
 

 
 9911پاییز و زمستان سال هشتم، شماره دوم، 

 09/21/9911: نهایی تأیید تاریخ 02/92/9911: دریافت تاریخ
 9-09صص: 

 مقالة پژوهشی

 روی شهروندان های موثر بر پذیرش پیادهسازی شاخصمدل
 موردی: شهر کاشان()نمونه 

 ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایراناستادیار گروه جغرافیا و برنامه ،1یونس غالمی
 زیست، دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانیار گروه محیطدانش ،اله میرزاییروح

 کاشان، ایرانریزی شهری، دانشگاه کاشان، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ،مرضیه رادکیانی

  چکیده
 برای عمومی و شخصی نقلیه به وسایل شهروندان وابستگی سبب شهرها فیزیكی گسترش ،امروزه

روی همچون پیاده. است شده خود هاینیازمندی ساختن برآورده به منظور شهر سطح در جاییجابه
بهداشتی مردم قرن بیست های افزایش فعالیت بدنی یكی از بزرگترین نگرانی .نفس کشیدن طبیعی است

 از آن مثبت اثرات به توجه با افراد حرکت برای برتر روش عنوان به رویپیاده ترویج .و یكم است
 از هدف. شود انجام آن نمودن جذاب برای هایاستراتژی است الزم و بوده برخوردار زیادی اهمیت
 تقدم حق که است هاییخیابان فضای میان از ،رویپیاده محیطی کیفیت افزایش ،هاسیاست این اجرای

روی پیاده پذیرش بر اجتماعی ـ اقتصادی عوامل ثیراتأت بررسی ،هدف از این پژوهشاست.  عابران با
تحلیلی ـ توصیفی ،در آنسی ربرو روش میباشد دی بررکاع نو ازتحقیق حاضر شهر کاشان است. 

 تحلیل وتجزیه  جهت .است گردیده برآورد نفر 151 ،افزار سمپل پاورنرم اساس حجم نمونه برست. ا
 از حاصل نتایجاست.  شده استفاده Amos و SPSS همچون، آماری مختلف هایروش از پرسشنامه

 متغیرها کدام نهایتاً که دهدمی نشان دوم مرتبه عاملی مدل هایکه یافتهست ا حاکی تحلیلها و تجزیه
 عاملی بار اجتماعی، بیشترین عامل که دهدمی نشان ،آمده بدست هایبیشتری است. یافته اهمیت دارای

 عامل از پس. است گرفته قرار تاثیرتحت عوامل سایر از بیشتر و داده اختصاص خود به 98/1با  را
در رتبه  59/1در رتبه بعدی و متغیر اقتصادی با بار عاملی  6/1عامل سالمت با بار عاملی  ،اجتماعی

روی تاثیر بیشتری پذیرش پیاده میزان اجتماعی در عامل ؛گفت توانمی ،بنابراین .اندگرفته قرار آخر
 .دارد

  .، کاشانروی، عوامل اقتصادی ـ اجتماعیهای تاثیرگذار بر پیادهروی، مولفهپیاده کلیدی: کلمات
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 مقدّمه

 و شخصی نقلیه به وسایل شهروندان وابستگی سبب ،شهرها فیزیكی گسترش ،امروزه

 خود هاینیازمندی ساختن برآورده به منظور شهر سطح در جاییجابه برای عمومی

 سراسر در شهرها از بسیاری اخیر، هایدهه (. در1181)حبیبی و همكاران،  است شده

 این از یكی. اندنموده اقدام خود مرکزی بافت شرایط بهبود برای هاییتالش به جهان

 تردد کاهش یا حذف با که است بوده راهپیاده به هاخیابان برخی تبدیل اقدامات

 و شیعه)است  داشته محیط کیفیت ارتقای در سعی پرترافیک، هایخیابان در هااتومبیل

 نوع و شهرها چهره آن، روزافزون تولید و شخصی خودرو اختراع با (.1181 همكاران،

 انسانی مقیاس اساس بر زمان آن تا که شهری فضاهای. شد تغیراتی دچار مردم زندگی

 با پس آن از شدند،می تعریف او ادراک سطح و پیاده عابر کند حرکت به توجه با و

. شدند طراحی آنها درون از ادراک سطح و سریع حرکت به توجه با و خودروها مقیاس

 و گذاشت فراموشی به رو شهری فضاهای اصلی کاربر بعنوان انسان وجود رفته رفته

 سه طی (.1181 سزاوار،حبیبیان) شد گرفته نادیده شهر در ایمنی و آرامش به او نیاز

 همچون) شهری طراحی و ریزیبرنامه در جدید هایسیاست و هاگرایش ،گذشته دهه

 بر که شد هاییدیدگاه موجب( سازیراهپیاده و جنبش نوین شهرگرایی هوشمند، رشد

 و اجتماعی ارتباطات افزایش خودرو، به اتكاء کاهش خواهان ،پایدار توسعه اساس

 حوزه در نوین هایجنبش جمله از (.1181 صرافی،) باشندمی شهری هویت احیاء

 کاهش و شهر سطح در پیاده عابران جایگاه ارتقای هدف با که شهری ونقل حمل

 همكاران، و حقی) هستند مداریپیاده هایسیاست است، شده مطرح اتومبیل تسلط

 در 1جكوبز جین عقیده به "خیابان زندگی" محتوای مفهوم از ایعمده بخش (.1181

 هستند جوشوجنب پر و شلوغ روهایپیاده این او، نگاه از. است نهفته آن هایروپیاده

 سلطانی) بخشدمی معنا شهر مرکز به اجتماعی، متقابل روابط عرصه آوردن فراهم با که

 نقلو حمل اهداف به رسیدن برای رویپیادهقابل جوامع وجود(. 1181 پیروزی، و

                                                                 
1 Jean jacobes 
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 را زیست ـ محیطی منفی عواقب داده، ارتقا را جابجایی زیرا ؛است بدیهی امری ،پایدار

 ترمحقق اجتماعی پایداری اجتماعی، تعامل بهبود با و کرده تقویت را اقتصاد کاسته،

 کاشان. است شهر کاشان نظر، مورد محدوده (.1181 آذری، و زادگانعباس) شودمی

 و تاریخی بناهای دارای که شودمی محسوب ایران تاریخی مهم شهرهای از یكی

 و آلودگی از تاریخی، بناهای این از و حراست حفاظت است. فراوانی باارزش

هر . شود توجه رویپیاده مسئله به که کندمی ایجاب سواره ترافیک از ناشی هایشلوغی

 راه،پیاده کم عرض معابر،کم عرض: جمله از مشكالتی دارای کاشان شهر که، چند

 و کف به مربوط مشكالت خیابان، نمای در تشویش شهری، ترافیک و جمعیت ازدحام

 . باشدمی موارد سایر

، 1)بیونر ناشی شده است Wealcanاز واژه قدیمی انگلیسی  Walkingروی کلمه پیاده

برای اکثر مردم  که جسمی استروی یک روش نسبتا آسان برای فعالیت پیاده (.1111

تواند تا کهنسالی ادامه به هیچ وسیله مالی نیازی ندارد و می ،زیرا ؛قابل دسترسی است

 و بوده مقصد و مبدأ بین جاییجابه نوع ترینساده ،رویپیاده .(1111، 1بناکرس) یابد

 یا ابزار گونههیچ به غیروابسته و مستقل صورت به که است نقل و حمل از ایگونه تنها

روی در قیاس با های پیادهتوان از برتریمی ،کل در. باشدمی پذیرامكان خارجی، وسیله

  های دیگر آمد و شد، به موارد زیر اشاره کرد:شیوه

 سرانه فضای الزم کمتر -

 دربرگیری جمعیت بیشتر در فضا به هنگام اوج آمد و شد با کمترین هزینه -

 در قیاس با سواره در استفاده از فضا کارآیی بیشتر پیاده -

 کاهش آلودگی هوا -

 کاهش آلودگی صوتی به ویژه در شهرها -

تصادفات و  حفظ سالمتی، کاهش هایاز بهترین راه روی یكیها، پیادهبر این افزون

 (1111)تولی،  افزایش تعامالت اجتماعی است
                                                                 

1 Biewener 
2 Beenackers 
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 محیط در انسان جاییجابه شكل ترینضروری و ترینقدیمی ترین،طبیعی پیاده، حرکت

 شور احساس و هافعالیت ها،مكان مشاهده برای امكان ترینمهم هنوز رویپیاده و است

 فخر اللهیسیف) است محیط در نهفته هایجاذبه و هاارزش کشف و زندگی تحرک و

 و پذیریانعطاف قابلیت که 1فیزیكی لحاظ به هم رویپیاده (.1181 همكاران، و

 ارتباط و مكاشفه امكان که 1روانی لحاظ از هم و دارد مسیر با باالتری بسیار هماهنگی

 کنفرانس گذاربنیان ،1بوچر جان. دارد برتری سواره حرکت بر نماید،می فراهم را فضا با

: کندمی توصیف چنین را پیاده حرکت یكم، و بیست قرن در رویپیاده المللیبین

 بدون وزنی کنترل دارو، بدون اینسخه تمرین، مكان به نیازبی ممارستی روی،پیاده"

 ،کهاین ترارزشمند. شودنمی یافت کیمیاگری هیچ نزد که است کیمیایی و رژیم

 شدت به و کندمی مصرف را اندکی طبیعی منابع شود،نمی آلودگی سبب رویپیاده

ایمن است.  اصالتاًودکفا و خ خواهد،نمی ایویژه تجهیزات هیچ و است مدآکار

افزایش فعالیت بدنی (.  1185کشیدن طبیعی است )جهانی،  همچون نفس ،رویپیاده

، 1کارر و همكاران) های بهداشتی مردم قرن بیست و یكم استیكی از بزرگترین نگرانی

تواند به کاهش خطر ابتال به چندین بیماری کمک کند. های روزانه می(. فعالیت1111

طور مداوم های فیزیكی جمعیت کشورهای صنعتی بهگذشته، سطح فعالیتدر سه دهه 

-ویژگی که دهدمی نشان تحقیقات از زیادی مقدار .(1118، 5سرینکاهش یافته است )

 ساالنبزرگ و نوجوانان کودکان، میان در بدنی فعالیت توانندمی ،هامحله محیطی های

 هایفعالیت مختلف انواع که هاییویژگی این خالصه، طور بهدهند.  قرار تأثیرتحت را

 "محله رویپیاده" عنوانبه توانندمی ؛(رفتن راه مانند) کنندمی تبلیغ را جسمانی

-خرده هایفروشگاه مانند رویپیاده مقصد به دسترسی شامل ،اغلب و شوند نامگذاری

 دسترسی و خیابانی اتصال مانند اجتماعی طراحی هایویژگی و هاپارک و فروشی

                                                                 
1 Physical 
2 Mental 
3 John Boucher  
4 Carr  
5 Cerin 
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 برتر روش عنوان به رویپیاده ترویج(. 1111 ،1و همكاران دانكن)می باشد  روپیاده

 الزم و بوده برخوردار زیادی اهمیت از ،آن مثبت اثرات به توجه با افراد حرکت برای

 ،هاسیاست این اجرای از هدف. شود انجام آن نمودن جذاب برای یهایاستراتژی است

 عابران با تقدم حق که است هاییخیابان فضای میان از رویپیاده محیطی کیفیت افزایش

 :است زیر موارد شامل هاروش این. است

 هم به ترنزدیک مقصدهای و مبدا ایجاد برای مختلط هایکاربری و تراکم افزایش 

  مناسب نورپردازی و بانسایه وجود بودن، ممتد به توجه 

 یا و ویلچرسواران عبور برای که شوند طراحی ایگونه به باید فضاها این تمامی 

 باشند مناسب کودکان کالسكه

 مستقیم، نه و منقطع و نوسانی حالتی یا جهت مكرر تغییر با پیاده مسیر طراحی 

 .(1181 وهمكاران، منشادیفالح) بیشتر جذابیت جهت

پیاده همواره مداری محورهای های پیادهدهنده ارزشهای تشكیلتبیین ابعاد و مولفه

های توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف داشته و مطالعات و دیدگاه

 فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد.

(، در 1111) 1فریدریچ و همكاران روی انجام شده است.تحقیقاتی در زمینه پیاده

 در موثر نقش: محله در رویپیاده رفتار و رویپیاده قابلیت"عنوان ای تحتمقاله

 طور به محله رویپیاده باالی سطح که دهدمی نشان نتایج "حرکت گیریجهت

 .دارد ارتباط رویپیاده رفتار با پیوسته

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Donken  
2 Ferrish  
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 مداریهای پیادهها و شاخصمولفه -9جدول 

 هاشاخص هامولفه
 روـ روشنایی ـ میزان جرم و جنایتعبور و مرورـ ساختار پیاده امنیت

 جذابیت، مطبوعیتدلپذیری، 
موانع فیزیكی ـ  مبلمان خیابان ـ اقلیم و آب وهواـ توپوگرافی ـ

 های عابرپیادهزیرساخت
 امكانات )وسایل سفر(ـ هزینه ـ زمان انتخاب نوع سفر و حمل ونقل

 های جابجایی ـ کاربری)حرکت(ـ جایگزین جابجایی دسترسی ـ جابجایی
 راهروی ـ نظافت پیادهعابرپیاده ـ تشویق مردم به پیادهآموزش ایمنی  آموزش ـ سالمت

 میزان پیوستگی مسیرهای عابرپیاده از مبدا به مقصد پیوستگی
ارتباط بین کاربری، حمل ونقل و عابر 

 پیاده
 تراکم کاربری مختلط ـ میزان مطلوبیت محیطی از نظر تنوع کاربری

 هاـ فاصله به ایستگاه ـ نوع دسترسی هادسترسی به ایستگاهسطح  های عبور و مروردسترسی به ایستگاه
رفتار عابر پیاده براساس عوامل فرهنگی 

 و اجتماعی
احساس دیده نشدن در انظار عمومی ـ عدم آزادی در انتخاب نوع 

 پوشش
 111: 1181وحدت و ایزدی، 

 

شاهیوندی و  دشومی گرفته نادیده شناختی فرآیندهای توسط عمدتا ارتباط این

 اریمددهپیا قابلیت تحلیل و سیربر"عنوان ای تحت(، در مقاله1181) نوییقلعه

 در دییاز خیلی فختالا ،اند کهبه این نتیجه رسیده ،"نصفهاا شهر دهپیا عابر یمسیرها

معیار در نظر گرفته شده  51های شهر اصفهان از نظر میزان برخورداری از رودهپیا بین

بندی بررسی و اولویت"عنوان ای تحتدر مقاله ،(1181خمر و نصیری ) وجود دارد.

مدار و معابر پیاده شهر زابل جهت بهسازی و نوسازی در راستای ارتقای شهری انسان

 ،که ندارسیدهبه این نتیجه  ،"های بافت مرکزی شهر زابل(پایدار )مطالعه موردی: خیابان

در شرایط نامساعدی  ،شدهرحهای مطشاخص روهای شهر زابل از لحاظوضعیت پیاده

 . .مدار و پایدار شهری نیستندقرار دارند و جوابگوی یک شهر انسان

 

 هاروش و هاهداد

 آوریجمع و اخذ جهت. ستا تحلیلی ـ توصیفی ،حاضر تحقیق در سیربر روش

 به توجه با که ایپرسشنامه. است نموده پرسشنامه تهیه به اقدام پژوهشگر اطالعات،
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 ـ اجتماعی مسائل از بسیاری یبرگیرنده در نظری مبانی نیز و پژوهش پیشینه یمطالعه

 پژوهش آماری جامعه. شهر کاشان است روی درپیاده تاثیرگذار بر پذیرش اقتصادی

 نظر در با .باشدمی نفر 111193 دارای که دهدمی تشكیل کاشان شهر جمعیت را حاضر

 پاور سمپل افزارنرم از نمونه حجم برآورد جهت ها،فرضیه نوع تحقیق موضوع داشتن

 در و لیكرت ایگزینه پنج طیف صورت به پژوهش ابزار طراحی. است شده استفاده

رابطه  شكل به را فرضیات تدوین آزمون، وسط حد عنوانبه 1 عدد گرفتن قرار نتیجه

 Ho: µ = 3 H1: µ < 3: 1رابطه  :داردمی معلوم (1)

 آلفا داشتن، نظر در با که است آن از حاکی پاور سمپل افزارنرم کاربرد از حاصل نتایج

 نفر 151 تحقیق نمونه حجم ،طرفهیک آزمون و 93/1 توان ،%85 اطمینان سطح ،11/1

  (.1 جدول) است گردیده برآورد
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 منبع: محاسبات نگارندگان 1

  

 تحلیل AMOS و SPSS افزار نرم وسیله به هاداده گردآوری فرآیند از حاصل نتایج

 محتوایی روایی که است گویه 69  با ای پرسشنامه پژوهش، این اصلی ابزار. است شده

 انجام و اولیه پرسشنامه 11 تعداد تكمیل با پرسشنامه پایایی و متخصصان توسط آن،

 برآورد گردید.  911/1کلی  پایایی .شد تایید کرونباخ آلفای آزمون
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  کاشان شهر و شهرستان اصفهان، استان سیاسی موقعیت -9 شکل

 منبع: سازمان نقشه برداری کشور

 بحث اصلی

را مـرد   درصـد  61نفر پخش شده است که از بین آنهـا   151پرسشنامه بین  ،در مجموع

کمتـرین و   1/3اند. همچنین نوع وسیله نقلیه در بین پاسخگویان، دوچرخه با شدهشامل 

. بـرای بررسـی وضـعیت    در برگرفته اندبیشترین درصد را  درصد 18ماشین شخصی با 

نـد، آزاد، خانـه دار، بازنشسـته و سـایر     هایی شـامل: کارم ها در قالب گزینهشغلی، پاسخ

 پرسیده شده است.  



 

 

 
 1                    (کاشان شهر: یمورد نمونه) شهروندان رویادهیپ رشیپذ بر موثر هایشاخص سازیمدل

 

 
 

است. سپس  ای استفاده شدهنمونهتکT ابتدا از آزمون  ،برای پاسخگویی به این سوال

 گرفت. در قرار تحلیل و تجزیه مورد ،ساختاری معادالت یابیمدل با استفاده از الگوی

 وضعیت در بررسی مورد متغیر که است آن بر مبتنی ،(H0) صفر فرض ،آزمون این

 با هاداده ،که آنجا از. است آزمون ادعای ،نیز( H1) بدیل و فرض ندارد قرار مطلوبی

 طیف وسط نقطه یعنی 1 میانگین عدد ،است شده گردآوری درجه 5 لیكرت طیف

 بصورت پژوهش هایفرضیه آماری بیان ،بنابراین. است شده گرفته نظر در لیكرت

 :( است1رابطه )

:𝐻1: 1رابطه  µ ≤ 1      𝐻1: µ >  1  

 محاسبه در چنانچه ،بنابراین؛ است شده بررسی 85/1 اطمینان سطح در مطالعه این چون

 شده رد صفر فرض باشد، کوچكتر %5 خطای سطح مقدار معناداری از بعد، هر میانگین

اقتصادی و شد. برای سنجش تاثیر میزان عوامل  خواهد تائید آزمون ادعای ،بنابراین و

  در اینجا. است شده استفاده اینمونهتک T مداری از آزموناجتماعی در پذیرش پیاده

 بیشتر متغیرهای عوامل اقتصادی و اجتماعی باید میانگین ،که شده گرفته این بر فرض

 تعامل اجتماعی، شاد؛ در عوامل اجتماعی متغیرهای .برسد مطلوب حد به تا باشد سه از

 ؛و متغیرهای 1میانگین بیشتر از  ،جذابیت، حضورپذیری و افزایش سطح آگاهیبودن، 

 باشد.می 1کمتر از  ،راحتی، امنیت و رضایت از خدمات

در میان تمامی متغیرها، بجز  sig یا معناداری ضریب ( مقادیر1در جدول خروجی )

متغیرها است. نتایج باشد که نشان از معنادار بودن می 15/1( زیر 138/1متغیر راحتی )

 و حضورپذیری جذابیت، شادبودن، اجتماعی، تعامل متغیرهای  نشانگر آن است که

( 1از میانگین مورد نظر) باالتر حد در باال، و پایین حد به توجه با آگاهی سطح افزایش

با اند. تر از میانگین قرار گرفتهو متغیرهای امنیت و رضایت از خدمات در حد پایین

های شاخص میانگین مجموع ،(1)جدول  از آمده دست به میانگین هب توجه

 هایبودن شاخص مطلوب بیانگر عامل، این که باشد؛می 19/1اجتماعی)کلی( برابر با 

در میان عوامل اقتصادی متغیرهای )میزان استفاده کسبه، . است بوده منطقه در اجتماعی
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تمایل خرید، هزینه سفر( با توجه به رونق کاربری، امالک تجاری، امالک مسكونی، 

 (.1اند )جدول ( معنادار تعریف شده15/1آزمون سطح معناداری )

 

اجتماعی شاخص اینمونهتک تی آزمون -9 جدول  

ارزیابی 

 آزمون

%85فاصله اطمینان  

 سطح معناداری
 تفاوت

نمیانگی  
نمیانگی  

 سطح

 معناداری

 آزمون

 درجه

 آزادی
tشاخص آماره 

 حدپایین حدباال

11/1 61/1 61111 1838 31/1 مناسب  118 111/11  تعامل اجتماعی 

11/1 15/1 15/1 1111 51/1 مناسب  118 558/1  شاد بودن 

138/1 8/1 -181/1 -118/1 11/1 نامناسب  118 - 15/1  راحتی 

11/1 15/1 15/1 11/1 1559/1 مناسب  118 915/6  جذابیت 

11/1 69/1 69/1 53/1 9/1 مناسب  حضورپذیری 35/11 118 

تاحدودی 

 مناسب
11/1- 16/1 11/1- 63/1 11/1  118 81/1-  امنیت 

تاحدودی 

 مناسب
11/1 55/1- 11/1- 56/1 11/1  118 116/3-  رضایت از خدمات 

11/1 8/1 81/1 38/1 111/1 مناسب  118 8/11  
افزایش سطح 

 آگاهی

11/1 19/1 19151 1181 1159 مناسب  118 916/9  
مجموع میانگین 

 کلی

 1183های پژوهش، یافته

 

 متغیرهای معناداری، سطح آزمون و پایین و باال حد به توجه با که است آن بیانگر نتایج

 از و معنادار سفر هزینه و مسكونی و تجاری امالک کاربری، رونق کسبه، استفاده میزان

 1حد  از میانگین نظر از متعدد خرید مراکز متغیر و اند،مناسب ارزیابی شاخص نظر

 نظر از و نشده معنادار پایین و باال حد و( 153/1)معناداری  سطح به توجه با و باالتر

 از باالتر سطحی شاخص اقتصادی در مجموع . میانگیناست نامناسب ارزیابی آزمون

 منطقه در شاخص این بودن مطلوب بیانگر امر که این شده گزارش متوسط حد



 

 

 
 99                    (کاشان شهر: یمورد نمونه) شهروندان رویادهیپ رشیپذ بر موثر هایشاخص سازیمدل

 

 
 

بر تاثیر عوامل  مؤثر عوامل و متغیرها تشخیص ادامه فرایند تحقیق جهتباشد. در می

 روی بر روی سالمت ازروی و تاثیر پیادهاجتماعی و اقتصادی بر پذیرش پیاده

 ترینمهم شناسایی این کار انجام از هدف. گردید استفاده ساختاری معادالت سازیمدل

روی و بر پذیرش پیاده که است متغیرهای )اجتماعی ـ اقتصادی( اثرگذارترین و

 مبانی به توجه با گذارد. بنابراین،روی بر سالمت شهروندان تاثیر میهمچنین تاثیر پیاده

عامل پنهان اجتماعی، اقتصادی و  سه مبنای بر دوم مرتبه عاملی مدل تحقیق تئوریكی

 کدام هر شناسایی قابلیت که متغیرهایی تک تک تحقیق، این سالمت تنظیم گردید. در

 و شده انتخاب spss در عاملی تحلیل از استفاده با اندداشته را گانهسه پنهان عوامل از

 .اندگردیده مدل فرآیند وارد

 

اقتصادی شاخص اینمونهتک تی آزمون -4 جدول  

 

ارزیابی 

 آزمون

%85فاصله اطمینان  

 سطح معناداری

تفاوت 

 میانگین

 

نمیانگی  

 سطح

 معناداری

 آزمون

 

 درجه

 آزادی

 

tآماره 

 

 شاخص

نحد پایی حد باال  

111/1 16/1 166/1 11/1 11/1 مناسب  میزان استفاده کسبه 9/1 118 

111/1 61/1 61/1 51/1 36/1 مناسب  رونق کاربری 9/8 118 

111/1 69/1 69/1 56/1 38/1 مناسب  امالک تجاری 6/11 118 

111/1 61/1 61/1 18/1 31/1 مناسب  امالک مسكونی 11/11 118 

111/1 51/1 51/1 11/1 63/1 مناسب  تمایل خرید 1/9 118 

111/1 1/1 11/1 13/1 11/1 مناسب  هزینه سفر 51/1 118 

تا حدودی 

 مناسب

111/1- 13/1- 16/1- 91/1 113/1  تناسب مغازه -31/1 118 

تا حدودی 

 مناسب

31/1- 88/1- 95/1- 11/1 111/1  دستفروش -9/11 118 

 مراکز خرید 11/1 118 153/1 19/1 196/1 161/1 11/1 نامناسب

111/1 15/1 15/1 1311 1119 مناسب مجموع میانگین  16/6 118 

 کلی

 1183های پژوهش، یافته
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 روینهایی تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی در پذیرش پیاده مدل -0 شکل

 

 اهمیت دارای متغیرها کدام نهایتاً که دهدمی نشان دوم مرتبه عاملی مدل هاییافته

 بار اجتماعی، بیشترین عامل که دهدمی نشان آمده بدست هایبیشتری است. یافته

 قرار تاثیر تحت عوامل سایر از بیشتر و است داده اختصاص خود به 98/1با  را عاملی

در رتبه بعدی و  6/1عامل سالمت با بار عاملی  اجتماعی عامل از پس. است گرفته

 گفت توانمی ،بنابراین .اندگرفته قرار در رتبه آخر 59/1با بار عاملی  اقتصادیمتغیر 

 هر که ،(5جدول) روی تاثیر بیشتری دارد. درپذیرش پیاده میزان اجتماعی در عامل

 .است شده داده نشان نهایی مدل در موجود متغیرهای از کدام

 پوشش تحت سطح و بحرانی نسبت معیار، خطای غیراستاندارد، ( مقادیر6در جدول )

 پارامترهای کلیه که است آن از حاکی جدول است. نتایج شده داده نشان( P مقدار)

 از کمتر فوق، روابط کلیه در P مقدار .باشندمی صفر مقدار با داریمعنی تفاوت دارای

 تجربی هایداده حمایت مورد مدل در موجود روابط کلیه دهدمی نشان که است 15/1

 .اندگرفته قرار



 

 

 
 99                    (کاشان شهر: یمورد نمونه) شهروندان رویادهیپ رشیپذ بر موثر هایشاخص سازیمدل

 

 
 

 متغیرهای نهایی شناسایی شده در مدل عاملی مرتبه دوم -5جدول 

 شناسه شاخص ابعاد

 
 اجتماعی

 7q تمایل اجتماعی

 8q شاد بودن

 11q جذابیت

 04q امنیت

 
 

 اقتصادی

 11q رونق کاربری

 11q امالک تجاری

 17q امالک مسكونی

 04q تناسب مغازه

 01q دستفروش

 00q مراکز خرید فواصل

 
 سالمت

 00q کاهش افسردگی

 07q فشارخون

 08q بیماری قلبی

 04q هااستخوان

 1183های پژوهش،یافته
 

 پوشش تحت سطح با استاندارد غیر برآوردهای -6جدول 

 رابطه متغییر مستقل استانداردتخمین غیر داریسطح معنی
متغییر 
 وابسته

 رویپیاده ---> اقتصادی 111/1 

 رویپیاده ---> اجتماعی 613/1 111/1

 رویپیاده ---> سالمت 516/1 111/1

 111/1 16q <--- اقتصادی 

 111/1 13q <--- اقتصادی 

 111/1 3q <--- اجتماعی 

116/1 111/1 11q <--- اقتصادی 

 111/1 19q <--- سالمت 

119/1 111/1 9q <--- اجتماعی 

111/1 511/1 15q <--- اقتصادی 

 838/1 18q <--- سالمت 

 111/1 13q <--- سالمت 

 615/1 11q <--- سالمت 

111/1 198/1 11q <--- اقتصادی 

 558/1 11q <--- اقتصادی 

113/1 115/1 11q <--- اجتماعی 
113/1 191/1 11q <--- اجتماعی 

 1183های پژوهش،یافته
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های نیكوئی برازش نیز مورد بررسی و تحلیل شاخص ،به منظور تفسیر بهتر مدل فوق

یكی  (CMIN/DFدو بهنجار)باشد. خیمشخص می 3قرار گرفته و نتایج آن در جدول 

و  35/1دو بهنجار مقدار خی ،های برازش مطلق است. بر اساس جدول فوقاز شاخص

معموال  ،(GFI) نشان از مطلوب بودن این شاخص است. شاخص نیكوئی برازش

هر چند برخی  ؛شوندقبول در نظر گرفته میبه عنوان مقادیر قابل 81/1مقادیر بزرگتر از 

 تحقیقاند. شاخص نیكوئی برازش را پیشنهاد داده 85/1از پژوهشگران مقدار باالتر از 

شود. شاخص نیكوئی قبول در نظر گرفته میو به عنوان برازش قابل 81/1برابر است با 

نسبت درجات آزادی مدل را به کل درجات آزادی  ،(AGFI) یل شدهبرازش تعد

باشد. مقدار می 81/1کند. حداقل قابل قبول برای این شاخص موجود محاسبه می

AGFI  های دهنده این است که دادهو کمتر از حد قابل قبول است و نشان 95/1برابر با

(، PGFI) ازش مقتضدکنند. شاخص نیكوئی برتجربی از مدل پژوهش حمایت نمی

باشد. مقادیر اصلی شاخص نیكوئی برازش مقتضد براساس درجه آزادی می قسمت

برابر با  PGFIشود. شاخص عنوان برازش خوب در نظر گرفته میبه  55/1باالتر از 

 و نشان دهنده برازش خوب مدل است. شاخص برازش بهنجار بنتلرـ بونت 61/1

(NFIمهم )به  ؛اسیتش به افزودن پارامترها در مدل استترین نقطه ضعف آن حس

شود. مقادیر با افزایش پارامترها در مدل به مقدار این شاخص نیز افزوده می ،نحوی که

که از  91/1برابر با  NFIشود و مطابق جدول برازش خوب محسوب می 85/1باالتر از 

 35/1برابر با ( مطابق جدول RFI) حدمطلوبی برخوردار نیست. شاخص برازش نسبی

( برابر است IFI) و نشان از نامطلوب بودن این شاخص دارد. شاخص برازش افزایشی

 99/1( برابر با TLIقبول است. شاخص برازش توکرـ لوئیس)که جز برازش قابل 81/1با

برابر  (GFI) مناسبی برخوردار نیست. شاخص نیكوئی برازش مطابق جدول از برازش

 قبول برازش این شاخص است. شاخص نسبت اقتصادقابل ه حددهند، که نشان81/1با 

(PRATIO)  که، این شاخص از برازش خوب برخوردار است. شاخص  39/1برابر با

 51/1قبول برای این شاخصحداقل مقدار قابل (PNFIبرازش مقتضد هنجار شده )



 

 

 
 95                    (کاشان شهر: یمورد نمونه) شهروندان رویادهیپ رشیپذ بر موثر هایشاخص سازیمدل

 

 
 

ص و از برازش خوبی برخوردار است. شاخ 61/1برابر با  PNFIباشد. شاخص می

و از برازش خوبی برخوردار است. ریشه  31/1( برابر با PCFI) برازش تطبیقی مقتضد

و از برازش قابل قبولی  31/1( برابر با RMSEA) دوم میانگین مربعات خطای برآورد

 .برخوردار است

 های اصلی برازش مدل مرتبه دومشاخص -7جدول 
 

 برازش نامناسب مدل قبول مدلبرازش قابل برازش خوب مدل نمرات شاخص
𝑿𝟐 51/111  مقدارp مقدار دار نگرددمعنیp مقدار  دار نگرددمعنیp دار گرددمعنی 

CMIN/DF 35/1  5مقادیر بیشتر از  5تا  1مقادیر بین  1تا  1مقادیر بین 
GFI 81/1  81/1کمتر از  85/1تا  81/1بین  85/1باالتر از 

AGFI 95/1  81/1کمتر از  85/1تا  81/1بین  85/1باالتر از 
PGFI 61/1  51/1کمتر از  55/1تا  51/1بین  55/1باالتر از 
NFI 91/1  81/1کمتر از  85/1تا  81/1بین  85/1باالتر از 
RFI 35/1  95/1کمتر از  81/1تا  95/1بین  85/1باالتر از 
IFI 81/1  81/1کمتر از  85/1تا  81/1بین  85/1باالتر از 
TLI 99/1  81/1کمتر از  85/1تا  81/1بین  85/1باالتر از 
CFI 81/1  81/1کمتر از  85/1تا  81/1بین  85/1باالتر از 

PRATIO 39/1  51/1کمتر از  61/1تا  51/1بین  61/1باالتر از 
PNFI 61/1  51/1کمتر از  61/1تا  51/1بین  61/1باالتر از 

  PCFI 31/1  51/1کمتر از  61/1تا  51/1بین  61/1باالتر از 
RMESA 31./  19/1تر از بزرگ 19/1تا  15/1بین  15/1کمتر از 

 1183های پژوهش، یافته
  

 گیرینتیجه

 و حمل از ایگونه تنها و بوده مقصد و مبدأ بین جاییجابه نوع ترینساده ،رویپیاده

 خارجی، وسیله یا ابزار گونههیچ به غیروابسته و مستقل صورت به که است نقل

 شكل ترینضروری و ترینقدیمی ترین،طبیعی پیاده، حرکت. باشدمی پذیرامكان

 مشاهده برای امكان ترینمهم هنوز رویپیاده و است محیط در انسان جاییجابه

 هایجاذبه و هاارزش کشف و زندگی تحرک و شور احساس و هافعالیت ها،مكان

 باعث ،کشور در نقلیه وسایل ازدیاد و شهرنشینی رشد اکنون، است. هم محیط در نهفته

 به چهره ارتباطات شهری، فضاهای نابودی شهر، سطح در انسانی مقیاس رفتن بین از
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 و است گردیده مختلف منظرهای از محیط کیفیت تنزل موجب ،کلی طور به چهره،

 ،نهایت در .است داده کاهش شدت به را محیط مكانی موقعیت از گیریبهره امكان

 سه است. طی شده پیاده عابرین برای ،خصوصب ،پایین کیفیت با محیطی بروز به منجر

 همچون) شهری طراحی و ریزیبرنامه در جدید هایسیاست و هاگرایش ،گذشته دهه

 بر که شد هاییدیدگاه موجب( سازیراهپیاده و جنبش نوین شهرگرایی هوشمند، رشد

 و اجتماعی ارتباطات افزایش خودرو، به اتكاء کاهش خواهان ،پایدار توسعه اساس

 حمل اهداف به رسیدن برای رویپیادهقابل جوامع باشند. وجودمی شهری هویت احیاء

 محیطیـزیست منفی عواقب داده، ارتقا را جابجایی زیرا ؛است بدیهی امری پایدار نقلو

 ترمحقق اجتماعی پایداری اجتماعی، تعامل بهبود با و کرده تقویت را اقتصاد کاسته، را

با هدف بررسی تاثیرات عوامل اقتصادی ـ اجتماعی بر  ،شود. در این پژوهشمی

 یابیارز و سیربر ردمو ملاعو و متغیرها از فهرستی ،روی در شهر کاشانپذیرش پیاده

متغیرهای سن، جنس، که ست ا حاکی تحلیلها و تجزیه از حاصل نتایج .گرفت ارقر

است و این امر به  5/1محل سكونت در نسبت مشاهده شده در دسته اول بیشتر از 

کننده این مطلب است که بیان ،استناد سطوح معناداری، معنادار شده است. در واقع

 هایروی اثرگذار است. یافتهای )سن، جنس و محله( در پذیرش پیادهسواالت زمینه

بیشتری است.  اهمیت دارای متغیرها کدام نهایتاً که دهدمی نشان دوم مرتبه عاملی مدل

 به 98/1با  را عاملی بار اجتماعی، بیشترین عامل که دهدمی نشان آمده بدست هاییافته

 از پس. است گرفته قرار تاثیرتحت ،عوامل سایر از بیشتر و است داده اختصاص خود

در رتبه بعدی و متغیر اقتصادی با بار  6/1عامل سالمت با بار عاملی  ،اجتماعی عامل

 میزان اجتماعی در عامل گفت توانمی ،بنابراین .اندگرفته قرار در رتبه آخر 59/1عاملی 

 .روی تاثیر بیشتری داردپذیرش پیاده
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Introduction: Nowadays, the physical expansion of cities has made citizens 

dependent on private and public vehicles to move around the city to meet 

their needs. In recent decades, many cities around the world have made 

efforts to improve their central texture. One of these measures has been to 

build turns in some streets into sidewalks, which has proved to improve the 

quality of the environment by eliminating or reducing car traffic on busy 

streets. Walking is as natural as breathing. Increased physical activity is one 

of the biggest health concerns of the 21st century. Encouraging people to 

walk as a superior way to move them is very important due to its positive 

effects, and strategies need to be adopted to make it attractive. The purpose 

of implementing these policies is to increase the environmental quality of 

walking through the street space which is the right of way for pedestrians. 

The purpose of this study is to investigate the effects of socio-economic 

factors on pedestrian acceptance in Kashan. The research is of an applied 

type. 

Methodology: The research method in the present study is descriptive-

analytical.  To obtain and collect up-to-date data, the researcher prepared a 

questionnaire which, according to the research background and theoretical 

foundations, included many socio-economic issues affecting the acceptance 

of walking in Kashan. The statistical population of the present study 

consisted of the city population of 304487. The sample size was estimated to 

be 150 people based on the Sample Power software. The data were analyzed 

by the SPSS and AMOS software programs. The main tool of this research 

was a questionnaire with 68 items whose content validity was confirmed by 

experts, and the reliability of the questionnaire was confirmed by completing 

30 initial questionnaires and performing Cronbach's alpha test. Cronbach's 

alpha test was also used to determine compatibility. The reliability of the 

questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha test in the SPSS 

environment for 44 questionnaire items. A number was obtained to indicate 

the reliability of the questionnaire.  
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Results and Discussion: The results of the analyses indicate that the 

variables of age, sex, and location contribute for more than 0.5, which is 

statistically significant. It is also indicated that the underlying factors (i.e. 

age, gender, and neighborhood) are effective in accepting the walk. The 

variables of social interaction, happiness, attractiveness, attendance, and 

enhanced level of awareness are of higher effects than the desired average 

(3), and the variables of security and satisfaction with services are lower than 

the average. According to the average values obtained, the sum of the 

averages of social indicators is equal to 3.28. It can be stated that the total of 

social variables in this region is at a higher level than the average. This 

factor indicates the desirability of social indicators in the region. Among the 

economic factors, the variables rate of business use, the prosperity of use, 

commercial real estate, residential real estate, willingness to buy, and travel 

cost have been defined as significant (0.05). Also, according to the upper and 

lower limits and the significance levels, the variables of business usage, 

prosperity, commercial and residential real estate, and travel costs are 

significant and of appropriate evaluation indexes, and the variable of 

multiple shopping centers is higher than 3; due to the level of significance of 

0.257 and the upper and lower limits, it is not significant and, thus, 

inappropriate. The average of the total economic indexes is found higher 

than the average level, which indicates the desirability of this index in the 

region. The findings of the second-order factor model show which variables 

are ultimately more important. The findings show that the social factor has 

the highest factor load of 0.89 and is more effective than the other factors. 

Next to the social factor, there are the health factor with a factor load of 0.6 

and the economic variable with a factor load of 0.58. Therefore, it can be 

said that the social factor has the greatest impact on the acceptance rate of 

pedestrians.  

Conclusion: According to the results of this study, suggestions are viewed 

reasonable for accepting to walk in Kashan. They are as follows: Creating 

micro-service applications for easier access, creating public open spaces 

such as squares, local parks, providing adequate lighting for sidewalks at 

night, using signs and boards to identify sidewalks and places of interest in 

Kashan, increasing the width of the sidewalks, and providing access to 

shops, benches, chairs, kiosks and toilets in the city. 

Keywords: Walking, Factors affecting w activities, Socio-economic factors, 

Kashan, Amos. 

 


