فصلنامه علمی-پژوهشی
جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)

سال هشتم ،شماره  ،3تابستان 7931
صص63 - 78 :

الگوی ساماندهی پیادهراههای شهری برای حکمروایی خوب شهری
(نمونه موردی :منطقه  12شهر تهران)
محسن نجارزاده
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران

زینب کرکه آبادی

1

دانشیار گروه جغرافیا ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران

سعید کامیابی
دانشیار گروه جغرافیا ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران.
تاریخ دریافت:

7931/10/ 19

تاریخ پذیرش7931/ 04 / 20 :

چکیده

تا قبل از ورود مدرنیته به دنیای بشریت ،شهرها بهنسبت ،فضاهای بهتری را برای زندگی فراهم مینمودند .یکیازاین ف دایپ ،اهاض هه ههه-

راههای موجود درسطح شهر است که توسط خودروها مورد تهاجم و زندگیجمعی درآن کمرنگ و درمواردی روبهمتروکی مییی-
چی هب رجنم ،ک    
رود و علیرغم آگاهی مسئولینامر و اقدامات مقطعی وگاه مستمر صورتپذیرفته درجهت بهبود و بازآفرینی ،هیچ چ
رضایتمندی و احیای آن نگردیده است ،این مقاله که برگرفته از رساله دکتری اینجان دصرد تسا ب دد ددددد اس اب ت    ن یهاگ

مجدد هب    

مالکهای کالبدی به عنوان پایه و مبنای حضور و مشارکت مردم ،با ه هئارا فد    ال یوگ ی ا و یهدناماس تهج  و یول تتتت تتتتتبخش هب ی   
اقدامات کالبدی آتی پیادهراههای شهری اقدام نماید .که بر این اس د سا ررر ج شجنس ته   

ش خا صصصه یا

اثرگذارکالبدددی (ایمن ،ی

سرزندگی ،خوانایی و نفوذپذیری) با یکی ازمرتبطترین شاخصه ب تبسن )تکراشم( ییاورمکح ریذپرثا یا ه ت یه ه مانشسرپ  هههه ه ههه ههههههههه-

خودساخته استاندارد اقدام و با استفاده از نرمافزار SPSSدادهها تحلیل و درنهایت بااستفاده از مدلرگرسیونیپسرون س رد و هد ههههه-
یوامنی نزو اب( ت    -
مرحله با سنجش هریک از شاخصهای کالبدی و ارتباط آن با شاخص مشارکت ،دو متغیر نفوذپ نمیا و یریذ یی یی

کمتر) از مدل خارج و دو متغیر سرزندگی وخوانایی (با وزن بیشتر) در مدل باقی و مدل سوم بههه عن ب لماک لدم ناو اااا ااااالح هیلک ظا   

معیارهای کفایت مدل شناخته میگردد که میتوان نتیجه گرفت خوانایی و سرزندگی برروی حکمروایی تأثیر معناداری داش هت و -

ایمنی و امنیت و نفوذپذیری تأثیر معناداری نداشتهاند.

واژگان کلیدی :پیادهراه ،سرزندگی ،خوانایی ،حکمروایی خوب شهری ،مشارکت.

( -1نویسنده مسئول) z.karkehabadi@yahoo.com
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مقدمه
یگ در دد
در سال  2003برای نخستین بار در تاریخ توسعه شهری ،بیش از نیمی از جمعیت جهاننن در ش هره اا س م نکا یی یی
) (Martınez,2008,85و آنچه مشخص است ،در اینروند افزایشی ،سهم کشورهای توسعه یافته و در ح ححال توسعههه
ی درحالللتوس لعت هع قق ققق دارد
ی کشو اهر ی ی
ق ش ره ی ی
ن جمعیت ،،بههه من طا ق ق
برابری نداشته و تقریبًاًا نزدیک به  90درصد این ن
(ایراندوست 388 1،؛  .) 13در این میان ایران نیز طی دهههای گذشته مانند بس اب هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرای
مقوله شهرنشینی و پیامدهای مثبت و منفی آن مواجه گردی ییده ،ب نوگ ه هه هههای ک هلاس هلصاف رد ه ای    

   

 1335تا 5931

جمعیت شهری از  31 /4به  74درصد و در سطح شهری چون تهران به بیش از  5برابر میرس كرم( د زز ززز آماررر ا ناري ،،
 .)5931با شروع انقالب صنعتی و به دنبال آن حاكميت تفكر مدرنيسم و به و ژي ه مطرح شدن تئوری «شهر مناسب باا
ت خودد را در فضا ييي
اتومبيل شخصی» از نقش و اهميت فضاهاي پياده كاسته و به مرور فرد پ هداي  ،،جايگاهه و اولويت ت
شهري از دست میدهد .حال آنکه مراكز كهن شهري ايران ،به رغم وجود شبكههاي معابر پياده گسترده و منحصر بههه
فرد ،نظير راستهها و گذرهاي بافت قديم ،و تجربیات موفق به میراث مانده از گذشتگان که نمونه بارز آن را میتو نا
در چهارباغ اصفهان مشاهده نمود (به باور غالب پژوهشگران طرحهای شانزهلیزه پاریس عاریت و الهام گرفتهههش هد
از آناست) به دليل حاكميت نگرش مدرنيستي به فضاهاي شهري و سلطه بيقيدوشرط اتومبيل ،ک دراد نآ زا ناشن ه   
که چندان وقعي به مقوله احيا و ساماندهي آنها نمیگردد و اغلب اين شبكهها و فضاهاي ارزشمند ،ب ييي آن اگياج هك هه ههه
ترف نت
روشني درميان عملكردهاي شهري داشته باشند ،در چارچوب طراحيهاي با بينش محدود و برون سد زا و از تت تت
عملکردها دوران رو به زوال و سير قهقرا يي خود را طي مينمايند (قربانی 1389 ،؛ .) 14
از طرفی در دهههای اخیر ،با توجه به قرائن ،مدیریت شهری رویکردی باالبهپایین و به تنهایی تو هب ییوگخساپ نا    
این مشکالت عدیده را نداشته و از سویی وجود تجربههای موفق کشورهای توسعهیافته در این زمینه ،ایج با

ی-
م یی یی

نماید ،تا مدیریتی با محوریت حکمروایی خوب شهری را که الزم .دشخب ققحت ار تسا یمدرم تکراشم نآ ه       
الگویی که به عنوان فرآیند مشارکتی توسعه تعریف میگردد که به موجب آن همه بهرهوران شامل حکوم شخب ،ت   
خصوصی و جامعهمدنی وسایلی را برای مشکالت شهریشدن سریع فرآهم میکنند (هاشمیوهمکاران.) 101 ،1931،
در این میان از شاخصهای مهم کالبدی پیادهراههای شهری ،ک اب هیوس ود هطبار ه و نادنورهش یگدنز تیفیک      
مدیریت شهری دارد ،خوانایی ،نفوذ پذیری ،ایمنیوسرزندگی پیادهراههای موجود درسطح شهر است که در صو تر

کاربست صحیح ،بستری مناسب جهت تحقق آرمانهای حکمرواییخوبشهری (مشارکت ،عدالت ،هویت و )..می-

گردد و کمک شایانی به مدیریت شهری و کاهش هزینههای شهری خواهد داشت بنابراین ،مهمترین ه نیا رد فد   
پژوهش رسیدن به الگویی کارآمد در خصوص ساماندهی کالبدی پیادهراههای شهری با توجه به شاخصهای اش هرا
شده میباشد و از طرفی یافتن میزان تأثیر و اهمیت هر یک از شاخصها کالبدی در حکمروایی خوب شهری.
پیشینه
یت وان
در رابطه با موضوع این پژوهش ،مطالعات مختلف در سطح خارجی و داخلی صورت گرفته که از جمله آنها م 
به موارد ذیل اشاره نمود :نتایج حاصله از بررسی برخی از مطالعات جهانی نشان میدهد که نتایج این پژوهش بر لزوم

الگوی ساماندهی پیادهراههای شهری65 ...

بازنگری در اجرای پروژههای شهری تا کید دارد .در همین راستا ،نتایج واکاوی علمی برخی از پژوهشهای صورت-
ی بس ای ررر متمرکززز و غیرمش یتکرا ،،
گرفته در سطح داخلی موید ایناست که نبود چشمممان اد ززز مش صخ  ،،تص یم مممگیری ی
ی وظ یا ف ف
ف
تهای ناهماهنگ و بعضًاًا متناقض و متنازع ،نهادهای ناهماهنگ و نبود ظرفیت نهادی الزم برای ایفای ی
سیاس 
محوله از جمله مهمترین چالشهای پیادهراهها در شهرهای ایران همچون سایر کشورهای درحال توسعه میباشد؛ این
مطالعات نیز بر ضرورت توجه به مشارکت همه ذینفعان شهری در پروژههای شهری به صورت جدی و عملی تاکیددد
نمودهاند.
جدول شماره  :1پیشینه پژوهش (در جهان و ایران)
مطالعات خارجی
نگارنده /سال /عنوان

نتایج

سپاوی و همکار ( ،)2102طراحی ویژگیییه یارب یکیزیف یا    

معتقد است در ساختار فیزیکی محالت شهری باید معیارهای دسترسی ،ایمنی و راحتی مدنظر قرارگیرد.

پیادهروی در محالت شهری
پیتر اسکوسی ( « ،)51 20شیکاگو ،طرحهای عابر پیاده»

ل-
معتقد است مردم در انتخاب جابجایی پیادهروی را ترجیح میدهند به دلیل آنکه تجربه است و بی خطرترین ،متصل ل
ترین ،در دسترس ،و باالتر از همه ،لذت بخشترین کار محسوب میگردد و از طرفی خود را متعهد به محیط زیست
میدانند.

بیل د بالسیو ،شهردار منهتن ( « ،)51 20طرح ایمن ،هدایپ رباع ی    
چشم انداز اولیه»

ضرورت توجه به مبحث عابر پیاده و ضرورت توجه به عابر پیاده پرداخته و الگویی جهت اقدام ارائه نمو و تسا هد

به مواردی از این طیف دست یافته است که تلفات عابر پیاده در منهتن با توجه به تغییرات صورت گرفته در پیادهراه-

ها  ٪ 60در سه دهه گذشته کاهش یافته است.

مطالعات داخلی
نگارنده /سال /عنوان

نتایج

معینی ،سید مهدی ( ،) 95 31شهر همگان

بیش از هرچیز موضوع دسترسی گروههای مختلف مردم به پیاده راهها را دارای اهمیت دانسته لذا مخاطب کتاب خود
را کسانی میداند که در فکر آماده سازی و تدارک فضاهای عمومی شهر برای استفاده راحت ،آسان و ایمن برای همه
لهای آینده هستند.
شهروندان کنونی و نس 

حقی و همکاران ( ،) 95 31امکانسنجی تبدیل خیابانهای تجاری
به پیاده راهها در شهرهای کوچک ،نمونه مطالعه ::خیاب ماما نا   
خمینی شهر گلپایگان

این پژوهش که با استفاده از روش  SWOTانجام شد ،نشان داد شرایط خیابان مذکور در موقعیت تهاجمی قرار دارد
که بیانگر برتری نقاط قوت و فرصتها به نقاط ضعف و تهدیدها است و فراهم بودن شرایط برای تبدیل خیابان امام
به پیاده راه است.

کریمی و عبداللهی ( ) 96 31ایجاد پیادهراه برای ارتق ءا و طاشن

برخی از اولویتهای پیادهراه سرزنده از دیدگاه مردم عبارتان اماس ،ینمیا و تینما ،یربراک عونت :زا د نننننن نننننننده ههی و

سرزندگی در فض هش یاها ر م ةنومن( ی و یدر ::::: ::::خیاب تلم نا   

بهسازی ،روحیة و فرهنگ ،فضای مکث و مبلمان شهری .براساس یافتهههه ژپ یا و داهنشیپ ،شه ها شیازفا یارب یی      

شهرکرد ،حدفاصل میدان  12محرم تا چهار راه بازار)

یش و امنیس ،پا  . ..و 
سرزندگی و نشاط شهری ارائه شدند که شامل ایجاد کاربریهای جدید مانن تسر د و فاک ،نار ییی ییی

بهسازی معابرند.

منبع :نگارندگان7931 ،

مبانی و ادبیات پژوهش
یرود اشاره دارد ،اما در گذش هت
پیاده :در دوران مدرن این واژه معمو ًالًال به کسی که بر روی جادهها یا پیادهروها راه م 
چنین نبوده است (غالمی گوهره ،کاظمینی.) 23 ،4931 ،
پیادهرو و پیادهراه :در سالهای اخیر پیاده مداری و افزایش قابلیت پیادهها با توجه به مفهوم شهرپایدار ،شهر فشرده،
رشد هوشمند و ...از طرف بسیاری از برنامهریزان شهری به عنوان یک فرم پایدار از شهر مورد پ ارق شریذ رررررگرفته
است ( .)King, 2013: 850پیادهراهها معابری با باالترین میزان نقش اجتماعی است که عبو رم و ر ور ردوخ  و زا  نآ   
حذف شده است و مسیرهای رفتوآمد وسایل نقلیه غیر موتوری در آن به استثنای خودروهای خاص (آتشنش ،ینا
اورژانس و پلیس) در مواقع اضطراری اولویت دارد (پور احمد و همکاران .)93 :1931 ،در تعریف دیگر پی دا ه هراهها
فضاهایی خطی در شهر هستند که با حداکثر نقش اجتماعی شکل میگیرند ،شهروندان پی ت هدا سس سسسلط کام نیا رب ل    

 66فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931
یشود ( Cohen,
فضاها دارند و وسایل حمل و نقل موتوری تنها برای خدمات رسانی در مواقع خ م هدافتسا صا ییی ییی

یتوانند امنیت و راحتی ،تناس و ب
 )2010: 875همچنین پهنه پیاده؛ مکانی است که ساکنان آن با هر سن و توانایی م 
جذابیت در پیاده روی را ،نیز احساس کنند (عباس زاده و تمری.)2 :1931 ،
مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیادهراهها
ی
ی طراحی ی
ن در ادبیا تتت تخصصی ی
سرزندگی :واژه نشاط و سرزندگی در زبان فارسی به یک معنا به کار میروند ،ل کی ن ن
یشودد (دادپو ،ر :1931
شهری تنها واژه سرزندگی که معادل  Vitalityو  Livabilityدر زبان انگلیسی است ،استفاده م 
ی
ت بلکههه کیفیتی ی
ی نیست ت
 ) 34 -93سرزندگی شهری ،آینه ایی از سطح شلوغی و کمیت حضور مردم در فضاهای ش ره ی ی
است وابسته به مکان منظر ،جایی که مخاطب از تمام اقشار جامعه جهت انجام فعالیتهای اختیاری و اجتماعی افزون
تهای اجباری حضور یابد .با توجه به تعاریف باال از مفهوم سرزندگی برای دستیابی به مؤلفههههاای منظ یر ن ن
ن
بر فعالی 

ض-
سرزندگی به بررسی دیدگاه نظریه پردازان حوزههای مختلف شهری حول این مفهوم پرداخته شدهه اس  ت ( (مرتاض ض

مهربانیو همکاران.)7 :6931 ،
نفوذپذيري :نفوذپذیری در بافتهای شهری به تعداد راههای بالقوه عبوری از یک نقطه به نق تفاب عون ،رگید هط     
شهری (برنامه ریزی شده یا ارگانیک) ،مقیاس بلوکها و عناصر ساخته شده نظم و س هجرد و یطابترا هکبش هنار     
تتهاای ش رد هیاپ میهافم زا یره   
محصوریت بستگس دارد ). (Kopelman, jebb& Butland,2007نفوذپذیری بافت 
نظریههای معاصر شهرسازی است .این مفهوم در بسیاری از تصمیم گیریها به عنوان معیاری کمی نقش دارد (ام نی
زاده و همکار.)1931 ،
ینمایددد چگونههه مح طی
ص می ی
خوانا يي " :دالتون و هولسچر" خوانایی اصل اساسی درطراحی شهری است که مشخص ص
شهری ساخته شده سازماندهی شود تا تصویر ذهنی ،یکپارچگی و نمایانی بافت برقرار گردد .همچنین کیفیت خوانایی
ک س اتخا ررر اس  ت ( ( .
تهاا در یک ک
وابسته به نمایانی ،ادراک سادگی ،پیوستگی ،وحدت و توانایی درک تمامی این کیفیت ت

 (Mahdzar, Safari, 2014و از طرفی آنچه به میزان حق انتخاب که به وسیله یک مکان عرضه میگردد ،ارتباط پی اد
یگ هتشاد ار درذ    باش دن
میکند .همه استفاده کنندگان باید توانایی ادراک ساختار فضایی یک مکان و آنچه در آن می ی
(معینی .)18 ،5931 ،و در پایان خوانایی کیفیتی از محیط است که به فضای شهری وضوح بخشیده و سبب میگ در دد
که سیمای شهر بهتر به ذهن سپرده شود (بی نیاز ،حنایی.)1 ،5931 ،
ایمنی و امنیت :نظارت طبیعی با استفاده از وسایلی که نمایانی مردم ،محوطههای پارکینگ و ورودیهای ساختمان را
به حداکثر برساند (مثل پنجرههای مشرف به خیابان و خیابانهای مأنوس با پیادهها و ،)...ارتقا خواهد یافت .جان لنگ
ی فیزیولوژیک،،
ل بررر نیازهای ی
ی مش مت ل ل
در مدل نیازهای انسانی ،سلسله مراتب و روابط بین نیازها را در قالب دستههههای ی
ی در
ی اساسی ی
ی از نیازهای ی
امنیت ،وابستگی ،عزت و اعتمادبهنفس و… موردبررسی قرار داده و امنیت را به عنواننن یکی ی
مرتبه دوم این تقسیم بندی میگذارد (صالحی.) 92 - 86 ، 387 1،
با جمعبندی کلی میتوان مؤلفههای کیفیات فضایی را درشکل شماره  1به صورت تحلیلی نشان داد.
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شکل شماره  :1دیاگرام تحلیلی مؤلفههای تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیادهراهها
منبع :عباس زاده ،تمری؛5 ، 92 31

حکمروایی :از دهه  0 99 1به بعد با توجه به ناکارآمدی دولتها در اداره امور شهرها الگوی جدی بوخ ینارمکح د   
شهری شکل گرفت که درآن روابط متعامل بین و درون حکوم ،ینارمکح .دراد دوجو یتموکحریغ یاهورینو ت      
گسترده از حکومت است وحکومت یکی از مؤلفههای آن بشمارمیآید (کرکه آب عیفشریم ،یدا ی .)4931    ،اص حالط
حکمروایی به معنای تمرکز بر فرآیند چگونگی اقتدار و منابع اختصاص داده شده در جهت اق و هدش لرتنک تاماد
هماهنگ است) . (Aylett,2015, 4-16همچنین تعریف ساده حکمروای یرهش ی  ،،، ،،کیفی ییت رواب  تموکح نایم ط و
شهروندان عنوان گردیده است. (Sheng, 2010, 134).
مفهوم و معیارهای جهانی حکمرانی خوب شهری :در دومین اجالس سازمان مل  دحتم ل د اگتنوکس دروم ر هههه هههههه یا
انسانی ،معیارهایی چون :پاسخگو بودن ،فراگیر بودن ،مشارکت جو بودن ،قانون مدار بودن و ...به عنوان ویژگیه یا
حکمرانی خوب مطرح شدهاند.
مشارکت :نکته مهم این است که ایجاد دموکراسی الزامًاًا به معنای دخیل ساختن توقعات و انتظ یسآ راشقا تارا ببب ببب
ب
فش قحم هد ق   
پذیر در اتخاذ سیاستها نیست ،بلکه مشارکت باید سازماندهی شده باشد و از طریق ابزارهای تعریف ف
گردد). (Daines et al., 2010: 441

روششناسی پژوهش :با توجه به اینکه پژوهش حاضر ،پیمایشی است ،تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آم یرا
توصیفی و استنباطی و با کمک نرمافزارهای مربوطه صورت میپذیرد .پس از تکمیل پرسش آ یراذگدک و همان نن نننه ،ا
کدها به رایانه انتقال یافت و اطالعات به کمک نرمافزارهای مربوط مو و هیزجت در

یلحت ل و هیزجت .تفرگ رارق      

تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیرفته است .در تهیه و تکمیل پرسشنامه خودساخته
با محتوی سؤاالت پنجگزینهای (خیلیکم تا خیلیزیاد) برای سه گروه از مخاطبان این پژوهش به تعداد  385نفر (بر
اساس فرمول جدول جسی مورگان) همزمان اخذ مصاحبه و پیادهسازی ،جمع بندی وتجزیه وتحلیل هری طسوت ک   
ابزار آماری بوسیله نرم افزارهای آماری مثل SPSS:و تهیه مستندات در صورت لزوم در حین شرایط اجرای کار.
مدل مفهومی :طبق دیاگرام (شکل شماره )2؛ ساماندهی فضاهای عمو یم

متغیر مس  لقت ( (اثرگ  )راذ ووو"حکمروای ییی

خوب شهری" متغیر وابسته (اثرپذیر) میباشد .و از آنجایی که پیادهراهها دارای سه بع و تخاس ناسنا ،یناسنا ؛د   
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طبیعی میباشد و کار کردن بر روی سه بعد میتواند به گستردگی بیش از حد و پراکندگی منج هس نیب زا ددرگ ر
مورد ،مؤلفه انسانساخت و از بین دو مؤلفه عملکردی و کالبدی ،مؤلفه کالبدی با توجه به رشته تحص بناجنیا یلی   

انتخاب گردید .و در خصوص متغیر اثر پذیر"حکمروایی خوب شهری" نیز هشت شاخص آن استخراج گردی هک د   
جهت پیدا نمودن شاخصهای مرتبطتر با موضوع پیادهراههای شهری ،از طیف لیکرت استفاده گردید که در نهایت

به سه شاخص (امنیت ،مشارکت و عدالت) دست یافتیم و از آنجا که کارکردن برروی هر سه شاخص در قالب ک را
یک رساله نمیباشد و فراتر از آن خواهد بود ،شاخص مشارکت را به عنوان شاخص نهایی انتخ با

زا هک میدومن   

ارتباطات آن با ابعاد کالبدی پیادهراهها ،در نتیجه به یک الگوی جهت س دایپ یهدناما هه هههراهه ییاورمکح تهج رد ا    
خوب شهری خواهیم رسید.

شکل شماره  :2مدل مفهومی ساماندهی پیادهراهها برای حکمروایی خوب شهری،
منبع :نگارندگان97 31 ،

شناخت محدوده مورد مطالعه
منطقه  ، 12یکی از مناطق قدیمی شهر تهران و در مرکز این شهر واقع گردیده این منطقه با مس یتحا

 ۱۶ / ۹۱کیلو رتم

یهای این منطقه قرارگرفتن بازار تهران و بسیاری از مراکز
یباشد .از مهمترین ویژگ 
مربع شامل  ۶ناحیه و  ۳۱محله م 
ی از جنوب
و نهادها دولتی ،وزارتخانهها و سفارتخانهها است .منطقه از سمت شمال به خیاب مالسا بالقنا نا ییی ییی

هب   

یباشد .ای راد هقطنم ن ای   
خیابان شوش ،از شرق به خیابان  ۱۷شهریور ،از غرب به خیابان وحدت اسالمی محدود م 
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یرانی
 ۵۶ ٫ ۳۹کیلومتر معابر شریانی ۶۹ ٫ ۱۹ ،کیلومتر معابر جمعو پخشکننده محلی ۴ ،پایانه اتوبوسران سکات و ی یی یی
درونشهری ۵ ،کیلومتر مسیر دوچرخهسواری ۴٫ ۳۲ ،کیلومتر پیادهراه ۱۹۲ ،ایستگاه تاکسی و اتوبوس است.

شکل شماره  :3محدوده جغرافیایی مورد مطالعه منبع :سازمان نقشه برداری کشور97 31،

بررسی پیاده راههای شهری ،منطقه  12شهر تهران
مطابق تصویر  4در محدوده منطقه  12تعداد نه پیادهراه طی سالیان اخیر احداث گردیده که قریب ب گمه قافتا ه ییی ییی
ی
این پیادهراهها حدفاصل سالهای  0931تا  5931احداث و غالب آن در محدوده بازار و بافت تاریخی شهر ایج و دا
به واسطه همجواری با بازار و بخشی از ساختمانهای تاریخی شهر دارای ک قطنمارف ،یا هقطقنم درکرا ههه ههههای و حتی
کشوری و توریستی نیز پیدا نموده است .غالب پیادهراهها در مرکز منطقه و پیرامون ب  تفاب و رازا ت یرادا و یخیرا    
شهر شکل گرفتهاند پیادهراههای پانزده خرداد ،ناصر خسرو ،داور ،صوراسرافیل و باب همایون به صو کبش تر هه هههای
محدوده بازار را تا حدودی در برگرفته است.

شکل شماره  :4راهها و موقعیت پیاده راههای منطقه  12منبع :نگارندگان96 31 ،

صهای چهارگانهی کالبدی شناسایی و از شاخصهای حکمروایی
تدوين پرسشنامه :در تدوین پرسشنامه ابتدا شاخ 
خوب شهری نیز با استفاده از طیف لیکرت مرتبطترین شاخص" ،مشارکت" انتخاب و بر اساس هر م ادعت کال دی   
سئوال طراحی و به معرض نظر کارشناسان در بخشهای مختلف از قبیل معماری ،عمران ،مدیریت ،جامعه شناس ،ی
آمار و  ...قرار داده شد .سپس نسبت به توزیع و جمع آوری پرسشنامهها در ب نی

 3گ هعماج ناونع هب هور      ه فد
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(عابرین  60درصد ،متخصصین دانشگاهی  20درصدو مدیران شهرداری  ) 20اقدام و بر اساس جدول مورگان تع داد
پرسشنامه  385عدد تعیین گردید.
عشده در قال يلحت رامآ ب ل هب ي صو تر      
ارزيابي اوليه دادهها :درصدیافتههای اولیه حاصل از پرسشنامههای توزی 
عآوری ش قیرط زا هد   
توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .با بهرههگی مج تاعالطا زا یر ععع ععع

پرسشنامه و نرمال بودن توزیع متغیرها که به وسیله آزمون ک و ل م و گ ر و ف – ا س م ی ر ن و ف تعیین میگردد ،نرماف و راز

آزمونهای مناسب برای آنالیز دادهها را انتخاب مینماییم .ابتدا در بخش آمار توصیفی با استفاده از جدول فراوانی در

نرمافزار کاربردی  SPSSاقدام به بررسی مشخصات جمعیتشناختی نمونه کرده و از نمودار دايرهای بهره گرفته می-
شود .در بخش آمار استنباطی با توجه به توزیع نرمال متغيرها ،ج ه ت آ ز م و ن ب ر ا ز ش و ت ن ا س ب ا ل گ و ی ن ظ و یر
پ ی ش ن ه ا د ی پ ژ و ه ش ب ا د ا د ه ه ا ا ز م د ل س ا ز ی م ع ا د ال ت س ا خ ت ا ر ی  ،ب زا یگتسبمه بیارض هبساحم یار

  

ض ر ی ب ه م ب س ت گ ی پ ی ر س و ن و ج ه ت ت ح ل ی ل ت أ ث ی ر ض ر ا ی ب ا ز آ ز م و ن ر گ ر س ی و ن د ر م ح ی ط ن ر م ا ف ز ا ر SPSS

استفاده گردیده است.
جدول شماره  :2آمارهای توصیفی ویژگی شرکت کنندگان
حجم نمونه

گروه

سن

385

953

م عتب ر
گمشده

جنسی ت
375
01

مدرک

رشته

963
16

385

0

26

میانه

0 .000 1

3.0000

2.0000

3.0000

. 0000

0

مد

0 .0 1

3.00

2.00

3. 00

. 00

-. 156

2.067

چولگی

. 776

-. 655

-. 788

انحراف از چولگی

. 124

. 129

. 126

. 27 1

. 124

کمترین مقدار

0 .0 1

0 .0 1

0 .0 1

0 .0 1

. 00

بیشترین مقدار

3.00

4.00

2.00

4.00

4.00

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

ینمایید اطالعات توصیفی شرکت کنندگانبه نمایش گذارده شده است.
همان طور که در جدول شماره  2مشاهده م 

شکل شماره  :5نمودار فراوانی گروههای تکمیل کننده
منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

آنچه که در شکل شماره  5مشاهده مینمایید نسبت توزیع پرسشنامه به تفکیک گروههای سنی میباشد .به گونهههای
که در تقسیم گروههای سنی به چهار گروه  24-81سال  4درصد  30 -52سال  15درصد 40 - 31 ،سال  50درص و د
باالی  41سال  31درصد در این نظرسنجی شرکت نمودهاند.
آزمون نرمال بودن دادهها
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آزمون كلموگروف-اسميرونوف) : (K-Sبراي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها از آزمون کولموگروف–اس فونریم
استفاده شده است .اگر مقدار آماره  Zکوچکتر از مقدار جدول توزیع نرمال یعنی  1/ 96در س یاطخ حط     %5باشد
فرض صفر پذيرفته ميشود و توزیع نرمال است یا به عبارتی اگر سطح معن دش هتفریذپ یاطخ زا رتشیب یرادا ه      ،
( )sig>0/05باشد ،فرص صفر رد نمیشود و مورد حمایت آمار قرار میگیرد .با توجه به ج ش لود مم ممماره  ،3مق ریدا
آماره  Zو سطح معناداری ،نشان میدهد که توزیع دادهها در همه متغیرها نرمال میباشد.
فرضیههای این آزمون عبارتند از:

توزیع متغیر مورد نظر نرمال است H0:
توزیع متغیر مورد نظر نرمال نیست

H1:

جدول شماره  :3نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
ایمنی و امنیت
385

حجم نمونه
پارامترهای نرمال

385

973

773

380

میانگین

20 4.04

4711.4

3.9492

3.9610

2.8993

انحراف استاندارد

. 29 6 53

. 57912

. 62049

.60636

. 54978

74 5 1.

38 1 1.

.410

.051

آماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف
)Asymp. Sig. (2-tailed

خوانایی

نفوذپذیری

سرزندگی

حکمروایی

1 .32 1

63 1.1

20 4.1

.160

. 134

.450

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

در اين آزمون اگر معيار تصميم ) (Sigبیشتر از  5%باشد فرض صفر (فرض نرمال بودن متغیرها) پذیرفته میشود این
بدینمعنی است که متغیرهای مورد نظر از توزيع نرمال تبعیت میکنند .بر اساس توض یانثتسا هب هدش هداد تاحی     
متغیر ایمنیوامنیت تمامی متغیرهای دیگر دارای توزیع نرمال هستند( .حتی در سطح خطای یک درصد میتوان گفت
همه متغیرها نرمال هستند ).بنابراین ،چون دادهها نرمال هستند از ضريب همبستگي پيرسون استفاده ميکنيم.
روایی محاسبه شده از  66سؤال پرسشنامه :بر مبنای این پرسشنامه ،هر

 66س اؤ للل توس هبساحم رد رگشهوژپ ط    

روایی پرسشنامه وارد شد و مقدار روایی پرسشنامه برابر  0/ 928مورد محاسبه قرار گرفت و ای  ناشن صخاش ن از   
روایی بسیار باالی پرسشنامه خودساخته پژوهشگر دارد .لذا نتایج مدلسازی پرسشنامه قابل اتکا خواهد بود.
آزمون همبستگی بین متغیرها:
ضریب همبستگی پیرسون به انگلیسی Pearson Correlation Coefficien،روشی پارامتری است و برای دادههایی باا
یکند ..اگرررr=1
یشود .ضریب همبستگی پیرسون بین  1-و  1تغیی م ر یی یی
توزیع نرمال یا تعداد دادههای زیاد استفاده م 

بیانگر رابطهی مستقیم کامل بین دو متغیر است ،رابطهی مستقیم یا مثبت به این معناس اهریغتم زا یکی رگا هک ت      
ییابد.
افزایش (کاهش) یابد ،دیگری نیز افزایش (کاهش) م 
فرضیه مورد آزمون در آزمون همبستگی بین متغیرها فرض استقالل ب ب هک تساهریغتم نی ه صو یز تر ر هتشون        
یشود.
م

متغیرهای مورد نظر از هم مستقلندH0: .
متغیرهای مورد نظر بهم وابسته هستند.

:

H

بنابراین اگر مقدار سطح معناداری ) (Sigآزمون ضریب همبستگی پیرسون کمتر از میزان خطای نوع اول آزمو 1هک ن   
برابر  0/ 05است گردد ،فرضیه استقالل بین متغیرها رد میشود و نشان میدهد ک هتسباو مهاب هطوبرم ریغتم ود ه      
هستند .در جدول شماره  4ردیف اول مقادیر ضرایب همبستگی بین متغیره ر رد .تسا هدش هبساحم ا د  فی د مو
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مقدار سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی که عامل قضاوت در مورد وجو  مدع ای د ووو ووووجو تسا یگتسبمه د    
محاسبه شده است .در ردیف سوم نیز حجم نمونه مورد محاسبه بین دو متغیر لحاظ شده است.
یها
جدول شماره  :4جدول همبستگ 
حکمروایی شهری
ضریب همبستگی پیرسون

حکمروایی شهری

ایمنی و امنیت

خوانایی

نفوذپذیری

0 .00 1

. 222

. 224

ایمنی و امنیت

. 222

0 .00 1

. 713

. 695

خوانایی

. 224

. 713

0 .00 1

.1 71

سرزندگی

. 208

. 216
. 631
. 638

)Sig. (1-tailed

نفوذپذیری

. 208

. 695

.1 71

0 .00 1

.1 81

سرزندگی

. 216

. 631

. 638

.1 81

0 .00 1

. 000

. 000

. 000

. 000

. 000

. 000

. 000

. 000

. 000

حکمروایی شهری
ایمنی و امنیت

.

. 000

.

.

خوانایی

. 000

. 000

نفوذپذیری

. 000

. 000

. 000

.

.

. 000

حجم نمونه

سرزندگی

. 000

. 000

. 000

. 000

حکمروایی شهری

377

377

377

377

377

ایمنی و امنیت

377

377

377

377

377

خوانایی

377

377

377

377

377

نفوذپذیری

377

377

377

377

377

سرزندگی

377

377

377

377

377

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

بر اساس توضیحاتی که در باال آورده شده است و همچنین مقادیر محاسبه شده در جدول شماره  ،4آزمو بیرض ن   
همبستگی پیرسون به این نتیجه میرسیم که کلیه متغیرهای مدل با هم همبسته هستند .زیرا کلیه سطح معناداریه یا
آزمونها برابر صفر بودهاند.
یتواند رابطه
رگرسیون خطی چندگانه ( :)Multiple Linear Regressionبا استفاده از رگرسیون چند متغیره محقق م 
خطی موجود بین مجموعهای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را به شیوهای مطالعه نمای طباور ،نآ رد هک د    
موجود بین متغیرهای مستقل نیز مورد مالحظه قرار گیرد و وظیفه رگرسیون این است که ب یبت ه ی ریغتم سنایراو ن     
وابسته کمک میکند و این وظیفه تا حدودی از طریق برآورد مشارکت متغیرها (دو یا چن رد )لقتسم ریغتم د نیا     
واریانس به انجام میرسند .تحلیل رگرسیون چند متغیره برای مطالعه تأثیرات چند متغیر مستقل (از جمله متغیره یا
آزمایشی) در متغیر وابسته کام ًالًال مناسب است.
در رگرسیون چند متغیره ،مقادیر یک متغیر (متغیر وابسته یا  )yاز روی مقادیر دو ی اهریغتم( رگید ریغتم دنچ ا ی      

یزی ماجنا ر
مستقل  )xk,… ,2x ,1xبرآورد میشود .این کار از طریق ساختن یک معادل مومع لکش هب یطخ ه ییییی ییییی
یشود:
م
آمفروضات رگرسیون خطی :جهت استفاده از رگرسیون خطی باید شرایط زیر محقق شود:

-1میانگین (امید ریاضی) خطاها صفر باشد-2 .واریانس خطاها ثابت باشد( .مفروضات  1و  2بدین معنی هستند که
توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد .بدین منظور باید نمودار توزیع خطاها و نمودار نرمال آنها رسم شو و د
سپس مقایسهای بین دو نمودار صورت گیرد -3).بین خطاهای مدل ،همبستگی وجود نداشته باشد .به منظور بررسی

الگوی ساماندهی پیادهراههای شهری73 ...

این شرط از آزمون دوربین-واتسون استفاده میشود -4.متغیر وابسته مقیاس فاصلهای یا نسبی و دارای توزیع نرم لا
باشد (یکی از پیشفرضهای رگرسیون خطی این است که توزیع دادههای متغیر وابسته نرمال ی لامرن هب کیدزن ا     
ف-اس ،وریپاش نومزآ ،فونریم    
باشد .برای پی بردن به نرمال بودن یا نبودن دادهها ،میتوانیم از آزمو ورگوملوک ن فف فف
آزمون اندرسون دارلین و آزمون جارکیو-برا استفاده کرد .اگر نتایج این آزمونها نشان داد که توزی داد ع ه هه لامرن ا   
ی وجود
نیست ،برای اجرا رگرسیون ،باید از لگاریتم طبیعی دادهها استفاده شود -5).بین متغیرهای مس ه لقت مم مممخطی ی
یشود.
نداشته باشد (دارای همپوشانی نباشند) .در  SPSSبرای برقراری این شرط از آزمون هم خطی استفاده م 
روشهای رگرسیون خطی :برای ورود متغیرهای رگرسیونی به مدل ،پنج روش وجود دارد که محقق بسته به هدف
تحلیل خود میتواند از یکی از این پنج روش استفاده کند که البته معمو ًالًال نتایج این پنج روش مشابه یکدیگر اس .ت
که عبارتنداز :روش همزمان ،روش گامبهگام ،روشحذف ،روشپسرونده و روشپیشرونده.
روش پس رونده ): (Backward methodدر این روش ،همانند روش  ،Enterابتدا کلیه متغیرهای مستقل وارد معادله
شده و اثر کلیه متغیرها بر روی متغیر وابسته سنجیده میشود .سپس از بین متغیرهایی که وارد مدل هستند متغیری را
یشو .د
که بیشترین وابستگی با متغیرهای توضیحی مدل و کمترین وابستگی با متغیر پاسخ را دارد ,از مدل خارج می ی
صهای مطلوبیت و جریمه به عنوان مدل کامل شناخته شود.
ییابد که مدل از دید شاخ 
این روند تا جایی ادامه م 
به دلیل اینکه در آزمونهای همبستگی پیرسون در قسمتهای قبل تحلیل خود به این استنباط دست یافتیم ک هیلک ه   
یشود .ب رطاخ نیا ه    
متغیرها با همدیگر همبستگی معنادار دارند ،استفاده از روش رگرسیون اول ) (Enterتوصیه نم 
که ممکن است هر کدام از متغیرها به صورت جداگانه بر روی متغیر پاسخ تأثیر معناداری داشته باشند اما به واس هط
همپوشانی که از طریق همبستگی با یکدیگر به وجود آوردهاند ،اثر یکدیگر را تعدیل نموده و نتیجه عکس از خود به
نمایش بگذارند .این همان اثر منفی هم خطی در مدل است که در قسمت قبل بیان شد .بنابر توضیحات ارائه شده در
یشود .که در جداول زی هب یزاس لدم جیاتن ر
مدل تحقیق از روش پس رونده ) (Backward Methodاستفاده م 

   

نمایش گذاشته شده است.
جدول شماره  :5نتایج مدل سازی
متغیرهای خارج شده از مدل

مدل

متغیرهای واردشده به مدل

1

سرزندگی ,ایمنی و امنیت ,خوانایی ,نفوذپذیری b

.

2

سرزندگی ,ایمنی و امنیت ,خوانایی ,نفوذپذیری b

نفوذپذیری

3

سرزندگی ,ایمنی و امنیت ,خوانایی ,نفوذپذیری b

ایمنی و امنیت

a. Dependent Variable:حکمروایی شهری

a

Variables Entered/Removed
Method
Enter

Backward (criterion: Probability of Fto-remove >=.100).
Backward (criterion: Probability of Fto-remove >=.100).
b. All requested variables entered.

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل رگرسیونی :ضریب تعیین ،نشان میدهد که چند درصد تغیی تارمتغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل مدل تبیین میشود .ای  رد بیرض ن رگر د یدایز دربراک نویس ار دد د دد دددددد .مق راد
یکند و هرچه به یک نزدیکتر باشد بهتر است.
ضریب تعیین بین صفر و یک تغییر م 
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**نکته :اضافه کردن متغیرهای مستقل به مدل موجب افزایش در ضریب تعیین خواهد شد و ما ت لدم هب ییاج ا     
یکنیم که تغییرات در ضریب تعیین معنی دار باشد.
متغیر مستقل اضافه م 
جدول شماره  :6خالصه روند مدلها
همبستگی

م دل

ضریب تعیین

1

17.

a

5.

2

70 .

3

65 .

ضریب تعیین تعدیل شده

d

انحراف خطای برآورد

49 .

Model Summary
دوربین واتسون

. 367 35

b

49 .

48 .

.79235

c

42 .

93.

. 53330

602.0

a. Predictors: (Constant),سرزندگی ,ایمنی و امنیت ,خوانایی ,نفوذپذیری
b. Predictors: (Constant),سرزندگی ,ایمنی و امنیت ,خوانایی
c. Predictors: (Constant),سرزندگی ,خوانایی
d. Dependent Variable:حکمروایی شهری
منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

همچنین یکی از شاخصهای کفایت مدل که پس از برازش مدل میبایست مورد بررسی قرار گیرد ،ناهمبسته بو ند
باقیماندههای مدل است که برای بررسی این شرط میتوان از شاخص آزمون دورب نیا .دومن هدافتسا نوستاو نی     
شاخص زمانی نشان از کفایت مدل میدهد که مقداری کمتر از  5.2کسب نماید .براس دج سا و هرامش ل      6مق راد
شاخص دوربین واتسون برابر  2.0مورد محاسبه قرار گرفته است .لذا میتوان نتیجه گرفت ک دنامیقاب ه هه هههه لدم یا   
ناهمبسته هستند.
جدول شماره  :7آزمون مدلها
مجموع مربعات

مدل
رگرسیون
1

خطا
مجموع
رگرسیون

2

خطا
مجموع
رگرسیون

3

7.112

درجه آزادی

میانگین مربعات

4

.778 1

105.949

372

0 13.06 1

76 3

7.109

3

105952
0 13.06 1

76 3

3 6.69

2

خطا

67 3 06. 1

مجموع

0 13.06 1

76 3

.000

8.342

.000c

. 284
3.347

374

6.242

b

.582
2.370

373

F

ANOVAa
Sig.

.676 11

.000d

. 284

a. Predictors: (Constant),سرزندگی ,ایمنی و امنیت ,خوانایی ,نفوذپذیری
b. Predictors: (Constant),سرزندگی ,ایمنی و امنیت ,خوانایی
c. Predictors: (Constant),سرزندگی ,خوانایی
d. Dependent Variable:حکمروایی شهری

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

صه یطخمه یا   
همانطور که در جدول شماره  8مالحظه مینمایید در کلیه مراحل م خاش لد صص صص

 VIFو Telorance

مورد محاسبه قرار گرفته است که در مرحله پایانی کمترین مقدار  VIFو بیشترین مقدار  Teloranceبه دس هدمآ ت   
است .بر اساس توضیحاتی که در قسمتهای قبل آورده شده است مقدار هرچه کوچکتر و نزدیک به عدد یک برای
شاخص  VIFو مقدار بزرگتر و باالتر از عدد  0/1نشان از مناسب بودن مدل برای نداشتن همخطی در بین متغیرهای
توضیحی دارد .بنابراین میتوان مدل مرحله سوم را به عنوان مدلی با کمترین جریمه و مطلوب به عنوان مدل نه یا ی
در نظر گرفت.

الگوی ساماندهی پیادهراههای شهری75 ...
جدول شماره  :8نحوه بررسی و رسیدن به مدل نهایی
ضرایب
مدل

برآورد غیراستاندارد
برآورد ضریب

1

2

3

برآورد استاندارد
انحراف استاندارد

t

Collinearity Statistics

Sig.

Tolerance

برآورد ضریب

(ثابت مدل)

1.811

. 223

ایمنی و امنیت

. 097

.180

. 093

خوانایی

. 095

. 075

. 101

1.265

نفوذپذیری

-. 009

. 087

-. 010

-. 103

سرزندگی

. 087

. 075

. 101

(ثابت مدل)

1.1 81

. 223

ایمنی و امنیت

. 095

. 078

190

VIF

8.110

. 000

.198 1

. 232

. 416

06 4 2.

. 207

.993

2.507

. 918

. 264

.786 3

1.156

.942

. 331

3.025

1 8.12

. 000

1.209

. 227

.044

2.274

خوانایی

. 093

. 072

. 098

0 .29 1

. 98 1

. 433

2.310

سرزندگی

. 082

. 059

. 095

1.385

. 67 1

. 529

1.889

(ثابت مدل)

1.915

. 206

9.296

. 000

خوانایی

. 38 1

. 062

.641

2.241

. 026

.295

.688 1

سرزندگی

. 106

. 123

1.971

.840

.295

.688 1

059

a. Dependent Variable:حکمروایی شهری

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

مدل ریاضی رگرسیونی در مراحل برازش:
مرحله اول:
خطای مدل رگرسیونی 𝑷 = 𝟏. 𝟖𝟏𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟗𝟕 𝑬 + 𝟎. 𝟎𝟗𝟓 𝑲 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟗 𝑵 + 𝟎. 𝟎𝟖𝟕 𝑺 +
که در آن حکمروایی P:ایمنی E :خوانایی K:نفوذپذیری N :سرزندگیS :

یآیند:
که اگر متغیرهای مدل نامگذاری شوند به صورت زیر در م 

خطای مدل رگرسیونی  +سرزندگی × 𝟕𝟖𝟎  + 𝟎.نفوذپذیری × 𝟗𝟎𝟎  − 𝟎.خوانایی × 𝟓𝟗𝟎  + 𝟎.ایمنی × 𝟕𝟗𝟎  = 𝟏. 𝟖𝟏𝟏 + 𝟎.حکمروایی

مدل مفهومی رگرسيونی مطابق مرحله اول:

شکل شماره  :6مدل مفهومی رگرسیونی مطابق مرحله اول (منبع :نگارندگان) 97 31 ،

مرحله دوم:
خطای مدل رگرسیونی  +سرزندگی × 𝟐𝟖𝟎  + 𝟎.خوانایی × 𝟑𝟗𝟎  + 𝟎.ایمنی × 𝟓𝟗𝟎  = 𝟏. 𝟖𝟏𝟏 + 𝟎.حکمروایی

مدل مفهومی رگرسيونی مطابق مرحله دوم:

شکل شماره  :7مدل مفهومی رگرسیونی مطابق مرحله دوم (منبع :نگارندگان) 97 31 ،
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مرحله سوم:
خطای مدل رگرسیونی  +سرزندگی × 𝟔𝟎𝟏  + 𝟎.خوانایی × 𝟖𝟑𝟏  = 𝟏. 𝟗𝟏𝟓 + 𝟎.حکمروایی

مدل مفهومی رگرسيونی مطابق مرحله سوم:

شکل شماره  :8مدل مفهومی رگرسیونی مطابق مرحله سوم (منبع :نگارندگان)7931 ،
بررسی نرمال بودن توزیع با قیماندههای مدل رگرسیونی :نمودار هیستوگرام شکل  9ک دنامیقاب یارب ه ههه ههههه لدم یا   
نهایی ترسیم شده است و اختالف بسیار کم سطوح هیستوگرام با منحنی فراوانی نرمال (ب رگیدمه ه    ک ما ًالًالًالًال نزدیک
نمایش داده میشوند) ،نشان از نرمال بودن توزیع باقیماندههای مدل رگرسیونی داشتهاند .بر این اساس میتوان گفت
که شاخص نرمالیتی باقیماندههای مدل نیز نشان از کفایت مطلوب مدل نهایی دارند.

شکل شماره  :9نمودارهیستوگراممدلنهایی (منبع :نگارندگان) 97 31 ،

نتیجه گیری :نتایج حاصله از بررسی یافتهها نشان میدهد که الگوی کنونی ساماندهی پیادهراههای ش د یره ررر بخش ش
ش
ط متغیره مهم یا   
کالبدی-فضایی منجر به مشارکت شهروندان در امورات شهری نگردی بترا نایم نیا رد هک .هد ا ططططط ططططط
کالبدی پیادهراههای شهری (خوانایی ،نفوذ پذیری ،ایمنیوسرزندگی) با متغیر حکمروایی (مشارکت) در سههه مرحله
به آزمون گذارده شد و با توجه به جدول شماره  ،8شاخص هم خطی  VIFدو متغیر خوانایی و سرزندگی با .688 1
کمترین عدد را نسبت به عدد  1در بین چهار شاخص و در ارتباط با شاخص هم خطی  Teloranceنیز دو ش صخا
خوانایی و سرزندگی با  .295بیشترین عدد را نسبت به  0/1کسب نمودند که نشان از ارجحیت داشتن دو متغیر ی دا
شده است و همچنین نشان ازنداشتن همخطی در بین متغیرهای توضیحی دارد.
لذا چون متغیرهای نفوذپذیری و ایمنی به ترتیب در مراحل اول و دوم آزمونهای صورت پذیرفته از وزن کمتری با
شاخص مشارکت برخوردار بودند از مدل خارج و دو متغیر سرزندگی و خوانایی با بیشترین تأثیر بر معیار مشارکت
در مدل باقی ماندند و مدل سوم به عنوان مدل کامل با لحاظ کلیه معیارهای کفایت مدل شناخته شد ،لذا م موس لد
به عنوان مدل برازنده نهایی توسط محققین در نظر گرفته میشو لدم نیا دوجوم یاهریغتم نیب زا هجیتن رد .د   

    

الگوی ساماندهی پیادهراههای شهری77 ...

میتوان نتیجه گرفت بر اساس دادههای تحقیق و مدل نهایی به دست آمده ،متغیرهای خوانایی و سرزندگی ب یور ر
حکمروایی تأثیر معناداری داشتهاند و دو متغیر ایمنی و امنیت و نفوذپ یریذ

تأثثیر معن ییاورمکح ریغتم رب یرادا     

نداشتهاند.
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