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Abstract 
In recent years, one of the most effective approaches to overcome the problems 
of car-oriented approach in urban development has been walkability. In this 
paper, while examining the process of walkability transformation during the last 
three decades and a comprehensive definition of it, an attempt has been made 
to use the PESTEL model platform to explain its dimensions and factors. Causal 
Layered analysis has been used due to the complexity of identifying and 
intertwining the factors affecting walkability. Then, using the two-step and 
statistical Delphi method, five neighborhoods of Tehran have been interviewed 
and analyzed. The results of the analysis of confirmatory factor analysis and 
reliability of research variables indicate the significance of 6 dimensions, 12 
factors, 28 components and 37 indicators of walkability at the significance level 
(p <0.01) and the factor load is more than 0.5. A multivariate regression test was 
used to predict the values of the explanatory variables in the walkability 
dimensions. 
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The growth of urbanization and the 
unbalanced development of the urban 
form have exacerbated several problems, 
including the reduction in the viability of 
car-oriented development in most cities of 
the country. 

In recent decades, there has been a 
significant increase in urban highways and 
the encouragement of the use of private 
cars. In contrast to car-oriented and urban 
development based on the ease of car 

movement, the lack of walkable spaces in 
cities has exacerbated problems for 
people's physical and mental health 
(Sheikhi et al., 2017) . The initial question of 
the research was what is the nature of 
walkability and how can a comprehensive 
framework be designed to measure it? To 
answer this question, an attempt has been 
made to interpret the conceptual and 
theoretical framework. 

 
2. Research Methodology 
An examination of the trend of walkability 
development over the last two decades 
shows that many efforts have been made to 
expand and explain its dimensions and 
components (Ostadi Jafari et al., 2019). 

Along the way, the UK Transportation 
Association classifies walkability into five  
dimensions (C5) Connectivity, 
Convenience, Comfort, Conviviality and 
Conspicuousness. In later years, two other 
dimensions of coexistence and 
Coexistence, and Commitments were 
added to these dimensions as the C7  model 
(Moura, et al., 2017). In this study, the 
message of the “walkability" is defined as 
“environmental affordance  to encourage 
everyone to walk to increase mobility and 
desirability of choosing a walking method 
that leads to urban locations, improving 
access to activities, land uses, and urban 
facilities . 

This article has used library-statistical 
method, so first, the factors affecting 
walkability have been identified and 
classified. Based on exploratory studies, the 
PESTEL structural model has been used to 
consider a systemic approach to walkability 

and the need to consider all the factors and 
components affecting it. These dimensions 
include political (P), economical (E), social 
(S), technological (T), environmental (E) and 
legal (L) dimensions. Due to its systemic 
nature and multidimensional approach to 
objective-subjective issues, the PESTEL 
model has attracted the attention of 
researchers in recent years (Bivolaru, et al., 
2009) and provides a suitable structure for 
considering dimensions and contexts in 
social issues (Pan et al., 2019). In the Causal 
Layered Analysis method, an attempt has 
been made to examine each issue and its 
related factors at four levels: Litany, Social 
Causes, Discourse/Worldview and 
Myth/Metaphor (Inayatullah, 2009). In the 
present study, the factors affecting 
walkability in the first and second levels have 
been investigated and the lower layers have 
been removed from the analysis process of 
this study. Then, using the Delphi method 
consisting of 28 experts and statistical 
analysis in the sample population for 384 
people (Tajrish, Kavousieh, Sanaee, Madaen 
and Baharestan neighborhoods), the 
pedestrian framework is presented. 

 
3. Research Findings 
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The results of the factor analysis and 
reliability of research variables in SPSS 
software indicate the significance of items 
with a factor of more than 0.5  and a 
significance level below 0.05. 

Therefore, walkability can be 
enumerated with six  dimensions according 
to PESTEL structure, 12  factors and 37 
indicators. The results of comparing the 

citizens and experts in terms of prioritizing 
the dimensions of walkability with the 
Friedman test showed that from the 
perspective of both groups, all dimensions 
have become meaningful and it can be 
inferred that environmental and social 
dimensions are more important in both 
groups . 

 
4. Conclusion 
In the following, a multivariate regression 
test was used to predict the values of 
walkability explanatory variables. 

The results of the analysis showed that 
all sub-models were significant (p <0.01). 
Models made in the political, economic, 
social, technological, environmental, and 
legal dimensions of walkability have 
coefficients of .876, .975, 0981, .921, .939, 
and .988, respectively, and can explain the 
variance of the dimensions of walkability 
(independent variables). Due to the good 
fit, the regression models have been 

processed and t value and significant value 
of all walkability indicators, standard 
coefficients (Beta) and constant values have 
been presented. According to calculations, 
Tajrish neighborhood in political and 
environmental dimensions, Kavousiyeh 
neighborhood in technological and legal 
dimensions and Sanai neighborhood in 
economic and social dimensions related to 
walkability have the most acquired points. 
Overall, the neighborhoods of Kavousiyeh, 
Sanaee and Tajrish have the highest number 
of walkability points, respectively. 
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 چکیده
  منابع رویهبی مصرف مانند شهری توسعه و ریزیبرنامه  در خودرومحور رویکرد منفی تبعات اگرچه

  های تالش  لیکن  است،  روشن  و  پرواضح  شهری،  پذیریزیست  کاهش  و   هوا  آلودگی  امکانات،  و
  مواجه   جدی  هایچالش   با  مسئله  با  مواجهه  و  پایداری  رویکردهای  به  توجه  در  گردانندگان  و  متولیان

  بوده   مداری پیاده   مذکور،   معضالت  از   رفتبرون   برای  موثر  رویکردهای  از   یکی  اخیر،  سالیان   در .  است
  بلکه   دارد،   ساختانسان  محیط  در  ریشه  تنها  نه   شهری   فضاهای  در  رویپیاده   به  توجه   آن،   در  که

  این   در.  دارد  نیز  قانونی  و  سیاسی  فناوری،   اقتصادی،  اجتماعی،  دالیل  ساختاری   و   ماهیتی  بصورت
  آن،  از   جامع   تعریف  و  اخیر   دهه  سه   طی  مداری پیاده  تحول  فرآیند  بررسی  ضمن  گردیده  تالش  مقاله

 امکان   پیچیدگی  به  توجه  با.  شود  استفاده  آن  عوامل  و  ابعاد  تبیین   به منظور  PESTEL  مدل  بستر  از
  و  گیریشکل  هایزمینه  بندیدسته  ضرورت  و  مداریپیاده   بر  موثر  عوامل  تنیدگی  درهم  و  شناسایی

 دلفی   روش  از   گیریبهره   با   ادامه،   در .  است  شده  استفاده   ایالیه  علیت  تحلیل  از   آن،  اثرگذار 
  و   مصاحبه  مورد  تهران  شهر  از  محله  پنج  خبرگان،  از  نظرخواهی  از   پس  آماری،  تحلیل  و  ایدومرحله 

 بیانگر  تحقیق  متغیرهای  پایایی  و  تاییدی  عاملی  تحلیل  بررسی  نتایج.  است  گرفته  قرار  تحلیل
 بار  و   (p< 0.01)معناداری  سطح  در  مداریپیاده  شاخص  ۳۷  و  مولفه  ۲۸  عامل،  ۱۲  بعد،  ۶  معناداری

  گانه شش   ابعاد  در  کنندهتبیین  متغیرهای  مقادیر  بینیپیش  برای.  است  ۵/۰  از  بیشتر  عاملی
 شش  پیشنهاد  ضمن  نهایت،  در.  است  شده  استفاده  چندمتغیره  رگرسیون  آزمون  از  مداری،پیاده

  در   شهروندان  دیدگاه  از  مداریپیاده  اکتسابی  امتیاز  مذکور،  عوامل  به  مرتبط  رگرسیونی  معادله
 .است گردیده  محاسبه مطالعه مورد هایمحله

 کلیدواژه ها: 
  مفهومی چارچوب مداری،پیاده

  ای،الیه علیت تحلیل  نظری، و
 PESTEL مدل
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مداری با تاکید بر مدل   ای در واکاوی مفهوم پیادهتحلیل علیت الیه. مجتبی رفیعیان، مهدی استادی جعفری، زهرا سادات سعیده زرآبادی
PESTEL ( (مطالعه موردی: شهر تهران 

 مقدمه ١
فرم شـــهری،    رشـــد شـــهرنشـــینی و توســـعه ناموزون

ــاهش   کـ ــه  از جملـ ــددی  متعـ ــالت  ــد معضـــــ تشــــــــــدیـ
پذیری ناشـــــی از توســـــعه خودرومحور را در زیســـــت

(قرباني  همراه داشـته اسـت  غالب شـهرهای کشـور به
 .)۱۳۸۹كسري, و 

چالش خودرومحوری به این ترتیب است که در  
بزرگراهدهه طول  چشمگير  افزايش  اخير  هاي  هاي 

شهري و تشويق به استفاده از اتومبيل شخصی روی  
عنوان نمونه، در شهر تهران، با وجود   داده است. به 

هزينه و  اعتبارات  بههاي  محدوديت  اجرا،  -باالي 
برون خودروها،  منظور  جابجايی  مشكالت  از  رفت 

-اي در راستاي گسترش شبكه حملاقدامات گسترده
گرفته  و انجام  شخصی  خودروهاي  اولويت  با  نقل 

ونقل و  هاي حملاست. بر اساس اطالعات آمارنامه
هاي شهر تهران از  ترافيك شهر تهران، طول بزرگراه

کیلومتر در سال   ۵۴۰به    ۱۳۸۵کیلومتر در سال    ۲۷۱
سال، حدوداً دو برابر شده    ۸رسيده که طی    ۱۳۹۳

 ). ۱۳۹۶است (استادی جعفری و همکاران، 

محوری و توسعه شهری مبتنی   در مقابل خودرو
شخصی،   خودروی  جابجایی  سهولت   فقدان  بر 

یا  در رویپیاده قابل  فضاهای و  بروز  شهرها سبب 
   و روانی افراد   سالمتی جسمی برای تشدید مشکالتی

امروزه است.   فضاهای در  پیاده حضور عدم شده 
 ها، کاهشمحله رویپیاده قابلیت کاهش و ایمحله

مشکالت روابط  و ایمنی امنیت،  اجتماعی، 
 فضاهای هویتیبی عمومی، سالمت  محیطی،زیست
داشته که این   پی در محله را کیفیت افول و شهری 

بازگشت مجدد و موضوع   سرزندگی به  رویکرد 
 ضرورتی پیاده عابر  دیدگاه از  را  شهری فضاهای 
 ). ۱۳۹۶پور و همکاران،  نمایاند (نیکناپذیر میاجتناب

اخیر، سالیان  به  طی  اصلی  انسان  کاربر  عنوان 
و نیازهای او به آرامش    هفضاهای شهری فراموش شد

شد گرفته  نادیده  شهر  در  امنیت  است و   ه 
شدن تبعات    با آشکار .  )۱۳۹۶اسکندرپور و همکاران،  (

 
1 Conceptual Framework 

ا از  شهرها  در  اتومبیل  حضور  دهه  منفی    ۶۰واخر 
به    ریزی شهریبرنامهگرایش عمده دانش    ،میالدی
دید حرکت سواره در جهت احیای فضاهای  هسمت ت

عرصه که  آنچنان  کرد.  تغییر  عمومی  شهری  های 
های شهری  عنوان مهمترین بخش شهرها و محیطبه

ریزی جهت احیای آنها در دستور کار  و برنامهتعریف  
گرفت   حجت,یخی (شقرار  بدن  )۱۳۹۶,  ییرضا  ,   .

شک، یکی از مهمترین عوامل برای ترغیب به حضور  
و قابلیت افراد در محیط امکان  ها و فضای شهری، 

گروهپیاده تمامی  برای  لذا  روی  است.  جامعه  های 
ماهیت،    آغازین  پرسش  که  بوده  این سوال  تحقیق 

مولفه و    چگونه   و  چیست   مداری پیاده  های ابعاد 
پیاده  چارچوبی  توان می سنجش  در  جهت  مداری 

 نمود؟ های شهری طراحیمحله

صورتبه سوال  منظور  به  پاسخ  و  تحقیق  دهی 
می توجه  رویکرد  این  به  آن،  بهاصلی  که  طور  شود 

کلی، تمامی موضوعات علمی از ساختاری پیوسته با  
گردد. این ارکان شامل چارچوب  شش رکن حاصل می

روش چارچوب  نظری،  چارچوب  شناختی،  مفهومی، 
صو مسئلهمباحث،  و  رت  مسائل  و  موضوعات  ها، 

در   و  تاریخی  تطور  علمی،  موضوع  آن  مشکالت 
موضوع و حیطه و در نهایت وضعیت و موضوع در  

میجامعه مفروض  تالش  ای  مقاله،  این  در  باشند. 
شده تا دو بخش چارچوب مفهومی و نظری در زمینه  

مداری مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. اگرچه  پیاده
تاری پیادهتطور  روی  بر  نی خی  جهت مداری  به  ز 

یا تحلیل    شناخت مسئله بصورت کلی بدون قضاوت
مختصر   بصورت  و  گرفته  انجام  رویکردی  و  ابعادی 

 ارائه شده است. 

دربرگیرنده مهمترین مفاهیم    ١چارچوب مفهومی
.  اند مداری مطرحو واژگانی است که در زمینه پیاده

در واقع با مرور چارچوب مفهومی با زبان حاکم در 
پذیرد (پیران،  مداری آشنایی صورت میموضوع پیاده

به  ۱۳۹۲ مفهومی  چارچوب  معرفی  روی،  این  از   .(
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PESTEL ) (مطالعه موردی: شهر تهران 

بنیادین با معنای  شدن  آشنا  مسیر  در  گام  ترین 
مداری، صورت مسئله و حیطه و دانش  موضوع پیاده

چارچوب   است.  موضوع  این  تالش١نظریدر  های  ، 
صورت  اندیشه موضوع،  کردن  معنا  برای  محوری 

پیاده موضوع  در  دانش  و  حیطه  و  مداری  مسئله 
 است. 

این مقاله در پنج بخش تنظیم شده و درنظر دارد 
روی شهروندان،  تا با بازشناسی عوامل موثر در پیاده

به ارائه مدل مفهومی و نظری با قابلیت بکارگیری  
های توسعه شهری و  مداری در طرحادهدر ارزیابی پی

طرح توفیق  دو میزان  دلفی  روش  از  استفاده  با  ها 

ای و تحلیل آماری بپردازد. به این ترتیب، پس مرحله
مداری در منابع پیشین  از بیان مقدمه، مفاهیم پیاده

مدل   ساختار  با  مطابق  ادامه  در  و  شده  بررسی 
الیه  PESTELمفهومی   علیت  تحلیل  مفو  هوم  ای، 

مداری معرفی شده است. در بخش سوم، به  پیاده
از آن در  بیان روش شناسی تحقیق پرداخته و پس 

و   عوامل  درخصوص  بررسی  و  بحث  چهارم  بخش 
های آماری فریدمن و  مداری با آزمونهای پیادهمولفه

بخش   است.  گرفته  انجام  متغیره  چند  رگرسیون 
نتیجه به  نیز  برای  پنجم  پیشنهادات  و  انجام  گیری 

 مطالعات آتی پرداخته است.

 

 مبانی نظری  ۲

 پژوهش پیشینه ٢٫١
، اولین نظرـیات و ۱۹۹۰ـتا    ۱۹۷۰هـای  در دوره ســــــــال

رویکردها در راســـتای توجه به بیشـــتر به نقش افراد  
ســــازی فضــــاهای شــــهری برای کلیه  پیاده و مناســــب

 های اجتماعی صورت پذیرفت.گروه

روی بر  این  را  خود  تاثیر  بعدها  نظریات  و  کردها 
ها گذاشته  اقدامات اجرایی مربوط به طراحی خیابان

دادن به پیاده و و نگرش جدیدی را بر مبنای اولویت
از  حمل استفاده  کردن  محدود  همگانی،  ونقل 

همه و  شخصی  خیابانخودروی  برای  شمولی  ها 
این   کردند.  مطرح  اجتماع  مختلف  اقشار  حضور 

های پس از دهه  ها و نظریات نوین در سالرویکرد
جدی۱۹۹۰ شکل  به،  گرفت.  خود  به  عنوان  تری 

منشور   انتشار  هوشمند،  رشد  رویکرد  نمونه، 
ونقل همگانی و نوشهرگرایی، توسعه مبتنی بر حمل

این دوره ظهور شکل گیری مفهوم خیابان کامل در 
جدی برای    هایاولین تالش  ۱۹۹۰اند. در سال  یافته

پیاده به  با  دستیابی  سازگار مداری  عدم  به    ی توجه 
متغ  یشهر   یطراح  یرها ی متغ   ل ونقحمل  یرها ی با 

. روند  ),۱۹۹۷Cervero & Kockelman(بوده است  
کلی فرآیند مطالعات به این صورت بوده که در ابتدا، 

 
1 Theoretical Framework 

ویژگی پتانسیل  به  سطح  محققان  در  طراحی  های 
-می  ),۱۹۹۷Cervero & Kockelman(خردنگر  

رداختند؛ اما پس از آن، این نتیجه حاصل گردید که  پ
پیاده با  مرتبط  شهری  طراحی  با متغیرهای  روی 

-وریزی حملمتغیرهای اساسی در مطالعات برنامه
یدنظر در  نقل سازگار نیستند. به این ترتیب، با تجد 

«فرم   تاثیرات  بر  بیشتر  خردنگر،  متغیرهای طراحی 
تمرکز   ساخت»  انسان  «محیط  یا  کالن  شهری» 

در سال   ادامه،  در    ی کاربر   یرو  دیتاک،  ۲۰۰۰کردند. 
مداری مطرح  یی در پیادهای جغراف  یهااسیو مق  نیزم 

این دوره،  ) ,.۲۰۱۱Christian et al(شده است   در   .
به    کی نقل و مهندسان ترافوحمل  زانی رتوجه برنامه

ی بیشتر شده و رویکردشان نسبت روادهیموضوع پ
عنوان چالش بالقوه به پذیرش آن و  به عابرپیاده به

 ریزی نسبت به نیازهای آن تغییر پیدا نمود. برنامه

، رویکردهای ساختاری  ۲۰۰۳تا    ۲۰۰۱های  در سال
مداری انجام  و عملیاتی نسبت به تبیین مفهوم پیاده

به   نسبت  بیشتری  همگرایی  شد  تالش  و  گرفت 
حملبرنامه برنامهریزی  و  ری ونقل،  شهری  زی 

گردد  محقق  عمومی  سالمت  و  بهداشت 
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PESTEL ( (مطالعه موردی: شهر تهران 

)۲۰۰۸Park,  لذا، مطالعاتی جهت درک رفتار سفر .(
پیاده از این سه دیدگاه انجام گرفت و نتایج عمده  

پیاده ارتباط  انسان  آن،  و اهمیت آن در محیط  روی 
بود  فوق  زمینه  در سه  اجتماعی  و سرمایه  ساخت 

)۲۰۰۵Handi,  ه رفتار سفر  ، به نظری۲۰۰۶).  در سال
به  گردید،  اضافه  نیز  زندگی  سبک  موضوع  پیاده، 

نتیجهگونه عابران  گیری شد که تصمیمای که  گیری 
پیاده براساس انتخاب فردی و تاثیر محیط پیرامونی  

 ). ,۲۰۰۶Silva & Pinhoباشد (بر انتخاب افراد می

توسـط    مداریاز پیاده ۵Cشـاید بتوان گفت که بیان  
ــال وانجمن حمل ــتان در ســ ــامل    ۲۰۱۰نقل انگلســ شــ

ــتگی ــال و پیوســــ ــحالی و حس خوب ١اتصــــ ،  ٢، خوشــــ
  ٥دهیو تســهیالت ٤یراحت، آســایش و ٣آشــکارســازی

ــت  ــعه این مفهوم نموده اســ ــایانی در توســ کمک شــ
)۲۰۱۰, COST(  در سـاختار   ۲۰۱۲. پس از آن در سـال

۷C    ،ــتیهم  شــــــــامـل  گریدو بعـد د  و   و تعهـد  ٦زیســـــ
بنــدی این مفهوم را تقویــت نموده  پیکره  ٧آوریالزام

 .)Moura, Cambra, & Gonçalves,۲۰۱۷(است 

 نظری تحقیق  مبانی  ٢٫٢
پیـــاده ابتـــدا مفهوم  در منـــابع    مــداریدر این بخش، 

ــلی به  ــوعات اصـ ــاس موضـ علمی بیان گردیده و براسـ
ــادهکـــ پیـ آن، مفهوم  ــا  بـ مـــداری  ار رفتـــه در مواجهـــه 

 تعریف شده است.

مطابق با بررسی صورت گرفته درخصوص مفهوم 
زمینه  پیاده این  در  متعددی  تعاریف  تاکنون  مداری، 

است. گرفته  مفهوم    انجام  توسعه  روند  بررسی 
دهد که  هه گذشته نشان میمداری طی سه دپیاده
های زیادی برای بسط این مفهوم انجام شده و تالش

ابعاد و مولفهمطالعات مختلف سعی نموده تا  -اند 
نمایند   معرفی  و  شناسایی  را  آن  (استادی  های 

. به لحاظ  ) ۱۳۹۸سعیده زرآبادی,    وجعفری, رفیعیان,  
پیادهتعریف و مفهوم -سازی، منابع علمی مختلف، 

-دانسته  توسعهدر حال  عوامل آن را    و ابعاد و  مداری
سردرگمی  آن    فیدر تعر  هم   هنوز  و به همین دلیل  اند

دارد    نکه یا  رغمیعل   .),۲۰۰۵Southworth(  وجود 
-محبوب در انجمن  عموضو  کیعنوان  به  مداریادهیپ

ظهور    یشهر   یز یرنقل و برنامهومربوط به حمل  یها
  ی عدم اجماع در مورد معنا   یکرده است، به طور کل

دارد  مداریادهیپ در    .) ,.۲۰۱۷Adkins et al(  وجود 
منبع   در  مداريپیاده  مفهوم  بررسي  ۱  جدول   چند 

جدول،  این  با  مطابق  است.  گرفته  صورت  علمی 

 
1 Connected 
2 Convenivial 
3 Conspicuous 
4 Comfortable 

داشته تالش  مختلف  ابعاد منابع  بیان  با  که  اند 
مداری، به  ص پیادهمختلف و موردنظرشان در خصو

ای اغنایی نظری در این زمینه بوجود آورند. به  گونه
اند که بیشتر جنبه  این ترتیب، مواردی را بیان داشته

مداری را حمایت نموده محیط انسان ساخت از پیاده
 اند. و بعضا به موارد قانونی و اجتماعی از آن پرداخته

پیاد یافتهمفهوم  براساس  بررسی مداری  و  ها 
به پژوهش  این  اهداف  و  پیشین  ذیل منابع  صورت 

 تعریف گردیده است:

ـمداری، ـقابلـیت محیط برای ترغـیب همـگان ـبه پـیاده«
پذیری و مطلوبیت  منظور افزایش تحرکروی بهپیاده

ــور در  ــفر پیاده که منجر به حضـــ ــیوه ســـ انتخاب شـــ
ها،  های شــــهری، بهبود دســــترســــی به فعالیتمکان

 گردد.»شهری میها و تسهیالت  کاربری

براساس نظریه    ٨در این تعریف، قابلیت محیط
 زنده موجود به محیط که است  چیزی  گیبسون، آن

 ساخته محیط و نمایدمی پیشنهاد او به  و کرده ارائه
 دارای انسان نیازهای بر  منطبق و متناسب  شده

 انسان رفتارهای کنندهتأمین که است هاییتوانش
) تمامی    .),۲۰۰۶Motalebiاست  همگان،  از  منظور 

گروه و  رده افراد  در  جامعه  سنی،  های  مختلف  های 

5 Convenient 
6 Coexistence 
7 Commitment 
8 Environment Affordance 
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PESTEL ) (مطالعه موردی: شهر تهران 

های فردی مختلف  جنسیتی، سواد، درآمدی و توانایی
پذیری، امکان حرکت و جابجایی آزادانه  است. تحرک

ای  و توانایی انتخاب شیوه سفر بوده و مطلوبیت واژه
به و  اقتصاد  علم  در  ریشه  و  معنای  دارای  فایده 

سودمندی و رضایت از انتخاب صورت گرفته است.  
دسترسی،   بـراي  همچنین،  مـردم  توانـايي  يـا  آزادي 

به اساسي،  نيازهاي  كيفيت  برآوردن  حفظ  دليل 
 .زنـدگيشـان تعريـف شـده اسـت

 
 ی علم   منابع   ی برخ   در   مداري اده ی پ   مفهوم   بررسي   .  ١  جدول 

 تعریف  منبع  ردیف 

۱  )۲۰۱۷Moura et al., ( 

مداری به اين معنی است که محيط برای عابران پیاده و استفاده آنان بصورت  پیاده 
به  باکیفیت  و  براین دوستانه  برسد.  برنامه نظر  شهری  اساس،  طراحان  و  ریزان 

ها، مداخالت و راهکارهای عینی، موثر و جامع،  گیری از استراتژی بایست با بهره می 
به   پاسخگویی  برای  را  حمایت  محیط  آن  از  و  بخشند  ارتقا  پیاده  عابران  نیازهای 

 کنند. 

۲  )۲۰۱۳Bhattacharyya & 
Mitra, ( 

اتصال پیاده  اصلی شامل  مولفه  پنج  دارای  که  است  رویکردی  شبکه    پذیری مداری 
بندی  ونقل، توجه به اختالط کاربری زمین و دانه های حمل معابر، یکپارچگی شیوه 

رو،  آن، ایمنی در ترافیک و امنیت افراد و توجه به کیفیت مسیر از جمله عرض پیاده 
 سازی و روشنایی است. سنگ فرش، محوطه 

۳  )۲۰۱۲SPEC, (   راحت ایمن،  استفاده،  قابل  باید  پیاده  از  مسیر  را  مردم  بتوان  تا  باشد،  جذاب  و 
 رو کشانید. داخل خودروهایشان به پیاده 

۴  )۲۰۰۹Nosal, ( 
به پیاده  به مداری  پیاده  فیزیکی  محیط  توصیف  برای  عام  می طور  برده  و  کار  شود 

محیط مصنوع برای حضور مردم، زندگی، خرید، مالقات،    معنای میزان مطلوبیت به 
 گذران اوقات فراغت و لذت بردن از آن در یک پهنه است. 

سنجه پیاده  ) ۱۳۹۴ (صالحی و همکاران،  ۵ ا مداری،  تشویق  ای  در  محله  زیرساخت  درجه  تعیین  برای  ست 
 روی. شهروندان به پیاده 

۶  )۲۰۱۰Ewing & Cervero, (  ب پیاده حمل ه مداری  به  دسترسی  تراکم،  کاربری،  تنوع  و  و معنای  همگانی  نقل 
 پذیری به مقاصد سفر است. دسترس 

۷  )۲۰۱۱Christian et al., (  تاثیر بر میزان دسترسی، تنوع و  ها در محله به مداری اختالط کاربری پیاده منظور 
 مطلوبیت مکان و ایجاد محیط بصری مهیج برای شهروندان است. 

) ۱۳۹۳(محمدی و خلوصی,   ۸ بس پیاده   اساس  محله مداری  توسعه  و  اجتماعی  رویکردهای  از  راستای  یاری  در  ای 
 دستیابی به پایداری اجتماعی است. 

۹  )۲۰۱۲Tibbalds, ( 
کیفیت پیاده  قابلیت  مداری  در شهر،  انسانی  تقویت حضور  به محیط جهت  دهی 

اختالط   انسانی،  مقیاس  به  توجه  عابران،  برای  عمل  آزادی  همه،  برای  دسترسی 
 های ماندگار است. موزی از گذشته و ایجاد وضوح و محیط آ کاربری، درس 

) ۱۳۸۵(سيدمحمدمهدي,   ۱۰  
فضا پیاده  در  دسترسی،  مداری  محیطی،  جذابیت  و  دلپذیری  امنیت،  با  شهری  ی 

حمل  و  کاربری  بین  ارتباط  اجتماعی،  فرهنگی  مسائل  به  توجه  ونقل،  پیوستگی، 
 ارتباط مستقیم دارد. 

 

 روش تحقیق ٣
ــتی   ــی چیســـــ پرســـــــش آغـازین این مطـالعـه، بررســـــ

مـداری و چگونگی  هـای پیـادهمـاهیـت، ابعـاد و مولفـه
ــنجش پیــاده مــداری در طراحی چــارچوبی جهــت ســـــ

 های شهر است.محله
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  ق یتحق  نی ا  یف اصلهد با توجه به  لذا، در ابتدا  
چارچوب طراحی  بر  برای    مبنی  نظری  و  مفهومی 

پیاده به  دو  بخش  در،  مداریتبیین  طالعات  م م 
  نه ی زم   در  ادبیات موجودمطالعه  اکتشافی و بررسی و  

در  شد.  مداری پرداخته  ابعاد و عوامل موثر بر پیاده
  در   رفته  بکار   اصلی  موضوعات  وارهطرح  ادامه،

ترسیمپیاده  با  مواجهه فرآیند  مداری  و    تحول  و 
اخیر بررسی    دهه  سه  طی  مداریتوسعه مفهوم پیاده
«روش پژوهش»، این مطالعه از  شده است. از نظر  

و   ٣، چند روشی٢و یا به تعبیری تلفیقی  ١نوع آمیخته
است. از نظر «شکل پژوهش»، از دو روش    ٤ترکیبی

ای و مطالعات میدانی  مطالعات اسنادی و کتابخانه
ها استفاده شده  آوری دادهعنوان ابزار اصلی جمعبه
پیادهگونهبه بر  موثر  عوامل  ابتدا  که  در  ای  مداری 

با   ادامه،  در  است.  شده  شناسایی  علمی  منابع 
چارچوب  آماری،  تحلیل  و  دلفی  روش  از  استفاده 

 مداری ارائه گردیده است. پیاده

استاندارد،   پرسشنامه  فرم  طراحی  به  توجه  با 
در   شهروندان  با  مصاحبه  و  تعیین  نمونه  جامعه 

و  محله مدائن  سنایی،  کاووسیه،  تجریش،  های 
شود. در فرآیند آماری  نفر) انجام می  ۳۸۴(بهارستان  

و  پژوهش  متغیرهای  توصیفی  تحلیل  دوم،  مرحله 
تحقیق   متغیرهای  پایایی  و  تأییدی  عاملی  تحلیل 

گیرد. پس از آن، مقایسه تطبیقی اهمیت  صورت می
اولویت  پیادهو  ابعاد  و دهی  خبرگان  نظر  از  مداری 

می تحلیل  نتایج  و  انجام  اشهروندان  پس  ز  شود. 
(ابعاد، عوامل، تبیین چارچوب مفهومی پیاده مداری 

مداری  ها)، چارچوب نظری پیادهها و شاخصمولفه
گیرد. در این زمینه، ابتدا مقایسه  مورد توجه قرار می

مداری از  دهی ابعاد پیادهتطبیقی اهمیت و اولویت
انجام و    آزمون فریدمن نظر خبرگان و شهروندان با  

کننده در  بینی مقادیر متغیرهای تبییندر ادامه، پیش
شش پیادهابعاد  با  گانه  رگرسیون  آزمون  مداری 

می انجام  تحلیل  چندمتغیره  جهت  ادامه،  در  شود. 
شده،    عملیاتی معرفی  مدل  و  سنجش  چارچوب 

 
1 Blended Research 
2 Integrative Research 

چارچوب   هایمحله برحسب  تهران  مختلف  شهری 
به این منظور    گیرد.مورد بررسی قرار می  ارائه شده

پیاده اکتسابی  امتیاز  دیدگاه برآورد  از  مداری 
محدوده در  صورت  شهروندان  مطالعه  مورد  های 

شکل   در  پذیرفت.    مدل   توسعه  فرآیند  ۱خواهد 
  مطالعه نمایش داده شده است. مفهومی

به اکتشافی،  مطالعات  منظور  براساس 
مداری و لزوم  درنظرگیری رویکرد سیستمی به پیاده

های موثر بر آن، نمودن تمامی عوامل و مولفه  لحاظ
ساختاری   مدل  است.    PESTELاز  شده  استفاده 

) سیاسی  بعد  شامل  ابعاد  (Pاین  اقتصادی   ،(E ،(
)  L) و قانونی (E)، محیطی (T)، فناوری (Sاجتماعی (

ساختاری   مدل  ماهیت  به  PESTELاست.  واسطه 
- سیستمی و رویکردی چندبعدی به موضوعات عینی

نی، در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار  ذه
  ) ,۲۰۰۹Bivolaru, Andrei, & Purcaroiu(گرفته  

)C. Evans & Richardson, ۲۰۰۷(    ساختاری و 
های متصور را  مناسب برای درنظرگیری ابعاد و زمینه

برای تحلیل مفاهیم و موضوعات اجتماعی را فراهم  
 ,۲۰۱۷Song, Sun, & Jin,(  )۲۰۱۹Pan(نماید  می 

Chen, & Zhan, (طور کلی، تمایز مشخص این  . به
مداری در مقایسه با رویکرد در معرفی مفهوم پیاده

رویکردهای پیشین، توجه به ابعاد سیاسی، قانونی و  
عالوه است.  محیطی  بعد  کنار  در  براین،  فناوری 
پیاده اقتصادی  و  اجتماعی  ابعاد  ری  مدادرنظرگیری 

موضوعات  نه بررسی  امکان  کردن  فراهم  تنها سبب 
نگرشزمینه و  تمایالت  درخصوص  و  ای  افراد  های 

پیاده با  مرتبط  اقتصادی  موضوعات  و  روی جامعه 
عنوان مفصل ارتباطی میان  تواند بهاست، بلکه می

بینپژوهش برنامهرشتههای  علوم  ای  شهری،  ریزی 
و   اجتماعی  علوم  و  بهداشت  و  اقتصادی  سالمتی 

 تلقی گردد. 

پیچیدگی به  توجه   درهم  و  شناسایی  امکان   با 
-دسته  مداری و ضرورتپیاده  بر  موثر  عوامل   تنیدگی

اثرگذار آن، به استفاده   و  گیریشکل  هایزمینه  بندی

3 Multimethod Research 
4 Mixed Research 
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تحلیل شده )  CLA(  ١ایالیه  علیت  از  آورده  روی 
تجزیه   نوعی روش به  ایالیه  علیت  تحلیل  و  است. 

عنایت  توسط  که  است  پژوهیآینده هللا سهیل 
 پژوهانآینده  توسط  آن   پس از   و  شده  داده  توسعه 
 قرار  استفاده  مورد  مختلف  موضوعات  در  متعدد

است     اصلی  فرض.  ),۱۹۹۸Inayatullah(گرفته 
  مختلف   سطوح   که  است  این  ایالیه  علیت  تحلیل

دارد    وجود  متعدد شناخت آن  هایروش  و  واقعیت

  الزم است   علمی،  تحلیل   و  مسئله   یک  بیان  در   که
و    جهانبینی،  سیستماتیک،  علل عمومی  گفتمان 

فرهنگیزمینه درنظرگرفت    های  .  ),۲۰۰۸Riedy(را 
  نظریه   مانند  هاییایده  با  واقعیت  از  ایالیه  درک  این
  مختلف  سطوح   در  را  مسئله   سطوح   که  ،٢ویلبر  کن

  مشخص   فرهنگی   و  روانشناختی   اجتماعی،  رفتاری،
 . ) ,۲۰۰۸Riedy(شده است   تکرار کند،می

 

 
 ق ی تحق   ی شناس روش   ند ی فرآ .  ١  شکل 

 
1 Causal Layered Analysis (CLA) 

2 Ken Wilber 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328707001711
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هر    شودی تالش میدر روش تحلیل علیت الیه
موضوع و عوامل مرتبط با آن در چهار سطح شامل  

اجتماعی١مسئله علل  گفتمان  ٢،  و  جهانبینی   ،
) ٤گرایی فرهنگی (استعاره و اسطورهو زمینه  ٣عمومی

گیرد   قرار  بررسی    ),۲۰۰۹Inayatullah(مورد 
)۲۰۱۴Bussey,( . 

ها به کوه یخی تشبیه شده در همین زمینه، این الیه
ای که در ابتدا نمایی از مســئله مانند  گونهاســت؛ به 

ــورت ظاهری کوه یخ دیده می ــود، در حالی که صــ شــ
ــتر و عمیقالیه ــیار بیشـــ ز  تر اهای زیرین کوه یخ بســـ

 شود.بخشی است که در ظاهر دیده می

به مسئله  الیه  از  پایینهرچه  حرکت سمت  تر 
بیمی و  پیچیدگی  موضوع شود،  ابعاد  در  نظمی 

ای در  تحلیل علیت الیه  ۲یابد. در شکل  افزایش می
مداری ارائه گردیده است. به این  تبیین مفهوم پیاده

و گفتمان  اجتماعی، جهانبینی    ترتیب، مسئله، علل 
گرایی فرهنگی درخصوص هر شش  عمومی و زمینه

، مورد بررسی قرار  ۲مداری مطابق با جدول  بعد پیاد
  موثر  عوامل  حاضر بررسی   مطالعات  گرفته است. در

  دوم   سطح  و)  مسئله(  اول   سطح  در  مداری پیاده  بر
الیه)  اجتماعی   علل( و  گرفته  از    هایصورت  زیرین 

 اند. فرآیند بررسی و تحلیل این مطالعه خارج شده

 

 
 ی مدار اده ی پ   ی ها نه ی زم   ان ی در ب (CLA)   ی ا ه ی ال   ت ی عل   ل ی تحل .  ٢  شکل 

 

 

 

 

 
1 Litany 
2 Social Causes 

3 Discourse/Worldview 
4  Myth/Metaphor 
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 PESTEL  ی مدل ساختار   ی بر مبنا   ی مدار اده ی در پ   ی ا ه ی ال   ت ی عل   ل ی تحل .  ٢  جدول 

 بعد 
 مسئله  

 (الیه اول) 

 علل اجتماعی  

 (الیه دوم) 

جهانبینی و گفتمان  
 عمومی  

 (الیه سوم) 

 گرایی فرهنگی  زمینه

 (الیه چهارم) 

 سیاسی 

)P( 

عدم وجود سیاست 
یکپارچه کاربری زمین  

 نقلوو حمل

عدم یکپارچگی و 
هماهنگی بین بخشی  

 و مدیریتی  و سازمانی

تعامل و ضعف در 
مشارکت اجتماعی  

 افراد جامعه 

رانی  پیشینه حکم
متمرکز و عدم سابقه  

تجارب موفق مردم  
 ساالر 

اقتصادی  
)E ( 

عدم تناسب در  
تخصیص بودجه به  

-توسعه زیرساخت
های پیاده در  

نقل ومقایسه با حمل
 موتوری 

عدم پذیرش و 
حمایت مالی  
گردانندگان و  

تخصیص بودجه 
کافی توسط نهادهای 

 ایی  اجر 

گری  عدم مطالبه
-جامعه به اولویت

دهی تخصیص منابع  
 رویبه توسعه پیاده

های منفی و زمینه
نگرش عمومی جامعه  
به پایین بودن طبقه 
اقتصادی و اجتماعی  

 افراد پیاده 

 اجتماعی 

)S ( 

عدم حضور فعال 
های  همگان در عرصه

 پیاده شهری 

اختالل در روابط موثر  
اجتماعی و ایفای  

 ر اجتماع نقش خود د

اعتمادی جامعه به  بی
گیری   درنظر

ملزومات حضور و 
روی برای تمامی  پیاده

 اقشار اجتماع 

دهی به  عدم فرصت
گیری روابط  شکل

اجتماعی در رشد 
شتابان شهری شدن و  

 شهرنشینی 

 فناوری 

)T( 

عدم استفاده کارآمد 
نوین    هایاز فناوری

انسان محور با 
-اولویت توسعه پیاده

 روی

تضاد و دوگانگی  
-جامعه به اولویت

دهی و انتخاب 
فناوری های انسان 
 محور یا خودرومحور 

بروز تضاد گفتمان  
سنتی جامعه با 
های  ملزوات و آورده

سبک   فناوری در
 زندگی افراد 

دهی به  عدم فرصت
تطابق فناوری در 

زندگی افراد باتوجه به  
شتابان زندگی  رشد 

 شهری 

 محیطی 

)E ( 

عدم مطلوبیت 
محیط مصنوع برای  

ترغیب تمامی افراد و  
گروه های جامعه به  

 رویپیاده

عدم تمایل به  
تعامالت اجتماعی و  

مشارکت تمام 
در   شهروندان

 فضاهای شهری 

سابقه نگرش منفی  
روی و جامعه به پیاده

-عدم رویکرد انسان
محور در گردانندگان  

 شهری 

غالب جامعه   دیدگاه
در انتخاب و رجحان  

مدیران و دادن به  
متولیانی با عملکرد  

 خودرومحور  
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 بعد 
 مسئله  

 (الیه اول) 

 علل اجتماعی  

 (الیه دوم) 

جهانبینی و گفتمان  
 عمومی  

 (الیه سوم) 

 گرایی فرهنگی  زمینه

 (الیه چهارم) 

 قانونی 

)L( 

عدم وجود الزامات  
کافی و اجرای قوانین  
در حوزه پیاده روی و 
 سایر قوانین مرتبط  

دهی اتخاذ و اولویت
قوانین    سازیپیاده

مرتبط با تردد خودرو  
 نسبت به پیاده 

وجود نگرش عمومی  
به عدم پیاده سازی و  

نظارت بر اجرای  
 قوانین و مقررات

نگرش ارزش سواره بر  
پیاده باالخص در دوره 

 معاصر 

 

های نظرخواهی از  با استفاده از روش دلفی، فرم
از   از خبرگان دانشگاه  ۲۸خبرگان متشکل  و  نفر  ی 

-اجرایی مرتبط با موضوع، توزیع و پاسخ آنان در نرم
این   SPSSافزار   در  است.  گرفته  قرار  تحلیل  مورد 

به روش همسازی   پایایی پرسشنامه  میزان  مرحله، 
  ۶طور مشخص  درونی (آلفای کرونباخ) سنجیده و به

مداری  شاخص پیاده  ۳۷مولفه و    ۲۸عامل و    ۱۲بعد،  
هایی شده است. در میان  از دید خبرگان شناسایی و ن
تعداد   تنها  مذکور،  بوده  ۸موارد  در  شاخص  که  اند 

مرحله اول دلفی معنادار نشده و پس از تجمیع با  
ها و یا حذف برخی از آنان، در نهایت در سایر مولفه

و مولفه پیادهمرحله دوم دلفی معنادار شده  -های 
ها و  شاخص رسانیده است. مولفه  ۳۷مداری را به  

پیادهشاخص جدول  های  با  مطابق  ارائه   ۳مداری 
تعداد  شده سیاسی  بعد  در  اساس،  براین    ۴اند. 

شاخص، در بعد    ۵شاخص، در بعد اقتصادی تعداد  
  ۳شاخص، در بعد فناوری تعداد    ۷اجتماعی تعداد  

شاخص و در بعد   ۱۳شاخص، در بعد محیطی تعداد  
در  شاخص درنظر گرفته شده است.    ۵قانونی تعداد  

محله    ۵انتخاب  ه پيمايش و آزمون عملي مدل،  مرحل
واجد  نواحی  تشابه  معیار  بودن  دارا  با  تهران  شهر 

های  روی منطبق بر محدوده ارزش و با قابلیت پیاده
ارزشمند تاریخی و معاصر شهر تهران مورد توجه قرار  
گرفته است (طرح راهبردی و ساختاری شهر تهران،  

محله۱۳۸۵ این  تجریش  ).  شامل  )،  ۱(منطقه  ها 
(منطقه   (منطقه  ۳کاووسیه  سنایی  مدائن  ۶)،   ،(

عنوان نمونه  به)  ۱۲) و بهارستان (منطقه  ۸(منطقه  
از مرحله قبل به   بدست آمدهانتخاب و پرسشنامه 

مساوي ميان دو جامعه  تقریبا  به طور    فرم  ۴۰۰تعداد  
و تا   آغاز   سال  ۷۵تا    ۱۵بین    زنان  مردان  گرديد 

سي و ارزيابي قرار گيرد. از  وضعيت موجود مورد برر 
توزيع شده،   پرسشنامههاي  پرسشنامه    ۳۸۴بين 

انتخاب پاسخگویی  دقت  و  میزان  لحاظ  مورد   به  و 
 قرار گرفت. آماری تجزيه و تحليل 

 

 آن   کننده ن یی تب   ی ها ل بر ابعاد، عوامل، مولفه و شاخص مشتم   ی مدار اده ی چارچوب پ .  ٣  جدول 

 شاخص  متغیر  مولفه  عامل  بعد 

سیاسی (
Pol

نهادی و  ) 
 سازمانی 

ریز در سطح  نهاد برنامه
 شهری و محلی 

q۱ 
ریزی در سطح شهر و محله  اعتقاد به وجود برنامه

 روی دارید. برای توسعه پیاده

بخشی و هماهنگی بین
 سازمانی  

q۲ 
روی  و سازمانی برای توسعه پیاده بخشیهماهنگی بین

 و حل مشکالتش وجود دارد.
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 شاخص  متغیر  مولفه  عامل  بعد 

سیاست  
 گذاری 

نقل و ویکپارچگی حمل
 کاربری زمین 

q۳ نقل و کاربری زمین در هماهنگی  وتسهیالت حمل
 کامل با هم هستند. 

روی برای  سیاست پیاده
 همگان 

q۴ 
-برای حضور همه افراد در محیط رویتسهیالت پیاده

 های شهری وجود دارد. 

صادی ( 
اقت

Eco
( 

 عوامل فردی 

 روی دارند. افراد با درآمد باالتر، کمتر تمایل به پیاده q۵ سطح درآمد افراد

روی میزان رضایت شغلی شما، در انجام فعالیت پیاده q۶ وضعیت رضایت شغلی 
 اثرگذار است. 

فرصت (ارزش  –هزینه 
 زمان) 

q۷ روی، هزینه زمان از دست رفته بواسطه  قبل از پیاده
 گیرید. روی را درنظر میپیاده

عوامل  
 شهری 

نقل وبودجه حمل
 همگانی و غیرموتوری 

q۸ ونقل  روی و حملمعتقدید امکانات کافی بابت پیاده
 همگانی صرف شده است. 

گذاری خدمات قیمت
 سفر 

q۹ های استفاده از خودرو شخصی، سبب  افزایش هزینه
 شود.  روی میافزایش پیاده

اجتماعی (
Soc

( 

تمایالت  
 افراد 

-تمایالت افراد به پیاده
 روی

q۱۰ دقیقه در روز در   ۱۵روی حداقل تمایل به پیاده
 سفرهای خرید و تفریحی دارید.

عالقمندی و حس  
 رضایتمندی افراد 

q۱۱  روی، دارای حس رضایتمندی از انجام آن  پیادهدر زمان
 هستید. 

 نگرش ها 

نگرش و ذهنیت افراد به  
 روی پیاده

q۱۲ روی کمکی در جهت سالمتی و افزایش آمادگی  پیاده
 جسمانی است.

q۱۳ جویی اقتصادی است. روی فرصتی برای صرفهپیاده 

q۱۴ فرصتی برای کمک به محیط زیست است. رویپیاده 

q۱۵ روی در افزایش نشاط و کیفیت زندگی موثر  پیاده
 است.

نگرش فعلی و نحوه  
 قضاوت جامعه 

q۱۶   جامعه ارزش بیشتری برای افراد پیاده در قیاس با
 کاربران خودروشخصی قائل است.

فناوری  
 تقاضا مبنا 

 q۱۷ رسانی سفر اطالع
-ونقل همگانی، تمایل به پیادهاطالع از زمانبندی حمل

 دهد.  روی را افزایش می
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 شاخص  متغیر  مولفه  عامل  بعد 
فناوری (

Tec
 ( 

نرم افزارهای مشوق 
 رویپیاده

q۱۸ روی روی موبایل، انگیزه  افزارهای مشوق پیادهنرم
 دهد. افزایش می روی راپیاده

فناوری  
 مبنا عرضه

های ایمنی و سامانه
 امنیت عابرپیاده

q۱۹  ،نصب تجهیزات هوشمند ایمنی عابرپیاده و امنیت
 دهد. روی را افزایش میپیاده

صنوع ( 
ط طبیعی  م

محی
Env

( 

محیط  
 طبیعی 

فضای سبز (پوشش  
 گیاهی) 

q۲۰  روی با وجود پارک و فضای عمومی  پیادهتمایلتان به
 یابد. در مسیر افزایش می

محیط  
 مصنوع 

نقل  ودسترسی به حمل
 همگانی 

q۲۱ نقل همگانی،   و نزدیکی فاصله شما تا ایستگاه حمل
 دهد. روی را افزایش میپیاده

اتصال و پیوستگی مسیر  
 پیاده

q۲۲ 
رو و کاهش موانع حرکت در آن،  پیوستگی مسیر پیاده

 دهد. روی را افزایش میپیاده

 تسهیالت دهی 
q۲۳ در   رویرو، تمایل به پیادهعرض مناسب مسیر پیاده

 دهد. آن را افزایش می

q۲۴ روی در مسیرهای پیاده دارای خدمات  تمایل به پیاده
 یابد.تجاری روزانه افزایش می

 خوشحالی و حس خوب 

q۲۵ رو، در انتخاب  وجود تصویر ذهنی مثبت از پیاده
 روی در آن موثر است. پیاده

q۲۶ مالقات و نشستن در مسیرهای پیاده،  هایوجود مکان
 دهد. روی را افزایش میپیاده

q۲۷   بهبود زیبایی بصری و نقاشی دیواری درمسیر، تمایل
 دهد.روی راافزایش میبه پیاده

q۲۸ روی را های جذاب در مسیرهای پیاده، پیادهفعالیت
 دهد.افزایش می

 آشکارسازی 
q۲۹ های شهری مانند میدان،  وجود و یا دید به نشانه

 دهد. روی را افزایش میپیاده

q۳۰ رسانی خیابان، تمایل  دید مناسب به تابلوهای اطالع
 دهد.روی را افزایش میبه پیاده

رو، کاهش خطر تصادف و احتمال ورود موتور به پیاده q۳۱ همزیستی 
 دهد. پیاده روی را افزایش می

q۳۲ امنیت و مناسب بودن دید در شب، تمایل به پیاده-
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PESTEL ) (مطالعه موردی: شهر تهران 

 شاخص  متغیر  مولفه  عامل  بعد 
قانونی (

Leg
 ( 

استانداردها  
 و ضوابط 

-الزامات و قوانین پهنه
 بندی 

q۳۳ روی قوانین شهرسازی موجود، برای ساماندهی پیاده
 مناسب است .

استانداردهای طراحی و  
 برداری بهره

q۳۴ رو، از استانداردهای  به نظر شما، در طراحی این پیاده
 الزم استفاده شده است. 

 اجرای قانون 

روی مانند روشنایی معابر  نگهداری از تسهیالت پیاده q۳۵ نظارت و نگهداری 
 و نیمکت، الزم است.

اجرای مقررات تردد عابر  
 پیاده

q۳۶ نقلیه در عبور از عرض  مقررات تردد عابرپیاده و وسایل
 شود. خیابان اجرا می

-اجرای مقررات مناسب
 سازی 

q۳۷ سازی مسیرهای پیاده بصورت مقررات همسطح
 شود.مطلوب و مناسب اجرا می

 

 ها و بحثیافته ٤
ــیلـههـا بـه، نرمـال بودن دادهمطـالعـهدر این   دو   وســـــ

مورد بررسـی قرار گرفته    چولگیشـاخص کشـیدگی و 
 است.

نشان است. کشیدگی  توزیع  یک  ارتفاع  دهنده 
دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در    عبارتبه

است.   ماکزیمم  معمول،نقطه  طور  کشیدگی    به 
را با کشیدگی توزیع نرمال مقایسه حاصل از تحلیل  

عدم تقارن تابع  کنند. چولگی معیاری از تقارن یا  می
چو، پالنسکی و منسن  نظر    بر اساسباشد.  توزیع می

را  ۱۹۹۸( این دو شاخص  نرمال بودن    برای) مقادیر 
دانند و جانسون و همکاران  ) می-۲+ و  ۲ها بین (داده

)۲۰۰۱) را  نرمال  توزیع  برای  مقادیر  این  و  ۳)   +۳-  (
کشیدگی  می اقتصادی،  دانند.  سیاسی،  ابعاد 

فناو ترتیب  اجتماعی،  به  قانونی  و  محیطی  ری، 
  -۳۹۳/۰و    -۲۲۶/۰،  ۰۰۲/۱،  -۴۵۳/۰،  ۰/ ۲۰۱،  ۰/ ۰۹۷

همچنین، است.  شده  ابعاد  چولگی    محاسبه 
و   محیطی  فناوری،  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 

، -۰/ ۷۹۰،  ۱۸۳/۰-،  -۵۰۳/۰،  ۳۶۵/۰  قانونی به ترتیب
آمده    ۰۷۰/۰و    - ۲۷۲/۰ اساس،  اینبر  است.بدست 

چ و  کشیدگی  دادمیزان  تمامی  بین  ولگی   ±  ۲ها 
 هاست. نرمال بودن داده دهندهنشانباشد که می

ها، از روایی محتوا  آزمون روایی پرســشــنامه  منظوربه
ــت. روایی محتوا   ــده اســ ــتفاده شــ ــازه اســ و روایی ســ

هـایی  ابعـاد و مولفـه  کنـد کـه همـهایجـاد اطمینـان می
در   ،توانـد مفهوم مورد نظر را انعکـاس دهنـدکـه می

ــنجــه وجود دارد. هر چــه وجود این ابعــاد و آ ن ســـــ
ــتر  مولفه ــنجه جهت انعکاس مفهوم بیشــــ ها در ســــ

شـــــود (دانایی فرد و باشـــــد، روایی محتوا بیشـــــتر می
از  ).  ١٣٩٢همکــاران،   ــاخ  همچنین،  برای  آلفــای کرونب

ــازـگاری درونی بین متغیرهـای   ــی ـپاـیایی ـیا ســـــ بررســـــ
ظار  ای که انتپذیر اســــتفاده شــــده به گونهمشــــاهده

ــتر از  می ــرقـباشــــــــد    ٧/٠رود مقـدار آن بیشـــــ ,  ی (شـــــ
، ٤. در جدول )١٣٩٥الفت,   و,  ی, کوســــاالریضــــرغام 

پـــایـــایی   و  تـــاییـــدی  عـــاملی  تحلیـــل  ــی  بررســـــ نتـــایج 
ــده    SPSS  افزارنرم  درای تحقیق  متغیرهــ آورده شـــــــ
ها این اســت که ســطح  مبنای معناداری گویهاســت. 

ــد. مطابق با این  ٠٥/٠ها زیر  معناداری برای آن  باشـــــ
ــدول ــاملی  ،جـ عـ ــار  ــه    ٣٧  هر  بـ از  گویـ ــتر    ٥/٠بیشـــــ

ــد.  می میبــــاشــــــــ مفهومی  بنــــابراین  چــــارچوب  توان 
 ،PESTELبعد مطابق با ســـاختار   ٦مداری را با پیاده

ــداد   و    ١٢تعـ ــل  ــامـ برای    ٣٧عـ را  (شــــــــــاخص)  ــه  گویـ
 مداری ثابت نمود و برشمرد.پیاده
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 ق ی تحق   ی رها ی متغ   یی ا ی و پا   ی د یی تأ   ی عامل   ل ی مربوط به تحل   ج ی نتا .  ٤  جدول 

گویه   ابعاد 
  

درجه  KMO هابار عاملی گویه
 

 پایایی بارتلت
 ۸۹۳/۰ ۰۰۰/۰ ۶ ۷۹۱/۰ ۸۵۸/۰تا  ۶۵۶/۰ ۴ سیاسی   

 ۸۵۸/۰ ۰۰۰/۰ ۱۰ ۸۱۱/۰ ۰/ ۷۰۱تا   ۵۹۰/۰ ۵ اقتصادی 
 ۸۹۵/۰ ۰۰۰/۰ ۴۵ ۸۷۶/۰ ۶۴۲/۰تا  ۵۷۸/۰ ۷ اجتماعی 

 ۸۶۱/۰ ۰۰۰/۰ ۶ ۸۲۵/۰ ۷۳۲/۰تا  ۶۵۵/۰ ۳ فناوری 
 ۹۵۱/۰ ۰۰۰/۰ ۱۲۰ ۹۳۶/۰ ۶۸۳/۰تا   ۵۰۴/۰ ۱۳ محیطی 
 ۰/ ۸۰۶ ۰۰۰/۰ ۱۰ ۷۴۳/۰ ۰/ ۷۳۴تا  ۵۱۱/۰ ۵ قانونی 

 

ای میان  در بخش تبیین چارچوب نظری، مقایسه
  دهی به جنبه اولویت از  خبرگان و شهروندان نظرات 

پیاده فریدمن ابعاد  آزمون  با  هرکدام  نظر  از    مداری 
صورت گرفته است. هدف از این مقایسه، مقایسه  
و شناسایی همزمان اولویت هر گروه بوده تا بتوان با 

برنامه به  نسبت  بهتری  این  شناخت  در  ریزی 
جدول   براساس  نمود.  اقدام  می۵خصوص    توان ، 

از دیدگاه هر دو گروه، هر شش بعد    که  کرد  استنباط
بینمعنی و  شده   تفاوت   مداریپیاده   ابعاد  دار 
با جدول    .دارد  وجود  داریمعنی   توان ، می۵مطابق 

مداری، ابعاد محیطی  در مورد پیاده  که  کرد  استنباط
میانگین   ترتیب  (به  گروه شهروندان  در  اجتماعی  و 

) و خبرگان (به ترتیب میانگین  ۸۹/۳و    ۴/ ۱۶های  رتبه

باالتری  ۳/۴و    ۴/ ۷۳های  رتبه اهمیت  درجه  از   (
اند. سایر ابعاد از دیدگاه هر گروه دارای  برخوردار بوده

ابعاد   شهروندان  دیدگاه  از  است.  متفاوتی  اهمیت 
اهمیت  دارای  فناوری  و  سیاسی  قانونی،  اقتصادی، 
بعدی بوده و از نظر خبرگان ابعاد قانونی، سیاسی، 

های بعدی هستند. این  فناوری و اقتصادی در اولویت
نشان می دیمقایسه  از  اگرچه  که  دو  دهد  دگاه هر 

پیاده اجتماعی  و  محیطی  ابعاد  دارای  گروه،  مداری 
باشند، لیکن مهمترین این تفاوت اهمیت باالیی می

دیدگاه  از  اقتصادی  بعد  است.  اقتصادی  بعد  در 
شهروندان دارای رتبه سوم و از دیدگاه خبرگان دارای  

تواند بیانگر نحوه  رتبه ششم است. این موضوع می
 رسد. نظر میه که قابل تامل بهنگرش به موضوع بود

 

 دمن ی با آزمون فر  ) N= ۲۸ن ( و خبرگا )  N= ۳۸۴( شهروندان    دگاه ی از د   ی مدار اده ی ابعاد پ   ی ا رتبه   ن ی انگ ی م   سه ی مقا .  ٥  جدول 

 بعد  ردیف
 ۰۱/۰و  =Chi-square ۱۴۲٫۸نظرات شهروندان ( 

<p( 
و   =Chi-square ۱۸/۴۹نظرات خبرگان (

۰۱ /۰ <p( 

 میانگین رتبه میانگین حسابی میانگین رتبه میانگین حسابی

 ۶۳/۳ ۰۷/۴ ۹۹/۲ ۳۳/۲ سیاسی ۱
 ۹۱/۲ ۸۱/۳ ۷۴/۳ ۶۳/۲ اقتصادی  ۲
 ۲۳/۴ ۱۳/۴ ۸۹/۳ ۶۷/۲ اجتماعی  ۳
 ۴۴/۳ ۶۶/۱ ۹۵/۲ ۳۵/۲ فناوری  ۴
 ۷۳/۴ ۲۲/۴ ۱۶/۴ ۸۲/۲ محیطی  ۵
 ۸۴/۳ ۰۳/۴ ۲۶/۳ ۴۱/۲ قانونی ۶
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پیش برای  ادامه،  متغیرهای  در  مقادیر  بینی 
مداری، از آزمون  کننده در ابعاد شش گانه پیادهتبیین

این  در  است.  شده  استفاده  چندمتغیره  رگرسیون 
گویه از  یک  هر  به  (شاخصروش،  بهها  عنوان  ها) 

از   کدام  هر  برای  تا  داده شده  وزن  مستقل،  متغیر 
عنوان متغیر وابسته، یک ترکیب مداری بهاد پیادهابع

 ضرایب  ۶  خطی درجه اول محاسبه گردد. در جدول 
-پیاده  کنندهتبیین  ابعاد  به  مربوط  خطی  رگرسیون

جدول،   این  با  مطابق  است.  گردیده  ارائه  مداری 
زیرمدل (تمامی  بوده  معنادار  بطور  p>   ۰۱/۰ها  و   (

می همبستگیجداگانه    ۳۷  بین   ممکن   هایتوانند 
  .نمایند  برآورد  و  شده  ادراک  مداری راپیاده  شاخص

اقتصادی،  سیاسی،  ابعاد  در  شده  ساخته  مدل 
پیاده از  قانونی  و  محیطی  فناوری،  مداری  اجتماعی، 

تعیین   ضرایب  دارای  ترتیب  ، ۰/ ۹۷۵،  ۸۷۶/۰به 
بوده است. بنابراین    ۹۸۸/۰و  ۰/ ۹۳۹، ۰/ ۹۲۱، ۹۸۱/۰

-توانند واریانس ابعاد پیادههای برازش یافته میمدل
که   نمایند  تبیین  را  مستقل)  (متغیرهای  مداری 

 .باشندمقادیر قابل توجهی می

مدل برازش  نکویی  میزان  دیگر،  طرف  های  از 
) به ترتیبی است  ANOVAرگرسیونی پردازش شده (

برابر با صفر در تمامی    .Sigکه با عنایت به مقدار  
نتیجه میمدل از برازش  که تمامی مدل  گرددها،  ها 

و   tقابل قبولی برخوردار هستند. با توجه به مقادیر  
شاخص تمامی  شدن  پیادهمعنادار  مداری، های 

برازش    های) در تمامی مدلBetaایب استاندارد (ضر 
فناوری،  سیاسی،  ابعاد  در  ثابت  مقادیر  و  یافته 

پیاده از  قانونی  و  تشکیل  محیطی  مدل    ۶مداری، 
تفکیکی با الگوی تابع درجه یک و چندمتغیره را داده  

 است.

 

 ) p>   ۰/ ۰۱و     =۳۸۴N(    ی مدار اده ی پ   کننده ن یی مربوط به ابعاد تب   ی خط   ون ی رگرس   ب ی معادله و ضرا .  ٦  جدول 

ابعاد  
پیاده 
 مداری 

 متغیر 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. 

Model Summary ANOVA 

B Std. 
Error Beta R 

Square 

Adjuste
d R 

Square 
F Sig. 

بعد 
سیاسی 

)Pol ( 

Constan
t 

۴۲۴ /
۰ 

۰۵۳ /
۰   ۹۹۸/۷ ۰۰۰/۰ 

۸۷۶/۰ ۸۷۴/۰ ۹۳۲/۴۳
۹ 

۰۰۰/
۰ 

q۱ ۲۲۳/
۰ ۰۲۶/۰ ۲۸۲/۰ ۶۳۶/۸ ۰۰۰/۰ 

q۲ ۲۵۲/
۰ 

۰۳۳/
۰ ۳۱۳/۰ ۵۳۸/۷ ۰۰۰/۰ 

q۳ ۲۳۶/
۰ 

۰۳۷/
۰ ۲۹۳/۰ ۴۶۹/۶ ۰۰۰/۰ 
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ابعاد  
پیاده 
 مداری 

 متغیر 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. 

Model Summary ANOVA 

B Std. 
Error Beta R 

Square 

Adjuste
d R 

Square 
F Sig. 

q۴ ۱۴۵/۰ ۰۲۶/۰ ۱۷۷/۰ ۴۹۴/۵ ۰۰۰/۰ 

بعد 
اقتصاد 

ی 
)Eco ( 

Constan
t ۰۴۴/۰ ۰۲۹/۰   ۵۲۶/۱ ۱۲۸/

۰ 

۹۷۵/۰ ٠.۹۷۴ ۱۷۹/۱۹۰ 
۰۰۰/

۰ 

q۵ ۱۹۸/۰ ۰۱۰ /۰ ۲۵۷/۰ ۱۴۸/۱۹ ۰۰۰/۰ 

q۶ ۱۹۵/
۰ ۰۱۱/۰ ۲۴۳/۰ ۳۶۷/۱

۷ ۰۰۰/۰ 

q۷ ۱۹۷/۰ ۰۱۲/۰ ۲۴۴/۰ ۱۶۱/۱۶ ۰۰۰/۰ 

q۸ ۱۹۹/۰ ۰۱۳/۰ ۲۴۱/۰ ۵۳۴/۱
۵ ۰۰۰/۰ 

q۹ ۲۰۰/۰ ۰۱۱/۰ ۲۵۱/۰ ۴۷۰/۱۷ ۰۰۰/۰ 

بعد 
اجتماع 

ی 
)Soc ( 

Constan
t ۰۱۹ /۰ ۰۲۶/۰   .۷۰۷ 

۴۸۰/
۰ 

۹۸۱/۰ ۹۸۰/۰ ۲۳۰/۱۸۰ 
۰۰۰/

۰ 

q۱۰ ۱۵۲/۰ ۰۰۹/۰ ۱۹۱ /۰ ۶۷۱/۱۶ ۰۰۰/۰ 

q۱۱ ۱۳۴/۰ ۰۰۹/۰ ۱۸۳/۰ ۸۶۱/۱۴ ۰۰۰/۰ 

q۱۲ ۱۳۲/۰ ۰۱۰ /۰ ۱۸۰/۰ ۴۳۸/۱
۳ ۰۰۰/۰ 

q۱۳ ۱۴۷/۰ ۰۱۰ /۰ ۱۹۷/۰ ۹۸۷/۱
۴ ۰۰۰/۰ 

q۱۴ ۱۵۲/۰ ۰۱۰ /۰ ۱۹۶/۰ ۸۵۲/۱
۵ ۰۰۰/۰ 
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ابعاد  
پیاده 
 مداری 

 متغیر 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. 

Model Summary ANOVA 

B Std. 
Error Beta R 

Square 

Adjuste
d R 

Square 
F Sig. 

q۱۵ ۱۳۶/۰ ۰۰۸/۰ ۱۹۲/۰ ۰۲۱/۱۶ ۰۰۰/۰ 

q۱۶ ۱۴۵/۰ ۰۰۸/۰ ۱۹۳/۰ ۸۶۴/۱۷ ۰۰۰/۰ 

بعد 
فناوری  

)Tec ( 

Constan
t 

۱۷۵ /
۰ ۰۴۴/۰   ۹۷۳/۳ ۰۰۰/۰ 

۹۲۱/۰ ۹۲۰/۰ ۳۶۸/۹۶
۷ 

۰۰۰/
۰ 

q۱۷ 
۳۱۳/

۰ ۰۲۰/۰ ۳۸۱/۰ ۵۹۸/۱
۵ ۰۰۰/۰ 

q۱۸ ۳۱۴/۰ ۰۲۲/۰ ۳۶۷/۰ ۵۶۲/۱۴ ۰۰۰/۰ 

q۱۹ ۳۱۰/۰ ۰۱۹ /۰ ۳۷۴/۰ ۳۱۱/۱۶ ۰۰۰/۰ 

بعد 
محیطی  

)Env ( 

Constan
t 

۱۳۵ /
۰ ۰۵۰/۰   ۷۲۲/۲ ۰۰۷/۰ 

۹۳۹/۰ ۹۳۶/۰ ۷۴۵/۲۸
۳ 

۰۰۰/
۰ 

q۲۰ 
۰۳۸/

۰ ۰۱۷/۰ ۰۴۶/۰ ۲۷۲/۲ ۰۲۴/
۰ 

q۲۱ ۰۶۸/۰ ۰۱۸/۰ ۰۹۰/۰ ۷۴۴/۳ ۰۰۰/۰ 

q۲۲ ۰۶۱/۰ ۰۲۰/۰ ۰۸۰/۰ ۹۷۴/۲ ۰۰۳ /
۰ 

q۲۳ ۱۱۳/۰ ۰۲۲/۰ ۱۴۹/۰ ۲۱۸/۵ ۰۰۰/۰ 

q۲۴ ۰۷۶/۰ ۰۲۰/۰ ۱۰۳/۰ ۸۲۷/۳ ۰۰۰/۰ 

q۲۵ ۰۸۴/۰ ۰۱۶/۰ ۱۰۶/۰ ۱۴۵/۵ ۰۰۰/۰ 

q۲۶ ۰۶۴/۰ ۰۲۵ /
۰ ۰۸۴/۰ ۶۰۳/۲ ۰۱۰ /۰ 



 
 

102 

 . ۱۰۹تا  ۸۲  صفحات .۱۴۰۰تابستان    .۲۷ شماره .۸ دوره

 

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

مداری با تاکید بر مدل   ای در واکاوی مفهوم پیادهتحلیل علیت الیه. مجتبی رفیعیان، مهدی استادی جعفری، زهرا سادات سعیده زرآبادی
PESTEL ( (مطالعه موردی: شهر تهران 

ابعاد  
پیاده 
 مداری 

 متغیر 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. 

Model Summary ANOVA 

B Std. 
Error Beta R 

Square 

Adjuste
d R 

Square 
F Sig. 

q۲۷ 
۰۵۲ /

۰ 
۰۲۳/

۰ ۰۷۱/۰ ۲۵۳/۲ ۰۲۵ /
۰ 

q۲۸ ۱۰۵/۰ ۰۲۴/۰ ۱۳۷/۰ ۳۲۶/۴ ۰۰۰/۰ 

q۲۹ ۰۴۹/۰ ۰۲۵ /
۰ ۰۶۳/۰ ۹۹۹/۱ ۰۴۷/

۰ 

q۳۰ ۰۸۶/۰ ۰۲۰/۰ ۱۱۲/۰ ۲۶۹/۴ ۰۰۰/۰ 

q۳۱ ۱۱۷/۰ ۰۲۰/۰ ۱۵۷/۰ ۹۹۰/۵ ۰۰۰/۰ 

q۳۲ 
۰۳۹ /

۰ ۰۱۸/۰ ۰۵۶ /۰ ۲۲۵/۲ ۰۲۷/
۰ 

بعد 
قانونی 

)Leg ( 

Constan
t ۰۲۷/۰ ۰۱۸/۰   ۵۱۲/۱ ۱۳۲/

۰ 

۹۸۸/۰ ۹۸۸/۰ ۰۴۰/۴۲۲ 
۰۰۰/

۰ 

q۳۳ ۱۹۶/۰ ۰۰۷/۰ ۲۶۱/۰ ۷۶۴/۲
۹ ۰۰۰/۰ 

q۳۴ ۲۰۰/۰ ۰۰۶/۰ ۲۷۶/۰ ۹۹۴/۳
۱ ۰۰۰/۰ 

q۳۵ ۱۹۸/۰ ۰۰۸/۰ ۲۵۰ /۰ ۸۵۶/۲
۴ ۰۰۰/۰ 

q۳۶ ۱۹۹/۰ ۰۰۸/۰ ۲۶۹/۰ ۹۱۵/۲
۴ ۰۰۰/۰ 

q۳۷ ۱۹۹/۰ ۰۰۸/۰ ۲۶۹/۰ ۲۶۰/۲۵ ۰۰۰/۰ 
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ــابی پیــاده مــداری از  در نهــایــت، برآورد امتیــاز اکتســــــ
ــهروندان در محله ــهر دیدگاه شـ های مورد مطالعه شـ

ــت.   ٧تهران مطـابق ـبا ـجدول   ــورت ـپذیرفـته اســـــ صـــــ
ــبــات انجــام گرفتــه، محلــه تجریش در  طبق محــاســـــ
ابعاد ســــیاســــی و محیطی، محله کاووســــیه در ابعاد  
فناوری و قانونی و محله سـنایی در ابعاد اقتصـادی و 

مداری دارای بیشـترین امتیاز  اجتماعی مرتبط با پیاده
به لحاظ  اند.  اکتســـــابی از دیدگاه شـــــهروندان شـــــده

ــنــایی و تجریش  کلی، محلــه ــیــه، ســـــ کــاووســـــ هــای 
ــه ــا  ب ب ــترین    ١٦/٤و    ٢٢/٤،  ٢٤/٤ترتیــب  دارای بیشـــــ

اند. با عنایت به  مداری شـــــدهامتیاز اکتســـــابی پیاده
ــا دارا بودن معیــار    ٥انتخــاب   ب ــهر تهران  محلــه شـــــ

ــابـه نواحی واجـد ارزش و بـا قـابلیـت پیـاده روی  تشــــــ
ــمند تاریمنطبق بر محدوده ــر  های ارزشــ خی و معاصــ

  شـد، امتیاز بینی میشـهر تهران، همان گونه که پیش
ها نزدیک  مداری در تمامی این محلهپیاده  اکتســـــابی

ــوع بـیانگر مـناســــــــب بودن   ـبه هم بوده و این موضـــــ
های مختلف و مرحله تکمیل پرســــــشــــــنامه در محله

 دقت مدل رگرسیون بدست آمده است.

 

 مورد مطالعه شهر تهران   ی ها شهروندان در محله   دگاه ی از د   ی مدار اده ی پ   ی اکتساب   از ی برآورد امت .  ٧  جدول 

 بهارستان   مدائن   سنایی   کاووسیه  تجریش   *وزن ابعاد بعد 

 ۰۴/۳ ۸۷/۲ ۰۵/۳ ۱۳/۳ **۱۷/۳ ۱۵۳/۰ سیاسی 

 ۳۷/۴ ۲۸/۴ **۵۲/۴ ۲۰/۴ ۰۴/۴ ۱۷۳/۰ اقتصادی 

 ۵۴/۴ ۱۲/۴ **۹۵/۴ ۶۴/۴ ۵۵/۴ ۱۷۶/۰ اجتماعی 

 ۱۴/۴ ۲۰/۴ ۲۰/۴ ** ۲۸/۴ ۹۳/۳ ۱۵۵/۰ فناوری 

 ۷۷/۴ ۳۱/۴ ۵۴/۴ ۸۵/۴ ** ۹۶/۴ ۱۸۵/۰ محیطی 

 ۹۲/۳ ۱۵/۴ ۸۸/۳ **۲۳/۴ ۰۸/۴ ۱۵۸/۰ قانونی 

مداری  امتیاز پیاده
 محله 

۱۶/۴ ۲۵/۴** ۲۲/۴ ۰۱/۴ ۱۶/۴ 

مداری از دیدگاه شهروندان  پیاده* وزن ابعاد، باتوجه به مقادیر میانگین حسابی ابعاد 
 بدست آمده است.

های مورد مداری محله در مقایسه با سایر محله**بیشینه امتیاز اکتسابی ابعاد پیاده
 مداری مطالعه در هر بعد از پیاده
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 گیریبندی و نتیجهجمع ٥
تالش اخیر،  سالیان  جهت   هایطی  متعددی 

پاسخ به نیاز شهروندان در زمینه توجه به تقاضای  
به و  غیرموتوری  پیادهسفرهای  مشخص  روی طور 

شده است. علیرغم وجود نکات مثبت تالش متولیان  
ریزی و طراحی شهری در زمینه بهبود امکان  برنامه
چالشپیاده کشور،  شهرهای  در  در  روی  جدی  های 

چشم به  اجرایی  و  نظری  این می  حوزه  خورد. 
برنامهچالش موانع  و  در  ها  سیاستگذاری  و  ریزی 

پیاده برنامهتوسعه  تحقق  عدم  سبب  و  روی،  ها 
طرح این  توفیق  در  است.  گردیده  شهری  های 

مداری طی دو دهه  خصوص، توجه به موضوع پیاده
اخیر با هدف بهبود دسترسی به امکانات و خدمات 

تمام برای  استفاده  قابلیت  و  گروهعمومی  های ی 
اجتماعی و افزایش امکان حضور همگان در فضاهای  

زیست شهرهای  توسعه  در  را  فرصتی  پذیر شهری، 
 فراهم نموده است.

مطابق با بررسی صورت گرفته درخصوص مفهوم 
زمینه  پیاده این  در  متعددی  تعاریف  تاکنون  مداری، 

به لحاظ تعریف، بررسی منابع    انجام گرفته است.  
و ابعاد و عوامل آن را   مداریپیادهواژه  علمی مختلف،  

  و به همین دلیل   انددانسته  رشد و توسعهدر حال  
  رغم یعل  وجود دارد.سردرگمی  آن    فیدر تعر  هم  هنوز 

در    عموضو  کیعنوان  به  مداریادهیپ   نکهیا محبوب 
حمل  یها انجمن به  برنامه ومربوط  و    ی ز یرنقل 

عدم اجماع در    یطور کلظهور کرده است، به  ی شهر
بررسی مطالعات    وجود دارد.  مداریادهیپ   یمورد معنا

می نشان  بهپیشین  که  و  دهد  شناسایی  منظور 
پیاده میزان  از  سنجش  بیشتر  شهرها  بودن  مدار 

شده که این موضوع معیارهای محیطی استفاده می
پیاده به  حداقلی  رویکرد  از  بیانگر  غفلت  و  مداری 

د  آن  بر  موثر  ابعاد  برنامهسایر  شهری  ر  ریزی 
توان مدعی شد که عدم و یا  باشد. از این رو، میمی

پروژه و  اقدامات  پاسخدهی  مدیریت کاهش  های 
پیاده افزایش  در  مناسبشهری  مانند  سازی  روی 

پیادهپیاده که  روها،  مستعد  معابر  برخی  نمودن  راه 
گونه   این  شکست  و  شهروندان  مقاومت  با  گاها 

میپروژه رویکرد   انجامد،ها  فقدان  در  ریشه 
مداری و درنظرگیری ابعاد سیستمی به مقوله پیاده
 موثر بر آن داشته است. 

مفهومی   مدل  از  مقاله،  این  برای    PESTELدر 
فناوری،   اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  ابعاد  بیان 

مداری استفاده شده و به این  محیطی و قانونی پیاده
مذکو   ۱۲ترتیب   بعد  شش  ذیل  اصلی  ر  عامل 

طبقه و  پیادشناسایی  مفهوم  است.  شده  -بندی 
یافته براساس  بهمداری  پژوهش  این  اهداف  و  -ها 

به   همگان  ترغیب  جهت  محیط  "قابلیت  صورت 
پذیری و مطلوبیت  منظور افزایش تحرکروی بهپیاده

در   حضور  به  منجر  که  پیاده  سفر  شیوه  انتخاب 
فعالیت  هایمکان به  دسترسی  بهبود  ها،  شهری، 

میکاربری شهری  تسهیالت  و  تعریف  ها  گردد" 
گردیده است. به این منظور از روش تحلیل علیت  

عنوان رویکردی ابتکاری برای بررسی ماهوی  ای بهالیه
آنپیاده طی  که  شده  استفاده    اول   سطح  مداری 

در چارچوب )  اجتماعی  علل (  دوم   سطح  و )  مسئله(
های زیرین آن  و نظری لحاظ گردیده و الیه  مفهومی

گرایی فرهنگی)  (جهانبینی و گفتمان عمومی و زمینه
 از فرآیند تحلیل کنار گذاشته شدند. 

منظور تعیین اثر هر رابطه، جامعه کارشناسی  به
های نظرخواهی از  مرتبط با موضوع شناسایی و فرم

ورد م   SPSSافزار  خبرگان توزیع و پاسخ خبرگان در نرم
تحلیل قرار گرفته است. در این مرحله، میزان پایایی  

(آلفای  پرسشنامه درونی  همسازی  روش  به  ها 
در   است.  سنجیده شده  پيمايش، کرونباخ)  مرحله 

(منطقه  تهران  محله    ۵تعداد   تجریش  )،  ۱شامل 
(منطقه   (منطقه  ۳کاووسیه  سنایی  مدائن  ۶)،   ،(

ن نمونه  عنوابه)  ۱۲) و بهارستان (منطقه  ۸(منطقه  
پرسشنامه حاصله    ها،گردید. در این محلهانتخاب  

  جامعه مردان و در    فرم  ۳۸۴از مرحله قبل به تعداد  
و    تکمیل  سال  ۷۵تا    ۱۵بین    زنان تجزيه  مورد  و 

قرار گرفت. نتایج بررسی تحلیل عاملی  آماری  تحليل  
تحقیق   متغیرهای  پایایی  و  معناداری  تاییدی  بیانگر 
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است. همچنین،    ۰/ ۰۵اداری زیر  ها در سطح معنگویه
بیشتر  مداری)  گویه (شاخص پیاده  ۳۷  هر  بار عاملی

توان چارچوب مفهومی  بنابراین میباشد.  می  ۰/ ۵از  
ساختار  پیاده با  مطابق  بعد  شش  با  را  مداری 

PESTEL  ) سیاسی  ابعاد  (Pشامل  اقتصادی   ،(E  ،(
)  L) و قانونی (E)، محیطی (T)، فناوری (Sاجتماعی (

تعداد   این    ۱۲پذیرفت. همچنین،  عامل زیرمجموعه 
تعداد   بیرونی،  الیه  در  و  و    ۲۸ابعاد   ۳۷مولفه 

 مداری تلقی نمود. شاخص را برای پیاده

پیش برای  ادامه،  متغیرهای  در  مقادیر  بینی 
پیادهتبیین رگرسیون  کننده  آزمون  از  مداری، 

چندمتغیره استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان  
زیرمدلداد   تمامی  (که  بوده  معنادار  )  p>  ۰۱/۰ها 

مدل ساخته شده در ابعاد سیاسی، اقتصادی،    .است
پیاده از  قانونی  و  محیطی  فناوری،  مداری  اجتماعی، 

تعیین  به ضرایب  دارای  ،  ۹۷۵/۰،  ۰/ ۸۷۶ترتیب 
می  ۹۸۸/۰و    ۹۳۹/۰،  ۰/ ۹۲۱،  ۹۸۱/۰ و  توانند  بوده 

پیاده ابعاد  مواریانس  (متغیرهای  را  مداری  ستقل) 
نمایند مدلتبیین  برازش  نکویی  به  باتوجه  های  . 

مقادیر   و  شده  پردازش  معناداری    tرگرسیونی  و 
شاخص پیادهتمامی  استاندارد  ضر مداری،  های  ایب 

)Beta طبق است.  شده  ارائه  ثابت  مقادیر  و   (
ابعاد   در  تجریش  محله  گرفته،  انجام  محاسبات 

د فناوری  سیاسی و محیطی، محله کاووسیه در ابعا
و قانونی و محله سنایی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی  

مداری دارای بیشترین امتیاز اکتسابی  مرتبط با پیاده
های کاووسیه، سنایی و لحاظ کلی، محلهاند. بهشده

به اکتسابی  تجریش  امتیاز  بیشترین  دارای  ترتیب 
 اند.  مداری شدهپیاده

شناسايي به  مقاله  و    داریم پیادهابعاد    این 
بر   مؤثر  كيفي  فضا  مدارپیادههنجارهاي  ي  ها شدن 

-و چارچوب  PESTELدر قالب مدل مفهومی    شهري
مداری پرداخته و یک  ازی شش بعد موثر بر پیادهس

توسعه مفهومی  و مدل  بازشناسی  برای  يافته 
ارائه نموده است. در مقایسه    مداریبازتعریف پیاده

به و  بررسی شده  پیشین  مطالعات  نمونه  با  عنوان 
مطالعه مورا و همکاران که دارای جامعیت بیشتری  

مداری بوده و ابعاد نسبت به سایر مطالعات در پیاده
محیطی و قانونی را لحاظ کرده است، این مدل نه  

یت  تنها به بعد محیطی و قانونی پرداخته و آن را تقو
و   فناوری  اقتصادی،  اجتماعی،  ابعاد  بلکه  نموده، 

مداری مرتبط نموده است. به نظر  سیاسی را به پیاده
رسد، مهمترین مزیت چارچوب مفهومی و نظری  می

به   سیستمی  نگرش  وجود  مقاله،  این  پیشنهادی 
پیاده بهموضوع  بوده،  این گونهمداری  در  که  ای 
پیاده مولفهرویکرد،  و  تمداری  آن  بیینهای  کننده 

چنین   است.  دیده شده  همبسته  و  جامع  بصورتی 
روی افراد جامعه  رویکردی، تحت تاثیر الگوهای پیاده

طور اند، بهبوده و عواملی که منجر به این الگو شده
پیشنهاد می اثرگذارند.  رابطه  این  در  گردد مستقیم 

روی ناشی از سبک  در مطالعات آتی الگوهای پیاده
افراد به  زندگی  دسترسی  و  خدمات  عرضه  نحوه   ،

های افراد مورد  تسهیالت شهری و تمایالت و نگرش
 تدقیق و بررسی قرار گیرند.  

مولفه به  توجه  با  نهایت،  معنیدر  و  داری  ها 
پیادهشاخص میهای  تحقیق،  این  در  توان  مداری 

مداری به تفکیک  پیشنهادهایی را جهت ارتقای پیاده
توجه    ر بعد اقتصادی (از قبیلکننده آن دابعاد تبیین

ق در  افراد  درآمد  سطح  و   گذاریمتیبه  خدمات 
و  شهر  الت یتسه و    یر یدرنظرگ ی  مناسب  بودجه 

حمل با  غ   همگانی  نقلومتناسب  در    یرموتور یو 
اجتماعی    سطح شهر  یتمام بعد  بطور عادالنه)، در 

رفتارساز   اصالح (مانند   و  جامعه  افراد    ی نگرش 
  یر یجامعه و درنظرگ   هایگروه  یتمام  یبرا   یاجتماع 

تعامل افراد و مشارکت و    شی افزا  و  هر کدام  طیشرا
ذهن و  نگرش  بهبود  با  تعلق  به    تی حس  افراد 

از ابزار    هاستفادروی) و در بعد فناوری (از قبیل  ادهیپ
 ی ازهایافراد و ن  ییهوشمند با لحاظ توانا  رسانیاطالع

برا -طالعابا    یر یپذتحرک  ش یافزاو    همگان  یآنان 
) ارائه کرد. همچنین،  کامل و به هنگام سفر  رسانی

  ر ی مس   یوستگیپمداری (مانند  در بعد محیطی پیاده
توجه به ارائه    ،و کاهش موانع حرکت در آن  روادهیپ

ا  یکی نزد  برای  ییراهکارها تا  -حمل  ستگاهیفاصله 
به تردد   ت یو اولو ک یتراف یآرامساز و   همگانی ونقل
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دوچرخه و  قبیل  عابران  (از  قانونی  بعد  در  سواران)، 
ن   توجه ته  یازهایبه  در  ی،  شهر   نی قوان  هی همگان 

  نهاد مردم  هایو سازمان  یمشارکت شهروند  تیتقو
مقررات   یاجرا ی و  شهر  ن یقوان  سنویشیپ   هتهی  در

برا   یساز مناسب عابرپ  یمعابر  بعد ادهیتردد  در  و   (
قبیل   (از  سازمان  بخشینیب  ی هماهنگسیاسی    ی و 

  گذاری استیس ،  در شهرها  یمدارادهیتوسعه پ   ی برا
  ی شهر   یدر فضا  رویادهیتوسعه پ   برای   یز ریو برنامه

برنامه  استیس  تیتقوو    همگان  ی برا جامع    هایو 

) ارائه  نیزم  کاربری  و  ونقلحمل  یکپارچگی  منظوربه
می نشان  خاطر  فوق  نمود.  پیشنهادهای  گردد، 

مداری  امات مرتبط با تقویت پیادههایی از اقدنمونه
شاخص از  که  استخراج  است  مطالعه  این  های 

بندی آنها در  گردیده و سایر پیشنهادات و یا اولویت
در   آتی  مطالعات  انجام  نیازمند  مختلف  شهرهای 

 باشد. شهرهای کشور می
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