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  چكيده

اي بافرهنـگ شـهري    طـور گـسترده   ونقل است كـه بـه   لريزي حم شكل از برنامه   خيابان مخصوص عابر پياده يك    
هـاي    هـا و جاذبـه      امروزه در ايران، با سلطه تدريجي حركت سواره بر فضاها و معابر شهري، از ارزش              . مرتبط است 

رو موضوع گسترش فـضاهاي پيـاده و سـاماندهي            اجتماعي فرهنگي فضاهاي شهري رو به نزول رفته است، ازاين         
 خـرداد در شـهر      15 خيابـان    1388از سـال    . رهاي بزرگ، موردتوجه بيشتري قرارگرفته اسـت      ويژه در شه    ها به   آن

شدن عبور وسايل نقليه از چهارراه گلوبندك تا خيابان ناصرخسرو، به پيـاده راه تبـديل                تهران، با ارائه طرح مسدود      
ر پي ارزيابي ايـن پيـاده راه در   پايدار د گردشگري سازي در توسعه مقاله حاضر با عنوان بررسي نقش پياده راه. شد

 تحليلـي  -پژوهش حاضر از نـوع توصـيفي  .  تهران است12منطقه   و كالبدي  فرهنگي -توسعه اقتصادي، اجتماعي  
 افـزار  نـرم  بـا اســتفاده از  ها داده وتحليل تجزيه. است شده آوري پيمايشي جمع ي آماري آن به روشها دادهبوده و 

SPSS  آزمونهاي آماري همچون  و روش tآزمون اي،  نمونه  تكANOVA ،    رگرسيون چنـد متغيـره و ضـريب
آمـده از توزيـع پرسـشنامه ميـان گردشـگران مؤيـد تـأثير                 دسـت   هاي به   يافته . است شده  همبستگي پيرسون انجام  

ر هاي هـ    ميانگين.  تهران است  12 خرداد در توسعه اجتماعي، اقتصادي و كالبدي منطقه          15انكار پياده راه      غيرقابل
 گردشـگران و افـزايش      جـذب  منطقـه،  ها در امنيـت     راه پياده متوسط اثرگذاري باالتر از حد    بيانگر ها  يك از مؤلفه  

 فرهنگـي ايـن محـور از ديـد گردشـگران            -اجتماعي بيانگر توسعه  گردشگري و  هاي  جاذبه به نسبت مردم آگاهي
  فرهنگي باالتر از حد متوسـط اسـت  -اجتماعيو   سازي در توسعه اقتصادي     كارشناسان نيز نقش پياده    از ديد  .است

 تهران رابطه مثبـت و  12 فرهنگي در منطقه -كالبدي، اقتصادي و اجتماعي سازي و توسعه بين پياده راههمچنين 
منطقه توانـسته   در موجود خدمات و افزايش امكانات  خرداد جز تأثير در15پياده راه در نتيجه  . معناداري وجود دارد  

و هم ازنظر اجتماعي و فرهنگـي موجبـات گـسترش و تـسهيل گردشـگري       )وجود بازار( اقتصادي هم ازنظر است  
 . تهران را فراهم آورد12شهري و توسعه منطقه 

  
 . خرداد15پياده راه، توسعه گردشگري، گردشگري پايدار، خيابان :  كليديهاي واژه
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  مقدمه
 است شده تبديل اقتصادي -اجتماعي نيروهاي برانگيزترين  و بحثقدرتمندترين از يكي به گردشگري گذشته، قرن نيم طي

)sharply& jtefle;2008:1(.اعالم كرد سهم گردشگري از توليد  2013 كه سازماني جهاني گردشگري در سال طوري  به
د بـه رقـم     شـو   بينـي مـي      بوده است و پيش    )از كل توليد ناخالص داخلي    % 2,9( ميليارد دالر امريكا     4/155ناخالص داخلي   

 و تاريخي هاي جاذبه كه آن علت به شهري نواحي ميان اين رد ).wttc1,2014:1(  برسد2024 ميليارد دالر در سال 379/3
كـه   ازآنجـايي  ).6:1391سـلطاني و شاهنوشـي،  (شـوند   مي مهمي محسوب گردشگري غالباً مقاصد دارند، بسياري فرهنگي

يكـي از   خـصوص در نـوع پايـدار آن،    گردشـگري شـهري بـه      روند،  ميسوي شهرنشيني پيش      توسعه به   كشورهاي درحال 
 محسوب گردشگري اشكال روبه رشدترين از يكي شهري، مقاصد بر با تمركز ترين اجزاي گردشگري به شمار رفته و مهم
هايي بـراي اشـتغال و كـسب درامـد بـراي       چراكه گردشگري شهري با ايجاد فرصت. )aksoz & bac,2012:8( شود مي
مبهـوت و   (آورد نين محلي و توسعه سـاختارهاي زيربنـايي امكـان توسـعه پايـدار و يكپارچـه شـهري را فـراهم مـي          ساك

رابطـه تنگـاتنگي بـا كاركردهـاي         مراكز شـهري،   امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته در جهان،       ). 2:1392قدمگاهي،
رهنمايي  (گردند  ن يك مجموعه غني شهري تلقي مي      عنوا  گذران اوقات فراغت و گردشگري دارند و به        فرهنگي و هنري،  

رو و  روز از مقياس و نياز انسان پياده با سلطه تدريجي حركت سواره بر فضاها و معابر شهري، روزبه         ). 86:1390و همكاران، 
بـه   ).98:1391كـوكبي و خرامـه،     (هاي اجتماعي فرهنگي فضاهاي شهري كاسته شده اسـت          ها و جاذبه    درنتيجه از ارزش  

ويژه در شهرهاي بزرگ،      ها در ايران نيز، به      موضوع گسترش فضاهاي پياده و ساماندهي آن       هاي اخير،   در سال همين دليل   
موردتوجه بيشتري قرارگرفته است كه گام مثبت در راستاي كاهش آلودگي، تنش و نـاامني و اعـتالي كيفيـت محـيط و                       

 نقـش مطالعه حاضر با بررسـي ). 159: 1391نيا و مهديزاده، سيد (شود تسهيل گذران اوقات فراغت و تفريح محسوب مي

  :پاسخگويي به سؤاالت ذيل استتهران در پي  خرداد 15 راه پياده پايدار در گردشگري توسعه در سازي راه پياده
   تهران به چه صورت بوده است؟12منطقه  فرهنگي -اجتماعي توسعه در  خرداد15راه  پياده  تأثير-
   تهران نقش داشته است؟12منطقه  كالبدي توسعه در  خرداد15اه ر پياده  آيا-
   تهران نقش داشته است؟12منطقه  اقتصادي در توسعه  خرداد15راه   آيا پياده-

شده   عنوان زمينه مطالعاتي مهمي مطرح       به 1990 دهه   از دهد اين بحث    مطالعات پيرامون پيشينه گردشگري نشان مي     
 گيـرد  هاي مربوط به اين حوزه در سراسر جهان درزمينه گردشگري شـهري صـورت مـي    است و حجم زيادي از پژوهش

)pearce,2001:927( .   متحـده منتـشر       در ايـاالت   1971 است كه در سال      2ريزي و طراحي پياده     نخستين اثر كتاب برنامه
اعه مباحث مربـوط بـه      ها در گسترش و اش       انتشار كتاب فضاهاي شهري براي پياده      1975در سال   . )fruin,1971( گرديد

ها توسط برامبيال و النگـو منتـشر    دو سال بعد هم كتاب فقط براي پياده .بهسازي فضاهاي شهري نقش مؤثري ايفا نمود    
  .ها به مطالعه پرداختند مرور نويسندگان زيادي پيرامون پياده راه به .شد

شده و طراحـي شـهري        كيفيت محيط ساخته  روي، ارزيابي     در پژوهشي تحت عنوان شاخص قابليت پياده       )2015(3 نتو
روي در  هاي شهري قابل پيـاده     اي ضمن اشاره به اهميت محيط       در سطح خيابان با استفاده از تصاوير چندوجهي و ماهواره         

ريزي شـهري نـوين بـه شـمار           هاي مهم برنامه    ريزي براي پياده مداري را از اولويت        شهرهاي خودرو محور كنوني، برنامه    
در  (هاي پياده محوري    گارنده در اين پژوهش با استفاده از پيمايش و نظرسنجي از شهروندان به مقايسه شاخص              ن .آورد  مي

هـاي پيـاده      نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين شـاخص         . ها پرداخته است    ها و ادراكات آن     با خواسته )  نماگر 48قالب  
 .مداري و ادراك شهروندان همبستگي معناداري وجود دارد

بـه   در پژوهشي با عنوان ارزش اقتصادي قابليت پياده مداري به تحليل مزاياي اقتصادي پياده مداري) 2014(4ليتمان 
هاي آمدوشد غير موتوري پرداخته       هاي تحليلي جامع براي افزايش حمايت عمومي از پياده مداري و شيوه             توصيف تكنيك 

                                                            
1. World Travel & Tourism Council 
2. Pedestrian Planning and Design 
3. Neto 
4. Litman 
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 . است
سوي واحدهاي همسايگي شهري پيـاده مـدار، ايـن واحـدهاي               به در پژوهشي تحت عنوان   ) 2012(1نيومن و والدرون  

 .داننـد   تر، تن درستي بهتر و داراي سطوح باالتري از سرمايه اجتمـاعي مـي               همسايگي را داراي جاپاي اكولوژيكي كوچك     
فراهم كرده و   دانند كه زندگي در يك مقياس انساني را           اي از روستا شهر مي      ها واحدهاي همسايگي پياده مدار را نمونه        آن

  .وجوش يك شهر جهاني را نيز در خود دارند حال انرژي و هيجان و جنب درعين
روي   هاي مسكوني و قابليت پيـاده       در پژوهشي با عنوان ارزش زمين     ) 2011(2روتركوس و ميلر   نتايج حاصل از تحقيق   

 با ثابت فرض كردن جمعيت و انـدازه         دهد كه    معامله ملكي در شهرستان جفرسون ايالت آالباما نشان مي         5603با بررسي   
ها بر اين باورند كه اين رابطه       آن. روي، زياد شده است     طوركلي با افزايش قابليت پياده      هاي مسكوني، ارزش زمين به      پالك

  .در مورد شهرهاي خودرو محور معكوس است

 اشـاره  فنالنـد  منطقه خريد  سه و ادهپي عابر هاي  يابان خ تجاري ساختاراي با عنوان      در مقاله  )2008(3دنيس سودرهولم 
دهد كـه تفـاوت روشـني بـين سـاختار       نتايج تحقيقات او نشان مي پردازد و پياده راه مي كرد كه به بررسي ساختار تجاري

  .ها و مراكز خريد وجود دارد تجاري پياده راه
بـه  ) اسـتراتژيك منطقـه براسـو     نقش گردشگري شهري در توسعه       (با عنوان ) 2010(4اي ديگر ارينا پوپسكو     در مقاله  

شـده در     هاي گردشگري عملـي اسـتفاده       در بخش دوم مقاله فرم     پردازد،  هاي تئوريك گردشگري شهري مي      بررسي جنبه 
  .پردازد كند و نهايتاً به ارائه راهكارهاي براي توسعه مي منطقه را بررسي مي

كند بـه دليـل اثراتـي كـه گردشـگري             عنوان مي پردازد و     در مقاله به بررسي گردشگري شهري مي      ) 2012(5اكسوز   
ها به مقصد گردشگري   هم بخش خصوصي و هم جامعه محلي بايد جهت ارتقا شهرها و تبديل آن              شهري بر شهرها دارد،   

نتـايج  . پـردازد    بررسي عناصري مـي    ي تجاري ها   راه يادهپاندازي    راه اي با عنوان    ، در مقاله  )2013 (6كي باتس . تالش كنند 
  .شود ها مي) مال(كاربرد و راحتي باعث كارايي بهتر  چيدمان، شان دادند كه چهار عامل كليدي دسترسي،تحقيق ن

هـاي گردشـگري از منظـر     هاي بـازآفريني پيـاده راه   اي با عنوان ارزيابي قابليت   در مقاله  ،)1394(پور زرندي و همكار     
 مسيرهاي مقايسه و يالملل نيب موفق تجارب بررسي ضمن ،) خرداد تهران15خيابان : مطالعه موردي(توسعه پايدار شهري 

 خـرداد  15 ابانيخ راه پياده كالبدي فضاي در شده انجام بازآفريني طريق از ها تيقابل اين شناسايي و ي شهريها راه پياده

 و اسـتراتژيك  راهكارهـاي  نمـوده و  شناسـايي  يگردشـگر  منظـر  از فـوق  مـسير  قوت و ضعف تهران به شناسايي نقاط
   .داده است ارائه گردشگري، توسعه راستاي در عملي و راهبردهاي علمي

بررسي پياده راه شهري پايدار با رويكرد تقويـت تعـامالت           ي با عنوان    ا  مقاله، در   )1394( خانلو و همكار     پژوهشنتايج  
ي ريـ قرارگساالر به دليـل        سپه  اجراي طرح پياده راه    دهد يم نشان   )ساالر  نمونه موردي پياده راه خيابان سپه      (محور  اجتماع

جـوري و    .بورس كيف و كفش در اين خيابان جاذبه بسياري براي تقويت تعامالت اجتماعي و فرهنگي ايجاد نموده است                 
ررسي ضمن ب  گردشگري در مراكز شهري زنجانيها بررسي امكان ايجاد پياده راهي با عنوان ا مقالهدر  ) 1394(همكاران  

 ازيـ  و راهكارهاي موردن   ها ي مركزي براي استفاده گردشگران و شهروندان و دستيابي به استراتژ          يها  هامكان احياء پياده را   
ها و كيفيت معابر و تعريف مسيرهاي پيـاده گردشـگري، نقـاط قـوت،        ازنظر توزيع جاذبه   ،توصيف بخش مركزي زنجان   و  

   .ندارزيابي كردآن ضعف، فرصت و تهديدهاي 
 تهـران   12اي با عنوان نقش پياده گستري در توسعه گردشگري شهري منطقه               در مقاله  )1395(ساسان پور و همكار     

. محيطي پرداخته است هاي مذكور از بعد زيست   به بررسي تأثير پياده راه     ) خرداد و كوچه مروي    15خيابان  : مطالعه موردي (
در تهـران    .اند  محيطي اين منطقه داشته     يستتوجهي توسعه در بعد ز      ها عملكرد قابل    نتايج پژوهش آنان نشان داد پياده راه      

                                                            
1. Newman & Waldron 
2. Rauterkus & Miller 
3. Dennis Söderholm 
4. irina popescu 
5. aksoz 
6. Kai bates 
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 خرداد فرصت خوبي براي گـسترش و تـسهيل   15هاي چون  خيابان سازي با پياده راه  شهر تهران 12محدوده منطقه    و در 
طـور    حـال بـه     روهـا، تابـه     هاي مربوط بـه پيـاده       توجه اين است در پژوهش      نكته قابل  .شده است   گردشگري شهري فراهم  

هـايي در   بنابراين انجام چنين پژوهش نشده است؛ ها بر گردشگري شهري كاري انجام   تأثير پياده راه  مشخص در خصوص    
  .نمايد ها براي ارتقا سطح گردشگري ضروري مي بررسي ميزان اثرگذاري آن

  

  مباني نظري
  گردشگري شهري

شـدترين اشـكال گردشـگري      گردشگري شهري شامل سفر و بازديد با تمركز بر مقاصد شهري است و يكـي از رو بـه ر                    
 هاي رويدادي اسـت   تاريخي و همچنين جاذبه-هاي فرهنگي شود و از عوامل جاذب آن خريد در شهر، جاذبه محسوب مي 

)aksoz & bac,2012:8(. مقاصـد  غالبـاً  دارنـد،  بـسياري  فرهنگـي  و تـاريخي  هـاي   جاذبه كه  آن علت به شهري نواحي 
 هـاي   سـالن  يادبود، بناهاي ها،  موزه شامل، بزرگي و متنوع هاي  جاذبه عموالًم شهرها. شوند  مي محسوب مهمي گردشگري

 حـوادث  بـه  مربوط هايي  مكان و تاريخي معماري با مناطقي خريد، مراكز شهربازي، ها،  پارك ورزشي، هاي  استاديوم تئاتر،
  ).188:1390،سقايي و يزدي پاپلي (شود مي گردشگر جذب باعث كه هستند دارا را مشهور افراد يا مهم

  

  گردشگري هاي مرتبط با نظريه
) آينده مشترك ما   ( تحت عنوان  1 از طريق گزارش موسوم به برانت لند       1987بحث پايداري در قالب توسعه پايدار در سال         

پس پايداري در قالب      ازاين. طور رسمي در دستور كار سياسي قرار گرفت         زيست و توسعه به     توسط كميسيون جهاني محيط   
هـاي    ها و محافل علمـي و نيـز سـازمان           تي هم چون توسعه پايدار، شهرهاي پايدار و غيره بارها، از سوي شخصيت            تركيبا

 و با مرتبط كردن مفـاهيم       1990مفهوم گردشگري پايدار در اويل دهه       ). 4: 1390حبيبي و تحصيلدار،     (رسمي تعريف شد  
المللي و ملي پذيرفته شد و  ينبي ها سازمان توسط سرعت به و اصول توسعه پايدار با گردشگري ظهور پيدا كرد و آن زمان

زيست، فدراسـيون جهـاني حفاظـت از طبيعـت و             يطمحالمللي براي حفاظت از       ينب، اتحاديه   مثال  عنوان  به. ترويج پيدا كرد  
  اشكال گردشـگري   يريت تمام و مد  توسعه، بازاريابي    عنوان  بهي ملي و طبيعي توريسم پايدار را        ها  پاركفدراسيون اروپايي   
  كـرد  محـيط طبيعـي، اجتمـاعي و اقتـصادي و حفـظ منـابع طبيعـي و فرهنگـي بـراي آينـده تعريـف                        با در نظر گـرفتن    

)zamfir & corbos, 2015:3(.ها، كيفيـت   آن، تعادل، حفظ ارزش  نوعي از توسعه است كه در، توسعه پايدار گردشگري
تنها در بعـد اقتـصادي، بلكـه در همـه           شوند و ميل به توسعه نه        ديده مي  اخالق، اصول اقتصادي و مزاياي اقتصادي، برابر      

تواند وحدت و يكپارچگي، هويـت   كند كه مي در اين ديدگاه، گردشگري از منابع موجود به نحوي استفاده مي .ابعاد را دارد
 تعريـف  در ).najafi et all,2016:8( زيست، تعادل اقتصادي و ثروت را براي جوامع فراهم كنـد  فرهنگي، سالمت محيط

 نـوعي  گردشـگري  پايـدار  توسـعه  گفـت  تـوان  مـي  جهانگردي، جهاني سازمان تعريف با مطابق شهري پايدار گردشگري
 زمـان  براي ها فعاليت اين همچنين و گردد مي آن توسعه موجب و شود مي انجام شهري مكان يك در كه است گردشگري
 نحـو  بـه  پايـداري  امـروزه . )butler,1994: 336(شـود   وارد خـسارتي  زيـست  محـيط  به اينكه بدون باشد جاري نامحدود
 و مباحـث سياسـي   در و گردشـگري پذيرفتـه   توسـعه  ازجملـه  توسعه نوع هر براي بنيادين، رويكردي عنوان به اي گسترده
 رود بـه كـار مـي    گردشـگري  توسـعه  مخـرب  آثـار  بـا  مقابلـه  بـراي  نـو،  مفهـومي  عنـوان  بـه  پايـدار  گردشگري محيطي،

)Kousis,2000:48.(  
  سازي  پياده راه-

به عقيده مانهيم پياده راه خياباني است مخـصوص         .  مطرح شد  1975 در سال    3 ابتدا توسط مانهيم   2اصطالح پياده گستري  
را هـا     پيـاده راه    و النگـو   4برامبيال .تواند انجام بگيرد    در آن تنها در ساعاتي خاص مي       وآمد وسايل نقليه    عابر پياده كه رفت   

                                                            
1. Brundtland 
2. Pedestrianisation 
3. Monheim 
4. Brambilla 
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شـده    اند و اولويت به عابران پياده اختصاص داده         شده  ها حذف   ونقل موتوري از آن     دانند كه وسايل حمل     محدوده شهري مي  
سازي و محدودسـازي      پياده راه  .توان در رم قديم نيز مشاهده كرد        نياز به فضاي پياده را مي     ). Yuen-han,2009:7 (است

منظور باال بردن     عنوان ابزاري براي كاهش ترافيك در مركز شهر و به            اروپا، به  اي در   طور گسترده    به 1960ترافيك از دهه    
فروشـي    وكـار خـرده     زيست شهري، تشويق به سمت توريسم پايدارتر و همچنـين بـراي كمـك بـه كـسب                   كيفيت محيط 

 ونقـل  لحمـ  وسـايل  روي بـر  انحـصاري  طـور  بـه  پيـاده   عـابر ).melia & shergold,2016:1( مورداستفاده قرار گرفت
 ايـن  بـه  ورود به مجاز كه نقليه وسايل تنها .اند شده گرفته نظر در پياده استفاده عابران براي نخست ةدرج در و اند شده بسته

تواند  سازي مي پياده راه ).bates,2013:9( است اورژانس و زباله آوري جمع ها، فروشگاه به كاال تحويل براي هستند، مناطق
گونه وسيله نقليه مجاز به عبور و مرور در ايـن محـدوده نيـست و                  وقت كه هيچ    پياده راه تمام  .  شود در انواع مختلف انجام   

پياده راه ترانزيتي كه عبور و مرور وسايل نقليه عمومي در آن مجاز است، اما وسايل عبـور و       . تنها مختص عابر پياده است    
ونقل مجـاز اسـت امـا         ها كه در آن ورود وسايل حمل         شبه مال  نهايتاً. ها نيستند   مرور شخصي مجاز به ورود به اين خيابان       

  ).demir & cakiroglu,2016:83(محدوديت سرعت در آن وجود دارد و اولويت با عابر پياده است 
  :گيرد سازي عموماً به داليل زير مورداستفاده مسئولين محلي قرار مي پياده راه

  باال بردن امنيت اجتماعي،-
  ها، ي خيابانباال بردن سرزندگ-
  كاهش انزواي ناشي از زندگي در حومه شهرها،-
 براي نمايش دادن زندگي اجتماعي-

منظـور    توسعه بـه    يافته و هم در كشورهاي درحال       پياده را سازي عموماً در بافت قديمي شهر، هم در كشورهاي توسعه           
 ).hass-klau;2015: 227(شود  باال بردن كيفيت شهري استفاده مي

  
  هشروش پژو

 وتحليـل  تجزيه. است شده آوري پيمايشي جمع ي آماري آن به روش  ها  داده تحليلي بوده و     -پژوهش حاضر از نوع توصيفي    
، ANOVAآزمـون واريـانس   اي،  نمونـه  تك t هاي آماري همچون آزمون روشو  SPSS  افزار نرم بـا اسـتفاده از ها داده

اي و نيز مطالعـات     طالعات موردنياز از منابع متعدد كتابخانه     ا. ام شد رگرسيون چند متغيره و آزمون همبستگي پيرسون انج       
ها بـر     پرسشنامه. آمده است   دست  كسبه و مسئولين به    ميداني با استفاده از سه نمونه پرسشنامه براي سه گروه گردشگران،          

معه و نبود آمار دقيـق از       به دليل شناور بودن حجم جا     در اين تحقيق،    . شده است   اي طراحي   اساس طيف ليكرت پنج گزينه    
با استفاده از اين فرمول حجـم جامعـه         . از طريق فرمول كوكران محاسبه شد      ي محاسبه حجم نمونه   برا گردشگران محل، 

 نفر در نظـر     200 تعداد پرسشنامه گردشگران   دليل اهميت گردشگران در تحقيق حاضر     .  نظر گرفته شد   در نفر 300نمونه  
 از پرسشنامه سؤاالت تهيه از پس.  پرسشنامه اختصاص يافت10سشنامه و براي مسئولين  پر90گرفته شد و براي كسبه 

) α=95/0(در ايـن پرسـشنامه برابـر بـا      كرونبـاخ  آلفـاي . شد استفاده پرسشنامه پايايي بررسي كرونباخ براي آلفاي ضريب
ها و متغيرها به شرح جدول  شاخص .تاس شده  از اعتبار صوري استفادهها نيز   جهت سنجش روايي گويه   . آمده است   دست  به

  ).1جدول شماره (زير عملياتي شدند 
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  هاي عملياتي شده پژوهش ها و گويه شاخص. 1جدول شماره 
 ابعاد  پرسشنامه كسبه مسئوالن گردشگران

  :سازي بر تأثير احداث پياده راه
 /منطقـه  اين در اقتصادي توسعه/ اجناس قيمت
 تنـوع  زايشافـ / تـازه  شـغلي  هـاي   فرصت ايجاد
 شغلي

: ريزي جهت   سازي بر برنامه    تأثير پياده راه  
 گـسترش / شـغلي  تنـوع / درآمد   افزايش
 اقتصادي توسعه/ خدماتي مشاغل

 /درآمد افزايش: سازي در   ميزان تأثير پياده راه   
 واحدهاي و زمين قيمت افزايش/ شغلي تنوع

 خـــدماتي مـــشاغل تجـــاري گـــسترش 
 )گردشگري(

اقتصادي
  

 گردشگران جذب: سازي بر   پياده راه تأثير احداث   
 مـردم  آگـاهي  افزايش / منطقه امنيت افزايش/ 

افزايش تمايـل   / گردشگري هاي  جاذبه به نسبت
 منطقه اين از بازديد گردشگران براي

ريزي   سازي بر برنامه    ميزان تأثير پياده راه   
 زنــدگي كيفيــت ســطح افــزايش: جهــت
 افـزايش / امنيت افزايش/ منطقه ساكنين

 گردشـگري  هاي  جاذبه از ساكنان يآگاه
 منطقه

 تعــداد: ســازي در ميــزان تــأثير پيــاده راه  
 سـطح  افـزايش  )/كنندگان خريد( گردشگران

 و ازدحــام /منطقــه ســاكنين زنــدگي كيفيــت
 آگــاهي افــزايش/ امنيــت افــزايش /شــلوغي
 منطقه گردشگري هاي جاذبه از ساكنان

اجتماعي
-

 فرهنگي
 

 و بـر امكانـات   : بـر سـازي     تأثير احداث پياده راه   
ــدمات ــود خ ــه در موج ــت  / منطق ــود كيفي بهب
دسترسـي بـه    / بهداشـتي  خـدمات  و ها  سرويس

 ميــزان/  مناســب دسترســي عمــومي پاركينــگ
 پياده اين در خيابان مبلمان چون امكاناتي وجود
 راه

ريزي   سازي بر برنامه    ميزان تأثير پياده راه   
 بهتـري  و بيـشتر  جـذب امكانـات   : جهت
  بهبـود وضـعيت مبلمـان      /منطقـه    براي

 و پــذيرايي جــذب امكانــات / شــهري
 بهبود دسترسي /  غذاخوري و ها  رستوران

 عمومي ونقل حمل وسايل به

 جذب امكانات  :سازي در   ميزان تأثير پياده راه   
بهبود وضـعيت   / منطقه   براي بهتري و بيشتر
جـذب  /  راه پيـاده  در موجـود  شهري مبلمان
/  غـذاخوري  و ها  رستوران و پذيرايي امكانات

 عمومي ونقل حمل وسايل به بهبود دسترسي

كالبدي
 

  
  محدوده موردمطالعه

 33 درجـه و  51تـا   17 درجه و 51اي بين كوه و كوير و ازنظر مختصات جغرافيايي در محدوده     شهر تهران در پهنه      كالن
: 1390ساسان پـور،    . (گرفته است  عرض جغرافيايي شمالي قرار    49 درجه و    35 تا   36 درجه و    35طول جغرافيايي شرقي و     

 درصد جمعيـت    7/3( نفر جمعيت    000/270و  )  درصد محدوده تهران   3/2( هكتار وسعت    1600با    تهران 12منطقه  ). 168
دهـد و در مركـز ثقـل ارتباطـات            را پوشـش مـي    ) مركـز تـاريخي تهـران     (چهارم تهران ناصـري       ، بيش از سه   )شهر  كالن
از اين نظرگاه اين منطقـه بـه لحـاظ    . رت شهر يعني بازار قديم تهران قرارگرفته استشهري و در برگرفتن قلب تجا  درون

مهندسـين   (هاي معماري و تاريخي خاصي است       سابقه تاريخي داراي عناصر، بناهاي مسكوني و فضاهاي عمومي باارزش         
  ).8: 1382مشاور باوند، 

 
 ي كشور خرداد در تقسيمات سياس15 موقعيت شهر تهران و .1شماره شكل 
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  ها يافتهبحث و 
  : خرداد15سازي  رضايتمندي از پياده راه ميزان اجتماعي بر -تأثير پايگاه اقتصادي

 4بـا اسـتفاده از    خـرداد  15سـازي   رضايتمندي از پياده راه ميزان اجتماعي افراد بر -در اين پژوهش تأثير پايگاه اقتصادي
  .د مورد ارزيابي قرارگرفته استمؤلفه سن، جنسيت، سطح تحصيالت و ميزان درآم

  

   رضايتمندي ميزان و سن بين تفاوت
 .شد  استفادهt-test آزمون خرداد 15سازي   از پياده راهرضايت ميزان و سن بين تفاوت وجود عدم يا وجود سنجش براي
دارد  وجـود  معناداري تفاوت خرداد 15سازي  پياده راه و سن بين درصد 95 سطح اطمينان در كه داد نشان يادشده آزمون

  .شده است افزوده خرداد 15سازي   پياده راهاز رضايتمندي ميزان بر سن افزايش با كه طوري به ).2 جدول شماره(
  

  اي تك نمونه T-test با استفاده از آزمون  خرداد15سازي  پياده راهرابطه بين سن و ميزان رضايت از  .2 جدول شماره
  3= سازي  حد متوسط رضايتمندي از پياده راه

متغير   %95فاصله اطمينان 
درجه آزادي  t مقدار  زيسا پياده راه  هاي زمين

)df(  
 داري سطح معني

)sig(  
اختالف 
  باالترين  ترين پايين  ميانگين

  56/1  02/1  370/1  000/0  299  537/8  ميزان رضايتمندي  سن
  

  رابطه بين جنسيت با ميزان رضايتمندي
 جدول شماره (استفاده شد  ANOVAبين متغير جنسيت و ميزان رضايتمندي از آزمون آناليز واريانس           جهت تعيين تفاوت    

پاسخگويان تـأثيري بـر رضـايتمندي     رو گروه جنسي  است ازاين 05/0 و بيشتر از     733/0چون سطح معناداري برابر با      ). 3
  .آنان نداشته است

  
  با جنسيت پاسخگويان خرداد 15سازي  پياده راهبطه رضايتمندي از  جهت تعيين را)ANOVA(آزمون آماري  .3جدول شماره 

منبع 
  تغييرات

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

متوسط مجموع 
  مجذورات

F مقدار 
  آزمون

سطح 
  معناداري

  101/0  3  304/0  بين گروهي
  324  297  8/87  ميان گروهي

جنسيت 
  پاسخگويان

  -  300  1/88  جمع
0313  733/0  
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  بر ميزان رضايتمندي ن تحصيالت و درآمدتأثير ميزا
پژوهش بر ميزان رضايتمندي از آزمـون رگرسـيون          )ميزان تحصيالت و درآمد   ( هاي  جهت تعيين تأثير متغيرهاي زمين    

پياده   رضايت از بين ميانگينكنيد مشاهده مي) 4جدول شماره (گونه كه در جدول زير  همان .شده است چند متغيره استفاده  
و  ســواد    هرچقـدر . وجـود دارد    تفاوت ،)سواد، درآمـد (پاسخگويان   وضـعيت اجتمـاعي و اقتـصادي      و  خرداد 15سازي    راه

  .شود مي از ميزان رضايتمندي كاسته يابد مي افزايش درآمد پاسخگويان
  

  منديرضايت ميزان  اقتصادي و-اجتماعي وضعيت بين رابطه سنجش براي چند متغيره رگرسيون آزمون .4جدول شماره 
  B Stcl.B  Beta  t  Sig  متغير

  074/0  20/2  -  75/11  96/25  مبدأ از عرض
  711/0  -273/0  169/0  638/3  -993/0  ميزان تحصيالت

  721/0  -260/0  161/0  279/3  -986/0  درآمد
  

   ها در توسعه شهر از ديدگاه گردشگران سنجش تأثير پياده راه
   تهران12منطقه  فرهنگي -اجتماعي توسعه در  خرداد15راه  پياده تأثير

  شـده  سـنجش   آمده، 5 جدول شماره  در كه به شرحي   سؤال 4 توسعه اجتماعي فرهنگي با    ها در   ميزان اثرگذاري پياده راه   
افـزايش تمايـل     هـا را در     ميزان تأثير پيـاده راه     اكثر پاسخگويان  كه دهد  مي نشان آمده  دست  به هاي  يافته  درمجموع .است

 دهد،  مي نشان آمده  دست  به چنين ميانگين   هم. اند  برآورد كرده  در حد باالتر از متوسط     منطقه اين از دبازدي گردشگران براي 
گردشـگري   هـاي  جاذبـه  بـه  نسبت مردم آگاهي ها در امنيت منطقه، جذب گردشگران و افزايش        ميزان اثرگذاري پياده راه   

  خـرداد  15 فرهنگي محور    -ر پياده راه در توسعه اجتماعي     است كه خود بيانگر تأثي     )3 با ميانه    1 >5(بيشتر از حد متوسط     
   .از ديد گردشگران است

  

   تهران12منطقه  فرهنگي -اجتماعي توسعه در  خرداد15راه  پياده تأثير. 5جدول شماره 
  3=  فرهنگي-سازي در توسعه اجتماعي حد متوسط تأثير پياده راه

 tمقدار   ميانگين  موردسنجشهاي  يهگو  %95فاصله اطمينان 
درجه 
  يآزاد

)sig(   اختالف
  باالترين  ترين يينپا  ميانگين

  53/0  27/0  400/0  000/0  199  120/6  40/3  منطقه امنيت افزايش
  72/0  43/0  575/0 000/0 199  054/8  58/3  گردشگران جذبافزايش 
 هاي جاذبه به نسبت مردم آگاهي افزايش

  72/0  47/0  595/0 000/0 199  099/9  60/3  گردشگري

  91/0 64/0  775/0 000/0 199  310/11  78/3  منطقه اين از بازديد افزايش تمايل گردشگران براي
  

   تهران12منطقه  كالبدي توسعه در  خرداد15راه  پياده تأثير
 در موجـود  خـدمات  و افزايش امكانـات    خرداد جز تأثير در    15شود پياده راه       مشاهده مي  6گونه كه در جدول شماره        همان

 عمـومي  بهداشـتي دسترسـي بـه پاركينـگ     خـدمات  و هـا  بهبود كيفيت سـرويس (ها  منطقه نتوانسته است در ساير مؤلفه 
 و كـران بـاال و   3تـر از   با توجه به ميـانگين پـايين    ) راه پياده اين شهري در  مبلمان چون امكاناتي مناسب بهبود  دسترسي

  .پايين منفي تأثيري بگذارد
  

   تهران12منطقه  كالبدي توسعه در  خرداد15راه  پياده تأثير. 6جدول شماره 
  3= سازي در توسعه كالبدي حد متوسط تأثير پياده راه

  باالترين  ترين يينپا  اختالف ميانگين  )sig( درجه آزادي t مقدار  ميانگين  موردسنجشهاي  يهگو  %95فاصله اطمينان 
  40/0  14/0  240/0  020/0  199  240/4  27/3  منطقه در خدمات و افزايش امكانات

  -33/0  -60/0  -465/0 000/0 199  -807/6  54/2  بهداشتي خدمات و ها بهبود كيفيت سرويس
  -55/0  -82/0  -685/0 000/0 199  -936/9  32/2  مناسب دسترسي عمومي دسترسي به پاركينگ

  -03/0  -32/0  -175/0 000/0 199  - 339/2  83/2  منطقه شهري مبلمان بهبود
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   تهران12منطقه  اقتصادي در توسعه  خرداد15راه  ر پيادهتأثي
افـزايش تنـوع   سازي در  راه پياده تأثير ها بيانگر از مقايسه ميانگين و كران باال و پايين هر يك از مؤلفه آمده دست به نتايج

بنـابراين   اسـت؛  متوسـط  ازحـد   بـيش ي شغلي تازه و توسعه اقتصادي منطقهها فرصتشغلي، تعديل قيمت اجناس، ايجاد 
جدول  ( خرداد نقش مهمي ايفا نمايد     15 خرداد توانسته است در توسعه اقتصادي محدوده         15ها    راه پيادهازنظر گردشگران   

  ).7شماره 
  

   تهران12منطقه  اقتصادي در توسعه  خرداد15راه  تأثير پياده. 7جدول شماره 
  3= وسعه اقتصادي سازي در ت حد متوسط تأثير پياده راه

  اختالف ميانگين  )sig(  درجه آزادي tمقدار   ميانگين  موردسنجشگويه هاي   %95فاصله اطمينان 
  باالترين  ترين يينپا

  57/0  30/0  435/0  000/0  199  310/6  44/3  افزايش تنوع شغلي
  52/0  24/0  380/0 000/0 199  169/5  38/3  تعديل قيمت اجناس

  65/0  38/0  515/0 000/0 199  790/7  52/3  ي شغلي تازهها فرصتايجاد 
  70/0  42/0  560/0 000/0 199  164/8  56/3  توسعه اقتصادي منطقه

  
  :از ديدگاه مسئوالن  تهران12 خرداد در توسعه منطقه 15 نقش پياده راه توصيفي هاي آماره -

 فرهنگي در جدول    -ي و اجتماعي   خرداد در توسعه كالبدي، اقتصاد     15 تأثير پياده راه   در مورد    مسئولينتوزيع فراواني نظر    
  : به شرح زير است8ه شمار

 30ريزي جهت توسـعه كالبـدي را در حـد خيلـي زيـاد،                 سازي در بهبود برنامه      درصد از كارشناسان نقش پياده راه      40
، )75/3(ميانگين بعـد از توسـعه   . اند  درصد نيز در حد كم ارزيابي نموده     10 درصد در حد متوسط و       20درصد در حد زياد و      

 درصـد از مـسئولين تـأثير پيـاده          90 . خرداد در توسعه كالبدي اين محدوده بوده اسـت         15دهنده تأثير زياد پياده راه        نشان
. اند  درصد نيز در حد متوسط ارزيابي نموده       10ريزي جهت توسعه اقتصادي را در حد زياد و خيلي زياد و               سازي در برنامه    راه

سازي در  ميزان پياده راه.  خرداد در توسعه اقتصادي بوده است15دهنده تأثير پياده راه  نشان) 4برابر با  (ميانگين اين مؤلفه    
 است كه با توجه بـه       )3با ميانه    1>5 (50/3مطابق با ميانگين جدول برابر با         خرداد 15 فرهنگي محور    -توسعه اجتماعي   

  .مقدار ميانه باالتر از حد متوسط است
  

  از ديدگاه مسئوالن  تهران12 خرداد در توسعه منطقه 15ده راه نقش پيا. 8جدول شماره 
  پاسخ  شاخص  ميزان و درصد

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم
  

  ميانگين
  

  انحراف معيار
  989/0  75/3  40  30  20 10  -  درصد  توسعه كالبدي  4  3  2  1  -  فراواني

  675/0  4  40  50  10  -  -  درصد  توسعه اقتصادي  4  5  1  -  -  فراواني

  699/0  50/3  10  40  50  -  -  درصد  فرهنگي-توسعه اجتماعي  1  4  5  -  -  فراواني

  
  :توسعه از ديدگاه كسبه سازي و رابطه بين پياده راه -

كه ميزان    ازآنجايي و  معنادار است؛  000/0  است كه در سطح    664/0مقدار آزمون پيرسون برابر      9با توجه به جدول شماره      
توسـعه   سـازي و    بـين پيـاده راه     « آماري مبني بـر اينكـه      1H فرض   95/0تر است بنابراين با اطمينان         كوچك 05/0 آن از 

 معنـادار  000/0  است كـه در سـطح  748/0مقدار آزمون پيرسون برابر  .گردد ، تأييد مي»اقتصادي رابطه معنادار وجود دارد  
سازي و توسعه     بين پياده راه   « آماري مبني بر اينكه    1Hفرض   95/0تر است بنابراين با اطمينان         كوچك 05/0كه از    است؛
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 متغير دو مابين پيرسون همبستگي ضريب. گردد ، تأييد مي» خرداد رابطه معنادار وجود دارد15منطقه   فرهنگي-اجتماعي

ابطـه بـين پيـاده    بنابراين وجـود ر   معنادار است؛000/0كه در سطح   است؛511/0كالبدي برابر با  سازي و توسعه پياده راه
  .گردد كالبدي تأييد مي سازي و توسعه راه
  

  توسعه از ديدگاه كسبه با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون سازي و رابطه بين پياده راه. 9 جدول شماره

ضريب همبستگي   بعد توسعه
  پيرسون

سطح 
  معناداري

  000/0  664/0  صادياقت
  000/0  748/0   فرهنگي- اجتماعي

خرداد و توسعه  15سازي  رابطه بين پياده راه
   تهران12منطقه 

  000/0  511/0  كالبدي
  

  گيري نتيجه
هاي مختلـف گردشـگري برخـوردار     توجهي در ميان حوزه  از جايگاه قابلعنوان صنعتي بزرگ  امروزه گردشگري شهري به   

گذران اوقـات فراغـت و       ي و هنري،  رابطه تنگاتنگي با كاركردهاي تاريخي، فرهنگ      مراكز شهري اغلب     كه ييازآنجا .است
ازجمله راهكارهـاي توسـعه گردشـگري شـهري       . باشند  گردشگري دارند؛ نقاط قوت مناسبي جهت جذب گردشگر دارا مي         

 و عناصر زيباشناختي و ادراك غناي  انداز  چشمزيرا گردشگران جهت درك      ها است؛   هاي متعدد پياده راه     استفاده از پتانسيل  
خيابان مخصوص عابر پياده     .كنند يم پياده حركت    عموماً شهرهادر سطح    ري و اجتماعي يك شهر    تاريخي و فرهنگي هن   

در ايران، با سلطه تـدريجي      . اي بافرهنگ شهري مرتبط است      طور گسترده   ونقل است كه به     ريزي حمل   شكل از برنامه    يك
نگي فضاهاي شهري رو به نزول رفته است        هاي اجتماعي فره    ها و جاذبه    حركت سواره بر فضاها و معابر شهري، از ارزش        

. ويژه در شهرهاي بزرگ، موردتوجه بيشتري قرارگرفته است         ها به   رو موضوع گسترش فضاهاي پياده و ساماندهي آن         ازاين
 خرداد، با ارائه طرح مسدود شدن عبور وسايل نقليه از چهارراه گلوبندك تا خيابان ناصرخسرو، به        15 خيابان   1388از سال   

خيابـان  زيرا توسعه گردشگري شـهري       عنوان هويت تاريخي شهر تهران است        به 12 منطقه   از سويي . ده راه تبديل شد   پيا
و هم ازنظر اجتماعي و فرهنگـي توانـسته          )وجود بازار (هم ازنظر اقتصادي      خرداد كه در محدوده اين منطقه قرار دارد        15

 نتايج حاصل از بررسي تأثير . تهران را فراهم آورد   12طقه  است موجبات گسترش و تسهيل گردشگري شهري و توسعه من         
 از رضـايتمندي  ميـزان  بر سن افزايش دهد با  خرداد نشان مي15سازي  هاي در ميزان رضايت از پياده راه متغيرهاي زمين

نـين بـا    همچ. جنسيت پاسخگويان تأثيري بـر رضـايتمندي آنـان نداشـته اسـت       .شود  افزوده مي  خرداد   15سازي    پياده راه 
آمده از توزيع پرسـشنامه ميـان    دست  هاي به   يافته. شود  مي از ميزان رضايتمندي كاسته      و درآمد پاسخگويان  سـواد  افزايش  

 بـوده اسـت     12 خرداد در توسعه اجتماعي، اقتـصادي و كالبـدي منطقـه             15انكار پياده راه      گردشگران مؤيد تأثير غيرقابل   
افـزايش تمايـل     هـا را در     ميـزان تـأثير پيـاده راه       اكثـر پاسـخگويان    كـه  دهـد   مي نشان آمده  دست  به هاي  يافته درمجموع

 دهد،  مي نشان آمده  دست  به چنين ميانگين   هم. اند  برآورد كرده  در حد باالتر از متوسط     منطقه اين از بازديد گردشگران براي 
گردشـگري   هـاي  جاذبـه  بـه  نسبت مردم آگاهي ها در امنيت منطقه، جذب گردشگران و افزايش        ميزان اثرگذاري پياده راه   

وجـود ازنظـر      بـااين  .از ديـد گردشـگران اسـت        خـرداد  15 فرهنگي محور    -بيانگر توسعه اجتماعي   بيشتر از حد متوسط و    
هـاي    منطقه نتوانسته است در ساير مؤلفه      در موجود خدمات و افزايش امكانات   خرداد جز تأثير در    15پياده راه   گردشگران  

افزايش تنوع شغلي، تعديل قيمت اجنـاس، ايجـاد         سازي در     پياده راه  تأثيرهمچنين  . كالبدي اثري بگذارد  مربوط به توسعه    
 خـرداد  15ها  راه پيادهبنابراين ازنظر گردشگران  است؛ متوسط ازحد  بيشي شغلي تازه و توسعه اقتصادي منطقهها فرصت

كارشناسـان نقـش پيـاده     همچنـين از ديـد   .فـا نمايـد   خرداد نقش مهمي اي    15توانسته است در توسعه اقتصادي محدوده       
 ضـريب  هاي حال يافته   درعين. و اجتماعي فرهنگي باالتر از حد متوسط است        سازي در توسعه كالبدي، توسعه اقتصادي       راه

كالبـدي، اقتـصادي و    سازي و توسعه وجود رابطه بين پياده راه، از ديدگاه كسبهدهد  پژوهش نشان ميهمبستگي پيرسون 
، آمـده   دسـت   به و تحقيقات ميداني و تحليل نتايج        موردمطالعه محدوده و بررسي    بامطالعه . فرهنگي حتمي است   -جتماعيا
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 بـدين   هاست  راه ادهيپ به ساير    ميتعم  قابل خرداد تهران كه     15 خيابان   ها  راه ادهيپتوان راهكارهايي براي بهبود عملكرد        مي
  :شرح پيشنهاد نمود

  پياده راه؛ جهت تقويت هويت اجتماعي و فرهنگي ...) ونما  آب تنديس،(ر برانگيز و بومي استفاده از عناصر تفك . 1 
  ؛بازار مركزي منطقه به گردشگران انبوه و تعداد حجم با متناسب بهداشتي فضاهاي ايجاد . 2 
  ؛ناهمگون و نامتناسب مشاغل از جلوگيري فروشان و خرده گردي، دوره مشاغل ساماندهي . 3 
  ؛روز شبانه ساعات تمامي در گردشگران جذب بيشتر باهدف راه پياده يورود معابر بهسازي . 4 
 ؛سنتي فروشي خرده مراكز در رونق مؤثر عوامل از يكي عنوان به ها راه پياده ساماندهي و بهبود وضعيت كالبدي . 5 

	؛سازي  راهو عموم مردم در زمينه اهميت پياده  از فضاي پياده راه نظير كسبهكنندگان استفادهارتقا سطح آگاهي  . 6 
شـهري در    مبلمـان  چون امكاناتي بازار و بهبود   محدوده در طبقاتي پاركينگ ايجاد و بهبود خدمات شهري چون      . 7 

  ؛محدوده پياده راه
در ايـن خـصوص      ارزنـده  تجـارب  از صـحيح  الگـوبرداري  جهت شهري مديران و مسئوالن بيشتر چه هر توجه . 8 
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