانسیل آنها، قادر است من قه را از حاگت فعلی به سوی توسعه پایدا

 .نماید

 ژئومورفولوژیک منطقه

هتای عبتدل آبتاد و اویتن و از طترف      در اواخر گسترة کوهپایه تهران واقک شده و از شمال به کتوه  0محدودة من قه 

شتامل اراضتی   ترین بختش آن  شود به طوری که جنوبیجنوب به تدریج با کم شدن ارت اع به دشت تهران متصل می

متر از س   دریا ارت اع دارد جهتت عمتومی شتی  در ست        5011باشد که حدود کم شی  و س   مرکز تهران می

های کوچک و بزرگ، جهت شی  جتانبی یتا محلتی بته ستمت      من قه جنوبی است وگی در راستای تعدادی از مسیل

 (.5931شهرداری من قه، )یابد شرق یا غرب تغییر می
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تره تهران براسا  شواهد زمین ساختی و تتاریخی، پتانستیل بتاالیی از گحتاظ محتدودیتهای ناشتی از       گس: هات گسل

مکانیزم گسلهای اصلی تهتران  . و تخری  چندین گسل عمده قرار گرفته است یرتأثگسلها را دارد، ب وریکه در شعاع 

تتر  ازگشت زمین گترزه در آنهتا طتوالنی   تر بوده و زمان بو عمده گسلهای فرعی و متوسط، از نوع فشاری و پر انرژی

بندی خ تر زمتین گترزه، من قته     از گحاظ پهنه. های بزرگ و ویرانگری را بوجود آورندتوانند زمین گرزهاست، گذا می

مورد م اگعه در زون ویرانی گسترده مربوط به گسل شمال تهران قرار گرفته است که میزان شتاب افقی زمین در ایتن  

 (.5931، 0ه شهرداری من ق)باشد می g 1/1تا  g 9/1پهنه در حدود 

 آستی   مناطق جمله فیض؛ از باغ داوودیه و نیاوران، فرعی یها گسل و تهران شمال اصلی گسل عبور دگیل به 0 من قه

 عتواملی  ازجملته  ... و گغتزه  زمین جمله گسل، از دیگری مساخل ،آن بر عالوه .باشد یم زگزگه برابر در تهران شهر پذیر

 (.5931، 0من قه شهرداری ) .سازد یم مخاطره پر را من قه (شماگی) فوقانی پاره که هستند

 ویژگیهای خاکشناسی

فرآیند خاکزایی در من قه چندان توسعه یافته نبوده به طوری که در اغل  مناطق خاک کم عمق و همراه با ستنگریزه   

باشتند و  به طور کلی اراضی واقک در جنوب من قه دارای ختاکی بتا مقاومتت ختوب متی     . است و بافت سبکی دارد

-مناطق میانی و شماگی من قه از این میزان کاستته متی  باشد و در متر مربک میکیلو پوند بر سانتی 9مقاومت آن حدود 

 (.0،5931ه شهرداری من ق)شود 

 وضعیت آب و هوا

 پاک برخوردار و خوب هوای شهرداری تهران از 0من قه  اعرم بخش هوا، کی یت کنترل شرکت هاینقشه به استناد با 

 و هتا  دره رود) ستبز  و ست وح بتاز   توپوگرافی، ارت اعی، وضعیت در توانمی را امر این در م ثر عوامل جمله از. است

 (بارنتدگی  میتزان  و محلتی  بادهتای  وزش)من قه  در عوامل این از حاصل میکروکالیمای شرایط و ،(شماگی یها دامنه

 بختش  بته  مربتوط  هتای فعاگیتت  و هابزرگراه وسیک توان س وحمی را مورد این در هوا آالینده منابک ینتر مهم .دانست

میلیتون متتر مربتک ستاختمان بتار       50من قه با صدور پروانه بترای بتیش از    35اگی  70 سال 3طی )دانست  ساختمان

 (.سنگینی را در این زمینه بر دوش داشته است

-آسی  مناطق جمله فیض؛ از باغ و داوودیه، نیاوران، فرعی یها گسل و تهران شمال اصلی گسل عبور دگیل به 0 من قه

 عتواملی  ازجملته  ... و گغتزه  زمتین  جمله گسل، از دیگری مساخل آن، بر عالوه .باشد یم زگزگه برابر در تهران شهر پذیر

 (.5: 5933سراوند، ) سازد یم مخاطره پر را من قه (شماگی) فوقانی پاره که هستند

وستعت شتهر    توان ساختار کلیماتوگوژیک شهر تهران را محصتول ستاخت توپوگرافیتک و   ازدیدگاههای عمومی می 

دو . نمایتد متی  های داخلی ایتران مرکتزی پیشتروی   دانست که از نواحی کوهپایه اگبرز آغاز گردیده و تا حاشیه بیابان

در قستمت مرکتزی تهتران قترار دارنتد، بته عنتوان         یبا تقرایستگاه نمایشگاه در شمال تهران و ایستگاه پارک شهر که 

 ایستگاههای معرف انتخاب شدند
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 انسانیمطالعات 

 روند جمعیت

شهرداری تهران همجوار با هسته مرکزی شهر و برخوردار از شرایط مناس  زندگی، بعد از انقالب توانستت   0من قه 

جمعیت من قته تقریبتا  دو برابتر     71تا  13های به طوری که طی سال. رشد تهران باشداز مناطق جاذب جمعیت روبه

درصد تهران کتل تهتران    73/6ن ر معادل  3131731کل جمعیت تهران به درصد  11/3ن ر معادل  001731شده و از 

درصد برخوردار بتوده حتال    67/3از نرخ رشد ساگیانه جمعیت معادل  0به عبارتی طی این مدت من قه . رسیده است

 .درصد بوده است 96/5آنکه این نرخ در کل شهر تهران معادل 

ن تر   690357بته   5931ن ر بوده استت و در ستال    900713رابر با ب 5931شهرداری تهران در سال  0جمعیت من قه 

کل خانوار ستاکن در ایتن   . باشدمناطق می اینطق به امن از دیگر پذیریجمعیت و مهاجر مثبتکه بیانگر رشد  رسیده

-زیر جمعیت و متوسط رشد ساگیانه من قه مورد م اگعه را در طتی ستال   هایجدول. باشدخانوار می 011339 من قه

 (.5961 -5931مرکز آمار ایران، ) دهدنشان می 5931تا  5961های 

 جنسینسبت ترکیب سنی و 

ن تر   950391ن ر بوده استت کته از ایتن جمعیتت      690357برابر با  5931شهرداری تهران در سال  0جمعیت من قه 

 5931زنتان نیتز در ستال    جمعیت . دهددر صد از جمعیت کل جامعه را شکل می 56/11جمعیت مردان جامعه یعنی 

 61تتا   63ی ستنی بتین   ها گروهبیشترین سهم جامعه در . درصد از کل جامعه بوده است 33/33ن ر،  901137برابر با 

مرکتز  ) .دهتد شهرداری تهران نشتان متی   0ترکی  سنی، جنسی و نسبت جنسی من قه  1-9جدول  .ها قرار داردساگه

 (.5961 -5931 ران،یآمار ا

 :تهران 2منطقه سطح  یها راهشبکه پیاده 

 :س   من قه عبارتند از یها راهپیاده  ترین یضعرو  ینتر مهم

بوده که عالوه بر مجاورت بتا ق عتات ممتتد تجتاری نقتش       0یکی از محورهای عمده پیاده در من قه : ستارخان -5

 .شرقی را دارد -جابجایی پیاده بصورت غربی

شرقی داشته که وظی ه انتقتال پیتاده در مجتاورت مجتمتک عتای تجتاری و       -غربیاین پیاده راه نیز جهت : دادمان -2

 .مسکونی را داراست

از مسیرهای پیاده اصلی من قه محسوب بوده و درعین حال که محتور نقتش تجتاری اداری و مستکونی را     : سرو -9

 .به پیاده روی ادامه دهد تواند یمداراست، عابر پیاده بدون احسا  خستگی مسیر، 

 .کارکرد تجاری دارد صرفا جنوبی است و -محور پیاده شماگی :گیشا -4

این محور دارای کارکردهای مسکونی، آموزشی، اداری، فضای سبز و تجاری بوده که عابر پیاده به ستهوگت   :دریا -5

 .تمام نیازهای خود را عالوه بر پیاده روی مرت ک نماید تواند یم

 .باشد یماتوجه به ازدحام جمعیت و تردد باال، کارکرد پیاده کمرنگ کارکرد تجاری داشته که ب صرفا : سعادت آباد -6

 درکه –مسیر کوه پیمایی اوین 



 03 ...راه ها بر امنیت ذهنی وپیاده یر ایجادتأث

 
 وضعیت خیابان ستارخان

 
 ها یافته

های و بررسی موضوع پتژوهش در هتر نتوع تحقیقتی از اهمیتت      برای بررسی فرضیه و س ال ها دادهتجزیه و تحلیل 

، باشتد  یمشده از موضوع پژوهش  آوری جمکامروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات  .باالیی برخوردار است

 یهتا  داده، اما بی شک تحلیتل  شود یممحسوب  ها بخش ینتر مهمترین و تجزیه و تحلیل اطالعات توصی ی از اصلی

 هتا  داده، بنابراین به منرور تبیین و معنتا بخشتیدن بته    دهد ینمرا اراخه  ها پرسشپژوهش به خودی خود پاسخ تمامی 

 .را تجزیه و تحلیل کرد و سپس به ت سیر این تحلیل پرداخت ها دادهالزم است، ابتدا 

نقتش ایتن   . شتوند  یمت شی از فرایند اکثر تحقیقات را شتامل  م اهیم و ابزارهای آماری به صورت صری  یا ضمنی بخ

مختلتو،   یهتا  گتروه ها در ، جایگزینی آنها یآزمودندر مورد گزینش  گیری هنگام تصمیم توان یمم اهیم و ابزارها را 

حاصل از م اگعته، مشتاهده کترد، بنتابراین در تحقیتق رفتتاری،        های یافتهشده و تعمیم  آوری جمک یها دادهتوصیو 

 

راه ها بر امنیت ذهنی و ایجاد پیاده یرتأث

 حرکتی شهروندان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بزرگراه

  1معبر درجه 

  2درجه معبر 

 فضای سبز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اوین-موقعیت محله درکه  2 نقشه

 محمدابراهیم رامندی: ترسیم

شهرداری ریزی معاونت برنامه: اولیه منبع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 N 

 

10 5 0 10 Km 

 

 

 

 

 



 7931دوم، بهار شماره هشتم، سال ، (ای ریزی منطقه برنامه)پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  84

آماری برای خالصته کتردن و توصتیو     یها روش .کنند که با هم ارتباط دارندآماری چندین نقش ای ا می یها روش

آزمتودنی بته    یهتا  گتروه الزم جهت تعمیم نتتایج از   یها روشهمچنین  .سازند یمدستوراگعمل الزم را فراهم  ها داده

 هتا  داده آوری جمکمختلو و  یها گروهدر  ها آنگزینی را تهیه کرده و برای گزینش آزمودنی و جای تر یکوس یها گروه

هتای پتژوهش و بتا پاستخ دادن بته      در آمار استنباطی برای بررسی تأیید یا رد شدن فرضیه. کنند یمدستوراگعمل اراخه 

ارکتانی   ینتتر  مهمآماری مناس ، یکی از  یها آزموناست اده از . شود یمهای آماری است اده سئواالت تحقیق از آزمون

های آماری مورد است اده جهت تجزیه و تحلیتل اطالعتات   آزمون .است که باید حین استنباط آماری به آن توجه کرد

متغیرها، به  گیری و تعمیم آن به جامعه مورد نرر با توجه به مقیا  اندازه( نمونه)به دست آمده از یک گروه کوچک 

آماری پارامتریتک، بته تجزیته و تحلیتل اطالعتات در       یها آزمون .شوند یمدو گروه پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم 

درحتاگی کته   . میتانگین و واریتانس استت    ها آنکه حداقل شاخ  آماری  پردازند یمای و نسبی س   مقیا  فاصله

ی که شتاخ  آمتار   پردازند یم یا رتبهناپارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطالعات در س   مقیا  اسمی و  یها آزمون

کتدام   مناس  هر یها آزموندر پژوهش انجام شده با توجه به سئواالت و فرضیات پژوهش از  .ها میانه و نما استآن

از واقیتت دور خواهتد کترد بلکته از اعتبتار       آماری نامناس ، نه تنهتا متا را   یها آزمونبهره جسته چرا که بکار بردن 

 .کاهد یمتحقیق نیز 

 ها دادهآزمون نرمال بودن  -

نیازمنتد ستنجش نرمتال بتودن      شتود  یمت پارامتریک پاسخ داده  یها آزمونما با است اده از  های یهفرضبا توجه به آنکه 

استمیرنوف استت اده نمتودیم کته شترح آن در       -ها از آزمون کوگوموگرافبرای اثبات نرمال بودن داده. هستیم ها داده

 :جدول زیر آمده است
 ها دادهآزمون نرمال بودن . 4جدول 

 آزمون داده نرمال

Shapiro-wilk Kolmogorov-Smimov 
 Sig. df Statistic Sig. df Statistic امنیت

0.217 200 0.933 0.200 200 0.158 
 های پژوهش یافته: منبک

 .باشد یم لها نرماباشد توزیک داده 1.11از  تر یشب( .Sig)مقدار زمانی که 

 پژوهش یها مؤلفهماتریس همبستگی  -

 ادراکتی  -ذهنی شود یمهمان طور که مشاهده . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش گزارش شده است 1در جدول 

 عملکتردی  بعتد  و( 1.331) مکتانی  بعتد  بتا  عملکتردی  بعتد  دارد، عملکتردی  بعد با را( 1.195) همبستگی باالترین

 .دارند امنیت ادراکی -ذهنی بعد با معناداری مثبت همبستگی نیز( 1.396)

 ها آنهمبستگی ابعاد پژوهش و ضرایب  .5جدول 
Pearsonˊs Correlations 

 ابعاد مکانی عملکردی ادراکی -ذهنی 

 مکانی 5  

 عملکردی 1.331** 5 

 ادراکی -ذهنی  1.396** 1.195** 1

 های پژوهش یافته: منبک
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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 رابطاه  عاابران  ادراکی -و امنیت ذهنی همیال و ستارخان های درکه،بین بعد عملکردی پیاده راهمشاهده شد که 

 .دارد وجود معناداری

 آمار توصیفی متغیرهای فرضیه .6جدول 

 آمار توصیفی

  میانگین انحراف معیار

 ادراکی –ذهنی  3.399 1.030

 عملکردی 3.153 1.056

 های پژوهش یافته: منبک

 همیال و ستارخان درکه، هایراه پیادهادراکی عابران  -بررسی ارتباط میان بعد عملکردی امنیت و امنیت ذهنی .7جدول 

 ضریب همبستگی پیرسون

 بعد عملکردی
 Pearsonˊs Correlations 1.195* بعد ذهنی ادراکی

0.037 Sig. 

 های پژوهش یافته: منبک
*Correlation is significant at the 0.05 level 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

 

 در ادراکتی  -طبق نتایجی که از آزمون همبستگی پیرسون به دست آمده است، ارتباط میتان بعتد عملکتردی و ذهنتی    

 جهتت  در پتذیری  تعمتیم  از اطمینتان  درصتد  31 با فرضیه، آزمون به عنایت با همیال و ستارخان درکه، هایراه پیاده

 .معنادار است و فر  مورد نرر تأیید شد مثبت

 .کمتر از مردان است همیال و ستارخان درکه، هایراه پیادهاحساس امنیت زنان در 

. باید نرمال باشتد  ها دادهتوزیک  tبرای است اده از آزمون . است اده شده است tجهت بررسی فر  مورد نرر از آزمون 

متغیر در نرر گرفتته شتده مستاوی استت یتا       ی جنبهابتدا باید تصمیم گرفت که آیا واریانس دو نمونه از  tدر آزمون 

در . گتذارد  یمت بته نمتایش    را (Levin.گتوین )با انجام این آزمون نرم افزار ابتدا نتایج آزمون برابتری واریتانس    .خیر؟

آنگتاه عتدم    باشتد  یمت  1.11کمتر از میزان خ ا باشتد کته در اینجتا    ( .sig)خروجی آزمون گوین اگر س   معنی دار 

و در خروجی بعدی که مرتبط با آزمون اصلی یعنی میانگین دو جامعه است بته   گیریم یمرا نتیجه  ها یانسوارتساوی 

موجود در س ر دوم جدول خروجی توجه نموده و در غیر اینصورت، ست   معنتی    (.sig(tailed-2)س   معناداری 

-2))، چنانچته ست   معنتی داری    Tس ر اول جدول آزمتون   در. دهیم یمداری در ردیو نخست جدول را مبنا قرار 

tailed)sig.) ی متغیتر  همتورد نرتر از جنبت    ی جامعته شود که میتانگین دو  بیشتر از مقدار خ ا باشد چنین استنباط می

شتود و  ها استنباط میاند و اگر این س   معنادار کمتر از مقدار خ ا باشد ت اوت میانگینبررسی شده، ت اوتی نداشته

به عالمتت مقتادیر حتدود بتاال و پتایین توجته        باید یمبرای دریافتن این موضوع که میانگین کدام جامعه باالتر است 

احستا  امنیتت در   ) بودن میانگین گروه اول و قبتول فتر  صت ر    تر یشبه اگر هر دو مثبت باشد نشان دهند. نمود

، اگر هر دو من ی باشند بر پایین بودن میانگین گروه اول و رد فر  ص ر دالگتت  باشد یم( مردان بیشتر از زنان است

 .دهد یمرا نشان  ها یانگینمدارد و اگر یکی مثبت و دیگری من ی باشد عدم ت اوت 
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 در بررسی تفاوت جنسیت و میزان احساس امنیت tآزمون  .8جدول 

Independent samples test       

T-test for Equality of Means Levenes 
Test 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference Std.Error 

Difference 
Mean 

Difference 
Sig. (2-

tailed) Sig احسا  امنیت 
Upper Lower 

0.10053 -0.11002 0.05339 -0.00474 0.038 0.973 EQUAL Variances 

assumed 

0.10043 -0.10992 0.05333 -0.00474 0.042  EQUAL Variances not 
assumed 

 های پژوهش یافته: منبک

براسا  توضیحات داده شده میانگین احسا  امنیت در زنان و مردان بسیار به هم نزدیتک بتوده و ت تاوت زیتادی      

 .شود یمنداشته و بنابراین فر  ص ر ما که در واقک باالتر بودن حس امنیت مردان نسبت به زنان بود رد 

 درکاه،  هاای راه پیااده  عاابران  امنیات  ایجااد  در فرهنگی -معیارهای فیزیکی بیش از سایر معیارهای اجتماعی

 .دارد همیال اثر و ستارخان

برای پاسخ به فر  باال از آزمون رگرسیون خ ی است اده نموده و با ایست اده از تحلیل رگرسیون بیشتترین ضترای    

کته حاصتل شتد معیارهتای اجتمتاعی و فرهنگتی از ضترای  بیشتتری          ای یجته نتمعیارها بررسی شده و با توجه بته  

 .خوردار بوده و فر  مورد نرر رد شدبر
 تحلیل رگرسیون در مؤلفه کالبدی .9جدول 

Regression 
Coeffcients 

 Standardizaed Coeffcients کاگبدی
Sig. Beta 

1.111 5.753 (constant) 
1.130 1.111 Q1 
1.191 1.191 Q2 
1.103 1.116 Q3 
1.131 1.931 Q4 

1.191 1.106 Q5 

 :Dependent Variable یکاگبد

 تحقیقات نگارنده: منبک 

 
 تحلیل رگرسیون در مؤلفه خدماتی .1 جدول 

Regression 
Coeffcients 

 Standardizaed Coeffcients خدماتی
Sig. Beta 

1.111 5.776 (constant) 
1.193 1.066 Q6 

1.193 1.166 Q7 
1.111 1.360 Q8 
1.105 1.663 Q9 

1.111 1.195 Q10 

 :Dependent Variable یخدمات

 های پژوهش یافته: منبک
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 اجتماعی -تحلیل رگرسیون در مؤلفه فرهنگی .  جدول 
Regression 
Coeffcients 

 Standardizaed Coeffcients اجتماعی -فرهنگی
Sig. Beta 

0.000 1.664 (constant) 
0.034 0.427 Q11 

0.050 0.355 Q12 
0.041 0.467 Q13 
0.000 0.502 Q14 

0.027 0.541 Q15 

 :Dependent Variable اجتماعی -فرهنگی

 های پژوهش یافته: منبک

 تحلیل رگرسیون در مؤلفه اقتصادی. 2 جدول 
Regression 
Coeffcients 

 Standardizaed Coeffcients اقتصادی
Sig. Beta 

1.111 5.051 (constant) 
1.153 1.309 6Q1 

1.150 1.169 7Q1 

1.131 1.300 3Q1 

1.111 1.301 3Q1 

1.193 1.305 01Q 

 :Dependent Variable اقتصادی

 های پژوهش یافته: منبک

 تحلیل رگرسیون در مؤلفه جمعیت .3 جدول 
Regression 
Coeffcients 

 Standardizaed Coeffcients جمعیت
Sig. Beta 

1.111 5.115 (constant) 
1.111 1.110 05Q 

1.136 1.916 00Q 

1.131 1.651 09Q 

1.131 1.199 03Q 

1.109 1.995 01Q 

 :Dependent Variable جمعیت

 های پژوهش یافته: منبک

 تحلیل رگرسیون در مؤلفه سرزندگی. 4 جدول 
Regression 
Coeffcients 

 Standardizaed Coeffcients سرزندگی
Sig. Beta 

1.111 5.339 (constant) 
1.193 1.617 06Q 

1.111 1.113 07Q 

1.101 1.313 03Q 

1.157 1.133 03Q 

1.106 1.631 91Q 

 :Dependent Variable سرزندگی

 های پژوهش یافته: منبک
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 تحلیل رگرسیون در مؤلفه نظارتی. 5 جدول 
Regression 
Coeffcients 

 Standardizaed Coeffcients نرارتی
Sig. Beta 

1.111 5.513 (constant) 
1.111 1.611 95Q 

1.111 1.931 90Q 

1.195 1.636 99Q 

1.106 1.619 93Q 

1.101 1.671 91Q 

 :Dependent Variable نرارتی

 های پژوهش یافته: منبک

 و دستاوردهای علمی پژوهشی گیری نتیجه

 :باشد یمبا توجه به نتایج تحلیل آزمون رگرسیون موثرترین معیارها با بیشترین ضراخ  به شرح زیر 

 :معیارهای فیزیکی

 ون و ق ار عبور .کاگسکه عبور .ت کیک پذیری محل عبور عابران 

 تناس  عر  پیاده راه وجمعیت 

  (نشینی بدون است اده عق  .نیمه ساخته ساختمان .خرابه)بررسی نقاط کور 

 آتش نشانی های یستگاهافاصله  تعداد و 

    در مستتیر )ختتوری هاوستت ل زباگتته   آب .محتتل نصتت  وستتایل ختتدماتی عمتتومی از جملتته تل تتن همگتتانی

 (نباشد...گاری و، ون، عبورومرورکاگسکه

   (ون و، کاگسکه) همیال و ستارخان درکه، هایراه پیادهایمنی وسایل نقلیه مخت... 

 :اجتماعی-معیارهای فرهنگی

 وجود اماکن مذهبی وفرهنگی 

 نور و روشنایی 

  ومتکدیان ها خوابسامان دهی کارتن 

 افزایش جمعیت شبانه 

 کاهش جمعیت باربرها 

 شلوغی روزانه پیاده راه وافزایش احتمال بزهکاری 

 فعاگیت شبانه پیاده راه 

 جذابیت بصری در ش  وخالقیت نماها 

  وفراغتیایجاد موقعیت ت ریحی 

 سامنادهی فضای سبز پیرامون 

 ونیروهایی انترامی در ش  نرارت ماموران امنیتی 

 حضور رفتگرها و باغبانان در محل به عنوان ناظرین داخم 
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   نرارتی های یندوربنص 

ت ریحی فراغتی پیاده راه و سیل جمعیتی کته   یتموقع( پیاده راه بر چشمان ناظر) ومغازه های مجاور ها ساختماندید 

بتا توجته بته    . باشتد نیازمند امنیت و ایمنی همه جانبه چه برای عابران و چه برای کسبه می شوند یمروزانه راهی آن 

 در مقایسه با تجتارب  همیال و ستارخان درکه، هایراه پیادهپیاده راه  های یژگیومیدانی، بین  های یبررسمشاهدات و 

توجته بته تعبیته    . شود که دگیل موفقیتت نستبی پیتاده راه بتوده استت     ، وجوه مشترکی دیده میسازی نی پیاده راهجها

 -فراغتتی  یهتا  جنبته هایی جهت استراحت و وسایل نقلیه کم سرعت مانند کاگستکه و گوکوموتیتو،   ها و مکاننیمکت

 .استت ریحی پیاده راه را تقویت نموده و بر جذابیت بصری نیز افزوده 

برقی که اخیرا  به وسایل نقلیه افزوده شده است تا در جهت کاهش آگودگی هوا مستمر ثمتر واقتک شتود، در      یها ون

عین حال ازدحام جمعیت با توجه به یکی بودن ورودی و خروجتی پاستاژ رضتا در پیتاده رو و خروجتی متترو در       

ست اده از دوچرخه و حذف بسیاری از وسایل حمل و ا. ورودی پیاده راه از کارایی وسایل نقلیه ذکر شده کاسته است

 درکته،  هتای راه پیتاده بوده که در پیتاده راه   سازی مستمر در تجارب مختلو پیاده راه های یتفعاگنقل دودزا از جمله 

نیز با احداث دو خانه دوچرخه قدمی در این سو برداشته شده است کته متاست انه بته علتت عتدم       همیال و ستارخان

 .اند ماندهبال تکلیو  ها دوچرخهناس  پیاده رو و وسایل نقلیه مذکور، وضعیت است اده از ت کیک م

ها پیش بینی پارکینگ مناس  در نزدیکی آن است، برای مثتال در پیتاده راه   از جمله نکات موفقیت در ایجاد پیاده راه

 درکته،  هتای راه پیتاده ، باشتد  یمودن آن تربیت تبریز شاهد احداث پارکینگ طبقاتی هستیم که از جمله دالیل موفق ب

در زمینه ساماندهی خودروهای اطراف ضعیو عملکرده و پارکینگ م لتوب بتا توجته بته نیتاز و      همیال  و ستارخان

 .ظرفیت پیاده راه احداث شده است

 ستازی  بین اگمللی در زمینه پیتاده راه  یها شاخ فعال در پیاده راه که از عناصر موفق واز  های یفروشتوجه به خرده 

ه علت فعاگبت شبانه مقوگته  بدر این زمینه تا حدی موفق بوده است اما  همیال و ستارخان درکه، هایراه پیادهاست که 

 03یک پیاده راه موفتق احیتاء فعاگیتت     های یژگیوجمله  از .امنیت پیاده راه در ش  را با مشکالتی روبرو کرده است

بته ایتن امتر کمتک نمایتد همچنتین        تواند یمفصلی ومراسم وجشن ها در ش   یها غرفهخم است حضور ودا ساعته

حضور کاربران در ش  را تقویت نماید تتا همگتام بتا    ... کافه تریاهاو ها رستورانفراغتی مانند –ت ریحی  های یتفعاگ

 .حرکت نماید سازی موفق پیاده راه یها نمونهشاخ   های یژگیو

بوده  همیال و ستارخان درکه، هایراه پیادهبا مشابهت به شرایط فعلی  هایی یابانخپیاده راه کاجایی در فنالند از جمله 

بعد از باز آفرینی مرکز شتهر طرحتی انجتام شتد کته       شد یماست که س   باالی امالک خاگی ومتروکه در آن رویت 

ایتن راهبترد    .نمایشگر و فتواره بتود  ، ها چراغ، ها یمکتن اضافه نمودن، کاشت درختان، شامل سنگ رش کل محدوده

 هتا  مغتازه امالک مسکونی در طبقه فوقانی ، توسعه مناطق خرید جدید، جامک همچنین شامل بازاریابی فعال مرکز شهر

انتقال برخی از پارکینگ به خارج از محدوده وتوسعه مسیرهای ، نقل عمومی بهبود خدمات حمل و، در خیابان اصلی

مربوطه همچنان طبقات  یها برنامهبا توجه به  همیال و ستارخان درکه، هایراه پیادهدوچرخه در مرکز شهر بود اما در 

با توجته   .وده استکه نمای آنها نیز در بسیاری از موارد فرس شوند یممتروکه و یا بصورت انبار دیده  ها مغازهفوقانی 
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مردم را در معر  حس ناامنی روانی به خصتوص   همیال و ستارخان درکه، هایراه پیادهشکسته  یها پنجرهبه نرریه 

 .نماید یموتوجه به مشکالتی نریر آنچه گ ته شد ضروری  دهد یمدر ش  قرار 

اراخه  یها نمونهوشهر وایجاد پیاده راههای موفق در  ها یابانخاز جمله عوامل کلیدی موفقیت در زمینه بهبود وضعیت 

مشتورت جتامک    رایزنتی و  گسترده و یها مخاگ تپایدارتر با وجود  یها حلشده دید سیاسی قوی تعهد به یافتن راه 

مه انجام شده با مغازه داران من قه این امر محر  شد که برنا یها مصاحبهدر  .باشد یمبا کلیه ذین عان واطالع رسانی 

نیست و یا اگر طرحی  مشهود در زمینه پیاده راه وامنیت در دست بررسی های یکاستجامعی در بهبود برخی  مدون و

. در زمینه اطالع رسانی وبح  ومشورت بتا ذین عتان موفتق نبتوده استت      شود یمدر زمینه پیاده راه تصوی  ویا اجرا 

بعتد   از عناصر قبل و یا گستردهنرارت جامک طیو  حله وموفقیت در هرطرح با اتخاذ رویکرد یکپارچه مرحله به مر

مدیرتی نرارتی واجرای هرطرح مربوط به پیتاده راه بته ختوبی     ریزی برنامه یها جنبهاز اجرا بستگی دارد وبهتر است 

 .مورد بررسی قرار گرفته واطالع سانی نیز به خوبی انجام شود

ترین شهرهای بتزرگ دنیاستت   ه شهرهایی مانند توکیو که از امناشاره ب در بررسی تجارب خارجی در زمینه امنیت و

بته   مقایسه فضاهای عمومی وخیابان های آن بیانگر عتدم بته روز شتدن واستت اده از تکنوگتوژی متدرن در ایتران و       

در جاهتای سرپوشتیده   . همته جتای شتهر وجتود دارد     های نتاظر در در توکیو دوربین .باشد یم ها راهخصوص پیاده 

 نرتارتی در سرتاستر پیتاده راه و    هتای  یندوربت حاگیکه ناکافی بتودن   دیگر جاها در ها و، اتوبانپیاده روها ؛ها یورود

تنها برختی مغتازه داران بتا هزینته شخصتی از تجهیتزات ایمنتی جهتت          .شود یمتجاری اطراف مشاهده  های یابانخ

افزایش جتراخم   و ها یندوربن اظهار به کم بودن این شهروندا عمدتا  جراخمی مانند سرقت ایت اده نموده و پیشگیری از

هتا در تمتامی ستاعات    خروجی پیاده راه کنترل مدام ورود و توجه زیاد به حضور نیروهای امنیتی و .اجتماعی داشتند

از جمله کلیتد موفیتت در زمینته     .افزاید یمبر احسا  امنیت کاربران  شبانه روز احتمال بروز جراخم را کاهش داده و

توجه به نرریتات     ایمنی کاربران در ش  باااحس .باال بردن امنیت در تجارت پیشین توجه به موارد ذکر شده است

دیتد ستاختمان مجتاور بتر پیتاده راه در       با حضور مستمر متردم و  "چشمان مراق "ارزشمند جین جیکوبر از جمله 

تجاری تتا   یها ساختمانتهران فعاگیت  همیال و ستارخان درکه، هایراه پیادهبا توجه به آنکه در  .ارتباط مستقیم است

عتابران نیتز    حضور شتاغلین و  شود،نمیهمچنین در مجاور پیاده راه فعاگیت مسکونی دیده  ساعات محدودی بوده و

تتا   همتیال  و ستتارخان  درکته،  هایراه پیادهقابل ذکر است  .یابد یمدر نتیجه نرارت مردمی نیز کاهش  کاهش یافته و

 .بیشترین ضعو آن در ساعات ش  است و باشد یماتی از شبانه روز این نرارت مردمی را دارا ساع

نریتر   ییها انجمنشود در زمینه ایمنی بیشتر اقدام به ساخت فضاهای عمومی مشاهده می سازی ایمن موفقدرتجارب 

 و ستتارخان  درکته،  هتای راه پیادهتورنتو با بررسی خدمات ایمنی  یها پارکاز جمله  .انجمن سالمتی هشر شده است

نرتر   در .های سالمت من قه و فواصل آن با محل مورد نرر چندان مناس  نبوده استت اطراف آن میزان خانه و همیال

 .افزاید یمافزایش ایمنی کاربران آن  گرفتن این موارد بر کی یت پیاده رو و

استت اده از   فضاهای عمومی افزایش میزان دیتد و  امنیت در انجام شده در سراسر دنیا پیرامون های یتفعاگ ینتر مهماز 

توجه به تهیه ونص   در زمینه این تجهیزات و همیال و ستارخان درکه، هایراه پیاده .باشد یمتجهیزات مدرن نرارتی 

عدم دیتد   .دهد یمرا افزایش بزه عدم توجه به این عناصر امکان وقوع  .آن در چندین سال اخیر پیشرفتی نداشته است
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 هشتد  هتا  ختواب ن تکار هایی نریر حضور متکدیان وحضور فعال در ش  باع  وقوع آسی  نور روشنایی و کافی و

معتتادان و   همان طور که در افزایش امنیت حاشیه رودخانه مقصود بیک تهران به حذف عواملی ماننتد حضتور   .است

بتر   ستبز  و فضای ورزشی -ایجاد موقعیت ت ریحی وهمچنین با افزایش دسترسی ساکنین محله  متکدیان اشاره شد و

 تهتران  همتیال  و ستتارخان  درکه، هایراه پیاده با ارتباط در توانمی تجارب این از است اده با .شد افزوده محله کی یت

 .دانست ضروری را ها آن بروز و عوامل ها ی آس حذف آن سبز فضای به مضاعو توجه

تحقیتق   ست االت تترین  پاستخ بته مهتم    هتای امنیتت پیتاده راه و   شده با بررسی همه جانبه شاخ  مدر پژوهش انجا

را گتردآوری نمتوده    باشد یممصاحبه  پرسشنامه و موثرترین معیارها که حاصل بررسی اسنادی و مشاهدات میدانی و

 -فرهنگتی ، ختدماتی  یها م گ هبعد عملکردی در امنیت با توجه به معیارها در که  دهد یمنشان نتایج حاصل از آن  و

 بتا  و همچنتین  داشتته  همبستگی مثبت جهت در امنیت ادراکی و بعد معیارها عملکرد با چگونه و اقتصادی اجتماعی

 جنستیت  بته  وابستتگی  از فارغ را امنیت احسا  راه پیاده امنیت هایبر شاخ  با علم و خ ا آزمون و دقیق بررسی

ت تاوت ستالمت جستمی کتاربران پیتاده راه را در نحتوه ختدمت رستانی آن بته کتاربران            ستنی و  و معیارهای یافته

 .تاپیرگذارتر یافتیم

پیتاده حضتور باربرهتا و عتدم      عدم ت کیتک مناست  ستواره و    مسیری برای حرکت ویلچر معلوگین و نادیده گرفتن

عدم پیش بینتی محتل مناست  بترای فعاگیتت موقتت        ،ی هویت و چند طبقه اطراففراوانی نماهای ب، ساماندهی آنها

پیش بینی نامناس  خروجی مترو در پیاده  ،شنایی نامناس  فضا بخصوص در ش ور نور و، ها فروشهمچون دست 

نه عتدم فعاگیتت شتبا   ، های نرارتی در محلعدم وجود دوربین، فعاگیت اندک نیروی انترامی در ش  ،عر  آن راه و

. باشد یممشکالت کاهش امنیت  از جمله معای  و نماید یمروانی کاربران را مختل  که تمامی موارد امنیت فیزیکی و

 ینتتأم آن بود که این امکتان جهتت    روز حاکی از قابل توجه است فراوانی سنین است اده کننده از پیاده راه در ش  و

و زندگی پیاده راه به حضور عابران  پویایی و سر .موفق نبوده استفراغت نوجوانان چندان  ت ری  و ایمنی کودکان و

ادراکی آنان وابستگی مستتقیم   عملکردی و، ها با ایجاد امنیت کاگبدیفعاگیت مستمر در آن بستگی دارد که حضور آن

قابتل ذکتر استت    . بتد یت آن ارتقاء یانافزایش ام ریزی جهت است اده از پیاده راه وبرنامه رود نگرش وانترار می .دارد

 .باشدمت اوت می ها آنشغل  امنیت پیاده راه داشتند که بسته به شرایط و کسبه رضایت بیشتری نسبت به عابران و
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