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چکیده

اغلب مطالعاتی که بر پیادهمداری و تاثیر آن بر فعالیت بدنی تمرکز دارند ،با وجود تاثير متفاوت معیارهای عینی و ادراکی
بر رفتارهاي سفر ،آنها را به جای یکدیگر به کار میبرند كه ميتوان منجر به يافتههاي متناقض شود .بنابراين ،مداخالتي
كه در جهت خلق محيطي پيادهمدار انجام ميشوند ،نميتوانند تاثير الزم و كافي را بر ميزان فعاليت بدني و پيادهروي
داشته باشند .بر اين اساس ،مقاله حاضر در پی آن بوده تا با بررسی تطابق شاخصهای عینی و ادراکی پیادهمداری در
سه بافت متفاوت در شهر بابل ،تاثیر آن را بر میزان پیادهرویِ خود گزارشدهی شده و شاخص توده بدنی بسنجد .روش
پژوهش ترکیبی و با استفاده از طرح موازی همزمان انجام شده است .بدين ترتيب ابتدا  384نفر به عنوان نمونه به
صورت تصادفي انتخاب شدند .سپس محيط ادراكي محالتي كه افراد در آن زندگي ميكنند در سه مولفه دسترسي ،تنوع
كاربريها و اتصال خيابان با استفاده از پرسشنامه «سنجش پیادهمداری محیط محله ،»1توسط مشاركتكنندگان مورد
ارزيابي قرار گرفتند .برای سنجش پیادهمداری عینی در شاخص شبکه ،از متغیرهای اتصال ،عمق و همپیوندی در تحلیل
چیدمان فضا و برای سنجش اختالط کاربری از شاخصهای آنتروپی و سهم کاربريها در شعاع  800متري استفاده شده
است .سپس ارتباط میزان تطابق شاخصهای عینی و ادراکی و میزان پیادهروی و شاخص توده بدنی با استفاده از تحلیل
رگرسیون لجستیک چند سطحی مورد بررسي قرار گرفتند .يافتهها نشان ميدهند ،عدم انطباق ميان برداشت ذهنی افراد
و محيط عيني واحدهاي همسايگي ميتواند تا حد زيادي اختالف ناشي از ارتباط ميان محيط و ميزان پيادهروي را توضيح
دهد .به طوري كه بر اساس نتایج ،افرادی که برداشت ذهنی آنها از همسایگیهایی با اتصال و اختالط كاربري پایین،
باالتر باشد ،به ترتيب  42و  28درصد احتمال پیادهروی هدفمند و تفريحي را افزایش میدهند.
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

در سالهای اخیر ،مطالعات زیادی با استفاده از معیارهای
ادراکی ( )Lee & Dean, 2018و عینی (Koohsari et al.,
 ،)2018ویژگیهای محیط کالبدی را به پيادهروي یا فعالیت
بدنی ارتباط میدهند .معموالً ،برای سنجش معیارهای
ادراکی محیط کالبدی از مصاحبهها و پرسشنامههای نیمه
ساختیافته و برای ارزیابی معیارهای عینی از مميزيهاي
دقیق یا معیارهای سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده
میشود .با این وجود ،مطالعات زیادی معیارهای ادراکی
و عینی را به جای یکدیگر به کار میبرند ،در حالی که
عدم انطباق میان محیط ادراکی و عینی اثرات متفاوتی
بر رفتار سفر و فعالیت بدنی میگذارد (Consoli et al.,
 .)2020., Peters et al., 2020به طوری که برخی از
محققان نشان دادهاند افراد تمایل دارند فاصله تا مقاصدی
که نزدیک محل سکونتشان باشد را بیشتر تخمین بزنند
و آن مقاصدی که از خانههایشان دورتر هست ،را کمتر
در نظر بگیرند (Baldock et al., 2019., McCormack,
 .)Cerin, Leslie, Du Toit, & Owen, 2008عالوه بر
اين ،مطالعهای در استرالیا نشان ميدهد برداشت مثبت
افراد از اختالط كاربري و اتصال خيابان به صورت ادراكي،
ميتواند ضعف محالت را به صورت عيني پوشش داده
و احتمال پيادهروي براي رسيدن به مقاصد روزمره را
افزايش دهد ( .)Koohsari et al., 2015بنابراین ،مشخص
نیست تا چه اندازه معیارهای ادراکی و عینی مولفههای
یکسانی را ارزیابی میکنند و تا چه حد میتوانند به جای
یکدیگر به کار روند .همچنین روشن نیست آیا مولفههای
متمایز عيني و ادراكي ،اختالف در الگوی فعالیت بدنی
را توضیح میدهند یا خیر .ناسازگاری بین محیط عيني
و ادراكي یکی از دالیلی است که منجر به یافتههای
مختلف از مطالعات محیط کالبدی ،فعالیت بدنی ،چاقی و
بیماریهای مرتبط میشود (.)Desgeorges et al., 2021
هربلشایمر 2و همكاران ( )2020نشان ميدهند رفتار فردي
و محدوديت فيزيكي برداشت ذهني را تغيير ميدهد و اين
موضوع تا حدودي عدم انطباق ارزيابي عيني و ادراكي
محيط را توجيه ميكند ()Herbolsheimer et al., 2020؛
در نتیجه ،فهم بهتر روابط بین محیط عینی و ادراکی
و فعالیت بدنی ،هم برای درک مکانیسم بنیادین ارتباط
ميان محیط کالبدی و رفتار ،هم برای شناخت مداخالت
بالقوه میتواند اهمیت بسزایی داشته باشد (Loh et al.,
 .)2020با این وجود ،اغلب مطالعات در كشور غالباً بر يكي
از ابعاد عيني و ذهني تمركز كردهاند .به عنوان مثال،
رضازاده ،زبردست و لطيفي اسكويي ( )1390با مطالعه
مولفههاي ذهني و ادراكي موثر بر پيادهمداري ساكنين در
محله چيذر تهران بر شناخت ادراك گروههاي مختلف و
تالش براي برآورده ساختن توقعات آنها از فضاي محله
جهت افزايش خوشايندي پيادهروي تاكيد كردند .در
مقابل ،گروهي ديگر از محققان چه براي سنجش صرف

پيادهمداري (صفاري راد و شمس1396 ،؛ كالنتر و شهابيان،
 )1397و چه براي پيوند آن با مولفههاي سالمت (بحريني
و خسروي 1389؛ لطفي و شكيبايي1392 ،؛ آزادي قطار،
مشكيني ،ركن الدين افتخاري ،مصطفوي و احدنژاد روشتي،
 )1396تنها بر ابعاد عيني مولفههاي كالبدي پيادهمداري

تمركز كردند .بر اين اساس ،شناخت اندكي نسبت به
ميزان ،تاثير و عوامل مشارکت ناسازگاری بین محیط
عینی و ادراکی در كشور وجود دارد .از این رو ،پژوهش
حاضر در پی آن است تا با تمرکز بر سه بافت مختلف
در شهر بابل به میزان ناسازگاری شاخصهای عینی و
ادراکی و ارتباط آن با فعالیت بدنی بپردازد .از آنجا كه
شهر بابل دومين شهر پرجمعيت و چاقترين استان كشور
(شهر مازندران) محسوب ميشود ،انتخاب آن به عنوان
موردپژوهي را ميتواند توجيه كند.

 .2مبانی و پیشینه نظری

تا کنون مطالعات زیادی در ارتباط با ناسازگاری معیارهای
ادراکی و عینی واحدهای همسایگی و فعالیت بدنی
صورت گرفته است .این تحقیقات غالبا بر ویژگیهایی
نظیر اختالط کاربری ،اتصال خیابانها ،تراکم مسکونی،
زیباییشناسی ،ایمنی و امنیت تمرکز کردهاند .اغلب
نتایج ،نشان میدهد بین برداشتها و محیط عینی تفاوت
معناداری برقرار است ( .)Kent, Ma, & Mulley, 2017ما
و دیل ( )2017چند چالش روششناختی را برای توضیح
اين ناسازگاریها برشمردند .نخست ،تعریف و سنجش
عینی پیادهمداري محيط دشوار است .برای افراد ،با اهداف
و اولويتهاي مختلف ،ویژگیهای محیطی مناسب برای
پیادهروی نیز تغيير ميكند .دوم ،خطای سنجش در
معیارهای  GISمیتواند روي پیوند ميان محيط عيني
و فعاليت بدني تاثیر بگذارد .ثبت ناقص دادههاي محیط
کالبدی ،نبود اطالعات درباره کیفیت و اندازه زیرساختها
و بافرهای مختلف برای تعریف واحد همسایگی ،بخشي از
اين خطاها هستند .سوم ،معیارهای ادراکی نیز در معرض
خطای سنجش قرار دارند و ممكن است دقیقاً درك افراد
از محیط را منعكس نكنند .مث ً
ال ،افراد به درستی سواالت
پیمایش را تفسیر نکنند .به عالوه ،آگاهی و برداشت از
دنیای بیرون از طریق حواس پنجگانه ،با زمینه شناختی
ما از محیط تلفیق میشوند ( .)Ma & Dill, 2017ترکیبی
از عوامل فردی و اجتماعی مانند جنس ،طبقه اجتماعی،
فرهنگ محلی ،تجارب و ویژگیهای شخصی ممکن است
بر فهم این زمینه شناختی تاثیر بگذارد و با واقعیت
عینی تطابق نداشته باشد .بنابراین ،مردم مختلف احتماالً
نقشههای ذهنی متفاوتی از محیط کالبدی یکسان دارند
و در نتیجه متفاوت رفتار ميکنند .مطالعات دریافتند
تناقضاتی بین محدوده واحد همسایگی تعریف شده
محقق و ساکنین وجود دارد ( .)Loh et al., 2020به عالوه،
افرادی که در مکانهای همجوار زندگی میکنند میتوانند
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به طور قابل توجهي با یکدیگر در چگونگی تعریف بعد
فضایی واحدهای همسایگی متفاوت باشند (Desgeorges
.)et al., 2021
بنابراين ،دستيابي به نتیجهای متقن و واحد دشوار به
نظر ميرسد .به عنوان مثال ،گبل ،باومن و اوون ()2009
دریافتند هم معیارهای ادراکی و هم عینی با فعالیت بدنی
ارتباط مستقلی دارند اما قدرت پیوند برداشت ذهنی بیش
از معیارهای عینی است .بنابراین مداخالتی که سعی در
بهبود برداشت محیط در گروههای خاص هدف دارند،
تاثیر بالقوه بیشتری بر تقویت فعالیت بدنی میگذارند .با
این همه ،از نظر آنها بیشترین تاثیر ،زمانی حاصل خواهد
شد که این دو معیار با یکدیگر انطباق داشته باشدند (�Ge
.)bel, Bauman, & Owen, 2009
گبل و همکاران ( )2011در مطالعهای دیگر بر روی
شهر آدالید ،نشان میدهند ،میزان پیادهروی تفریحی
کسانی که پيادهمداري محالت خود را نسبت به سطح
عيني پایینتر پنداشتند ،حدود  24دقیقه در هفته نسبت
به افرادی که محالت خود را پیادهمدارتر از سطح عيني
میدیدند ،كمتر است (Gebel, Bauman, Sugiyama,
 .)& Owen, 2011تحقيق ديگري در استكهلم نشان
ميدهد یک سوم افرادي كه در محالت پيادهمدار زندگي
ميكردند ،به لحاظ ادراكي چنين برداشتي نداشتند .این
ناسازگاری ،میان افراد سالمند و متاهل متداولتر بود .پس
از تعدیل ویژگیهای اجتماعی-جمعیتی ،مشخص شد که
هم پیادهمداری ذهنی و هم عینی به سطح پیادهروی و
فعالیت بدنی کمک میکنند اما برداشت محیط ميتواند
به ترتيب حدود  6و  10دقيقه ميزان پيادهروي هدفمند
و تفريحي را در هفته نسبت به محيط عيني افزايش دهد
(Arvidsson, Kawakami, Ohlsson, & Sundquist,
.)2012

 1875كانادايي دريافتند ميان محيط عيني و ادراكي
انطباق وجود دارد به طوري كه افرادي كه در محالتي
پيادهمدار زندگي ميكنند ،برداشت ذهني مثبتتري
نيز نسبت به محيط كالبدي محله خود دارند .به عالوه،

 .3روش تحقيق

پژوهش حاضر به صورت ترکیبی و طرح موازی
همزمان انجام شده است .بدین ترتیب ،هر دو داده
کمی (پیادهمداری عینی) و کیفی (پیادهمداری ادراکی)
گردآوری و به طور جداگانه تحلیل و نتایج حاصل از
این دو با یکدیگر مقایسه و تفسیر شدند به طوری که
7
یا آنها در مقابل یکدیگر یا در راستای هم قرار گیرند.
بر این اساس ،از سه ناحیه مختلف با ویژگیهای کالبدی
و اجتماعی -اقتصادی متفاوت در شهر بابل استفاده شده
است که عبارتند از :بافت تاريخي شامل محالت عرفی
حصیرفروشان ،پنجشنبه بازار ،سر حمام ،طوق داربن،
پیرعلم که با وجود ساخت و سازهای اخیر ،عناصر کالبدی
مانند میدانچه ،حسینه ،تکیه ،حمام ،بازار در آن وجود
دارد .ناحیه فرهنگ شهر ،محلهای با بافت اجتماعی-
اقتصادی منسجم و متوسط که با شهرکسازیهای دهه
 1360انطباق دارد .محله گل با بافت اقتصادیِ متوسط
رو به باال ،در سالهای پیش از انقالب طراحی و تفکیک
شده و در سالهای اخیر ،دستخوش ساخت و سازهای
گستردهای قرار گرفته است .به طوری که اغلب خانههای
ویالیی ،اکنون به آپارتمانهای  3تا  7طبقه بدل شدهاند.
نمونهگیری در هریک از بافتها به صورت تصادفی ساده
انجام شده است .همچنین به دلیل در دسترس نبودن
اطالعات جمعیتی برای هر بافت 384 ،نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدهاند .برای سهولت در گردآوری دادهها و تمايل
مشارکت کنندگان ،متغیرها و سواالت تنها بر دو مولفه
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& 2017; Orstad, McDonough, Klenosky, Mattson,
 .)Troped, 2017جك و مك كروماك )2014( 4با بررسي

پيادهمداري عيني و ادراكي ،بر روي پيادهروي هدفمند
بيش از پيادهروي تفريحي تاثيرگذار اس ت (�Jack & Mc
.)Cormack, 2014
شاتو ،ايگيتكانالر و بونكر )2019( 5نيز تاكيد ميكنند كه
معيارهاي ذهني مولفههاي متفاوتي را ارزيابي ميكنند
كه معيارهاي عيني نميتوانند آنها را بسنجند .بنابراين،
با يكديگر قابل مقايسه نيستند (Shatu, Yigitcanlar,
 .)& Bunker, 2019در مقابل ،یافتههای هاینا ،داسگوتا،
هالپرین و راس ،)2013( 6برخالف مطالعات پیشین نشان
داد معيارهاي عيني نسبت به معيارهاي ادراكي همبستگي
باالتري با ميزان پيادهروي دارند اما ،آنها نیز معتقدند
مداخالتی که سعی در افزایش فعالیت بدنی دارند ،برای
دستیابی به بیشترین اثربخشی باید هم به برداشتهای
فردی و هم محیط کالبدی توجه کنن د (�Hajna, Das
 .)gupta, Halparin, & Ross, 2013با این همه ،استفاده
از ابزارهای یکسان در تحقیقات ،مانند پرسشنامه سنجش
پیادهمداری محیط محله ،پرسشنامه فعالیت بدنی که بر
پیادهروی به عنوان حمل و نقل و تفریح تمرکز میکند ،و
کاربست سیستمهای اطالعات جغرافیایی میتواند مقایسه
میان یافتهها و دستیابی به یک نتیجه واحد را برای تبدیل
به سیاستها تسهیل نماید.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

يافتههاي کوهساری و همکاران ( )2015در شهر پرث
استرالیا نيز ،با پشتيباني از نتايج مطالعات مذكور ،نشان
ميدهد محيط كالبدي بدون تقویت درک افراد از محیط
تاثير كمتري بر فعاليت بدني و پيادهروي خواهد گذاشت.
از اين رو ،با توجه به درک متفاوت افراد از محالت
پیادهمدار ،نمیتوان معیارهای عینی را سنجه معتبری
برای ارزیابی برداشتهای مردم دانست (Koohsari
 .)et al., 2015تحقيقات مشابهي در شيكاگو و سيدني
نيز ،بر اين يافتهها صحه ميگذارند و تركيب معيارهاي
ادراكي را با محيط كالبدي براي دستيابي به نتايج بهتر بر
سالمت مانند افسردگي موثر و الزم ميبينند (Kent et al.,
3
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متمرکز شده است.

شكل  :1موقعيت محالت مورد مطالعه در شهر بابل
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برای سنجش پیادهمداری ادراکی ،از پرسشنامه سنجش
پیادهمداری محیط محله استفاده شده است (Saelens,
 .)Sallis, Black, & Chen, 2003حكيميان و لك ()2016
با ارائه نسخهاي از اين پرسشنامه در ايران نشان دادند كه
تقريباً همه متغيرها و گويهها از پايايي كامل (بيش از)0.8
برخوردارند ( .)Hakimian & Lak, 2016این پرسشنامه
بر اساس ادراک پاسخ دهندگان در  7مولفه -تراکم
مسکونی ،تنوع کاربری مختلط ،دسترسی به اختالط
کاربری ،اتصال خیابان ،تسهیالت پیادهروی /دوچرخه
سواری ،زیباییشناسی و امنیت -طبقهبندی شدهاند ،اما
این پژوهش بر سه مولفه تمرکز دارد:
 .1تنوع -کاربری مختلط (مدت زمان پیاده روی برای
برطرف نمودن نیازهای روزانه)  .2دسترسی به اختالط
کاربری زمین (دسترسی پیاده به مقاصد روزانه)  .3اتصال
خیابان .نمره هر متغیر در طیف لیکرت از  1تا  5ارزیابی
میشود .سپس مجموع نمرات هریک از مولفهها به سه
گروه طبقهبندی میگردند .آنهایی که در گروه نخست و
سوم قرار گیرند به ترتیب به عنوان پایینتر و باالتر از حد
متوسط در نظر گرفته میشوند (.)Koohsari et al., 2015
برای سنجش عيني اتصال خيابانها از چهار شاخص
اتصال ،همپیوندی ،عمق و نفوذپذیری استفاده شده است.
شاخصهاي اتصال ،همپیوندی و عمق شبكه خيابان
با استفاده از تکنیک چیدمان فضا مورد سنجش قرار

گرفتهاند .معیار عمق ،تقسیم خیابان و مجموع چرخشها
و پيوندهايي است که هر فرد برای عبور از یک فضا به همه
فضاهای دیگر در شبکه باید طی کند .معيار همپیوندی،
برعکس میانگین عمق محاسبه میشود .يعني ،خیابانهای
همپيوند ،به چرخشهای کمتری برای رسیدن به يكديگر
نياز دارند ( .)Hillier, 2009همچنين تكنيك چیدمان فضا،
عالوه بر تراكم تقاطعات ،میزان دسترسیپذیری خیابانها
را نیز در نظر میگیرد .بنابراین ،دو منطقه محلی با تراکم
تقاطعهای یکسان ،ممکن است طرحهای کام ً
ال متفاوتی
داشته باشند که گزینههای مسیر متفاوتی را بین مبدا و
مقصد پیشنهاد دهند ( .)Koohsari et al., 2020برخی
محققان معتقدند اين معیارهاي معمول ،بخش زیادی
از پیچیدگی که باید سنجیده شود ،را نادیده میگیرند
( .)Stangl, 2019از این رو ،شاخصهای نفوذپذیری نیز
به تحليلها اضافه شدند .برای سنجش نفوذپذیری ،از سه
شاخص میانگین محیط هر بلوک ،میانگین مساحت هر
بلوک ،ضریب نفوذپذیری و میانگینوزنی محیط بلوکها
استفاده شده است .ضریب نفوذپذیری هر بافت شهری
از حاصل تقسیم مجموع نصف سطح خیابانها و معابر
اطراف بلوکهای ساختمانی بر مساحت بلوکها به دست
میآید .همچنین میانگین وزنی محیط هر بلوک از مجموع
ضرب نسبت مساحت هر بلوک به مساحت کل بافت در
محیط هر بلوک تقسیم بر تعداد بلوک حاصل میشود .این

ارتباط ميان معیارهای عینی و ادراکی پیادهمداری با میزان
پیادهروی و شاخص توده بدنی
شماره صفحه مقاله165-181 :

شاخص را میتوان به بیان ریاضی به صورت زیر نشان داد:
i

A
A

T

AwaP = / i = 1 Pi #
n

جایی که  nتعداد بلوکها Pi ،و  Aiبه ترتیب محیط
و مساحت بلوک  iو  ATمساحت کل بلوکها هستند.
امتیازات پایینتر ،به معنای نفوذپذیری بيشتر اس ت (�Paf
 .)ka & Dovey, 2017برای سنجش اختالط کاربری ،از
سه شاخص آنتروپی شانون ،سهم کاربریهای غیرمسکونی
و نسبت مساحت فعالیتهای تجاری به مسکونی استفاده
شده است .شاخص آنتروپی به صورت زیر محاسبه میشود:

)- / (Aij ln Aij
ln N j
جایی که  Aijدرصد کاربری زمین  iدر منطقه  jو Nj
تعداد کاربریهای موجود در منطقه  jرا نشان میدهد
( .)Manaugh & Kreider, 2013هرچه به سوی  1نزدیک
شود ،بافت از اختالط و تنوع فعالیتی بیشتری برخوردار
است.
معیارهای ادراکی دو بار محاسبه شدند .نخست ،برای
مقایسه محالت با یکدیگر و قیاس عینی و ادراکی هر
یک در درون خود مورد ارزیابی قرار گرفتند .دوم ،از
پاسخدهندگان در خواست شد مکان سکونت خود را حین
پر کردن پرسشنامه ادراکی روی نقشه مشخص کنند.
سپس ویژگیهای کالبدی هر یک از افراد در بازه 800
متری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی تکرار
شدند.
عالوه بر این ،برای سنجش میزان پیادهروی به صورت
تفریحی یا هدفمند (حمل و نقل فعال) از پرسشنامه
فعالیت بدنی استفاده شده است .مشابه کوهساری و
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همکاران ( )2015معیارهای دو بخشی برای پیادهروی
در محله به صورت بله و خیر در پاسخ به پرسشهای
«هرگونه پیادهروی به صورت هدفمند» و «هر پیادهروی
به صورت تفریحی» عنوان شدند .محله نیز در فواصل 10
تا  15دقیقه پیادهروی از محل سکونت فرد تعریف شد .به
عالوه ،برای محاسبه شاخص توده بدنی ،قد و وزن افراد
نیز ثبت شدند.
تحلیل رگرسیون لجستیک چندوجهي برای بررسی

از
ارتباط ناسازگاری معیارهای پیادهمداری عینی و ادراکی
با پیادهروی برای حمل و نقل و تفریح در محله و شاخص
توده بدنی بهره گرفته شد .متغیرهای اجتماعی اقتصادی
نظير سن ،جنسيت ،سطح تحصیالت ،وضعیت تاهل،
تعداد خودرو ،وضعیت اشتغال و سطح درآمد به عنوان
متغير واسطه منظور شدند.
تحلیل رگرسیون لجستیک ،با نسبت احتمال وقوع یک
پدیده به احتمال عدم وقوع آن پدیده سر و کار دارد،
بنابراین متغیرهای مستقل باید به متغیرهای شبه فاصلهای
تبدیل شوند .برای این کار ،از سه چندک 8استفاده گشت.
یعنی ارزش معیارهای اتصال و اختالط کاربری به صورت
صعودی مرتب و  33درصد پایین و  33درصد باال به
عنوان پایینتر و باالتر در نظر گرفته شدند .بدین ترتیب،
ابتدا امتیازات ادراکی و عینی با استفاده از فرمول زیر در
بازه صفر تا یک ،استاندارد و همارز شدند تا قابلیت قیاس
داشته باشند .سپس امتیازات چندك اول ،گروه ادراکی
یا عینی باالتر و سوم ،گروه ادراکی یا عینی پایینتر را
میسازند.
xi - min
Xi = max
- min
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 .4تحلیل و یافتههای پژوهش

تحليلها و يافتهها در چهار بخش به گونهاي تدوين شدند
كه بتوانند فرايند دستيابي به هدف اصلي پژوهش مبني
بر ارتباط ناسازگاري ميان معيارهاي عيني و ادراكي
پيادهمداري و پيوند آن با پيادهروي و نمايه توده بدني
را نشان دهد.

 -1-4مقایسه پیادهمداری عینی در سه محله
بابل

مقايسه سنجههاي عيني در بين نمونههاي موردي
نشان ميدهد ،بافت تاريخي ،با نفوذپذيري پايين شبكه
ارگانيك ،بن بستهای بسیار و تعداد بلوکهای کمتر
و در عین حال بزرگتر ،از پیوند کمتری میان خیابانها
( )84.9برخوردارند .همچنين ،هر چه افراد به سمت بافت
دروني محله حرکت میکنند ،گزینههای کمتری برای
پیادهروی خواهند داشت .به عالوه ،دسترسي به فضاي
اصلي به صورت مستقيم ممكن نبوده و بنابراين براي

رسيدن به آن از فضاهاي واسط زيادي بايد عبور كرد.
بنابراين ،در مقایسه با دو محله دیگر ،دارای اتصال كمتر
و عمق بیشتری است .در مقابل ،فرهنگشهر ،با توجه به
برخورداری از بافت شطرنجی منظم ،گزینههای بیشتری
را برای دسترسی به نقاط مختلف در اختیار ساکنین قرار
میدهند .با این حال ،محله گل با بلوکهای کوچکتر
اتصال بيشتري دارد.
از آنجایی که محورهای با ارزش همپیوندی باالتر ،در
دسترسترین مسیرها برای راهیابی در داخل محدوده
خواهند بود ،احتمال استفاده از این مسیرها برای افراد
در محدوده ،بیشتر از سایر مسیرهاست .میزان همپيوندي
در بافت تاريخي ،نسبت به دو محله دیگر پايينتر است.
بخشي از جدارههاي پيراموني كه راستههاي اصلي بازار
شهري را تشکیل میدهند ،تفاوت زيادي با بخشهاي
دروني به لحاظ پيوستگي دارند كه سبب شده بخشهايي
از درون محله به شكل منزوي درآيند .از اين منظر ،بافت
محله گل وضعيت مطلوبتري دارد و در نهایت محله
فرهنگ شهر از لحاظ همپیوندی در بهترین وضعیت قرار

ارتباط ميان معیارهای عینی و ادراکی پیادهمداری با میزان
پیادهروی و شاخص توده بدنی
شماره صفحه مقاله165-181 :

دارد و تا حد زیادی به دور از جدا افتادگی و انزوای فضایی
در درون محله است .سنجش اختالط کاربری در محالت
سهگانه نشان ميدهد ،بر اساس شاخص آنتروپي ،بافت
کاربری باالتري ( )0.73نسبت به دو بافت

تاريخي از تنوع
دیگر برخوردار است .پیوند این محالت با بازار ،مکانهای
اجتماعی و فرهنگی نظیر مساجد ،تکایا ،حوزههای علمیه

در کنار محالت مسکونی مهمترین علت این امر است.
در مقابل محله فرهنگ شهر که به صورت یک منطقه
مسکونی نسبتاً تک عملکردی طراحی شده ،با شاخص
آنتروپی  0.43کمترین اختالط را نسبت به دو محله دیگر
دارد.

شکل  :3اتصال بافت قديم

شکل  :4اتصال محله گل

شکل  :5اتصال محله فرهنگ شهر

شکل  :6عمق بافت قدیم

شکل  :7عمق محله گل

شکل  :8عمق محله فرهنگ شهر
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شکل  :10همپیوندی محله گل

شکل  :9همپیوندی محله بافت قدیم

شکل  :11همپیوندی محله فرهنگ شهر

جدول  :1مقایسه شاخصهای عینی شبکه ارتباطی در سه محله
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مولفه

شاخص

گل

فرهنگ شهر

بافت قدیم

اتصال

اتصال

175.83

168.37

84.9

عمق

عمق

44258.21

10958.34

48096.29

همپیوندی

همپیوندی

2.64

4.16

1.59

مساحت کل محله

343935.3

203010

199287

مساحت شبکه ارتباطی

84487.9

51549.4

39910.7

تعداد بلوک

35

41

20

متوسط مساحت بلوک

7412

3688

7969

متوسط محیط بلوک

541

260

638

میزان نفوذپذیری

0.16

0.17

0.13

میانگین وزنی محیط بلوک

502

255

612

نفوذپذیری

جدول  :2میزان اختالط کاربری محالت سهگانه شهر بابل
شاخصها
آنتروپی شانون
سهم غیر مسکونی
سهم تجاری به مسکونی
سهم تجاری به غیر مسکونی

گل
0.53
0.18
0.08
0.83

فرهنگ شهر
0.43
0.18
0.04
0.29

بافت قدیم
0.73
0.41
0.25
1.25

ارتباط ميان معیارهای عینی و ادراکی پیادهمداری با میزان
پیادهروی و شاخص توده بدنی
شماره صفحه مقاله165-181 :

سهم کاربری تجاری در بافت تاريخي ،به دليل امتزاج
لبههای محله با بازار و همچنین حضور بخش کوچکی
از بازار بافت قدیم در درون محله ،در مقايسه با محالت
گل و فرهنگشهر نسبتاً بيشتر است .در برآورد سهم کلی
بخش خدمات نسبت به بخش مسکونی نیز ،بافت قدیم در
مقایسه با بافتهای جدیدتر به علت تعدد سهم واحدهای
تجاری دارای موقعیت بهتری است .با این وجود ،تا حد
زیادی از کمبود فضای سبز رنج می برد که خود میتواند
تا حدودی بر کاهش تمایل به پیادهروی و فعالیتهای
اختیاری موثر باشد .باال بودن میزان خرده فروشیهای
در دسترس پیاده ،منجر به تبدیل آنها به مکانهایی برای
مالقات مردم ،تعامالت اجتماعی و جذب پیادهها میشود.
در این مورد نیز سهم خرده فروشی در محله بافت قدیم
نسبت به سایر خدمات محلی باال بوده ( )1.58که میتواند
در راستای تعدیل تمایالت پیادهروی افراد محله ،با توجه
به کمبود نفوذپذیری و اتصاالت نامناسب آن ،تاثیرگذار
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باشد .در این میان سهم محله فرهنگ شهر ( )0.29حاکی
از کمبود این خرده کاربریها است.

 -2-4مقایسه پیادهمداری ادراکی در سه محله
بابل

اکثر مشارکتکنندگان در بازه  18تا  34.1( 60درصد)
سال قرار گرفتهاند .به عالوه ،به ترتيب حدود  60و
 8.5درصد از پاسخدهندگان داراي مدرک کارشناسی و
تحصیالت تکمیلی بودند .میزان مالکیت خودرو در بین
افراد ،یک خودرو به ازای هر نفر و خانواده آنها بود .با
این وجود اختالف میان محله گل ( )1.3و بافت قدیم
( )0.9تا حدودی بیانگر اختالف درآمدی و سبک زندگی
نسبتاً متفاوت میان آنهاست .به نظر میرسد این تفاوت،
احتماال تا اندازهای اختالف سهم مشارکتکنندگان دارای
اضافه وزن و افرادی که بیش از  30دقیقه پیادهروی
میکنند ،را در محله گل و بافت قديمي توضيح ميدهد.

جدول  :3سهم شاخص توده بدنی و میزان پیادهروی خودگزارش دهی شده توسط مشارکتکنندگان
مولفهها
شاخص حجم
توده بدنی
()BMI

میزان
پیادهروی

بافت قدیم

فرهنگ شهر

گل

کل

کمتر از 16.5

0

3.9

0

1.3

از  16.5تا 18.5

13.2

7.8

0

7

از  18.5تا 25

62.5

48.1

12

50

از  25تا 30

8.5

29.6

64

29.4

از  30به باال

15.5

11.1

6.5

12.2

غیرفعال

0

0

3.9

1.3

 5-15دقیقه

24.2

7

29.6

20.3

 16-30دقیقه

24.2

33.5

33.5

30.4

 31-60دقیقه

48.4

5.55

30.4

44.7

بیش از  60دقیقه

3.1

3.9

2.3

3.1
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بر اساس نتایج پرسشنامه ،شبکه ارتباطی بافت تاريخي از
نظر مشارکتکنندگان ،دارای تقاطعات بلند ،میانبرهاي
اندك ،فاقد فضای مناسب برای پیادهروی (به ترتيب حدود
 64درصد 73 ،درصد 76 ،درصد و  89درصد مخالف و
نسبتاً مخالف) و بنبستهای بسیار (حدود  79درصد
موافق و نسبتاً موافق) است .این مقادیر ،تا حد زیادی با
ویژگیهای عینی اتصال و نفوذپذيري پايين بافت تاريخي
انطباق دارد .همچنین افراد به واسطه محل سکونت ،یا
ویژگیهای شخصی و موقعیت اجتماعی -اقتصادی به
نوعی پیادهمداری را به گونهای متفاوت درک میکنند.
به طوری که حدود  32درصد افراد معتقدند فاصله بین
تقاطعات در همان بافت ،نسبتاً کوتاه است و حدود 17
و  18درصد مشارکتکنندگان گمان میکنند به ترتیب
تقاطعات چهارراهی و میانبرهاي زیادی در بافت وجود

دارد .میزان پیادهروی یا سفر با خودرو شخصی نیز قاعدتاً
در تصور افراد در محله تاثیرگذار است.
در مقابل ،فرهنگ شهر ،از سوی مشاركتكنندگان
بسیار پیادهمدارتر تصور شده است .بیش از  60درصد
افراد ،محله را دارای تقاطعات نسبتاً زیاد و فواصل کوتاه،
بنبستهای اندک و میانبرهای نسبتاً زیاد درک کردند.
همچنين ،همگرایی بیشتری در برداشت خود از محله
نسبت به ساکنین بافت قدیم دارند .دلیل آن را میتوان
بافت منظم و شطرنجی محله تلقی کرد .همچنین برداشت
افراد از محله با نتایج تحلیلهای عینی تقریباً همخوانی
دارد .بافت محله گل و پیوست آن با محالت مجاور
نیز به مراتب ناهمخوانی بیشتری را بین پاسخ افراد به
وجود آورده است .با این حال ،بافت محله از نظر اغلب
پاسخدهندگان از منظر شبکه دسترسی ،برای پیادهروی

174
مناسب است .همچنین حداقل سه نفر افراد در گفتگوها،
باز شدن برخی بن بستها ،و پیوست آن با محالت مجاور

را فرصت جدیدی برای پیادهروی به مقاصد دانستند.

گل

فرهنگ شهر

بافت تاريخي

جدول  :4سهم پاسخ مشارکت کنندگان به هریک از سواالت اتصال در سه محله بابل
سوال

کام ً
ال مخالفم

تا حدودی
مخالفم

تا حدودی
موافقم

کام ً
ال موافقم

فاصله بین تقاطعات کوتاه است.

40.6

23.4

32.8

40.6

وجود تقاطعات چهارراهی زیاد

50.7

22.6

17.1

8.5

وجود میانبرها و راههای جایگزین

46

30.4

18.7

3.9

بن بستهای زیاد

7.8

13.2

25.7

53.1

بسترسازی فضای مناسب پیاده

61.7

28.1

5.4

4.6

فاصله بین تقاطعات کوتاه است.

4.6

7.8

19.5

67.9

وجود تقاطعات چهارراهی زیاد

7

8.5

21

63.2

وجود میانبرها و راههای جایگزین

0

5.4

28.1

66.4

بن بستهای زیاد

64

27.3

6.2

2.3

بسترسازی فضای مناسب پیاده

8.5

7.8

48.4

35.1

فاصله بین تقاطعات کوتاه است.

7.8

21

48.1

23.4

وجود تقاطعات چهارراهی زیاد

7

17.9

40.6

34.3

وجود میانبرها و راههای جایگزین

3.1

21

53.9

21.8

بن بستهای زیاد

6.2

28.1

36.7

28.9

بسترسازی فضای مناسب پیاده

53.1

26.5

16.4

3.9
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از طرف دیگر ،به لحاظ ادراکی ،از حیث تنوع دسترسی به
نیازهای روزانه ،فرهنگ شهر در مقایسه با دو محله دیگر از
جایگاه مناسبتری برخوردار است .تمام مشارکتکنندگان
در آن  4و  5مورد از  11مقصد محلی را به ترتیب در
فواصلی کمتر ( 11تا  20و  21تا  30دقیقه) حدس زدند.
این موضوع ،برای مشارکتکنندگان در محله گل و بافت
قدیم به مراتب کمتر است .با این وجود ،به نظر میرسد
میزان دسترسیها تا حدودی بستگی به موقعیت سکونت
و پخشایش کاربریها در محالت مزبور دارد .مکانیابی
تسهیالت در فرهنگشهر تا حد زیادی در يك نقطه
متمركز شده ،در حالی که برای ساکنین محله گل و بافت
قدیم ،از نظم مشخصی برخوردار نیست و تا حدودی در
لبه خیابانهای اصلی استقرار یافته است .با این وجود،

دسترسی صرف به تنوعی از تسهیالت در یک مرکز
الزاماً باعث افزایش درک افراد از تنوع فعالیتی یا اختالط
کاربری نشده است .این موضوع را میتوان از جدول ،6
در پاسخ به گزاره «مکانهای زیادی در این فاصله قرار
دارند» دریافت .به گونهای که به ترتیب  82و  80درصد از
ساکنین بافت قدیم و محله گل ،تا حدی کام ً
ال با آن موافق
بودند اما این توافق برای ساکنین فرهنگ شهر حدودا ً 42
درصد بوده است.

عالوه بر این ،دسترسی به حمل و نقل عمومی ،نکته مهمی
است که میتواند زمان پیادهروی در طول مسیرهای کاری
دورتر را ،افزایش دهد .با این وجود به نظر میرسد دسترسی
ساکنین محله فرهنگشهر نسبت به دو محله دیگر ،به
مراتب کمتر است .به گونهای که به ترتیب حدود  87و
 60درصد از ساکنین محالت گل و بافت قدیم دسترسی
پیاده تا حمل و نقل عمومی را در فاصله  10دقیقه تعریف
کردهاند ،این نسبت برای مخاطبان فرهنگشهر حدود 37
درصد بوده است.

ارتباط ميان معیارهای عینی و ادراکی پیادهمداری با میزان
پیادهروی و شاخص توده بدنی
شماره صفحه مقاله165-181 :
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محله گل

فرهنگ شهر

بافت قدیم

جدول  :5برداشت افراد از دسترسی به تسهیالت مختلف در سه محله شهر بابل (بر حسب دقیقه)

دبیرستان

18.7

14.8

62.5

3.9

0

رستوران یا کافه
پارک و فضای سبز
باشگاه /بدنسازی
درمانگاه و داروخانه
حمل و نقل عمومی
میوه فروشی
سوپرمارکت
خشکشویی
مدرسه ابتدایی
دبیرستان
رستوران یا کافه
پارک و فضای سبز
باشگاه /بدنسازی
درمانگاه و داروخانه
حمل و نقل عمومی

7.8
40.6
3.7
10.9
10.9
39.8
79.6
13.2
13.2
10.1
9.3
23.4
10.9
6.2
50

10.9
26.5
34.3
25.7
25.7
36.7
20.4
46
67.1
20.3
10.1
19.5
23.4
22.6
36.7

29.6
25.7
40.6
59.3
59.3
23.4
0
36.7
19.5
63.2
17.1
26.5
53.1
53.1
13.2

14.8
7
21.8
3.9
3.9
0
0
3.9
0
6.2
36.7
23.4
9.3
17.9
0

36.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.5
7
3.1
0
0
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برداشت ذهنی افراد نشان ميدهد ،فرهنگشهر در مقايسه
با محله گل ،از تنوع دسترسی بيشتري به تسهیالت
برخوردار است ،اما تنوع كاربري كمتري دارد .تنها 3
درصد از افراد مسیرهای موجود در محله فرهنگ شهر
را نامناسب خواندند ،اما نشانی از عوامل جاذب در طول
مسیر پیادهروی نيست .عالوه بر آن در سواالت باز ،اگرچه
وجود پیادهروهای عریض ،مشوقی بر پیادهروی جهت
دسترسی به تسهیالت است ،اما در عین حال این طور به
نظر میرسد که خیابانهای مستقیم و پهن نیز ،تا حدود
زیادی عرصه را برای حضور بالمانع سواره فراهم میکند.

محدودیت دسترسی به حمل و نقل عمومی در فرهنگشهر
نیز به عنوان یکی دیگر از مشوقهای استفاده از خودروی
شخصی ذکر شده است .به غیر از بافت درونی محله گل،
این محله و بافت قدیم ،دسترسی پیاده مناسبتری به
حمل و نقل عمومی برای فواصل طوالنیتر فراهم میکنند.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

تسهیالت
میوه فروشی
سوپرمارکت
خشکشویی
مدرسه ابتدایی
دبیرستان
رستوران یا کافه
پارک و فضای سبز
باشگاه /بدنسازی
درمانگاه و داروخانه
حمل و نقل عمومی
میوه فروشی
سوپرمارکت
خشکشویی
مدرسه ابتدایی

1-5
30.4
50.7
17.8
42.1
3.1
0
6.2
3.9
14.8
11.7
46
74.2
46.7
29.6

6-10
27.3
24.2
42.1
51.5
3.1
0
17.9
8.5
24.2
48.4
29.6
21.8
33.5
51.5

11-20
27.3
12.5
39.8
6.2
47.6
29.6
29.6
11.7
36.7
36.7
21
3.9
29.6
18.7

21-30
11.7
6.2
0
0
35.9
51.5
27.3
84.4
15.6
3.1
3.1
0
0
0

بیش از 30
3.1
6.2
0
0
10.9
18.7
18.7
27.3
8.5
0
0
0
0
0
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جدول  :6سهم پاسخ مشارکت کنندگان به هریک از سواالت تنوع کاربریها در سه محله بابل

گل

فرهنگ شهر

بافت قدیم

سوال

ال مخالفم تا حدودی مخالفم تا حدودی موافقم کام ً
کام ً
ال موافقم

خرید از فروشگاههای محلی امکانپذیر است.

20.3

12.5

45.3

39.8

فروشگاهها در فاصله قابل پیادهروی هستند.

3.9

10.9

60.9

25.7

مکانهای بسیاری در این فاصله قرار دارند.

6.2

11.7

53.9

28.1

دسترسی راحت پیاده به حمل و نقل عمومی

17.1

19.5

35.9

27.3

مسیرهای نامناسب /زهکشی نامناسب

4.6

10.1

37.3

47.6

خرید از فروشگاههای محلی امکانپذیر است.

4.6

10.9

35.1

49.2

فروشگاهها در فاصله قابل پیادهروی هستند.

7

14.8

52.3

25.7

مکانهای بسیاری در این فاصله قرار دارند.

32

25.7

34.3

7.8

دسترسی راحت پیاده به حمل و نقل عمومی

16.4

52.3

17.9

13.2

مسیرهای نامناسب /زهکشی نامناسب

33.5

43.7

19.5

3.1

خرید از فروشگاههای محلی امکانپذیر است.

0.7

5.4

36.7

57

فروشگاهها در فاصله قابل پیادهروی هستند.

0

6.2

35.1

58.5

مکانهای بسیاری در این فاصله قرار دارند.

11.7

8.5

46

33.5

دسترسی راحت پیاده به حمل و نقل عمومی

14

16.4

39.8

29.6

مسیرهای نامناسب /زهکشی نامناسب

30.4

41.4

14.8

13.2
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به طور کلی عدم انطباق بین پیادهمداری عینی و ادراکی
در هر سه محله به وضوح مشاهده میشود .عدم انطباق
در معيار اتصال ،به ترتيب در بافت تاريخي ،فرهنگشهر
و محله گل حدود  31 ،54و  66درصد است .عدم انطباق
در بافت تاريخي ،منتج از برداشت ذهنی مثبت و باالتر
افراد نسبت به اتصال عینی است .در مقابل ،عدم انطباق
در محالت فرهنگشهر و گل ،بر برداشت ذهنی منفی
ساکنین نسبت به اتصال واقعی تاکید دارد .از آنجا كه
میزان تنوع محیط میتواند بر درک انسان از زمان طی
شده اثر بگذارد ،بنابراین ،به نظر میرسد ،با وجود تنوع
مکانی و کاربری در فواصل پیادهروی در بافت تاريخي،
ادراک نقش موثرتری در شاخص اتصال دارد ،زیرا تنوع
موجود ،ذهن انسان را از توجه به عینیت دور کرده و نقش
ادراک را پررنگ میکند .این امر در محالت فرهنگ شهر
و گل به دلیل تنوع کمتر ،کمرنگتر است.
همچنین در معيار اختالط کاربری ،عدم انطباق ميان
محيط عيني و ادراكي در بين مشاركتكنندگان ،به
ترتيب در بافت تاريخي ،فرهنگشهر و گل برابر 48 ،44
و  48درصد است .اين عدم انطباق در ميان ساكنين بافت
قدیمي و گل بر عینیت موجود و در فرهنگ شهر بر بعد
ادراکی مبتني است .به نظر میرسد دلیل توجه به عینیت

در دو محله بافت قدیم و گل ،تا حدودی تحت تاثیر توزيع
فضايي کاربری است که دسترسی را در همه نقاط محله
به کاربریهاي مورد نیاز فراهم میکند .در فرهنگشهر
جانمایی کاربریهای اصلی گرایش به مرکز داشته و دلیل
تمرکز ساکنان بر بعد ادراکی ،تا حدود زیادی میتواند
متاثر از دسترسی متمرکز به بخش زیادی از کاربریها در
مرکز محله باشد .به طور کلی ،بر اساس مطالعات و مقایسه
دو بعد ادراکی و عینی در سه محله بابل ،میتوان این طور
نتیجه گرفت که افراد فواصل نزدیک را بیش از حد نزدیک
و فواصل دور را بیش از اندازه واقعی ،دور تصور میکنند.
به طور دقیقتر 31 ،درصد از آنها فاصله از تسهیالت
محلهای مانند سوپرمارکت و میوهفروشی را دورتر از آنچه
بود پنداشتند و در مقابل  29درصد تسهیالتی مانند مراکز
پست را نزدیکتر از آنچه بود در نظر گرفتند.

ارتباط ميان معیارهای عینی و ادراکی پیادهمداری با میزان
پیادهروی و شاخص توده بدنی
شماره صفحه مقاله165-181 :
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کل

گل

فرهنگ شهر

بافت قدیم

جدول  :7میزان انطباق شاخصهای پیادهمداری عینی و ادراکی در سه محله و کل
شاخصهای ادراکی و عینی

اتصال خیابان

اختالط کاربری زمین

عینی باالتر و ادراکی باالتر

10.1

44.5

عینی باالتر و ادراکی پایینتر

21

30.4

عینی پایینتر و ادراکی باالتر

32

14

عینی پایینتر و ادراکی پایینتر

44.1

8.5

عینی باالتر و ادراکی باالتر

64.8

24.2

عینی باالتر و ادراکی پایینتر

24.3

14.8

عینی پایینتر و ادراکی باالتر

7

33.5

عینی پایینتر و ادراکی پایینتر

3.9

25.7

عینی باالتر و ادراکی باالتر

21.8

42.9

عینی باالتر و ادراکی پایینتر

42.1

38.2

عینی پایینتر و ادراکی باالتر

24.1

10.1

عینی پایینتر و ادراکی پایینتر

13.2

8.5

عینی باالتر و ادراکی باالتر

30.9

37.2

عینی باالتر و ادراکی پایینتر

30.7

27.8

عینی پایینتر و ادراکی باالتر

17.1

19.2

عینی پایینتر و ادراکی پایینتر

21.6

14.3

 -4-4سنجش ارتباط میان پیادهمداری عینی و
ادراکی و فعالیت بدنی و BMI
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در نهایت ،با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک چند
سطحی ،پیوند میان شاخصهای عینی و ادراکی محیط
و میزان پیادهروی خودگزارشدهی شده و شاخص توده
بدنی مورد سنجش قرار گرفت .فرضيه اصلي پژوهش
حاضر بر اين است كه:
 .1برداشت ذهني مثبت افراد (جز  33درصد باالتر)
ميتواند در محالتي كه اتصال شبكه خيابانها و اختالط
كاربريها از پيادهروي چندان پشتيباني نميكند (33
درصد پايينتر) ،احتمال پيادهروي هدفمند و تفريحي را
نسبت به آنهايي كه برداشت ذهنيشان با معيارهاي عيني
انطباق دارد ،افزايش دهد.
 .2برداشت ذهني منفي افراد ( 33درصد پايينتر) در
محالتي كه به لحاظ عيني و بر اساس دو معيار اتصال
شبكه خيابان و اختالط كاربريها ،پيادهمدار ارزيابي
شدهاند ( 33درصد باالتر) ميتواند احتمال پيادهروي
هدفمند و تفريحي را نسبت به آنهايي كه برداشت
ذهنيشان با معيارهاي عيني انطباق دارد ،كاهش دهد.
 .3ناسازگاري بين معيارهاي عيني و ادراكي بر احتمال
پيادهروي هدفمند بيش از پيادهروي تفريحي تاثير
ميگذارد.

یافتههای این بخش نشان میدهند ،احتمال پیادهروی
هدفمند در افرادی که به لحاظ عینی در محیطی با اتصال
پایین زندگی میکنند اما برداشت مثبت و باالتری از آن
دارند ،در مقایسه با افرادی که برداشت ذهنی پایینتری
داشتند ،به طور معناداری بیشتر است ( 42درصد) .در
مقابل احتمال پيادهروي هدفمند و تفريحي افرادی که
برداشت ذهنی آنها از اتصال خيابانها پايينتر از محيط
عيني بوده ،نسبت به آنهایی که تصور متناظری از این
متغیر به صورت عینی داشتند 31 ،و  27درصد كمتر
است .اگرچه این احتماالت در ارتباط با شاخص توده بدنی
معنادار نبودند اما اثري معكوس را نشان دادهاند.
به عالوه ،افرادی که درک پایینتری از محیطی با اختالط
کاربری باالتر داشتند ،به ترتیب  37و  46درصد احتمال
کمتری برای پیادهروی هدفمند و تفریحی در مقایسه با
آنهایی که برداشت ذهنی مشابهی را با ویژگی عینی
نشان میدادند ،دارند .همچنین تحلیلها نشان میدهد
زمانی که تصور افراد از واحد همسایگی با اختالط کاربری
عینی پایینتر ،افزایش یابد ،حدود  28درصد احتمال
پیادهروی تفریحی را افزایش میدهد .با این همه ،هیچ
اثر معناداری میان شاخص توده بدنی و عدم ناسازگاری
شاخصهای ادراکی و عینی اختالط کاربری شناخته نشده
است.
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جدول  :8ارتباط میان مولفههای عینی و ادراکی اتصال و اختالط کاربری با پیادهروی و شاخص حجم توده بدنی
مولفه
اتصال

پیادهروی هدفمند

پیادهروی تفریحی

شاخص توده بدنی

1.00

1.00

1.00

)0.77* (0.1- 57.03

)1.18 (0.87- 1.49

عینی پایینتر و ادراکی باالتر

)1.42* (0.94- 1.48

)0.95 (0.67- 1.48

)0.91 (0.72- 1.12

عینی پایینتر و ادراکی پایینتر

1.00

1.00

1.00

عینی باالتر و ادراکی باالتر

1.00

1.00

1.00

عینی باالتر و ادراکی پایینتر

)0.63* (.048- 0.94

)0.54** (0.0- 35.77

)1.17 (0.69- 1.65

عینی پایینتر و ادراکی باالتر

)1.11 (0.92- 1.68

)1.28* (0.92- 1.68

)0.87 (1.1- 04.34

عینی پایینتر و ادراکی پایینتر

1.00

1.00

1.00

عینی باالتر و ادراکی باالتر
عینی باالتر و ادراکی پایینتر

اختالط
کاربری

)0.69** (0.59- 1.23

نسبت بخت هاCI: 9

 .5بحث و نتیجهگیری

؛فاصله اطمینانOR: 10
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عدم انطباق میان محیط عيني و ادراكي میتواند یکی از
دالیل نرخ پایین رفتارهای فعال ساکنینی باشد که در
محالت پیادهمدار زندگی میکنند .بنابراین ،بررسی مشکل
عدم انطباق میتواند برای شناسایی مداخالت بالقوه برای
تقویت رفتار پیاده و فعالیت بدنی خواه با تغییر ادراک
از محیط یا ویژگیهای بافت محله اهمیت داشته باشد.
بدین ترتیب ،مقاله حاضر سعي داشت تا با بررسی عدم
انطباق ميان محيط عيني و ادراكي ،تاثیر آن را بر روی
میزان پیادهروی هدفمند و تفریحی و شاخص توده بدنی
در شهر بابل بسنجد.
برداشت ذهنی افراد از شاخص اتصال ،تا حد زیادی با
سنجههای عینی از محیط انطباق دارد .اما به نظر میرسد،
افراد یا به واسطه موقعیت محل سکونت در بافت ،یا
ویژگیهای شخصی و موقعیت اجتماعی -اقتصادی خود
به نوعی پیادهمداری را به گونهای متفاوت درک میکنند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که توافق متوسطی بین
برداشتها و پیادهمداری عینی محيط برقرار است .به
طوری که به ترتیب نيمي از افراد برداشتی متفاوت و
غیرمتناظر با اتصال و اختالط کاربری واقعي در محله
خود دارند .به عنوان مثال ،اغلب مشارکت کنندگان
در گمانهزنی فاصله زمانی و دسترسی به مقاصد اشتباه
کردهاند .این یافتهها تا حد زیادی نتایج مک کروماک و
همکارانش ( )2008را مبنی بر این تمایل در افراد تایید
میکند .با این همه ،این عدم انطباق میان شاخصهای
عینی و ادراکی میتواند ناشی از یک چالش روششناختی
باشد .در این مطالعه مانند بسیاری از تحقیقات دیگر مانند
آرویدسون و همکاران ( ،)2012از یک شعاع ثابت به
عنوان محدوده عینی واحد همسایگی برای همه ساکنین
استفاده شده است .این امر چالش دیگری برای مقایسه
محیط عینی و ادراکی واحد همسایگی است ،زیرا افرادی

؛t 1 0. 05

*

؛t 1 0. 01

**

که در مکانهای همجوار زندگی میکنند میتوانند
به طور برجستهای با یکدیگر در چگونگی تعریف بعد
فضایی واحدهای همسایگی متفاوت باشند .عالوه بر این،
ناسازگاریها ممکن است ناشی از تناقضات بین محدوده
واحد همسایگی تعریف شده محقق و ساکنین باشد.
همچنین ،نتایج این پژوهش از یافتههای گبل و همكاران
( )2009و كوهساري و همكارانش ( )2015که معتقدند
برداشتهاي ذهني از ویژگیهای محیط ،بیش از
معیارهای عینی با فعالیت بدنی پیوند دارد ،پشتیبانی
میکند .تحلیلها روشن میکنند ،برداشت ذهنی مثبت
در محلهاي با اتصال عینی پایینتر میتواند ( 42درصد) بر
احتمال پیادهروی هدفمند تاثیر بگذارد .بالعکس برداشت
ذهنی منفی در محیطی با اتصال باالتر ،میتواند (به
ترتیب  31و  23درصد) احتمال پیادهروی افراد به صورت
هدفمند و تفریحی را کاهش دهد.
این نتایج تا حدودی برای اختالط کاربری نیز تکرار
میشوند .به عبارتی ،برداشت ذهنی مثبت از اختالط
کاربری در محالتي که نسبتاً تک عملکردی ارزیابی شدند،
میتواند احتمال پیادهروی تفریحی را نسبت به افرادی که
این برداشت ذهنی را ندارند 28 ،درصد افزایش دهد .در
مقابل ،زمانی که برداشت ذهنی ساکنین از محيطي نسبتاً
مختلط ،پایین باشد ،میتواند به ترتيب حدود  46و 37
درصد از احتمال پیادهروی تفریحی و هدفمند بکاهد .با
این وجود ،نسبت بختها اگرچه تاثیر مثبت بعد ادراکی را
روی شاخص توده بدنی ،چه در معیار اتصال و چه اختالط
کاربری نشان میدهد ،اما اثرات معنادار نیستند .دلیل این
امر میتواند وابستگی شاخص توده بدنی به عوامل دیگری
نظیر محیط و عادات غذایی افراد باشد.
بر اساس نتایج ،پیشنهاد میشود سیاستهایی که هدف
در تقویت فعالیت بدنی از طریق طراحی و تغییر محیط
دارند ،بهتر است بر مولفههایی تاکید کنند که عالوه بر

ارتباط ميان معیارهای عینی و ادراکی پیادهمداری با میزان
پیادهروی و شاخص توده بدنی
شماره صفحه مقاله165-181 :

تقویت محیط کالبدی پیادهمدار ،به طور مثبتی برداشت
ذهنی ساکنین را هم تحت تاثیر قرار دهد .این فرایند
میتواند در بافتهای ارزشمند تاریخی ،که معموال سعی
بر کاهش میزان مداخله در آنهاست ،مفیدتر باشد.
نبود اطالعات مکانمند پزشکی از محدودیتهای پژوهش
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حاضر به شمار میآید .همچنین پژوهش حاضر تنها بر
دو بعد اصلی پیادهمداری تمرکز کرده است .از این رو،
انجام مطالعاتی که بتواند گستره جامعتری از مولفهها و
شاخصهای پیادهمداری و دادههای سالمت را در برگیرد،
پیشنهاد میشود.

پينوشت

)1. Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS
2. Herbolsheimer
3. Perth
4. Jack & McCormack
5. Shatu, Yigitcanlar & Bunker
6. Hajna, Dasgupta, Halparin, & Ross
7.یکی از پژوهشهای موثر بر روش تحقیق این نوشتار مقال ه �“Mismatch between perceived and objectively meas
” ured land use mix and street connectivity: associations with neighborhood walkingاست که در سال 2015
توسط کوهساری و همکاران به رشته تحریر درآمده است.
8. Tertiles
9.نسبت بختها يا  ،Odds ratioمنظور از بخت ،احتمال وقوع یک پدیده بر احتمال عدم وقوع آن است .نسبت بختها
به معنای نسبت احتمال وقوع یک پیامد با فرض عضویت در گروه اول به احتمال وقوع آن پیامد با فرض عضویت در گروه
دوم است.
 «10.فاصله اطمینان» يا  ،Confidence Intervalمیزان اطمینان یا عدم اطمینان روش نمونهگیری و احتمال اینکه
پارامتر جمعیت در یک محدوده یا فاصله عددی قرار بگیرد را میسنجد.
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